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पस्
ु तकामागची भमू मका

एचआयव्हीसह आरोग्यपर्
ू ण आयष्ु य आपल्याला आता शक्य आहे . एआरटी औषधाांनी हा विश्िास
आपल्याला दिलेला आहे . ऐांशी-नव्ििच्या िशकात एचआयव्हीसह जन्माला आलेले ममत्रमैत्रत्रर्ी आता
जोडीिारननिड, सहजीिन इतकांच काय पर् पालक होण्यापयंत पोचले आहे त. एचआयव्हीमळ
ु े अल्पियात
मत्ृ यू होण्याची शक्यता आता जिळजिळ सांपली आहे. साहजजकच चाांगल्या पद्धतीनां समद्ध
ृ जीिन जगता
येईल असा आत्मविश्िास या ममत्रमैत्रत्रर्ीांच्या चेहऱ्यािर आता दिसू लागला आहे .
काही एक काळजी घेता आली तर एचआयव्हीसह लग्न करर्ां, एचआयव्ही नसलेल्या बाळाला जन्माला
घालर्ां हे अगिी ननधोकपर्े सहज शक्य आहे . त्या ननममत्तानां जीिनाचा जोडीिार ननिडर्ां, सहजीिन
ननभािर्ां आणर् पालक होर्ां ह्या जीिनातल्या महत्िाच्या टप्प्याांकडेही तरुर् ममत्रमैत्रत्रर्ीांचां लक्ष जािां
म्हर्ून हे पस्
ु तक ....
ह्या पस्
ु तकाची प्रेरर्ा हे एचआयव्हीसह समर्णपर्े आयष्ु य जगर्ारे तरुर्तरुर्ी आहे त. त्याांचे प्रश्न
त्याांच्याशी झालेल्या चचाण ह्यातन
ू च हे पस्
ु तक तयार झालेलां आहे . आजच्या काळात लग्न करू इजच्िर्ाऱ्या
मल
ु ा-मल
ु ीांसाठी अनेक पस्
ु तकां मलदहली जातात. चचाणसत्रे आयोजजत केली जातात. एचआयव्हीसह लग्नाचा
ननर्णय घेण्याबद्दल मात्र सामान्यपर्े मल
ु ामल
ु ीांच्या आणर् त्याांच्या पालकाांच्या मनात धाकधूक असते. त्याचां
महत्िाचां कारर् एचआयव्हीबद्दल असलेल्या गैरसमजुती आणर् नव्या शोधाांबद्दलचां अज्ञान. आपल्या भाषेत
तर ही मादहती सहज कुठे ही ममळत नाही. म्हर्न
ू च हे पस्
ु तक मलदहण्याचां ठरिलां आहे .
नव्ििीच्या िशकात एआरटी औषधे फारशी उपलब्ध नव्हती आणर् आयष्ु य र्ोडे िाढिर्ारी काही औषधे
ममळत पर् ती फार महाग असत. 2000 सालाच्या सम
ु ाराला औषधाांच्या ककां मती झपाट्याने खाली आल्या.
2006 पासन
ू तर एआरटी औषधे सरकारी व्यिस्र्ेत मोफत ममळू लागली. त्याचा फार मोठा फायिा ह्या
आज आज ककशोरियात आणर् नितारुण्यात पोचर्ाऱ्या वपढीला ममळाला. जन्मापासन
ू ककां िा अगिी
बालपर्ापासन
ू एचआयव्ही असन
ू ही एआरटी औषधाांच्या बळािर ही मल
ु ेमल
ु ी आज ननरोगी जीिन स्ित:
जगत तर आहे तच मशिाय जोडीिाराला एचआयव्ही न व्हािा अशी काळजी घेऊ शकतात, इतकांच नाही तर
त्याांच्या पोटी येर्ाऱ्या बाळाांना एचआयव्ही मशिाय जन्माला घालर्ांही आता सहज शक्य आहे . त्यामळ
ु े
आता आपर् ठरिलां तर यानांतरचां प्रत्येक बाळ एचआयव्ही नसलेलां असेल.
असां म्हर्तात की प्रश्न-अडचर्ीांमधन
ू जाताना आपर् ज्या िेगाने विचार करतो, तेिढा एरिी करत नाही.
एचआयव्हीसह जीिन जगर्ारे साहजजकच जीिनाचा विचार अधधक विस्तारानां करताना दिसतात. हे आम्ही
केिळ तत्त्ि म्हर्ून साांगत नाही, तसा आमचा अनेक िषांचा अनभ
ु िच आहे .
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लग्नाच्या ियातील मल
ु ामुलीांना लग्न करताना महत्त्िाचे प्रश्न समजािेत आणर् त्याबद्दलची केिळ
मादहतीच नाही तर लग्न ही सांकल्पना

समजण्यासाठी-ननभािण्यासाठी सकारात्मक सांिाि कसा साधािा

हे ही समजािां म्हर्न
ू ह्या पजु स्तकेत तशी िेगिेगळी प्रकरर्े दिलेली आहे त. ह्या माांडर्ीला एचआयव्हीच्या
विषयात काम करताना येर्ाऱ्या अनभ
ु िाांची जोड आहे म्हर्ूनच ते िाचकाांना आिडेल अशी खात्री िाटते.
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प्रकरर् 1 लग्नाचा विचार करताना
आजच्या काळात एचआयव्ही ह्या आजाराला एआरटी औषधां उपलब्ध होत असल्यानां ‘लग्न आणर्
एचआयव्ही’ या विषयाबद्दल पि
ू ी िाटत असलेली भीती खूपच कमी झालेली आहे . तरीही एचआयव्ही
असलेल्याांच्या मनात लग्नाचा विचार करताना काही प्रश्न उभे राहतात. म्हर्ूनच एक समप
ु िे शक आणर्
मैत्रीर् म्हर्न
ू त्याांच्या गप्पाांमध्ये सामील व्हायचां ठरिलां.
तरुर्- तरुर्ी जमले होते, हसत-णखिळत गप्पा मारत होते. समप
ु िे शक म्हर्न
ू त्याांच्याशी लहानपर्ापासन
ू
ओळख होतीच. यापि
ू ी झालेल्या कायणशाळा, गप्पा यातन
ू या मल
ु ामल
ु ीांना एचआयव्हीबद्दल बरीच मादहती
होती. तरीही आपल्याला एचआयव्ही आहे आणर् लग्न करण्याची इच्िा आहे यात आपलां काही चुकत तर
नाही ना, या प्रश्नानां गेले काही दििस त्याांना सतािलेलां आहे . त्याांच्या गप्पाांमध्ये सामील होण्याचा उद्देशच
त्याांच्या प्रश्नाांना उत्तरां िे ण्याचा आणर् मनात कुठलीही धास्ती बाळगायचां कारर् नाही असा आत्मविश्िास
त्याांच्या मनात िाढिण्याचा आहे .
-

000000000000 -

प्रियाांका : अगां (समप
ु िे शक) ताई, आम्ही सगळे आमची लग्नां आणर् आम्हाला असलेला एचआयव्ही,
ह्यािर गेले काही दििस सतत बोलतो आहोत. इतकी िषं शाळा-कॉलेज, अभ्यास, ममत्रमैत्रत्रर्ी, गप्पा
ह्यातच गेली. तसे लहानही होतो, पर् आता घराघरात प्रत्यक्ष लग्नाची िेळ आलीय. तें व्हा मात्र
बच
ु कळ्यात पडल्यासारखां िाटतांय.
सांदेश : लग्नाची िेळ आलीय? काहीही काय बोलतेस?
प्रियाांका : ए गप रे , अरे , लग्नाची िेळ आली म्हर्जे, आपल्या प्रत्येकाच्या घरी लग्नाचा विचार येता
जाता बोलन
ू िाखिला जातोय. आणर् घरच्याांचां सोड, पर् आपल्याही मनात येतातच की नाही लग्नाचे
विचार.
सांदेश : ह्या मल
ु ीांचां बरां असतां. ह्याांनी लग्न करायचां ठरिलां की मल
ु ां स्ितःहून त्याांना प्रपोज करतात. पर्
आम्हाला तर मल
ु ीशी मैत्री करण्याआधीच नतला आमच्या एचआयव्हीविषयी साांगण्याचां टे न्शन येत!ां
निगार : ए चल चल, काहीतरीच काय? साांगन
ू आलेल्या मल
ु ाला एचआयव्हीबद्दल

साांगायचां टे न्शन

आम्हालाही असतांच. आणर् तल
ु ा साांगू का, घरातली मार्सां ‘एचआयव्हीबाबत निऱ्याला लग्नाआधी साांगच
ू
नकोस’ असा िबाि आम्हा मल
ु ीांिर टाकत असतात.
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ताई : म्हर्जे तम
ु चा प्रश्न लग्न करण्याबद्दलचा नाहीय, तर आपल्या होर्ाऱ्या जोडीिाराला कसां साांगायचां
हा आहे . हो ना? ह्याचां उत्तर सरळ आहे . आपल्याला एचआयव्ही आहे हे आपल्या होर्ाऱ्या

जोडीिाराला,

जोडीिार होण्याचा ननर्णय घेण्यापि
ू ी साांगायलाच हिां. काय रे महे श, हे तर आपल्याला आधीपासन
ू मान्यच
आहे ना?
महे श : नतर्ेच प्रश्न येतो ना ग, साांगायला हिां हे मान्य आहे पर् ते कसां साांगायचां? आतन
ू एक भीती
िाटत राहाते ग.
ननगार: कशाची भीती महेश? आपर् हे साांधगतल्यािर आपल्याला नकार ममळे ल ह्याचीच ना? ह्या
भीतीिर आपल्याला मात करायलाच हिी अरे , एचआयव्ही असताना ते न साांगता आपर् त्या जोडीिाराशी
लग्न करर्ार ह्या विचाराचां सद्ध
ु ा आपल्या मनाला इतकां ओझां िाटे ल; त्यापेक्षा किाधचत आत्ता नकार
ममळाला तरी तो स्िीकारर्ां सोपां जाईल. आणर् आपल्या आयष्ु याचा विचार केला तरी, मला िाटतां,
आपल्या शरीरात एचआयव्ही नािाचा विषार्ू आहे, तो आतापयंतच्या सांशोधनाांनस
ु ार कायमचा नाहीसा
होर्ार नाही, म्हर्ून त्याचां भान आपल्याला आयष्ु यभर ठे िािां लागर्ार आहे . िक्षता घ्यािी लागर्ार आहे .
औषधां, िेळोिेळच्या तपासण्या, लैंधगक सांबध
ां ात ननरोधचा िापर, असां सगळां करािां लागर्ार आहे . एक
विचार कर, आपला जोडीिार स्ित:च जर एचआयव्ही असलेला असेल तर त्याला साांगण्यात काहीच भीती
नाही. समजा त्याला एचआयव्ही

नसेल तरच त्याला साांगण्यातल्या धास्तीचा मद्द
ु ा येर्ार. पर् तरीही

आपल्या प्रेमाच्या, जजव्हाळ्याच्या नात्यामध्ये आपल्यासमिेत असर्ाऱ्या जोडीिारालाही आपल्याला घ्याव्या
लागर्ाऱ्या िक्षताांबद्दल माहीत असायलाच हिां ना
सररता

: पर् म्हर्जे आपर् एचआयव्ही असलेल्याच व्यक्तीशी लग्न करािां असां म्हर्ायचांय का?

महे श : असां कोर् म्हर्तांय? पर् त्याला साांगायला आपल्याला काहीच भीती िाटर्ार नाही, हे खरां च आहे
ना?
सररता: ते तर आहे च महे श, पर् मला खरां च िाटतां की एचआयव्ही असलेल्याांनी एचआयव्ही
असलेल्याांशीच लग्न करािां बाबा. नाहीतर आपल्याकडून त्याला एचआयव्ही होईल अशी धास्ती

सारखी

मनात राहील असां िाटतां मला. माझ्या भीतीचां खरां कारर् हे आहे ....
ताई : असां काय करतेस सररता, आपल्याला एचआयव्ही आहे तेव्हा आपर् आपली औषधां िेळेिर घेर्ार,
औषधां िेळेिर घेत रादहल्यामळ
ु े आपल्या रक्तातला विषार्ू शन्
ू यािर राहील अशी काळजीही घेर्ार हो ना?
आत्ताही घेता आहात ना तम्
ु ही तशी काळजी? औषधां घेताय, िषाणनां व्हायरल लोड करून तो शन्
ू यािर
राहातोय ना हे पाहताय, तर मग एचआयव्ही नसलेल्या आपल्या जोडीिाराला आपल्यामळ
ु े एचआयव्ही
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होण्याचा धोका नाहीच आहे . तरीही आपल्या मनात र्ोडीही धचांता राहू नये म्हर्ून प्रत्येक लैंधगक सांबध
ां ात
कांडोम िापरायचा हे ही आपर् ठरिलेलच
ां आहे; आहे ना? मग आता कसली भीती?
सररता: ते सगळां मला माहीत आहे गां, पर् माझा प्रश्न आहे तो आपल्या होणार्या जोडीदाराला आपल्या
एचआयव्हीबाबत कसां साांगावां हा. नस
ु ता विचार जरी मनात आला तरी धडधडतां, नकारच ममळर्ार असां
िाटत राहतां. िाटतां, आम्हाला नाही का सरळ इतराांसारखा लग्न करण्याचा हक्क? काय एिढा गन्
ु हा
केलाय आम्ही?
महे श : डोक्यािर पडलीएस का ग त?
ू एकिा म्हर्तीयस लागर्ीची भीती, एकिा म्हर्तीएस नकाराची
भीती. प्रॉब्लेम काय आहे तझ
ु ा?
ताई : ए सररता, तल
ु ा तर सगळां माहीत आहे च की. एचआयव्ही हा काही गन्
ु हा नाही. आई-िडडलाांकडून
आलेला एचआयव्ही यात आपर् गन्
ु हा करण्याचा काही प्रश्नच नाही.
निगार : ताई, म्हर्जे ज्याांना आईिडलाांकडून झालेला नाही त्याांचां काय? ते गन्
ु हे गार का?
ताई : एचआयव्ही हा विषार्ू आहे , तो गन्
ु हा नाही. तेव्हा कुर्ाही व्यक्तीला एचआयव्ही असण्याबद्दल िोषी
ठरिायचां मळ
ु ातच कारर् नाही. पर् लग्न करताना आपर् ही महत्त्िाची मादहती आपल्या जोडीिाराला
साांधगतलीच नाही तर ते मात्र कायद्याच्या दृष्टीनां गैर आहे .
सररता: बरां , मान्य, पर् अजूनही मला एक गोष्ट कळतच नाहीये, की साांगायचां पर् ते कसां ? ते साांग
आधी.
ताई : सरळ आणर् स्पष्टपर्े.
महे श : म्हर्जे?
ताई : मी काही तम
ु चे शब्ि, तम
ु ची एकमेकाांशी बोलायची भाषा साांगू शकत नाही, पर् हे साांगताना
कोर्ते मद्द
ु े आपल्या बोलण्यात यायलाच हिेत ते साांगते. पदहला मद्द
ु ा म्हर्जे मला एचआयव्ही या
प्रवषाणच
ू ी लागण आहे . हा आजार पव
ू ी गांभीर मािला जात असे. आता मात्र तो तसा उरलेला िाही. दस
ु रा
मद्द
ु ा - त्यासाठी एआरटी-औषधे असतात ती मी घेत आहे . या औषधाांमळ
ु े एचआयव्ही सांपण
ू ण नियांत्रणात
ठे वता येतो. माझ्या रक्तात आता एचआयव्हीचां िमाण जवळजवळ शन्
ू य आहे. हे तपासण्यासाठी मी
वषाणकाठी निदाि एकदा रक्ताची खास तपासणी करत असतो/ असते.
हे असां सगळां सरळसरळ साांगायला हवां. आणखी काय साांगशील तू महे श?
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महे श :

आज माझ्या रक्तात एचआयव्हीचां िमाण िसल्याइतकां कमी आहे . त्यामळ
ु े माझ्यापासि
ू तल
ु ा

एचआयव्हीचा धोका िाही आणण उद्या आपल्या बाळालाही एचआयव्ही होणार िाही, अशी पण
ू ण काळजी
आपल्याला घेता येईल.
लैंगगकसांबध
ां ात निरोधचा वापर मात्र ित्येकवेळी करावा असा पक्क्या खात्रीसाठी डॉक्टराांचा सल्ला आहे .
प्रवषय सांपला.
सररता : प्रवषय मळ
ु ीच सांपत िाही, समजा माझा असा एचआयव्ही

िसलेला जोडीदार असला तर त्याला

पढ
े ी निरोध
ु े िश्ि असतीलच की ित्येकवेळी निरोध वापरल्यावर मग मल
ू कसां होणार, आणण एखादे वळ
फाटला तर धोका िाही का?
निगार : जरा थाांब की सररता, दे ऊ आपण ह्या सगळ्या िश्िाांची उत्तरां . तल
ु ाही माहीत आहे तच ती.
सांदेश: आणर् समजा एिढां सगळां साांधगतल्यािरही नतनां नाही म्हटलां तर?
ताई : होकार-नकाराचा अधधकार प्रत्येकालाच असतो. त्या अधधकाराचा मान तर आपल्याला ठे िायलाच
पादहजे. पर् का नकार दिलाय हे तर विचारािां. किाधचत नतला आर्खी काही प्रश्न असतील तर त्याांची
उत्तरां आपर् िे ऊ ना. त्यासाठीच तर आपर् आपल्या सांिािाांचां पस्
ु तक मलदहतोय.
होकार- नकार िे ण्याचा हक्क त्याच्या हातात िे ण्यापि
ू ी एक गोष्ट त्या व्यक्तीला साांगायची की ही माझी
अत्यांत खाजगी बाब मी तल
ु ा साांधगतलीय, तेव्हा तझ
ु ा आपल्या नात्यासाठी होकार ककां िा नकार असला
तरीही तू ही गोष्ट इतर कोर्ाला साांगू नयेस, अशी मात्र माझी तल
ु ा विनांती आणर् आग्रह आहे ,
प्रियाांका : पर् ताई, इतकां साांधगतल्यािरही समजा त्यानां इतराांना साांधगतलां तर?
ताई : तो धोका आपल्याला घ्यािा लागेल. आणर्, मी एक साांगू का, एरिी आपल्याला पसांत केलेल्या ककां िा
आपल्यािर प्रेम असलेल्या व्यक्तीलाच आपर् हे साांगर्ार असतो, त्यामुळे मग किाधचत त्या व्यक्तीची दहम्मत

कमी पडून ती आपल्याला एकिेळ नकारही िे ईल, पर् आपली एचआयव्हीची लागर् इतर कुर्ाला न
साांगण्याची विनांती मात्र तो ककां िा ती मान्य करे ल आणर् पाळे लसद्ध
ु ा
त्यातन
ू ही ही व्यक्ती जर अगिीच हलक्या कानाची ननघाली, तर असल्या व्यक्तीशी आपलां लग्न होऊन
सांपर्
ू ण आयष्ु य िाया गेलां नाही ही चाांगलीच गोष्ट झाली, असां आपर् म्हर्ायचां. कारर् ज्या व्यक्तीशी
आपर् लग्न करायला, आपलां आयष्ु य जोडायला ननघालोय

ती व्यक्ती ननिडण्यात आपली चूक व्हायला

नको
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एक गोष्ट मात्र आर्खी साांगते, एचआयव्हीबद्दल साांगताना कोर्तीही खोटी आणर् तात्परु तां सािरून घेर्ारी
मादहती आपर्ही कधी साांगायची नाही !
सररता: खोटी म्हर्जे कसली?
निगार : माझ्या आलां लक्षात ताई तू काय म्हर्तेयस ते. सररता, खोटी मादहती म्हर्जे, लागर्ीची आत्ता
सरु
ां आहे, मला खूप एचआयव्ही झालेलाच नाही, र्ोडाच
ु िातच आहे , पर्
ू ण बरां करर्ारां औषध आलेलच
झालाय िगैरे... बरोबर आहे ना ताई? असां साांगतात काही मल
ु -ां मल
ु ी. मी पादहलांय.
प्रियाांका : पर् ताई असा र्ोडासाच एचआयव्ही कोर्ाला होत असतो का गां ?
ताई : नाही ना गां, एचआयव्हीची लागर् होते म्हर्जे आपल्या शरीरात एचआयव्हीचा विषार्ू मशरतो.
ह्यात कमी जास्त असां काही नाही. एकतर आपल्याला लागर् असते ककां िा नसते.
निगार : हे सगळां ठीक आहे , मला समजलांय ते आता. पर् ‘कशी झाली ही एचआयव्हीची लागर् तल
ु ा?’
असां विचारलां त्यानां तर?
ताई : फार महत्त्िाचा प्रश्न विचारलास ननगार. आपल्याला लागर् आहे हे आपल्याला कसां समजलां, कधी
समजलां, हे साांगायला हिां. आपली लागर् पालकाांकडून झालेली असेल तर, ते साांगािां की नाही हा तम
ु चा
खाजगी प्रश्न आहे . याचां कारर् असां आहे की त्यातन
आपोआप तम
ू
ु च्या पालकाांना एचआयव्ही
असल्याचांही साांधगतलां जार्ार. तसां साांगण्यात चूक काहीच नाही. मात्र पालकाांच्या एचआयव्हीबद्दल न
साांगण्याच्या भरात काहीतरी बनिाबनिीचे उत्तर िे ऊ नका.
प्रियाांका : पर् ताई आता माझांच बघ, माझ्या आईला आणर् पपाांना िोघाांनाही एचआयव्ही नाही पर् मला
आहे. मग माझ्या बाबतीत तर बरे च प्रश्न पडतील ना माझ्या जोडीिाराला? मग मी काय उत्तरां िे ऊ ?
ताई: आईिडलाांकडून जरी नसेल ना तरी लहानपर्ापासन
ू एचआयव्हीची लागर् असेल तर आपल्याकडे
कुठल्या शक्यता उरतात?

रक्त भरण्यातन
ू ,

इांजेक्शनच्या सई
ु -वपचकारीतन
ू ककां िा लहानपर्ी एखाद्या

बाळािर लैंधगक अत्याचार झाले असतील तर त्यातन
ू . आता तझ्
ु याच बाबतीत म्हर्ायचां तर लहानपर्ी तू
खप
ू आजारी असायचीस असां तझ
ु ी आई मला साांगत होती, तेव्हा किाधचत आिश्यक काळजी न घेता
दिलेल्या इांजक्
े शनमधून...
महे श : ताई, आमची गोष्ट एकिेळ सोडा, पर् आजकाल आपर् ऐकतो, तसां कुर्ाला खरां च

लैंधगक

मागाणतन
ां झाल्यानां झालेला असेल तर?
ू म्हर्जे एचआयव्ही असलेल्या व्यक्तीशी लैंधगक सांबध
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ताई : तरीही माझां उत्तर तेच आहे, महे श. स्ितःच्या लागर्ीबाबत आपल्याला जी काही मादहती असेल ती
शक्यतो खरे पर्ानां होर्ाऱ्या जोडीिाराला साांगािी. खरां म्हर्जे आपल्याला एचआयव्ही होताना कळतच
नसल्यानां नेमकी कशातन
ू ती लागर् झाली हे पक्कां माहीत नसतांच. मात्र समोरच्या व्यक्तीचा होकारनकाराच्या अधधकाराचा आिरही ठे िािा. मद्द
ु ा असा आहे की कशाति
ू ही एचआयव्ही झालेला असला तरी
त्याला उपचाराच्या दृष्टीिां काहीच महत्व िाही. उपचार एचआयव्हीच्या लागणीच्या कारणाांवर अवलांबि
ू
नसतात.
महे श: मी एक प्रश्न विचारतो. लग्नाआधीच्या सांबध
ां ाांबद्दल पर् बायकोला ककां िा निऱ्याला साांगायला हिां
का?
ताई

: ह्या प्रश्नाचां ठामठोक उत्तर मला िे ता येर्ार नाही. मी माझां मत साांगते. प्रत्यक्ष शरीरसांबध
ां आले

असोत ककां िा नसोत, मळ
ु ात त्या नात्याचा तम
ु च्या मनािर मोठा पररर्ाम होर्ार असेल, साांगून आपल्याला
मोकळां िाटर्ार असेल तर साांगण्याचा विचार जरूर करािा. त्यातही जोडीिाराची कोर्ती कोर्ती नाती होती,

ती सगळी मला माहीतच असायला हिीत ककां िा तम्
ु ही स्ितः ह्याबाबत सगळां साांगािां अशी जबरिस्ती
नसािी.
अजून एक महत्त्िाचां, काही कारर्ाांनी आधीच्या जोडीिाराशी आपला वििाह झाला नाही आणर् लग्नानांतर
पन्
ां सुरू झाले तर लग्न ननभािताना तो अडचर्ीचा मद्द
ु हा ते आधीचे प्रेमसांबध
ु ा होऊ शकतो. म्हर्ूनच फक्त
जोडीिाराला साांगण्याच्या दृष्टीने नाही तर स्ितःच्या मोकमळकीसाठी िे खील आधीच्या प्रेमसांबध
ां ातन
ू पर्
ू ण
बाहे र आल्यािरच नव्या नात्याची सरु
ु िात केलेली बरी.
सगळां ममळून प्रश्न विश्िासाचा आणर् पि
ू ाणयष्ु यातल्या नात्याांकडे मोकळ्या दृष्टीनां पाहण्याचा आहे .
महे श : सिांच्या मादहतीसाठी मी ताईच्या म्हर्ण्यात एक भर घालतो की हे नातां समलैंधगकही असू शकतां.
ननगार : हो हो, आपल्याला असां उिाहरर्ही माहीत आहे . घरच्याांच्या आग्रहासाठी त्यानां लग्न केलां तरी

त्याचां खरां नातां त्याच्या ममत्राशी आधीपासन
ू च होतां. पर् आईिडलाांना िख
ु िायचां नाही म्हर्ून त्यानां लग्न
केलां....
प्रियाांका: समलैंधगक असो की नसो आपल्या नातेसब
ां ध
ां ाांचा, ते सरू
ु असतील ककां िा र्ाांबलेले असतील,
आपल्या मनािर त्याांचा पररर्ाम असतोच की! आठिर् असते, कधीकधी टोचर्ी असते. त्याचा आपल्याला
कधी कधी त्रास होतो, तर कधी नस
ु ती आठिर् आली तरी त्यात हरिायला होतां...
निगार : त्या आधीच्या नात्यातन
ू आपल्याला एचआयव्ही झाला नसला तरी त्याच्याबद्दल साांगायला हिां
का?

9

लग्न आणि एचआयव्ही ...
प्रयास आरोग्य गट, नोव्हें बर, २०१८

प्रियाांका : अरे , पर् ही गोष्ट एचआयव्हीशी मळ
ु ातन
ू जोडलेलीच नाही. हाां पर् आपल्या होर्ाऱ्या
जोडीिारानांही त्याच्या आयष्ु यात, पढ
ु ील आयष्ु यािर पररर्ाम करू शकेल असां काही घडलेलां असलां तर ते
आपल्याला साांगायलाच हिां.
ताई : हो. ह्याचा एचआयव्हीशी काही सांबध
ां नाही. एकमेकाांसह कुठल्याही तार्तर्ािाांमशिाय आनांिानां
जगता यािां, त्यात कुठलीही फसिर्ूक नसािी तेच

चाांगलां नातां. एचआयव्हीच्या ननममत्तानां हा विषय

आपल्यासमोर आलाय इतकांच.
निगार : भारी. मला आिडलां तझ
ु ां म्हर्र्ां ताई. ममत्राांनो, यािरून मला असां सच
ु तांय की आपला जोडीिार
कसा असािा त्याची ननिड तरी आपर् कशी करािी ह्या मद्द्
ु यािरही आपर् ताईशी बोलायला हिां. कारर्
तो जास्त महत्त्िाचा मद्द
ु ा आहे. आपर् मात्र सगळां बाजूला सोडून, या एचआयव्हीमध्येच गत
ुां न
ू पडलोयत.
महे श : येस्स. नक्की! हो ना ताई?
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प्रकरर् 2. एचआयव्हीसह जोडीिार होताना आणर् ननिडताना...
गेल्यािेळी तरुर् ममत्रमैत्रत्रर्ीांशी गप्पा मारल्यानांतर त्याांच्या मनातील अस्िस्र्ता समजली, चचेशि
े टी
ननगार

म्हर्ाली तसां इर्ले प्रश्न फक्त एचआयव्हीशी जोडलेले नाहीत. मळ
ु ात जोडीिार कसा असािा,

त्याची ननिड कशी करािी ह्याविषयीिे खील विचार करण्याची गरज आहे . खरां तर प्रत्येकच लग्न करायची
इच्िा असलेला मार्स
ू ‘आपल्याला जोडीिार कसा हिा’ याचा काही ना काहीतरी विचार करतच असतो.
ह्यािेळी त्यािरच बोलायचां ठरिन
ू सगळे जमले होते.
सररता जरा घश्ु यातच दिसत होती तरी बाकीच्याांशी बोलताना हळूहळू नतची कळी खुलत गेली.
प्रियाांका : काय गां सररता, काय झालांय तझ्
ु या मड
ू ला आज?
सररता : काही नाही गां नेहमीचांच, मामा काल परत निां स्र्ळ घेऊन आला होता.... म्हर्े आता मी
एकोर्ीस िषाणची झाले, लग्न लिकर करायला हिां, िय िाढत चाललांय!
प्रियाांका : हो गां! नेहमीचांच आहे हे , आमच्या घरी तरी काय, तेच आहे. मला तर ही िय िाढत चाललांय
िगैरे मतां ऐकली की त्याचा अर्णच कळत नाही. आपलां लग्नाच्या िेळी िय काय असायला हिां म्हर्जे या
लोकाांना समाधान िाटे ल?
निगार :

लग्न करािांसां िाटे ल तेव्हा करािां नां, त्यात कसलां आलांय िय? पर् ह्या लोकाांना मळ
ु ी कळतच

नाही. त्यातही पन्
ु हा आपर् मल
ु ी. त्यामळ
ु े तर...फारच करतात अगिी. ताई, तू गप्प का बसल्येयस? तल
ु ा
काय िाटतां ते साांग ना.
ताई

: हो ग, तम्
ु ही म्हर्ता ते खरां च आहे . लग्न करर्ां ही िात येण्यासारखी नैसधगणक िाढीची बाब िाटते

कधीकधी लोकाांना! म्हर्जे आता बाळ सहा मदहन्याचां झालां, आता त्याला िात येर्ार... तसां आता मल
ु गी
अठरा

िषांची झाली, आता नतचां लग्न होर्ार... एक गोष्ट खरी आहे की साधारर्पर्े लोक तरुर्ियात

लग्न करतात. अर्ाणत तोही काही ननयम नाही. पर् शरीरसांबध
ां तरुर्ियात जास्त होतात त्यामळ
ु े ...
सररता : पर् लग्न काय फक्त शरीरसांबध
ां ाांसाठी असतां का?
ताई

: नक्कीच नाही. पर् तम्
ां असांही म्हर्त, आणर्
ु हाला एक गांमत साांग,ू पि
ू ी लग्नाला शरीरसांबध

लग्नपत्रत्रकेिर ह्याांचा आणर् त्याांचा शरीरसांबध
ां ननजश्चत केलेला आहे, तरी सिांनी यािे असां आमांत्रर् िे त
असत! आज आपर् म्हर्तो, पतीपत्नीांची मनां जळ
ु ायला हिीत, एकमेकाांसह जगण्याची त्याांना ओढ
असािी, मनाला भािेल असा जोडीिार असािा... तसां त्या काळी मानलां जात नव्हतां.
बरां , ते सगळां खूप मागे पडलां , ए सररता, साांग ग तल
ु ा कसा मल
ु गा हिा आहे?
सररता : असां काय हो ताई , तम्
ु ही तर घरच्याांसारखांच बोलायला लागलात.
ताई

: नाही ग, तल
ु ा लग्नच करायचां नसलां तर तसां साांग, पर् करर्ार असशील तर तो कसा हिा?

म्हर्जे मी एकट्या सररतालाच विचारतेय असां नाही, सगळ्याांनीच साांगा. मल
ु ीांनी आणर् मल
ु ग्याांनीही
साांगा.
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सररता : मला ना मल
ु गा माझ्यापेक्षा एक इांच तरी उां च हिा, मी गोरी आहे तर तोिे खील गोरा हिा.
माझी काळजी घेर्ारा म्हर्जे मला हिां-नको ते सिण बघर्ारा हिा.
महे श: माझां, दिसण्याबाबत काही म्हर्र्ां नाही. पर् नेटकी राहर्ारी असािी, माझ्या घरच्या लोकाांना
समजािन
ू घेर्ारी असािी. काही साांगायला लागलां नाही पादहजे. सगळां नतला आपोआप समजायला हिां!
सांदेश: माझी बायको दिसायला गोरी तर असायलाच हिी. आमच्या घरात सगळे गोरे आहे त.
ताई : आपल्या समाजात, रां गािरून, रूपािरून ककती भेिभाि होतो, लाखो रुपयाांची फेयरनेस क्रीमची
इांडस्री चालते. त्यामळ
ु े पैशाांचा तर चुराडा होत असतोच पर् शारीररक हानीही लोक करून घेत असतात,
ते कशासाठी तर रां ग उजळिण्यासाठी ... चाांगलां दिसर्ां याचा अर्ण गोरां असर्ां असा नाही आणर्
प्रत्येकजर् िस
ु ऱ्यापेक्षा िेगळा आहे म्हर्ून त्यात मजा आहे ; समजा सगळे च िीवपका पिक
ु ोर् ककां िा
ऐश्ियाण राय ककां िा सलमान खान असे दिसले असते तर मजाच आली नसती! आपली मैत्रीर् ककां िा आपला
ममत्र असा काही फरकच रादहला नसता तर लग्नात्रबग्नाचां सोडाच, जीिन जगण्यातही काही मजा रादहली
नसती.
इतराांच सोडा, आपर् आपल्या दिसण्याबाबत काय विचार करतो? आपर्ही तशाच कल्पनाांमळ
ु े स्ित:ला
सि
ुां र ककां िा कुरुप म्हर्त असू तर अडचर् आहे मला स्ित:ला तर गोऱ्या रां गापेक्षा जास्त काळा रां गच
आिडतो.
ननगार : आणर् सि
ांु र म्हर्जे तरी काय ? एकाला सि
ांु र दिसर्ारां मार्स
ांु र दिसेलच असां
ू िस
ु ऱ्याला सि
नाही. आपल्या प्रत्येकाच्या सौंियाणच्या कल्पनाही िेगिेगळ्या असू शकतात. आपर् गोऱ्या रां गाला सि
ुां र
म्हर्ािां तर आकिकेतल्या जस्त्रया आणर् परु
ु षही इतके सि
ुां र दिसतात!
महे श :आणर् िस
ांु र दिसर्ारी आपली जिळची व्यक्ती काही दििसाांनी समजा, काही
ु रां , अनतशय सि
कारर्ाांनी अपघातानां िगैरे आधीप्रमार्े सि
ुां र दिसेनाशी झाली तर आपर् नतला टाकून िे र्ार का?
सररता : असां कसां होईल?
महे श

: समजा, काही कारर्ाांनी एखाद्याच्या चेहऱ्यािर डाग पडले ककां िा हात-पाय काही जायबांिी झाला

तर?
ताई :जोडीिारामध्ये कोर्त्या गोष्टी आपल्याला महत्त्िाच्या िाटतात आणर् कुठे तडजोड चालेल ह्याचा
विचार ज्याचा त्याचा म्हर्न
ू नक्कीच असर्ार. पर् एखािी मल
ु गी ककां िा मल
ु गा किाधचत रूढ अर्ाणनां
सि
ुां र िगैरे नाही, पर् त्याच्या व्यजक्तमत्त्िात काही िैमशष्ट्य असेल तर सि
ुां र दिसण्याच्या आपल्या
ठरािीक अपेक्षेमळ
ु े ती व्यक्ती आपल्याला आिडर्ारच नाही असां व्हायला नको. साांग बरां सररता, काय
फरक पडतो मल
ु गा तझ्
ु यापेक्षा उां च नसेल तर ...गोरा नसेल तर ?
सररता : हां , तसा नाही पडर्ार... फक्त मला धचडितील सगळे ककां िा मागे बोलत राहतील िगैरे .... ते
सोड ! म्हर्जे खरां च ताई,

चाांगला समजून घेर्ारा जोडीिार असेल आणर् मी फक्त त्याच्या उां चीकडे
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पाहून त्याला नाकारािां.... असां बरोबर नाही आणर् फक्त दिसण्याकडे पाहून, स्िभाि समजून न घेताच पढ
ु े
जार्ांही योग्य नाही ! पर् ननिान त्याचां मशक्षर् तरी माझ्यापेक्षा जास्त पादहजे.
ताई : ही अपेक्षा मल
ु ीांची आणर् मल
ु ाांची िोघाांचीही आहे का?
सवण मल
ु ी : हो म्हर्जे असर्ारच ना.
सवण मल
ु गे : आमची नाही गां ताई अशी अपेक्षा, म्हर्जे बायको आपल्याहून जास्त मशकलेली असेल तर
चालेल आम्हाला. पर् नतनां नतच्या मशक्षर्ाचा माज नाही केला पादहजे.
प्रियाांका : आणर् समजा निरा अधधक मशकलेला असला तर त्यानांही माज करू नये, असां नाही का िाटत
तल
ु ा? निरा-बायको एका समान पातळीिर असले तर त्याांच्यात बरोबरीचा, समानतेचा सांिाि होईल.
सररता : पर् कुर्ाचां मशक्षर् जास्त असतां तर कुर्ाजिळ चाांगलां व्यिहारज्ञान असतां, काही कला असतात,
मद्द
ु ा आपर् िस
ु ऱ्या मार्साला आपल्या बरोबरीचां मानतो की नाही असा आहे .
ताई

मल
ु ाची उां ची- मशक्षर् आपल्यापेक्षा जास्त असािां असां जेव्हा कुर्ी मल
ु गी म्हर्ते ना तेव्हा ती

कळत-नकळत स्ित:लाच कमी लेखत असते असां मला िाटतां आणर् मल
ु ग्याांची अपेक्षा असते की, त्या
मल
ु ीनां माझ्या घरच्याांना समजून घ्यािां ; हे िेखील मला मल
ु ीांच्या बाजूनी अन्यायकारक िाटतांय. आधीच
मल
ु ीांना निऱ्याच्या घरी जािां लागतां, स्ितःच नाििे खील बहुतेकिेळा बिलािां लागतां. त्यात नव्या घराशी
जुळिन
ू घेण्याची जबाबिारीही त्याांच्यािरच टाकण्याची अपेक्षा, हे योग्य िाटतां का तम्
ु हाला ?
निगार : निरा िागेल एकिेळ बरोबरीच्या नात्यानां, पर् घरच्याांचां काय? ते कसे िागतात नव्या सन
ु ेशी?
महे श: ते कसेही िागले तर आपर् आपल्या पाटण नरच्या बाजूनां उभां राहायचां.
प्रियाांका : मख्
ु य मद्द
ु ा लग्न ठरितानाच सरू
ु होतो.
सररता : हो, त्याांना जातीतलाच जािई ककां िा सन
ू हिी असते.
निगार : आमच्यात तर बरे च प्रकार आहे त, आणर् त्याच्याबाहे र लग्न केलां तर िाळीतच टाकतात.
ताई

: मला िाटतां, जात, धमण

ही मार्सामार्सात फरक करर्ारी गोष्ट आहे. रक्त तर सगळ्याांचां

सारखांच असतां ना? रक्ताची गरज पडते तेव्हा कुर्ी म्हर्तां का की माझ्याच जातीधमाणच्या मार्साचां
रक्त मी घेईन नाहीतर एकिेळ मरून जाईन! असां कुर्ी म्हर्तां? नाही ना?
निगार

: तसां नाही ग, पर् घरातल्या स्िैपाकाच्या, िागण्याच्या, सर्िाराच्या पद्धती िेगिेगळ्या असतात

ना
ताई

: हे फरक सािरून घेण्यासारखे असतात. सर्िार, स्िैपाक कधी इकडच्याांसारखा तर कधी

नतकडच्याांसारखा करायचा. आपर् सगळे हल्ली साउर्-इांडडयन ककां िा पांजाबी जेिर् आिडीनां नाही का
खात? सिाणत महत्त्िाचां म्हर्जे एकमेकाांचा स्िीकार आणर् जोडीिाराविषयी िाटर्ारां प्रेम! ते असेल तर
ह्या गोष्टी फारशा महत्त्िाच्या ठरत नाहीत.
आईिडडलाांचां म्हर्शील तर मळ
ु ात लग्न ही अनतशय िैयजक्तक गोष्ट आहे, ती कोर्ािरही मनाविरुध्ि
लािली जाऊ नये. ज्याांना प्रत्यक्ष लग्न करायचां असतां म्हर्जे तम
ु च्यासारख्या मल
ु ाांना, खऱ्या अर्ाणनां
13

लग्न आणि एचआयव्ही ...
प्रयास आरोग्य गट, नोव्हें बर, २०१८

सार्ीची – जोडीिाराची, स्ितःच्या हक्काच्या मार्साची गरज असते. यासाठीच आपलां लग्न ही आपली
स्ितःची, विचार करून करायची गोष्ट आहे .
आईिडडलाांची गोष्ट कधीकधी िेगळीच असते. त्याांच्या मनािर सामाजजक चालीरीतीांचा पगडा अधधक
असतो. त्याच्या बाहे र जाऊन त्याांनी विचार केलेला नसतो, ककां िा मनानां अजून ते जुन्या काळातच िािरत
असतात. म्हर्ूनच आई-िडडलाांशी ह्या सांिभाणत िागताना आपल्यालाच ठामपर्ानां िागािां लागतां.. आपलां
लग्न ही आपलीच जबाबिारी असते आणर् आईिडील आपल्यािर खप
ू प्रेम करत असले तरी ही जबाबिारी
आपली आपर्च घ्यािी, त्याांच्यािर सोडू नये.
सररता : करे क्ट आहे . आपल्याला जो मल
ु गा ककां िा मल
ु गी आिडते, ज्याच्याबरोबर कूल िाटतां,
त्याच्याशीच आपर् लग्न करायला हिां.
निगार : मला तर जाती-धमाणचां बांधन मान्यच नाही. पर् आई-िडील आमचां कुठे काय ऐकतात? लगेच
इज्जतीचा प्रश्न समोर आर्तात आणर् अगिीच नाही ऐकलां तर इमोशनल ब्लॅ कमेमलांग सरू
ु करतात. काय
करायचां त्याांच्या पढ
ु े?
ताई

: तरीही आपला हट्ट सोडायचा नाही. आईिडडलाांना पटत नसलां तरी आपर् ठाम राहायचां, आई-

िडडलाांचे विचार बिलण्यासाठी नम्रतेने प्रयत्न करत राहायचे.
निगार

: ताई म्हर्तेय तसां िागर्ां अजजबात सोपां नाही पर् आत्ताच ठामपर्े ननर्णय नाही घेतला तर

नांतर आयष्ु यभर पश्चात्तापाची पाळी येईल.
महे श : वप्रय ममत्रमैत्रत्रर्ीांनो,

मी एक प्रश्न विचारू का,

हे लग्ि करायचांय ते मळ
ु ात कशासाठी? आपला जोडीिार आपर् ननिडला पादहजे, जोडीिारानांही आपल्याला
ननिडायला हिां. असां आपर् इर्ां ठरितोय, म्हर्जे आईबापाांशी भाांडर् आलांच. ते पर् करू, तसांही इतर
शांभर कारर्ाांसाठी आपलां आईबापाांशी खटकत असतांच. पढ
ु े ते आपल्या बायकोशी कसे िागतात त्यािर
त्याांच्याशी भाांडायला लागतां की नाही ते ठरर्ार. पन्
ु हा बायकोशी िहा कारर्ाांिरून आपलां भाांडर् होतच
राहर्ार, तर आधी मला हे साांगा की, लग्नच का करायचां? ते एकिा कळलां की पढ
ु ची सगळी उत्तरां
सापडतील.
ननगार : मग तच
ू साांग ना, कशासाठी लग्न करायचांय तल
ु ा? करायचांय ना?
महे श : प्रश्न सच
ु तो राि, म्हर्जे लगेच त्याचां उत्तर भेटतां असां नाही .
निगार : का करायचांय तेच कळत नाही, तर मग लग्न करायचांय असां का म्हर्तोस?
महे श : साांगतोय ना मी… मला काय िाटतां, ताई, की आपर् लहान असल्यापासन
ू लग्न- लग्न असां ऐकत
असतो, नातेिाईकाांच्या लग्नाांना जात असतो, नतर्ां आईस्क्रीम खात असतो, त्यामळ
ु े आपल्या मनाला
सियच झालेली असते, कधी ना कधी आपल्याला लग्न करायचांच आहे, अशी आपली कल्पना झालेली
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असते. का करायचां ते कुर्ालाच माहीत नसतां. आणर् ननघालेलो असतो आपर् लग्न करायला. मला तरी
असांच िाटतां.
प्रियाांका : तू स्ित:बद्दल बोल, आमच्याबद्दल कशाला बोलतोस. आम्हाला माहीत आहे आमचां लग्न का
करायचांय ते.
महे श : माहीत आहे तर साांग ना.
प्रियाांका : प्रत्येकानां लग्न करायचांच असतां. अरे , आई-बापाांच्या जजिािर ककती िषं जगर्ार? मला तर त्या
घरात राहण्याचापर् कांटाळा आलेला आहे. त्यातन
बाहे र पडायचांय मला, उठसट
ू
ू आई, काका-काकी
सगळ्याांकडून ऐकून घ्यायला लागतां. म्हर्ून मला लग्न करायचांय.
निगार

: मराठीत एक म्हर् आहे. आगीतन
ू उठून फुफाट्यात.. तशी गत व्हायला नको, म्हर्जे

ममळिली.
प्रियाांका : मराठीत आर्खी एक म्हर् आहे, ‘शभ
ु बोल रे नाऱ्या तर म्हर्े माांडिाला आग लागली’... मला
चाांगलां सासर ममळािां असां िाटत नाही का तल
ु ा? मी आगीतन
ू उठून फुफाट्यात पडेन असां का म्हर्ालीस?
मार्सानां नेहमी चाांगल्याची इच्िा करािी.
निगार

: चाांगल्याच्या इच्िे नांच म्हर्ाले मी तसां! नमशबािर हिाला टाकून केिळ ह्या घरात जीि

गि
ु मरतोय म्हर्ून ममळे ल त्याच्याशी लग्न करशील आणर् पस्तािशील. तसां व्हायला नको.
ताई

: वप्रयाांका, ननगार म्हर्ते त्यात अर्ण दिसतो ग मला. लग्न करण्याचां कारर् हे असां भलतीकडून

आलेलां असेल म्हर्जे, या घरात राहायला आिडत नाही, आईिडलाांशी पटत नाही, घरचे मशकू िे त नाहीत
ककां िा फॅशनचे कपडे घालू िे त नाहीत;

त्यािर उपाय म्हर्ून जर लग्न करायचा विचार करत असशील तर

त्यात मला तरी प्रॉब्लेम दिसतो. सररता, तू साांग गां तल
ु ा का करायचांय लग्न?
सररता : आयष्ु यात आपल्याला एक जोडीिार ममळािा-- आपली सख
ु -ि:ु ख िाटून घ्यायला , एक ममत्र
असािा, तो आपली काळजी घेर्ारा, प्रेम करर्ारा...आपल्याला जे हिां ते ममळिन
ू िे र्ारा. आपले लाड
करर्ारा.
महे श : पादहलांस ताई, ती वप्रयाांका एक टोक तर ही सररता िस
ु रां . फार स्िप्नाळू आहे त या पोरी.
निगार : सररताचां म्हर्र्ां दिशा म्हर्ून मला काही प्रमार्ात मान्य आहे, पर् एकतर, ती फक्त नतच्या
सख
ु ाचा विचार करतेय. िस
ु ऱ्या बाजूचा विचार करत नाहीय. सारखे आपले लाड िस
ु ऱ्यानां करािेत असा
विचार करर्ां मला तरी आिडत नाही. प्रेमात- मैत्रीत आपर् एकमेकाांना बरां िाटािां, आनांि व्हािा म्हर्ून
काही तरी करत असतो. ते िोघाांनीही करायला हिां. म्हर्जे मल
ु ीांनी नस
ु ते लाड करून घ्यायचे आणर्
मल
ु ग्याांनी ते परु ित राहायचे हे बरोबर नाही. आणर् आता बिलत्या काळात तर अशा स्िप्नाळू समजुती
आपर् बिलल्या नाहीत तर पढ
ु े जाऊन आपल्यालाच त्रास होत असतो. आपर्ही जोडीिाराचे लाड करायचे
असतात,

सतत

िस
ु ऱ्यािर

अिलांबन
ू

राहण्याची

आपल्याला

गरज

का

पडािी?

आणर्

प्रत्यक्षात,

आपल्यासारख्या परु
ु षप्रधान समाजात तर आर्खीच िेगळी पररजस्र्ती आहे , ही इकडे तो दहचे लाड करे ल
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म्हर्ून िाट बघत बसेल, आणर् नतकडां त्या मल
ु ाची आई, माझ्या मल
ु ाला खायला करून घालायला
आर्लेली म्हर्ून दहच्याकडे बघत असेल.
सररता: माझी आजी म्हर्त असते, ‘खप
ू च त्रबघडत चालली आहे स त,ू रात्री उमशरापयंत फोनिर असतेस,
सारखे निे फॅशनचे कपडे हिे असतात, लग्नच करून टाकते म्हर्जे चाांगली सरळ होशील! सासू पाठीत
उठता लार् आणर् बसता बुक्की घालेल तेव्हा कळे ल.’

सांदेश : हल्ली एिढे सासरु िास करर्ारे लोक नसतात. म्हर्जे मला माहीत नाही, पर् मी पाहीलां तेिढ्या घरात
तरी सन
ु ेच्या आिडीचा, मशक्षर्ाचा, नतच्या नोकरीचा विचार करतात की काही लोकां.

निगार : अगिी मारर्ां, जाळर्ां िगैरे प्रकरर्ां फारतर र्ोडी कमी झालीही असतील रे , पर् सन
ु ेकडे
घरकामाची जबाबिारी घेर्ारी म्हर्ून पाहत असतातच की! ती पररजस्र्ती सध
ु ारायला खूप िेळ लागर्ार
आहे. आणर् काही मल
ु ग्याांच्या घरचे लोक तर इतके हरामी असतात ना, आमच्या शेजारचा एक मल
ु गा
डोक्यानां जरा अधू आहे . में टली ररटाडेड आहे , तर त्याची आई म्हर्ते, ह्याचां लग्न करून िे ऊ म्हर्जे
सगळां नीट होईल.
सररता : बापरे , काय तरी हे लोक! लग्न हा काय उपाय आहे का त्याच्या अशा पररजस्र्तीिर करण्याचा ?
ताई : नाहीच आहे . लग्न हा कुठल्याही रोगािरचा, प्रॉब्लेमिरचा उपाय म्हर्ून करायची गोष्ट अजजबात
नाही. बरे चिा लोकाांना िाटत राहतां की लग्न करून िे ऊ म्हर्जे सगळां सरु ळीत होईल ... म्हर्जे कुर्ी
एक व्यक्ती व्यसनाधीन आहे, मानमसकदृष्ट्या आजारी आहे अशा िेळी पालकाांना िाटत राहातां की लग्न
केलां की पररजस्र्ती सध
ु ारे ल म्हर्ून! पर् त्यामध्ये फक्त एक नाही तर िोन जर्ाांचां आयष्ु य भरडलां
जाण्याची शक्यता असते. लग्ि हे कोणत्याही शारीररक, मािससक आजारावर ककां वा पररस्थथतीवर करायचा

उपाय िाही.
महे श : उपाय नाही पर् फायिा म्हर्ूनही लोक लग्नां करतात. ताई, माझ्या मामेभािानां खूप इस्टे ट
असलेल्या मल
ु ीशी आठ दििसात लग्न ठरिन
ू , करून पर् टाकलां, तो आता काहीच काम करत नाही,
ननिाांत बसन
ू असतो सासऱ्यानां टाकलेल्या एअरकांडेशांड पान शॉपमध्ये.
सांदेश : बरां असतां बाबा लोकाांच,ां आँखोही आँखोमे इशारा भी नही हुआ आणर् बैठे बैठे जीने का सहारा हो
गया ...
महे श: पर् मी तर असां काही करायचा विचारच करू शकत नाही रे , एखाद्या मल
ु ीची मादहतीच नसताना
नतचा स्िभाि न समजता डायरे क्ट लग्न? नको रे बाबा.
ताई : महे श, तम्
ु ही फार चाांगली मल
ु ां आहात रे , ह्या लग्न करायच्या असल्या कारर्ामध्ये तम्
ु हाला
काहीतरी खटकतां हीच खूप चाांगली गोष्ट आहे.
निगार : पर् ताई , एक अशी गोष्ट आहे , ज्याच्यासाठी लोक लग्न करतात…

हमखास सोयीचां शरीरसख
ु

ममळण्यासाठी!
सांदेश : पर् लग्न म्हटलां की त्यातून शरीरसख
ु ममळर्ांही महत्त्िाचां असतांच की!
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ननगार : हो, पर् लग्न म्हर्जे शरीरसुखासाठी केलेली सोय नसािी असां िाटतां मला. ननिान मला तरी ते चालर्ार
नाही. विचार केला तरी मला कसांतरीच िाटतां.
सांिेश : आपर् जरा डडटे लमध्ये बोलय
ू ात ह्यािर. लग्न म्हर्जे फक्त शरीरसख
ु नाही हे जसां खरां आहे,

तसांच हक्काचां आनांिाचां आणर् विश्िासाचां शरीरसख
ां हे
ु ासहीत असलेलां नातांही आहे च! मळ
ु ात शरीरसांबध
िेगळे काढून पाहता येत नाहीत, त्यात रोजच्या आयष्ु यातला एकमेकाांचा सहिास, त्यातला आनांि, प्रेम
व्यक्त करर्ां, प्रेमाचा, आपल
ां हा लग्नाच्या ककां िा प्रेमाच्या
ु कीचा आनांि उपभोगर्ां हे सगळां च येतां. शरीरसांबध
नात्यात म्हर्ा, प्रेम व्यक्त करण्याचा एक उत्कट नैसधगणक मागण आहे.
सररता: अरे , कसलां प्रेम आणर् काय? आमच्याकडे एकेकिा लग्न करण्याचां कारर् मल
ु गी प्रेग्नांट रादहलीय हे च असू
शकतां. म्हर्जे लग्नातन
ू शरीरसख
ु नाही तर शरीरसख
ु ातन
ू लग्न

प्रियाांका : अग, पर् त्यानां नतच्याशी लग्न तरी केलां, जबाबिारी झटकली तरी नाही.
सररता : अग नाही, लेकीला दििस रादहले आणर् पोरगां जातीतलां नाही तर जबरिस्तीनां जातीतल्या िस
ु ऱ्या पोराशी
नतचां लग्न लािून िे तात.

सांदेश : पर् मला कळत नाही, हल्लीच्या काळात जजर्े केिढीतरी गभणननरोधक साधनां उपलब्ध आहे त अशा
िेळी गभण रादहला म्हर्ून लग्न करण्याची िेळ का यािी, कुर्ािर? म्हर्जे जेव्हा तम्
ां करता
ु ही लैंधगक सांबध
तेव्हा त्याच्या पररर्ामाांची जार्ीि तम्
ु हाला असायला हिी, तशी शांका आली तरी आयवपल्स असतात,
समजा रादहले दििस तरी एम्टी वपल्स असतात.
ताई : मला अगिीच पटतांय तम
ु च म्हर्र्ां, जेव्हा कुर्ी लग्नाचा विचार करत आहे ककां िा लग्न राहू द्या
पर् लैंधगक सांबध
ां ाची शक्यता असलेलां नातां जजर्े आहे नतर्े उपलब्ध गभणननरोधक साधनाांची मादहती

1

असायलाच हिी. म्हर्जे गभणननरोधक गोळ्या आहे त, त्या घेत नसलात आणर् असरु क्षक्षत सांबध
ां झालेच तर
आय वपल्स आहे त, दििस रादहलेच तर एम्टी वपल्स ककां िा एक मल
ू झालां असेल तर पन्
ु हा दििस राहू
नयेत म्हर्ून ताांबी बसिर्ां ह्या सगळ्या साधनाांची आणर् त्याांच्या िापराची मादहती हिीच हिी.
प्रियाांका : आणर् कांडोम, तर आपर् कधीच विसरू शकत नाही.
निगार : करे क्ट, वप्रयाांका, पर् लक्षात ठे ि, कांडोममुळे गभाणरपर् तर टळतांच पर् एचआयव्ही आणर् इतर लैंधगक
आजाराांपासन
ू ही बचाि होतो. मात्र हे साधन हे परु
ु ष जोडीिारासाठी आहे. ताई, मी ऐकलांय की, जस्त्रयाांसाठी
पर् कांडोम ममळतो ना आता?
ताई : हो असतो ना, तो परु
ु षाांसाठीच्या कांडोमपेक्षा र्ोडा महाग आहे . नक
ु ताच सगळीकडे ममळायला
लागला आहे .
अजून एक...जशी ह्या सगळ्या साधनाांची मादहती असायला हिीच आहे तशीच लैंधगक सांबध
ां ाांचीही
मादहतीही हिी आणर् पररर्ामिे खील माहीत हिेतच.
1

गर्भ ननरोधक साधनाांची मानहती, पान क्र ...... वर पहावी
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सररता: म्हर्जे काय आर्खी?
ताई : लैंधगक सांबध
ां ही फक्त शारीररक गोष्ट नाही, त्यामधली मानमसक गत
ुां िर्ूक जास्त महत्त्िाची आहे.
तम
ु च्यातल्या काहीांना माझ्या म्हर्ण्याचा अर्ण आत्ता समजर्ार नाही, पर् एकच साांगते, िोघाही
व्यक्तीांनी एकमेकाांचा सन्मान करत, एकमेकाांच्या मनाला जपन
ू ,एकमेकाांना आिडेल- रुचेल अशा पद्धतीने
िागत, लैंधगक सांबध
ां ाांचां नातां धाग्याधाग्याांनी एखािां िस्त्र विर्तात तसां विर्ायला हिां.

निगार : ताई, तू काय म्हर्ालीस ते खरां च, पर्
ू ण कळलां नाही, पर् ऐकायला फार गोड िाटलां.
सांदेश : ताई, तम
ु चां म्हर्र्ां खरां की खोटां ते साांगायचा माझा अधधकार नाही. पर् आजच्या काळात
मोबाईलिर, कांप्यट
ां केलेले िाखितात, त्यात तम्
ु रिर कफल्म्स बघायला ममळतात, त्यात लैंधगक सांबध
ु ही
म्हर्ता तशी कुठलीही मानमसक गत
ुां िर्ूक नसते. सन्मानाचां नातां नसतां, उलट ...
ताई : सांिेश, तू साांगतो आहे स ते पोनणकफल्म्सबद्दल. त्यातल्या

दृश्याांचा प्रेमाशी काहीच सांबध
ां नसतो. ह्या

कफल्म्स अनेकिा खऱ्याच नसतात, म्हर्जे मलांगाचा, स्तनाांचा आकार अनतरां जजत पद्धतीनां मोठा िाखिलेला
असतो ककां िा जबरिस्ती केल्याचां िाखिलेलां असू शकतां, लहान मल
ु ाांिरचे अत्याचारही असू शकतात. िोन
िेगिेगळी धचत्रां, चेहरे एकािर एक जोडून ककां िा काही आकार मोठे िाढिन
ू आजकाल कांप्यट
ु रच्या मितीनां
तयार केलेल्या कफल्म्सही असू शकतात. ह्यात तासन ्तास सांभोगकक्रया चालू असल्याचां िाखिलेलां असतां,
तशी ती असच
ू शकत नाही.याचा अर्ण सगळ्या कफल्म्स िाईटच असतात असां नाही. या विषयाांिरच्या चाांगल्या
कफल्म्सही असतात.

प्रियाांका : ताई,

मला एक खरां च कळत नाही, लैंधगक सांबध
ां , नातां हा कुठल्याही मल
ु ामल
ु ीच्या जीिनातला

ककती महत्त्िाचा भाग आहे आणर् त्याबद्दल कधी कुर्ी आमच्याशी मोकळे पर्ानां बोलत नाही; आम्हाला
सहज बघायला ममळतात त्या पोनणकफल्म्सच. त्या तू म्हर्तेस, मी तरी आजिर पादहल्या त्या तशाच

खोटारड्या आणर् घार्ेरड्या िाटल्या मला. अरे मग खरां , चाांगलां असां काय असतां ते आम्हाला कसां कळर्ार?
कोर् साांगर्ार?
ताई : हो ना. तेच तर म्हर्तेय, आपल्या शालेय विषयाांमध्ये लैंधगक मशक्षर्ाला परु े सां स्र्ान नसल्यामळ
ु े
ते आधी कधी समजले असेल याची शक्यता नाही. जी काही मादहती असते ती ममत्रमैत्रत्रर्ीांकडून
समजलेली असते... पर् लैंधगक सांबध
ां म्हर्जे काय, त्यामधली स्त्रीची आणर् परु
ु षाची समाधानाची भािना
म्हर्जे काय, गभणधारर्ा कशी होते, मूल जन्माला कसां येतां ही सगळी िैज्ञाननक मादहती आपल्याला असायला
हिी. 2 ह्याविषयी मादहती साांगर्ारी चाांगली पस्
ु तकांही आहे त. आणर् काही चाांगल्या कफल्म्स िे खील असतात.
त्याांच्याबद्दलची मादहतीही तम्
ु हाला ममळे ल असा प्रयत्न मी करे न.

महे श: ताई, जोडीिार ननिडीचा विचार करताना, एक महत्त्िाचा भाग जोडीिाराच्या एचआयव्हीचाही येईल.

2

लैंनगक सांबांधानवषयी वैज्ञाननक मानहती साठी पान क्र..... पहा
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सररता :

आपर् जोडीिाराला साांगण्याबद्दल बोललो होतो तेव्हा जोडीिार पॉणझदटव्ह असेल तर स्िीकार सोपा

असेल असां म्हर्लो होतो.

म्हर्जे एचआयव्हीबाबत तरी त्या व्यक्तीला काही समजाित बसािां लागर्ार नाही

सांदेश : माझां मत तम्
ु हाला किाधचत पटर्ार नाही, पर् मला ननगेदटव्हच जोडीिार हिा आहे . आधीच
आपल्याला खूप त्रास सहन करािा लागला आहे , आयष्ु यात. िोघां पॉणझदटव्ह असू तर आपल्यासारखाच त्रास
नतलापर् झालेला असेल. म्हर्ून मला ननगेदटव्ह जोडीिारच बरा!

प्रियाांका:

हो नां अरे , आपर्

का बरां पॉणझदटव्ह व्यक्तीला ननिडािां ? आपल्याला नॉमणल जोडीिार का बरां

ममळू नये ?
महे श: अगां नॉमणल काय म्हर्तेस? म्हर्जे आपर् काय अबनॉमणल आहोत का? एचआयव्ही पॉणझदटव्ह ककां िा
ननगेदटव्ह म्हर् की!
ताई : तम
ु च्या ह्या अपेक्षा ऐकताना मला असां िाटतांय की, जेव्हा आपर् एखाद्या व्यक्तीला पॉणझदटव्ह
आहे, म्हर्ून नाकारतोय ह्याचा अर्ण आपर्च एचआयव्हीबद्दल मनात भेिभाि मानतोय असा होतोय. आणर्
हे तर फारच झालां हां , म्हर्जे आपर् इतर िेळी आपल्याशी कुर्ीही भेिभािानां िागू नये असां म्हर्तो तर
मग आपर्ही त्यानस
ु ार िागायला हिां ना?

सांिेश : येस ताई. एकिम मान्य. पट्याच आपनको. आपन तरी आपल्या पॉणझदटव्ह मार्साबरोबर भेिभाि नाय
करायला पायजे.

महे श : पर् ताई, एचआयव्ही असलेली जोडीिार असली तरी नतला फस्टण लाईन चालू आहे की सेकांड की र्डण,
ह्यािर तरी आपर् ननिड ठरिािी का?.
ताई : ह्याबद्दलचा विचार आपर् डॉक्टराांिर सोडािा. आपर् ननिड केलेल्या व्यक्तीची प्रकृती कशी आहे
याचा अांिाज त्याच्या ककां िा नतच्या सीडी4, व्हायरल लोड आणर् सरू
ु असलेली औषधां यािरून डॉक्टर
िे तील.
सररता : ताई, आम्ही स्ितः गेली अनेक िषं एचआयव्हीसह एकिम हे ल्िी लाईफ जगत आहोत म्हर्जे
फक्त एचआयव्ही आहे म्हर्न
ू एखाद्या मल
ु ीला ककां िा मल
ु ाला नाकारािां ककां िा स्िीकारािां हे काही बरोबर नाही
हे पटलां मला, पर् आपल्यासारखा आई-िडडलाांकडून झाला असेल तर काही प्रश्न नाही, पर् इतर मागाणतन
ू

झाला असेल तर? खरां साांग, चालेल का तल
ु ा असा मल
ु गा, ननगार?
ननगार: अां..., हे बघ सररता, मला तझ
ु ा प्रश्नाचा रोख समजतो, म्हर्जे आपर् गेल्यािेळीही ह्यािर बोललो

होतोच. म्हर्जे आपल्यासारखा पालकाांकडून एचआयव्ही झालेला असेल तर मला जोडीिार अधधक समजून
घेर्ारा िाटे ल, हे मी प्राांजळपर्े कबल
ू करते,

पर् अग, इतर मागाणतन
ू झाला असेल तरी त्याच्या तब्येतीत

ककिा उपचाराांिर ककां िा आमच्या पढ
ु च्या आयष्ु यािर त्याचा काहीच पररर्ाम होर्ार नाहीये हे ही खरां आहे
ना!
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ताई : हो, इर्े परत मद्द
ु ा खरे पर्ाचा येतो असां मला िाटतां. काही कारर्ानां त्याला ककां िा नतला एचआयव्ही

झालेला असेल तरी आत्ता तो प्रामाणर्कपर्े साांगन
ू , उलट नव्या नात्याची खरे पर्ानां सरु
ु िात करत आहे
ना, ते महत्त्िाचां!
प्रियाांका :

काहीिेळा लागर् पालकाांकडूनही नसते आणर् असरु क्षक्षत लैंधगक सांबध
ां ाांतन
ू ही नसते, अगिी

क्िधचत होते तशी इांजेक्शनमधून असेल तर मग ह्यािेळी मार्साचा खरे पर्ा हा त्या मार्सािरील आपल्या
विश्िासािरच ठरिािा लागेल.

निगार :

हो ना, म्हर्जे एचआयव्ही पालकाांकडून नाही, हे काही िाईट चाररत्र्याचां सदटण कफकेट नक्कीच

नाही!
सांदेश : पर् जर समजा, तसां असेल तर काय ...
महे श : अरे , मगाशी आपर् बोललो तेच! जे काही असेल ते खरे पर्ानां साांगािां , आणर् त्या व्यक्तीबाबत
आपल्याला खरां च विश्िास- प्रेम िाटत असेल तरच पढ
ु े जािां.
प्रियाांका : ताई, बरे चिा प्रेमवििाह ककां िा ठरिन
ू वििाह करताना, एकाच जोडीिाराला एचआयव्ही

असेल

आणर् लग्न करायचां असेल, समजा जोडीिाराला ते मान्य आहे , हां , समजू की जोडीिाराला साांधगतलांय, त्याला ते
मान्य आहे , पर् त्याच्या पालकाांना पटे ल का? शक्यच नाही ना. मग काय करायचां?

ताई : इर्े पालकाांना एचआयव्हीबाबत साांगर्ां खरां च गरजेचां आहे की नाही हे आधी ठरिािां. म्हर्जे मला
साांगा का बरां पालकाांना माहीत असािां ?

सांदेश: एकाच घरात राहून नाही साांगायचां? हे कसां होर्ार?, नांतर समजलां तर पररजस्र्ती आर्खीन िाईट
होईल, अगिी एकटयाला ककां िा एकटीला जगािां लागलां तर... त्याांची सोबत महत्त्िाची असेल
महे श : त्याांना फसिलां तर इस्टे टीतला िाटा िे र्ार नाहीत...

ताई : खरां तर जोडीिार सोडून इतर कोर्ालाही एचआयव्हीच्या लागर्ीबाबत माहीत असर्ां गरजेचां नसतां,
पर् त्यासाठी िोघाही जोडीिाराांमध्ये खूप सामांजस्याचां नातां असायला हिां. आणर् घरातील इतराांना
साांधगतलां तर त्यातून होर्ाऱ्या पररर्ामाांची जार्ीि असािी. तरीही माझ्या अनभ
ु िानां मला असां िाटतां की
अनतशय सकारात्मकतेनां आणर् िैज्ञाननक रीतीनां एचआयव्हीच्या लागर्ीबाबत घरच्याांना साांधगतलां तर
बरे चिा त्याांचा आधार ममळतो. त्यातल्यात्यात जर घरातील एखािी व्यक्ती समजून घेर्ारी असेल तर

साांगताना सोपां पडतां. आणर् समप
ु िे शकाची मित घेण्याचा पयाणयही इर्े उपयोगी पडू शकतो.
सररता: पर् ताई, ननगेदटव्ह जोडीिाराचे पालक समजून घेर्ारच नाहीत ककां िा सरु
ु िातीला स्ितः ननगेदटव्ह
जोडीिार समजून घेईल गां पर् नांतर एखािां भाांडर् झालां ना की बाहे र काढे ल ते चारचौघात.
प्रियाांका : ककां िा ताई, समजा आम्ही िोघांही पॉणझदटव्ह आहोत पर् त्यानां आधी घरी साांधगतलां नसेल,
आपापला घेत असेल डॉक्टरकडां जाऊन औषधां िगैरे अगिी नीट तरी नांतर मला असल्याचां कळल्यािर त्याला

माझ्यामळ
ु े लागर् झाली असांही मला म्हर्तील...
ताई : सरु
ु िातीला सोपां आणर् नांतर ननभिताना अिघड होईल अशी शांका एखाद्या व्यक्तीबाबत आधीच
िाटतेय तर नतर्े र्ाांबािां. जोडीिार ननिड ही आयष्ु यभरासाठी आहे , तात्परु ती नक्कीच नाही आणर् वप्रयाांका,
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तू म्हर्तेस तशी पररजस्र्ती असेल तर निऱ्यानां हे तेव्हा साांगायला हिां ना की नतच्यामुळे मला झालेला नाही,
आम्ही भेटण्याआधीच मला झालेला होता. तो तसां साांगेल अशी खात्री नसली तर अडचर्च आहे . तरीही लग्न त्याच
मार्साशी करायचांच असलां तर निऱ्याकडच्या ककमान एका समजूतिार मार्साला त्याच्या लागर्ीविषयी

लग्नाआधीपासन
ू माहीत आहे , असां बघािां.
निगार : ताई,

हे सगळां आपर् बोलतोय पर् एिढा सगळा विचार करायला िेळही हिा नां? म्हर्जे

बरे चिा लग्न ठरतां आणर् मदहनाभरात होऊनही जातां, मग अशा िेळी सगळाच गोंधळ होईल नां ?
ताई : यािर िेळ िे र्ां हाच उपाय आहे ननगार, जसां आपर् जातीबाबत ककां िा जोडीिाराच्या ननिडीबाबत
पालकाांसमोर ठाम रहािां असां म्हर्तो तसां इर्ेही ठरिन
ू करायच्या लग्नात असो िा प्रेम करून करायच्या
लग्नात, तम्
ु ही स्ितःच्या आणर् जोडीिाराच्यािे खील तयारीला िेळ द्यायलाच हिा, सगळ्या उलट-सल
ु ट
प्रश्नाांिर चचाण करायलाच हिी, विश्िास आणर् प्रेम फुलायला जागा द्यायला हिी.

नतर्े लगेच ‘लग्नाचा

इव्हें ट’ उरकायची घाई काहीच कामाची नाही.
प्रियाांका : एक विचारू का ताई, रागािर्ार तर नाही ना?
ताई : नाही ग, रागािेन कशाला, विचार ना, अगिी काहीही विचार.
प्रियाांका : आमच्या मामीची चल
ु त बहीर् आहे ना, म्हर्जे माझ्याच एिढी आहे ती, तर नतचां लग्न झालां
मागच्या िषी. चाांगला श्रीमांत िकील निरा होता. अग, आता ती परत आलीय. डायव्होसण घेर्ार म्हर्तेय
तर आम्ही विचारलां की का म्हर्ून... तर मामी काय म्हर्ाल्या, की त्या मल
ु ाचां आधीचां लफडां आहे . मी
मामीांना म्हर्ाले की इतका मशकलेला मल
ु गा आहे तर त्यानां आधीच त्या मल
ु ीशीच लग्न करायचां ना,
दहला कशाला लग्न करून फसिायचां? तर मादहतेय का, मामी म्हर्ाल्या त्याचां लफडां पोरीशी नाही,
पोराशी आहे . मगाशी ननगारनां काढला होता तो विषय पर् मग पुढां गेला नाही, पर् तू जरा सगळां नीट डडटे लात
साांग ना.

ताई : बरां . तुझ्या बदहर्ीच्या निऱ्याचे सममलांगी सांबांध आहे त. िोन जस्त्रयाांमधला ककां िा िोन पुरूषाांमधला
लैंधगकसांबांध

याला सममलांगी सांबांध असां म्हर्तात. स्त्री-परु
ु षाांचे होतात ते मभन्न-मलांगी सांबांध. काही व्यक्तीांना िोन्ही

प्रकारचे लैंधगक सांबध
ां करण्याची इच्िाही असू शकते. तसे म्हर्जे सममलांगी ककां िा मभन्नमलांगी ककां िा िोन्ही
प्रकारचे सांबांध करण्याची आिड एखाद्या व्यक्तीला असू शकते. या आिडीतही कमी-जास्त असे प्रकारही होतात,
म्हर्जे त्रबन्नमलांगी आिड जास्त ककां िा सममलांगी सांबांध हिेतच पर् क्िधचत मभन्नमलांगीही आिडतील असां. ह्यात
त्या मार्साची तशी आिड म्हर्ून चूक-बरोबर असां काहीही आपर् ठरिू शकत नाही. अर्ाणत समाजमान्यतेसाठी
मभन्नमलांगी लग्न करायचां आणर् त्यामध्ये त्या मुलीला फसिायचां हे नक्कीच चुकीचां आहे .

प्रियाांका : मी तेच साांगतेय ना, रे ितीच्या बाबतीत तसांच झालां ना.

सासरी गेल्यािर नतला कळलां की नतचा

निरा नतच्याजिळ कमी आणर् त्या ममत्राच्याच मागे सारखा जायचा. आधी दहला िाटलां, असेल त्याांची
जिळची िोस्ती पर् मग एकिोनिा त्याांच्या बेडरूममध्येच सापडले अग नतला.
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ताई : म्हर्ूनच जोडीिाराशी नातां ठरिताना त्याचा आणर् स्ितःचा लैंधगक कल काय आहे याचा विचार
नक्की व्हािा. जोडीिार हा स्ितःच्या लैंधगक आिडीनस
ु ार जुळर्ारा असेल तरच त्याच्याशी नात्याचा विचार
करािा.
सररता : पर् ताई ज्याांना स्ितःची आिड/ कल माहीत आहे त्याांनी तरी असां का फसिािां अग इतराांना ?
ताई

: समाजासाठी, आई-िडडलाांसाठी आणर् कायद्यासाठीही हे लोक तसां करतात किाधचत, आणर्

काहीिेळा त्यातन
ां ी होऊ दिली जातात म्हर्जे मग समाजाच्या दृष्टीनां बोट ठे िायला जागा
ू मल
ु ह

उरत

नाही …
वप्रयाांका : पर् मग फसिलां गेलेल्या मल
ु ीांचां काय? त्याांचा ह्या सगळ्यात काय िोष ? मल
ु ाांच्या
जबाबिारीसकट, एकटां म्हर्जे जोडीिारामशिाय आयष्ु य काढािां की काय त्याांनी
सांदेश:

त्याांनी डायव्होसण घ्यािा.

प्रियाांका : हा हा म्हर्े डायव्होसण घ्यािा, इतकां सोपां नसतां मुलीांसाठी डायव्होसण घेऊन माहे री राहर्ां. आणर्
फसिर्ूक तर झालीच ना. ताई, माझ्या मते या स्टोरीत सममलांगी असण्याचा फक्त सांबध
ां नाहीये. ही
फसिर्ुकीची स्टोरी जास्त आहे.
ताई : हो, फसिर्ूकीचीच आहे , त्यात एक मुद्दा मगाशी साांगायचा रादहला की सममलांगी लग्नाला आपल्या िे शात
कायद्याची सांमती नाही. त्यामुळे सममलांगी व्यक्तीांना आपल्या मनाप्रमार्े आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीशी लग्न
करण्याला कायद्याची मान्यता ममळत नाही , आणर् घरचे, समाज िगैरे लग्नाचा आग्रह तर धरतच असतात. म्हर्जे
मी काही त्याांच्या फसिण्याची बाजू घेत नाही पर् या ननममत्तानां हे ही आपल्याला माहीत असािां म्हर्ून साांगते.

सररता : आपर् तर सगळां समजर्ारी- जार्ती मार्सां आहोत. आपर् कोर्त्याही बाबतीत मद्द
ु ाम
फसिण्याचा विचारही करत नाही आहोत. अगिी आपल्या एचआयव्हीबाबतिे खील आपर् सगळां साांगर्ार
आहोतच, इतकांच नाही तर इर्े, आज आपर् काय साांगायचां, स्ितःची कशी तयारी करायची, नक्की कुठे
प्रॉब्लेम असू शकतो हे सगळां समजून घेत आहोत हे ककती बरां आहे ना !
निगार : हो. अग, लग्नाआधी आपल्याला हे सगळां समजन
ू घ्यािांच लागेल, नाहीतर आपर् आपलां फक्त
हननमन
ू चा, नाहीतर टीव्ही, मसनेमातल्या सारख्या िान िान प्रसांगाांचा विचार करत राहतो, खरा विचार
करतच नाही आणर् नांतर अनपेक्षक्षत गोष्टी पढ
ु े आल्या तर सगळाच गोंधळ होतो.
महत्त्िाचां म्हर्जे लग्नाच्या दृष्टीनां आपलां प्रेम असलेली, आपल्याशी मन जळ
ु लेली कुर्ी व्यक्ती असािी;
ही कल्पना सिाणत चाांगली. पर् अशी व्यक्ती प्रत्येकालाच भेटतेच, असां नाही पर् ककमान अिास्ति अपेक्षाांनी
नात्यात उतरर्ां तरी नसािां.

ताई : हो आणर् उलट बाजूला

भािनेच्या भरात तम्
ु ही मल
ु -ां मल
ु ी प्रेमात पडता तेव्हाही मात्र मला र्ोडी

काळजीही िाटते. लग्न हा ननर्णय मन जुळण्याचा, एकमेकाांची काळजी घेण्याचा, जबाबिारी स्िीकारण्याचा
आहे. आयष्ु याची गाठ एकमेकाांसोबत बाांधण्याचा आहे . त्यामळ
ण
ु े तो ननर्णय घेताना अनतशय विचारपि
ू क
आणर् जार्ीिपि
ण घ्यायला हिा. लग्नापयंत आपर् आपल्या पायािर उभे
ू क

झालेलो असलो, स्ितांत्रपर्े
22

लग्न आणि एचआयव्ही ...
प्रयास आरोग्य गट, नोव्हें बर, २०१८

िागत असलो तरी आपली जबाबिारी काही प्रमार्ात तरी आपल्या पालकाांिर असते. मात्र लग्नानांतर
आपली आणर् आपल्या जोडीिाराची जबाबिारी सिाणर्ाणनां आपल्या िोघाांचीच आहे , हे ही ध्यानात ठे िायला
हिां. ह्या सगळ्यात आपल्याला सार् िे र्ारा असा जोडीिार आपल्याला हिा आणर् आपर्ही स्ितः तसा
जोडीिार होण्याची तयारी करािी.
आपल्याला जसा जोडीदार निवडीचा हक्क आहे तसाच तो समोरच्यालाही आहे , ह्याची पक्की जाणीवही
आपल्याला असावी.
सररता: लग्न ही करािीच लागर्ारी गोष्ट, असां मानत आलेलो असतो ना आपर्! म्हर्जे होईलच
आपोपाप असां म्हर्त असतो ककां िा पालकाांिरच त्याचां ओझां टाकलेलां असतां...

प्रियाांका : पर् आता स्ितःची जबाबिारी घेण्याच्या ह्या टप्प्यािर स्ितःचा जोडीिार म्हर्ून विचार
करािाच लागर्ार आहे.

महे श: हो नां! अग, कोर्तीही िस्तू विकत घेताना ककां िा कुठे ही घराबाहे र पडताना पर् ठरिन
ू ननघतो
आपर्, काय काम आहे? कशी िस्तू हिी? त्यात कायकाय हिां? कोर्ता रस्ता सोपा? सगळा विचार
करतो, इर्े तर आयष्ु यभराच्या नात्याचा प्रश्न आहे, तेव्हा त्यासाठी स्ितःची तयारी करायलाच हिी.
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प्रकरर् 3. नातां जपताना
प्रियाांका : ताई, गेल्यािेळी आपर् जे जे बोललो नां तेव्हापासन
ू लग्नाचां, आणर् मख्
ु य म्हर्जे जोडीिाराच्या
ननिडीबाबतचां माझां टे न्शन बरां च कमी झालांय बरां का !
सररता : कमी झालांय? माझां टे न्शन तर िाढलांय!
निगार : हो नां माझां पर्! म्हर्जे लग्नाचा विचार करताना जर डोक्याला इतकी कल्हई होत असेल तर ते
लग्न दटकािां म्हर्ून काय काय करािां लागेल?
ताई : िमलात इतक्यातच? लग्न ठरिताना इतका विचार का करायचा? कारर् लग्न झाल्यािर ते
ननभािर्ां आपल्याला सोपां पडािां.
महे श : ताई, लग्न ननभिायचां म्हर्जे नक्की काय म्हर्ायचांय तल
ु ा?
ताई : लग्न ननभिायचां म्हर्जे आपल्याला हिां असलेलां नातां िोघाांनीही आनांिानां जपर्ां, एकमेकाांचा मान
राखून एकत्र जगर्ां!
निगार : पर् ताई, हे सगळां जमिायचां कसां? म्हर्जे आनांिानां नातां जपताना कायकाय महत्त्िाचां असतां
?
ताई : सिाणत आधी काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात अशा आहे त, पदहली म्हर्जे जोडीिाराचा
स्िीकार!
सांदेश: ताई, लग्न केलां म्हर्जे स्िीकार आलाच की !
ताई : असां नाही होत सांिेश, अरे लग्न करर्ां आणर् ते प्रत्यक्ष जगर्ां ह्या खूप िेगिगळ्या गोष्टी आहे त.
लग्नानां एक निां मार्ूस आपल्या बरोबर फक्त रहायला येत नसतां तर आपल्या आयष्ु यातली जागा घेत
असतां. मल
ु गी माहे र सोडून सासरी येते ती नस
ु त्या नव्या जागेतच नाही तर नव्या आयष्ु यात येत असते.
आता ती जोडीिारासोबत राहर्ार असते. नतच्या सियी, िागण्याबोलण्याची पद्धत सासरघरापेक्षा िेगळी असू
शकते. तेव्हा ती व्यक्ती अगिी प्रेमाची असली तरी नव्या िातािरर्ात काहीशी अस्िस्र् असर्ार आहे
ह्याची आठिर् नतच्या जोडीिारानां ठे िायला हिी.
सररता: ताई, पर् हे सगळां मल
ु ीांनाच करािां लागतां अगां!
महे श : असांच काही नाही. हल्ली िोघाांनीही आपापली घरां सोडून िोघाांचां एक निां घर घेण्याची पद्धत
असतेच की! मल
ां ी आपल्या आई-िडलाांना सोडूनच येतात की अशा घरात राहायला.
ु ह
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ताई : मद्द
ु ा मल
ु गा ककां िा मल
ु गी इतकाच नाहीये, म्हर्जे िोघाांसाठीही िस
ु ऱ्याच्या मनातली जागा घेर्ां
आणर् नव्या मार्साला सामािन
ू घेर्ां हे असतांच. मल
ु ग्याांच्या बाबतीत म्हर्ाल तर ... आपल्या सामाजजक
व्यिस्र्ेत बऱ्याचिा मल
ु ग्याांना घर सोडून जािां लागत नाही. बहुतेकिा मल
ु ीच आपली घरां सोडून सासरी
येतात म्हर्ूनच आपल्या घरातल्या या नव्या मार्साला समजून घेण्याची जबाबिारी मल
ु ग्याांनी जास्त
घ्यायला हिी. नतला

लग्न झाल्यानांतरच्या काळात स्िीकारर्ारां िातािरर् सासरी ममळर्ां खूपच महत्त्िाचां

आहे .
प्रियाांका: त्याउलट जबाबिारीच्या अपेक्षेनां नतच्याकडे पाह्ण्याची पद्धत आहे आपल्याकडे! त्याचांच

िडपर्

येत.ां
ताई : हो, तेव्हाही ‘मी सोबत आहे ’, हा विश्िास निऱ्यानां नतला द्यायलाच हिा. बरे चिा लग्नाच्या
धामधुमीत या गोष्टी लक्षातही येत नाहीत. िस
ु ऱ्या व्यक्तीला आपर् समजािन
ू घ्यायचां आहे , अशी
सियही मल
ु ग्याांना सहसा नसते.
सांदेश: आणर् ताई, मल
ु ीांसाठी काय म्हर्शील, त्याांनीपर् समजून घ्यायचां की सगळां आम्हीच?
ताई : निां मार्स
ू आपल्या मनात, आयष्ु यात, रोजच्या जगण्यात येतां तेव्हा काही बिल घडर्ार आहे त हे
िोघाांनीही समजून घ्यािां. पर् सांिेश, महे श तम्
ु ही काय यात मल
ु ग्याांची आणर् मल
ु ीांची तल
ु ना करताय की
काय?
महे श : सरळ गोड चाललेलां असलां तर काही प्रॉब्लेम येत नाही, पर् भाांडर्ां होत असली की कुर्ी
समजािन
ू घ्यायचां असा मद्द
ु ा येतो.
सांदेश: अरे पर् कधी ना कधी भाांडर्ां होर्ारच. कधीतरी खटके उडर्ारच की ...काय ग ताई?
ताई: काही गोष्टी एकमेकाांशी न जुळर्ाऱ्या असतीलही, प्रत्येकच जोडप्यात असतात, पर् त्यािेळी
महत्त्िाचां काय, एकमेकाांचे मतभेि कसे समजािन
ू घ्यायचे, कशासाठी अडून बसायचां आणर् काय न
आिडलां तरी स्िीकारायचां, हे समजलां तर लग्न आनांिानां ननभािता येत.ां
निगार : स्िीकारायचां म्हर्जे काय ? अॅडजस्ट करायचां हे च ना? आणर् मग इर्ां काहीही म्हर्ा, प्रत्यक्षात
ते मल
ु ीांनीच करायचां असाही त्याचा अर्ण होत असर्ार.
ताई : नाही ननगार, अॅडजस्ट करायचां म्हटलां की एकानां नाईलाजानां जळ
ु िन
ू घेर्ां असां असतां. पर् तसां
असू नये, िोघाांच्याही असण्याला, मताला, िागण्याला इर्े महत्त्ि आहे , तेही एकमेकाांशी आनांिानां जुळिन
ू
घेत. अॅडजस्ट करर्ां आलां की कधीतरी, त्याचा तार् बाहे र येतोच आणर् त्या नात्यात मग आनांि न
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राहता नात्याचां ओझांच जास्त बनन
ू राहातां. त्यापेक्षा लग्नाचां नातां जपताना, एकमेकाांशी जुळिन
ू घेर्,ां कधी
आपलां म्हर्र्ां तर कधी जोडीिाराचां म्हर्र्ां ऐकर्ां, तर कधी पररजस्र्तीप्रमार्े स्ितःत बिल करायला
तयार असर्ां हे ही महत्त्िाचां िाटतां मला.
सररता: पर् मग ताई, कधी जुळिन
ू घ्यायचां? आणर् कधी नाही ?
ताई: हे बघ हां सररता, म्हर्जे जर एखाद्या मल
ु ग्याला चमचमीत खाण्याची सिय असेल आणर् मल
ु ीला
साधां जेिर् आिडत असेल, ककां िा उलट... तर रोजच ह्या गोष्टीशी जळ
ु िन
ू घेताना िोघाांनाही अिघड
असतां. त्यािेळी धचडून सतत बोलन
ू िाखिर्ां, उपाशीच राहर्ां, अबोला धरर्ां ह्यापेक्षा इर्े हळूहळू
एकमेकाांच्या आिडीशी जुळिन
ू घेर्ां शक्य असतां... ककां िा एखाद्याला खूप बोलायची सिय नसते, मोकळां
व्हायला िेळ लागत असतो तर िस
ु ऱ्याला खूप बोलायला हिां असतां, अशा िेळी एकमेकाांना समजून घेत
सांिाि चालू ठे िायला अिघड पडतां पर् एकमेकाांच्या ह्या स्िभािाचा स्िीकार असेल तर जुळिन
ू घेर्ां
जमतां.
पर् समजा, निरा घरातलां काहीच काम करत नाही आणर् उठल्यापासन
ू चहाची ऑडणर सोडत असेल तर
त्याच्याशी आपर् जुळिन
ू घ्यायचां नाही. काही काळ बिलाला िेळ िे ण्याइतकां लिचीक राहािां, पर् त्याला
हळूहळू बिलायलाच लागेल, हे शाांतपर्े साांगायचां.
मद्द
ु ा चहा करण्याचा ककां िा एखािां काम करण्याचा नसतो, मद्द
ु ा आहे की व्यक्तीच्या सन्मानाला धक्का
लािर्ारी कोर्तीही अॅडजस्ट्में ट करायची नाही. िस
ु ऱ्याला करायला लािायचीही नाही.
हा आणर् अजून एका दठकार्ी अजजबात लिचीक राहता येर्ार नाही. ते म्हर्जे, कांडोम न

िापरता

लैंधगक सांबध
ां , नतर्े अजजबात जुळिन
ू घ्यायचां नाही ककां िा चालतांय की... िगैरे म्हर्ायचां नाही!
एचआयव्हीसह जगात असताना
लैंधगक सांबांधात प्रत्येक िेळी ननरोध िापरर्े अनतशय जरूरीचे आहे .
अन्य गभणननरोधक िापरत असलात तरीही,
सांतती ननयमनाची शस्त्रकक्रया झालेली असली तरीही

सांकेत : ए र्ाांबा र्ाांबा, हा मद्द
ु ा आत्तापयंतच्या मद्द्
ु याांपेक्षा अगिी िेगळा आहे . मला त्यात एक प्रश्नही
आहे . िोघांही एचआयव्ही असलेली असली तर कशाला िापरायचा कांडोम?
ताई : प्रत्येकाच्या शरीरातल्या एच.आय.व्ही.चा प्रकार आणर् रूप र्ोडां िेगळां असण्याची शक्यता असते.

अश्यािेळी एकमेकाांच्या एच.आय.व्ही.ची िरलागर् होण्याची शक्यता आहे . मशिाय एच आयव्हीमशिाय
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लैंधगक सांसगाणनां होर्ाऱ्या इतर आजाराांपासूनही ननरोध िापरल्यास सांरक्षर् ममळतां म्हर्ून िोघाांनाही
एचआयव्हीची लागर् असतानाही ननरोधचा िापर प्रत्येक सांबध
ां ाच्या िेळी करािा.
प्रियाांका : ते ठीक आहे , ते करूच, पर् ह्यामशिायही लग्न झाल्यािर बिलर्ाऱ्या आर्खीही गोष्टी
असतात. उिा. मी नोकरी करते तर ते पैसे निऱ्याकडे सगळे च्या सगळे द्यायचे की जर गरज पडली तर
र्ोडे आपल्याकडे ठे िायचे? त्यािरून नांतर िाि नको म्हर्ून म्हटलां मी.
सररता: दहचां तर प्लॅ ननांगच सरू
ु झालां सगळां !
ताई : वप्रयाांका म्हर्ते, नततका खरां च खोल विचार आपर् एरिी करत नाही, पर् सररता, लग्न हे िोन
िेगिेगळ्या व्यिस्र्ेतन
ू आलेल्या व्यक्तीांचां असतां, नतर्े पैशाांबद्दलची मानमसकता िेगिेगळी असू शकते
म्हर्जे एखािा खधचणक तर एखािा काटकसरी ककां िा एखाद्याला ममरविण्याची हौस तर एखाद्याला
आपल्यापरु तां ठे िण्याची! तेव्हा जोडीिाराची ‘ती’ मानमसकतािे खील जोडीिाराच्या स्िीकारात महत्त्िाची
असते. ती खप
ू अिघडही असते. पर् एकमेकाांिरच्या प्रेमाला धक्का न लािता एकमेकाांशी परू क
िागण्यातन
ू आणर् हळूहळू िाढत जार्ाऱ्या सहिासातन
ू , काही चाांगला बिल िोघाांमध्येही घडत असतोच
आणर् तो कुर्ासाठी म्हर्ून करण्यापेक्षा पररजस्र्तीनस
ु ार केला जातो, ते जास्त महत्त्िाचां.
महे श : ताई लग्न म्हर्जेच एकमेकाांच्या गोष्टी... म्हर्जे राहण्याची जागा, िेळ, िस्त,ू पैसे याांिर आपला
िोघाांचा हक्क असाच रूढ अर्ण असतो ना? मग पैशाचां कसां करायचां? म्हर्जे त्यािर पर् िस
ु ऱ्याचा हक्क
मानायचा का? पर् मग स्ितःचां म्हर्न
ू पर् काही असतांच की आपल्याला.
ताई: आनांिानां लग्ि निभावतािा पैशाांचा खचण आणण साठवण कशी असावी ह्यािर सस्
ु पष्ट सांिाि असर्ां
गरजेच.ां निऱ्याच्या ककां िा बायकोच्या सगळ्या पैशाांिर आपला हक्क असां मानन
ू िागर्ूक असेल तर नतर्े
खटके उडर्ारच.
सररता: पर् मग ताई, आत्ताच्या काळात दोघांही कमावत असतील नतथे काय करावां?
ताई : ह्यात सोपा मागण म्हर्जे िोघाांनीही एकत्र ठरिन
ू , घरासाठी िे ण्याचे पैस,े स्ितःच्या िैयजक्तक
खचाणसाठी पैस,े ह्यािर नीट बोलािां. िोघाांचांही आधर्णक बाबीतलां मत इर्े महत्त्िाचां आहे. एकूर् खचाणचा
कोर्ा एकािरच भार येर्ार नाही, हे ही पहािां. िोघाांच्याही खचाणतला ठरािीक भाग एकत्र खचाणसाठी आणर्
उरलेला स्ितःसाठी असां करता येऊ शकतां.
प्रियाांका: एकूर् बघता ,हा लग्नाचा पेपर जरा अिघडच आहे, नाही?
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महे श: इतकां काही अिघड असेल असां नाही िाटत मला, म्हर्जे ककतीतरी चाांगली कामां करर्ारी, लग्नाला
खूप िषं झालेली, आनांिी जोडपी असतातच की आपल्या आजूबाजूला!
प्रियाांका : ताई, तू म्हर्तेस तसां पैशाचां ननयोजन करर्ां ठीक आहे गां, पर् जर बायको ककां िा निरा
कमाित नसेल तर ?
ताई : आधर्णक ननयोजनातिे खील मख्
ु य विचार स्त्री–परु
ु ष समानतेचा आणर् एकमेकाांच्या आिराचा आहे. जर
िोघाांपक
ै ी कोर्ी एकच पैसे घरात आर्त असेल तरीही हा ननयम लागच
ू ! पैशाांचा खचण हा िोघाांच्या
मतानांच व्हािा. घरातलां काम करर्ारा जोडीिार कमी महत्त्िाचा मानन
ू , तल
ु ा काय कळतां, कमिायची तर
अक्कल नाही ककां िा माझ्याएिढे पैसे कमािन
ू िाखि ... िगैरे बोलर्ां तर इर्ां घडायलाच नाही पादहजे.
सररता : ताई, हे तझ
ु ां बरोबर आहे ग, पर् असां घडताना मी कधीच कुठे ही पादहलेलां नाही, घरातलां काम
करर्ाऱ्या बायकाांना कोर्ी पैशाांबद्दल साांगतां का?
ताई : हे च धचत्र आता बिलायला हिां. जोडीिाराचा सन्मान तर असायलाच पादहजे. एकत्र खचण होर्ार
असल्यामळ
ु े पैशाांचे व्यिहार जोडीिाराबरोबर स्पष्ट केलेले असािेत, त्यामध्ये जोडीिाराला अांधारात ठे िू
नये. एकमेकाांच्या मितीनां, चचेनां आधर्णक ननयोजन केलां असेल तर सहजीिन सोपां होईल. तसांच
एकमेकाांच्या पडत्या काळात तू तझ
ु ां बघ, तझ्
ु यामळ
ु े ही चर्चर् आहे, माहे रहून पैसे आर् ककां िा ममत्राांकडून
कजण काढ, स्ितःचा इस्टे टीतला दहस्सा माग असां काही म्हर्र्ां तर अगिीच चुकीचां आहे .
निगार : ताई, काही दठकार्ी तर, निराच सगळे पैसे िडडलाांकडे ककां िा आईकडे जमा करत असतो, नतर्े
बायकोनी काय करायचां? नतनांही सासऱ्याांकडे आपले पैसे जमा करायचे का?
प्रियाांका: ए हे फारच आहे हां . निऱ्याकडे पैसे द्यायलाही आपला विरोध आहे तर सासऱ्याांकडे काय
द्यायचे?
ननगार : पर् हे सासऱ्याांना नको का कळायला?
वप्रयाांका : आणर् नसलां समजत ना तरी निऱ्यानां साांगायला हिां आपल्या िडलाांना की आता आमचां लग्न
झालांय,

ती आपल्या घरात जरी आली असली तरी आपर् नतच्या प्रत्येक गोष्टीिर हक्क िाखिायचां

कारर् नाही , अगिी मी िे खील नतच्या पैशाांिर हक्क िाखिर्ार नाही. ती नतच्या घरखचाणतला िाटा
इतराांसारखा तीही िे ईल, पर् सगळे च पैसे तम
ु च्याकडे द्यायची काही गरज नाही.
निगार : बघा ना रे , सगळीकडे मल
ु ीांच्या बाजूनी ककती प्रश्न आहे त

मल
ु ग्याच्या बाबतीत हा प्रश्नच

ननघर्ार नाही
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सररता : हो नां! मल
ु ीांिा िवर्याबरोबरच त्याचे ककतीतरी िातेवाईक ‘फ्री’ समळतात आणण मल
ु ग्याांिा मात्र
फक्त बायको!
ताई : आपल्या सामाजजक व्यिस्र्ेतला हा अन्यायकारक भाग आहे. तो पर्
ण ः बिलता जरी येत नसला
ू त
तरी एकमेकाांच्या अर्णपर्
ू ण सोबतीतन
ू ह्यािर सोपे तोडगे ननघू शकतात. म्हर्जे बायकोला आईकडून
होर्ारा त्रास हा बायकोचा प्रश्न नसन
ू तो िोघाांचाही प्रश्न आहे हे मळ
ु ात निऱ्यानां समजून घेतलां पादहजे.
प्रियाांका : समजलां का रे पोराांनो ?
महे श : फक्त मल
ु ाांसाठी नाही आहे हे वप्रयाांका! जसा प्रश्न एकटया बायकोनां सोडिायचा नाही तसा
एकटया निऱ्यानांिेखील नाही!म्हर्जे निऱ्याचां काही कारर्ानां बायकोच्या नातेिाईकाांबरोबरचां अिघडलेपर्
असेल तर तेही िोघाांनी सोडिलां पादहजे. म्हर्जे काहीिेळा सतत राहार्ीमानािरून बोलल्यामळ
ु े , ककां िा
खूपच मस्करीच्या िातािरर्ात निऱ्याला अिघडल्यासारख िाटत असेल

तर, नतर्े बायकोनेही आपल्या

नातेिाईकाांशी बोलायला हिां.
ताई : हो आणर् इर्े अजून एक मद्द
ु ा असतो

नातेिाईकाांमधली बरोबरी ककां िा तल
ु ना . म्हर्जे तू पर्

माझ्या भाऊजीांसारखा त्रबझनेस कर, ककां िा तू माझ्या िदहनीसारखी टापटीप रहात जा अस बोलर्ां तर
सहज टाळण्यासारखां दिसतां मला.!
ननगार: आणर् ताई . अजून एक महत्िाचां
बोलायचां नाही कारर्

ते म्हर्जे एकमेकाांविषयी चुकूनही इतर कोर्ाकडे िाईट

एकमेकाांबद्दल इतराांना न साांगर्ां हा नात्यातल्या विश्िासाचा मद्द
ु ा असतो हो ना?

म्हर्जे अगिी जिळच्या ममत्र-मैत्रीर्ीना िे खील एकमेकाांच्या खासगी गोष्टीांबद्दल काही साांगायचां नाही..
ताई : हो ननगार हा खप
ू च महत्िाचा मद्द
ु ा आहे , जोडीिार हे नातांच एकमेकाांच्या आपलेपर्ािर,
विश्िासािर आधारलेलां असत, एकमेकाांविषयी खासगी मादहती इतराांना साांगन
ू आपर् त्या नात्याचा अनािर
करत असतो.
आणर्

हे अगिी आपल्या एचआयव्ही लागर्ीबाबतही लागू आहे च..

सांदेश : ताई, नातेिाईक िगैरे सगळे करू आम्ही मॅनज
े ,पर् ह्या मल
ु ीांचां एक सतत म्हर्र्ां असत ना,

ते

काही मला समजत नाही,म्हर्जे तू मला िेळच िे त नाहीस, ममत्राांशी कसा बोलत असतोस िगैरे असतां ना
ह्या मल
ु ीांचां लग्नानांतर! त्याला कसां काय उत्तर द्यायचां? का सगळे ममत्रमैत्रत्रर्ी सोडून द्यायचे आम्ही?
ताई : नाही सांिेश, ममत्रमैत्रत्रर्ी सोडून मल
ु ग्याांनी द्यायचे नाहीत तसे मल
ु ीही ते सोडर्ार नाहीत, हे ही बघ
बरां का.
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एकालाच मोकळीक आणर् एकाला अजजबात नाही असां असू नये. म्हर्जे निऱ्याचे ममत्र रोज सांध्याकाळी
भेटर्ार आणर् बायकोला मात्र बाहे र पडायलाही अिघड, असां घडू नये
महे श:

म्हर्जे ताई, आधर्णक गोष्टीत ककां िा नातेिाईक, ममत्रमैत्रत्रर्ीांच्या बरोबर िेळ िे र्ां सगळीकडे आपर्

एकमेकाांची बरोबरी करायची का ?
ताई: बरोबरी तर नाहीच महे श, उलट आजच्या पररजस्र्तीत
ननिान तम
ु च्यासारख्या विचार करर्ाऱ्या मल
ु ग्याांकडून

मल
ु ीांना मोकमळक जास्त ममळािी, त्यासाठी

प्रोत्साहन ममळािां असां म्हर्ते आहे मी.

आजच्या

काळात लग्नाच्या िेळीच नाही तर इतर िेळीही हा मद्द
ु ा अनतशय बारकाईनां समजून घेण्यासारखा आहे .
बिलत्या काळात िोघाांचां आयष्ु यातलां स्र्ान, भमू मका ह्या पि
ू ीपेक्षा खूपच बिललेल्या आहे त. मल
ु ीांना
पि
ू ीसारखां कमी मशक्षर् ककां िा पैसे कमिण्याचा आणर् खचण करण्याचा हक्क नाही अशी पररजस्र्ती नाही.
ह्याहीपेक्षा महत्त्िाचां म्हर्जे स्ितःची जार्ीि त्याांना झालेली आहे. आजकालच्या बिलत्या भमू मकाांमळ
ु े
सहजीिनात गडबड होते कारर् समतेचा, सन्मानाचा मद्द
ु ा यापि
ू ी विचारातच घेतलेला नसायचा.
सांदेश: पर् ताई, म्हर्जे िागायचां कसां ? आम्ही आजिर परु
ु षाांना घरात जसां िागताना पादहलां तसांच
आम्ही िागर्ार ना.
ताई: नतर्ेच तर बिल करायला हिा आहे ना. अगिी साधां उिाहरर् द्यायचां तर घरातलां काम म्हर्जे
स्िैपाक, धुर्-ां भाांडी, केरिारे जे काही असेल ते फक्त बाईनां करािां अशी अपेक्षा असता कामा नये. ती कामां
िोघाांनीही बरोबरीनां करर्ां म्हर्जे समानता. उिा. जस्त्रयाांना मल
ु ां जन्माला आल्यानांतर सरु
ु िातीचा काही
काळ मल
ु ाला द्यािा लागर्ारच असतो, तेव्हा 'हे तर तझ
ु ां कतणव्यच' असां न म्हर्ता नतर्े त्या िेळेचा
आिर िाखिर्ां म्हर्जे समता. बायको नोकरी करते, पर्

मी नतच्यापेक्षा जास्त कमाितो, तेव्हा माझ्या

जास्तीच्या पगाराची भरपाई म्हर्जे नतनां घरातलां कामही करािां हा विचार चक
ु ीचा. त्यापेक्षा िोघाांनीही
गरजेप्रमार्े घर आणर् आधर्णक जबाबिाऱ्या घेर्ां आणर् िस
ु ऱ्या व्यक्तीबद्दल आिराची भािना असर्ां ही
समानता.
निगार : हो ना! आपर् समतेन-ां आिरानां िागलो तर आपली मल
ु ां पर् तशीच िागतील ना? पढ
ु े तर हा
विषय आर्खीनच महत्त्िाचा होत जार्ार आहे...
ताई : अरे िा ननगार, खरां य तझ
ु ,ां आपल्या िागर्ुकीचा फक्त आपल्यािरच नाही तर इतर समाजािर,
विशेषतः आपल्या मल
ु ाांिर खप
ू च पररर्ाम होत असतो.
प्रियाांका : ए र्ाांब, मल
ु ाांपयंत पोचण्याआधी लैंधगक जीिनाबद्दल बोल.ू आपल्याला आपल्या लैंधगकतेची
नीट मादहती असायला हिी. आपला लैंधगक कल म्हर्जे आपल्याला मभन्नमलांगी सांबध
ां ाांची ओढ आहे का
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सममलांगी ह्याची आपल्याला जार् असर्ां आणर् आपल्या जोडीिाराला आपर् त्याबद्दल साांगर्ां िगैरे. ते
बोलय
ू ा ना.
ताई :

हो. लैंधगक सांबध
ां ही एकमेकाांच्या आनांिाची गोष्ट आहे . ह्यातलां एकमेकाांिरच अिलांबन
ू असर्ां

समजून घेतलां तर लैंधगक जीिन िोघाांसाठीही आनांिी होतां. कधीकधी काही कारर्ाांनी सेक्स करताना
एकमेकाांशी जळ
ु िन
ू घेता येत नाही.
आत्ता आपर् ह्या मद्द्
ु यािर खप
ू बोलू शकू असां नाही, पर् एक गोष्ट नक्की साांगते, अश्या पररजस्र्तीत
समप
ु िे शकाचा सल्ला घेर्ां खूप मितीचां होतां. एकमेकाांबद्दलचा आपलेपर्ा मनात असला हे प्रश्न लिकर
सट
ै ी एका उिाहरर्ात त्यातल्या मल
ु तात असां मला िाटतां. माझ्याकडे समप
ु िे शनाला आलेल्याांपक
ु ग्यानां
म्हर्जे समजू गौरिनां , तर गौरिनां लग्नाच्या सरु
ु िातीच्या काळात जादहरातीांच्या प्रभािामळ
ु े खूप औषधां
िगैरे घेतली. औषधां म्हर्जे जास्त काळ सांबध
ां करता यािेत अशा समजुतीनां घेतली जार्ारी औषधां हां .
त्यामळ
ां करािेत,
ु े पज
ू ाला खूप िेिना होत. पज
ू ानां आधी त्याला खूप समजािलां, की औषधां न घेताच सांबध
पर् गौरिला तसा आत्मविश्िास िाटत नव्हता.
शेिटी पज
ू ा माहे री ननघन
ू गेली, नांतर गौरिच्या एका ममत्रानां मित केली, डॉक्टराांशी बोलर्ां झालां,
गौरिलाही पटलां. त्यानां पज
ू ाची माफी मागन
ू नतला घरी यायची विनांती केली. तार्ाच्या ह्या प्रसांगाच्या
नांतर िोघांही अधधक समजुतीनां एकमेकाांशी िागू लागली. गौरिला औषधां न घेता सांबध
ां
करण्याचा
आत्मविश्िासच आधी नव्हता, पर् र्ोडे दििसाांनी त्याांचांही लैंधगक आयष्ु य नीट व्हायला लागलां.
आत्तापरु ता मद्द
ु ा एिढाच की, काही प्रश्न आलाच तर आधी एकमेकाांशी बोला आणर् तरीही प्रश्न उरलाच
तर समप
ु िे शकाशी बोला, एिढ्यािरच र्ाांबिय
ू ा.
प्रियाांका :

अजन
ू एक गोष्ट मला बोलायचीये, म्हर्जे तसां गेल्यािेळी आपर् बोललो आहोतच की

आपल्या आधीच्या आयष्ु यातल्या ज्या गोष्टीचा पररर्ाम आपल्यािर होऊ शकतो अशा गोष्टी लग्नाआधी
जोडीिाराशी बोलाव्यात. पर् जोडीिारानांही ते समजािन
ू घ्यायला हिां ना, नाहीतर आपर् साांगन
ू बसायचां
आणर् जोडीिार मात्र त्या गोष्टीचां भाांडिल करून मद्द
ु ाम टोचन
ू बोलत रादहला तर ....
सररता : िािच होर्ार ना मग?
ताई : िोघाांसाठी एकमेकाांिरच्या विश्िासाचा एक भाग म्हर्ून आपल्या जोडीिारानां आपल्याला साांधगतलांय
ह्याचां भान हिांच. त्यािरून त्रास िे र्ां हा तर विश्िासाचा गैरफायिा घेर्ां होईल.
प्रियाांका : आणर् लग्न झाल्यािर अजून एक नातां ठे िन
ू फसिण्याचा मद्द
ु ा आला तर ?
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ताई :असां िागर्ां सहज समजून घेण्यासारखां

नक्कीच नाहीये, पर् त्याबाबत सांयमानां विचार केला तर

उत्तर शोधता येऊ शकतां. शोधािांच लागतां. मला तरी एकािेळी िोन नात्यात असर्ां अिघड िाटतां. पर्
तरीही अशा गोष्टी, आपल्याकडून ककां िा जोडीिाराकडून

घडू शकतात ह्याची शक्यता आपर् ध्यानात

घ्यािी.
महे श : पर् ताई, अगदी पटत िसेल अशी पररस्थथती असेल तर... म्हर्जे उिाहरर्च द्यायचां तर माझ्या
भािानां नक
ु ताच घटस्फोटासाठी अजण केलाय. त्या िोघाांचे िाि, िागर्ां सगळां च एकमेकाांना सहन
करण्यापलीकडे गेल्यािर त्या िोघाांनी हा ननर्णय घेतला, म्हर्ून विचारतोय मी...
ताई : हो, असां होऊ शकतां आणर् तसां झालां तर त्याबद्दल स्ित:ला िोष िे ऊ नये. जमिन
ू घेर्ां शक्य आहे

का बघािां पर् नसेलच जमण्याजोगां तर शक्यतो लिकरात लिकर त्या नात्यातन
ू बाहे र पडािां, असां मला
िाटतां.

अजून एक, हे तार्ाचे प्रसांग नातां णखळणखळां च करतात असां नाही, तर बरे चिा ते नातां अजून घट्टही
करतात. अनेक जोडपी अशा तार्ानांतर पि
ू ीपेक्षा अधधक बोलकी झालेली मला दिसली आहे त तर काही
जोडपी सामांजस्यानां िेगळी होण्याचा ननर्णयिे खील घेतात. ज्याच्यात्याच्यासाठीचा प्रश्न िेगळा असतो, तो

भािनेच्या आहारी न जाता, खूप रडून स्ितःला त्रास करून न घेता, िास्तिाला धरून सोडिता येर्ां जास्त
महत्त्िाचां असतां.

सररता : वप्रयाांका, तझ
ु ी िाि घालायची सिय, पढ
ु े जाऊन तझ्
ु या कामी येर्ार असां दिसतांय बरां का!
प्रियाांका : हो. मग िाि अच्िे है !
निगार: एकमेकाांशी चचाण करणां, ह्यातच जोडीदाराचां आपल्यासाठी असलेलां महत्त्व ददसतां. पर् तेच
घडताना दिसत नाही ना आपल्याला!
ताई, अजून एक िेगळाच मद्द
ु ा दिसतो मला, म्हर्जे माझांही असांच होतां म्हर्ून साांगते, की काहीही झालां
की ते आपल्या लागर्ीमळ
ु े आहे असां िाटायचां! म्हर्जे र्ोडां जरी आजारी पडलां ककां िा कोर्ी काही बोललां
तर सगळा िोष मी माझ्या एचआयव्हीच्या लागर्ीला द्यायची ककां िा एचआयव्ही नसता तर आयष्ु य
चाांगलां झालां असतां, सगळां भारीच झालां असतां असाच विचार माझ्या मनात पि
ू ी यायचा, पर् माझ्या
इर्ल्या ममत्राांना पादहलां आणर् नीट शाांतपर्े विचार केला की प्रश्न एच आयव्ही मशिायही आहे त आणर्
एच आयव्ही हा तर आता फारसा प्रश्नच उरलेला नाहीये हे जार्िलांय मला.
ताई: हो ननगार, असां आपल्या लागर्ीला इतर गोष्टीांशी जोडून घेत राहार्ां होत असेल, तर ते चूकच आहे
हे मलाही पटतां, उलट तम्
ु ही मल
ु ां म्हर्ता तसां सो व्हॉट ! हे फार ग्रेट आहे .
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सांिेश, तू कसल्या विचारत पडला आहे स रे ?
सांदेश: ताई, लग्न म्हर्जे जरी एकमेकाांशी आयष्ु यभरासाठी जोडलां जार्ां असलां तरीही, नतर्े िोन स्ितांत्र
व्यक्ती असतातच ना! आपापले विचार, आयष्ु याकडून काही गोष्टी हव्या असर्ां, हे प्रत्येकाचां आपापलां
स्ितांत्र असतांच, त्यात एक सार्ीिार ममळत असेल हीच काय ती भर असेल ना.
ताई : हो. सांिेश, एकत्र राहर्ां जरी असलां तरी उलट बाजूला, स्ितःसाठी नव्या लोकाांना भेटर्ां, िाचन,
ममत्र-मैत्रत्रर्ी, कामासाठी काही निां मशकर्ां हे ही नततकांच महत्त्िाचां आहे. अर्ाणत एकमेकाांसाठी खास िेळ
हाही हिाच; त्यानां नात्यातला आनांि िाढत राहतो. एकमेकाांसाठी काहीतरी करत राहार्ां, घरातलां कामां
एकत्र करर्ां, मोकळ्या हिेत भटकर्ां हे सगळां पर् खूप महत्त्िाचां आहे !
सांदेश : हां , आपर् लग्न का करत आहोत ते आपल्याला माहीत असर्ां, जोडीिाराच्या ननिडीमागे स्ितःचा

सारासार विचार असर्ां आणर् त्याचबरोबर लग्न आनांिानां जपर्ां, हे सगळां च समजन
ू घेण्यासाठी सद्ध
ु ा
माझ्यासाठी तरी खूपच निां आहे .

प्रियाांका: आपल्या सगळ्याांच्या चचेतन
ू ककतीतरी महत्त्िाच्या गोष्टी समोर आल्या नां आपल्या? र्ोडां
अिघड दिसतांय खरां , पर् हे सगळां समजून घेर्ांही मजेचां िाटतांय मला.

लग्ि जपतािा हे महत्त्वाचां...
•

सततचा सांिाि, मोकळां बोलर्ां, हे नातां जपताना महत्त्िाचां आहे . तार्ाच्या प्रसांगी सांिाि अनतशय
महत्त्िाचा आहे , तसाच तो आनांिाच्या शाांत आणर् सहज चालर्ाऱ्या रोजच्या आयुष्यातही महत्त्िाचा आहे .

•

कोर्त्याही गोष्टीचा सांबांध एचआयव्हीशी जोडू नये, म्हर्जे काही कारर्ाांनी जोडीिाराशी मतभेि झाले,
त्यातून धचडधचड होत असली ककां िा साधां आजारपर् आलां की एचआयव्ही आहे म्हर्ूनच हे सगळां घडत
आहे , असां म्हर्त राहू नये.

•

एचआयव्ही नसता तर चाांगला जोडीिार ममळाला असता, मी अधधक चाांगलां काही करू शकले/शकलो असते
असा विचार नक्कीच टाळािा.

•

कोर्तेही मतभेि, भाांडर् ककां िा जोडीिाराची न आिडलेली गोष्ट, जोडीिाराशी सांिाि करून िेळीच ममटिािी
तसांच एखािी आिडलेली िागर्ूकिे खील बोलून िाखिािी.

•

जोडीिार हा पर्
ण र्े िेगळ्या िातािरर्ातन
ू प
ू आलेला आहे , त्याची िागर्क
ू , िािर हा त्याच्या पररजस्र्तीशी
अनुरूप असतो. तो त्याच्या जागी योग्य असतो म्हर्ूनच त्याची प्रत्येक गोष्ट आपल्या मनाजोगती व्हािी
अशी अपेक्षा ठे िू नये.
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•

एकमेकाांसाठीचा िेळ ही अनतशय अमूल्य गोष्ट असते तेव्हा सहजीिनाच्या कोर्त्याही टप्प्यािर नतचा विसर
पडू िे ऊ नये.

•

एकमेकाांचा सिाणर्ाणनां सन्मान हे सहजीिनाचां तत्त्ि आहे , नतर्े पुरुष म्हर्ून िरचढपर्ा आणर् स्त्री म्हर्ून
तडजोड अशी समीकरर्ां नसािीत.

•

नातां जपण्याची, फुलिण्याची जबाबिारी िोन्ही जोडीिाराांची आहे हे समजर्ां आणर् तसां िागर्ां
महत्त्िाचां आहे

•

जोडीिाराांचां एकमेकाांशी आनांिी आणर् तर्ािरदहत नातां असेल तरच मल
ां ी विचार करून
ू होण्यासांबध
मगच ननर्णय घ्यािा.

•

मल
िाढिर्ां हे अनतशय जबाबिारीचां काम आहे . त्याच िेळी जोडीिार म्हर्ून नातां अधधक बहरािां
ू
म्हर्ूनिे खील प्रयत्न करािे लागत असतात. तेव्हा त्याची जार्ीि ठे िून िागर्ूक असािी

•

जोडीिाराशी ननखळ आणर् आनांिी नातां असेल तर असां िातािरर् मुलाांच्या िाढीलािे खील पोषक ठरतां.
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प्रकरर्

5.

एचआयव्हीसह पालक होताना

ह्यािेळी ननगारबरोबर ईशान आला होता.
निगार: ताई, हा ईशान, मी ईशानला आपली सगळी चचाण साांधगतली आहे, त्याला आपल्या सगळ्याांना
भेटायचां आहे. आपल्या चचेत यायचां आहे . त्यालाही काही प्रश्न आहे त...
महे श : हॅलो ईशान, बरां झालां तू आलास, खरतरां तू आधीच यायला हिां होतांस आम्ही खप
ू महत्िाच्या
विषयािर बोलतो आहोत अरे .
ईशान : अरे , मला मादहतीये, तम
ु च्या चचेचा रोजचा आखोंिे खा हाल मला ननगार साांगायची की पर् आज
मला राहिेना, मला प्रत्यक्ष चचेत सहभागी व्हायचां होत, म्हर्ून आलो मी.
सररता : आणर् आजचा विषयच तसा आहे ना

तो म्हर्जे एचआयव्हीसह जगताना पालक होण्याचा

ननर्णय घेताना कायकाय लक्षात घ्यायचां......
निगार : ए पर् ताई, एचआयव्ही असताना आणर् एचआयव्ही नसताना पालक होण्यात तसा काहीच फरक
नसतो ना? म्हर्जे आत्तातर एिढी उत्तम औषधे आहे त त्यामळ
ु े , पालक म्हर्ून आपर् तर व्यिजस्र्त
हे ल्िी आहोतच आणर्

बाळतर ननगेटीव्हच होर्ार ना, म्हर्न
ू म्हर्तेय मी

ताई : बरोबर आहे . पि
ू ी आईकडून बाळाला लागर्ीची शक्यता आत्तापेक्षा बरीच जास्त होती, म्हर्जे
आता उपलब्ध असतात तशी औषधां तेव्हा नव्हती. पर् आता उत्तम औषधे असल्याने, औषधे ननयममत
घेर्ां आणर्

व्हायरल लोड -सीडीफोर या तपासण्या सोडून एचआयव्हीसह पालक होण्यात काहीच फरक

नाहीये.
ईशाि :

एक समनिट, ह्यासगळ्याआधी मला दोि िश्ि आहे त. दोघातल्या एकाला एचआयव्ही असेल तर

आता एआरटी असतािा दस
ु र्याला होण्याची शक्यता ककती? आणण निगारिे तम
ु ची आधीची चचाण
साांगगतली नतथे तर सारखां कन्डोमच वापरायचाच असां तम्
ु ही म्हणताय मग असां असेल तर मल
ू होणार
कसां ?
महे श : ताई तू र्ाांब ग, मी साांगतो, एक जोडीिार ननगेदटव्ह आणर् एक पॉणझदटव्ह असेल समजा, बायको
पॉणझदटव्ह आणर् निरा ननगेदटव्ह,
बायको नतची एआरटीची औषध िेळेिर घेत असर्ार म्हर्जे नतच्या रक्तातील एचआयव्हीच्या विषार्च
ू
प्रमार्

अगिी नही के बराबर असर्ार

ह्यामळ
ु े ननगेदटव्ह जोडीिाराला लागर् होण्याची शक्यताही नही

के बराबरच. पर् तरीही आर्खी खात्रीसाठी कांडोम िापरािा, आणर् मल
ू हिां असेल

तर डॉक्टराांच्या
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मितीनां, ननगेदटव्ह जोडीिाराला आधीच एचआयव्ही होऊ नये म्हर्ून औषधे द्यायची, ज्याांना प्रेप म्हर्जे
प्री-एक्स्पोजर प्रोकफलॅ कसीस अस म्हर्तात

अशी औषध घेतल्यािर नेमक्या गभणधारर्ेच्या िेळेनस
ु ारच

कांडोम न िापरता सांबध
ां येऊ द्यायचे. अशा पद्धतीनां ननगेदटव्ह जोडीिाराला लागर् होर्ार नाही

आणर्

ह्यातन
.. प्रेग्नांसीही राहू िे ता येईल.
ू
आणर् प्रेग्नांसी रादहल्यािर त्या आईच्या रक्तात विषार्ूचां प्रमार् जिळपास शन्
ू य असल्यानां बाळाला
एचआयव्ही होण्याची शक्यतािे खील जिळपास शन्
ू य होते. आणर्

तरीही अधधक काळजी म्हर्ून बाळालाही

काही औषधां िे तात. त्यामळ
ु े बाळ एचआयव्ही नसलेलां होण्याची शक्यता जिळपास १००% होते. अशा
पद्धतीने आमच्या गटातल्या अनेक ममत्र-मैत्रीर्ीांना एचआयव्ही ननगेदटव्ह बाळां ही झालेली आहे त. एकाही
बाळाला एचआयव्ही झाला नाही.
ताई: अरे िा महे श तू तर एकिम तयार झालास सगळां व्यिजस्र्त साांधगतलांस की
ईशान : आणर् समजा याउलट म्हर्जे मल
ु गा एचआयव्ही असलेला आणर् मल
ु गी मात्र एचआयव्ही
नसलेली असेल नतर्े काय करायचां
महे श : नतर्ेही सगळां तेच. ननयममत औषधाांमळ
ांू ां रक्तातील प्रमार् जिळपास
ु े एचआयव्हीच्या विषार्च
शन्
ू य असर्ार,म्हर्जे ननगेदटव्ह जोडीिाराला लागर् होण्याची शक्यतापर् कमी होर्ार. पर् तरीही अगिी
काहीच शक्यता उरू नये म्हर्ून कांडोम िापरािाच, आणर् मल
ू हिां असेल तर डॉक्टराांच्या मितीनां,
ननगेदटव्ह जोडीिाराला आधीच एचआयव्ही होऊ नये म्हर्न
ू ची प्रेप औषधे द्यायची, आणर् डॉक्टर साांगतील
फक्त तेंव्हाच कांडोम न िापरता सांबध
ां येऊ द्यायचे. इर्े तर आई
एचआयव्ही

ननगेदटव्ह असल्यानां बाळाला

होण्याचा प्रश्नच नाही.

सांिेश: आणर् ताई िोन्हीही जोडीिार एचआयव्ही असलेले असतील तर, प्रेप ककां िा पेप म्हर्जे एच
आयव्हीची शक्यता िे र्ाऱ्या घटनेनत
ां रची प्रनतबांधक उपाययोजना असां काहीच कराि लागर्ार नाही ना ,
नतर्े तर त्याांची स्ितःची औषधां नीट घेर्च
ां महत्िाचां आहे .
ताई : हो, पर् नतर्ेही एरिी म्हर्जे जेंव्हा बाळ नको असेल तें व्हा ननरोध िापरािाच. त्याबद्दल आपर्
आधीच बोललो आहोतच.
सांिेश: ताई, मला अजन
ू एक शांका आहे म्हर्जे बघ न माझ्या लहान बदहर्ीला नाही झाला एचआयव्ही
पर् मला झाला असां कसां , म्हर्जे आम्ही एकाच आईच्या पोटात िाढलो न, मग तरी ...
ताई : बाळ आईच्या पोटात िाढतां. तरीही बाळाचा आईच्या रक्ताशी र्ेट सांपकण बाळ आईच्या पोटात
असताना क्िधचतच येतो. िारे तन
ू बाळाला गाळून पोषर् ममळतां, आईचां रक्त बाळाच्या रक्तात र्ेट
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ममसळत नाही, बाळां तपर्ािरम्यान मात्र आईचां रक्त बाळाच्या शरीराला लागतां, क्िधचत बाळाची नाजक
ू
त्िचा खरचटलीही जाते, ककां िा बाळाच्या जन्मानांतर आईचां िध
ू बाळाचां पोषर् करतां. या तीनही गभाणरपर्,
बाळां तपर्, आणर् आईचां िध
ू वपण्यातन
ू िेळेस बाळाला एचआयव्हीची लागर् होण्याची र्ोडीर्ोडी शक्यता
असते. अर्ाणत ही सगळी पररजस्र्ती आईला

औषधां ममळत नसतानाची आहे . आता औषधां असल्यानां

आईच्या रक्तातला एचआयव्हीच नगण्य उरत असल्यानां ह्या तीनही शक्यता जिळजिळ सांपलेल्याच
आहे त. अथाणत औषधां घेत राहाणां ही यातली कळीची बाब आहे, तशी घेतली नाहीत, आणर् रक्तात
एचआयव्हीचां प्रमार् िाढलां तर मात्र साांगता येर्ार नाही रे बाबाांनो.
सररता : ताई अजन
ू एक शांका, एचआयव्ही असलेली आई नतच्या बाळाला िध
ू पाजू शकते का? माझी
आई सारखी मला िध
ू पाजलां म्हर्ून लागर् झाली असां म्हर्त राहते म्हर्ून तल
ु ा परत विचारते.
ताई : साांधगतलां ना मी आत्ताच. एच.आय.व्ही. असलेली आई बाळाला आपलें िध
ू नक्कीच पाजू शकते.
स्तनपानाच्या काळातही आई औषधां घेत असल्यानां आईच्या रक्तात आणर् त्यापासन
ू बनर्ाऱ्या आईच्या
िध
ु ात एचआयव्ही उरत नाही.
निगार : म्हर्जे मल
ू हा मद्द
ु ा आता तसा एचआयव्हीशी जोडलेला असा उरलेलाच नाही. िोघाांनी लग्न
केलां, मल
ू झालां, ते एचआयव्ही ननगेटीव्हच होर्ार. आता माझ्या मनात एक्च प्रश्न उरतोय, आपल्या
एचआयव्ही लागर्ीबाबत आपल्या मल
ु ाला म्हर्जे र्ोडा मोठा झाल्यािर साांगायला हिां का?
मी माझा अनभ
ु ि साांगते, मला स्ितःची लागर् समजण्याआधी घरातलां िातािरर् काहीसां िेगळां असायचां,
एक म्हर्जे माझ्यापासन
ू काहीतरी लपिण्याचा प्रकार असे आणर् िस
ु रां म्हर्जे अम्मी-अब्बाांच्या चेहऱ्यािर
कायम ननराशा दिसत असे. त्याांच्याबद्दल मला फार काळजी िाटत असे. आईिडडलाांना आहे, मग तल
ु ाही
असर्ार! असां फुफी सारखां म्हर्ायची आणर् त्याांच्या घरी जेिायला िेगळी र्ाळी द्यायचे, त्याांच्या
मल
ु ाांच्यामध्ये ममसळू द्यायचे नाहीत. मला फार िाईट िाटायचां तेव्हा! आणर् नांतर मला माझ्या
लागर्ीबद्दल समजलां तेव्हा तर जिळच्या मैत्रत्रर्ीांशीिे खील बोलत नसे मी. पर्... नांतर ताईशी बोलल्यािर
आणर् स्ितःच्या, अम्मीअब्बाांच्या एचआयव्ही आणर् तब्येतीबाबत समजायला लागल्यािर मी मोकळी होत
गेल.े िोष िे त बसले नाही. मळ
ु ात इतर लोकाांना याविषयी नेमकी मादहती नव्हती हा त्याांचा िोष होता,
मग मी कशाला िाईट िाटून घ्यायचां?

हे मला हळूहळू समजायला लागलां. पर् तेव्हाच जर घरात आणर्

आजूबाजूला हसतां–खेळतां िातािरर् असतां तर तो काळ माझ्यासाठी अधधक आनांिी झाला असता
किाधचत...
ताई : मल
ु ाांना साांगायचां की नाही, ही पालकाांची अगिी खासगी बाब आहे . पर् घरातील इतराांकडून
पालकाांना एचआयव्ही असल्याचां जर बाळाांना समजर्ार असेल आणर् त्याचा अर्ण न कळल्यानां त्याांना त्रास
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होर्ार असेल, तरच काळजीपि
ण
ू क

कोर्ताही तार् न िे ता लागर्ीबद्दल साांगािां. माझ्या अनभ
ु िानस
ु ार,

नीट साांधगतलां तर मल
ु ां आईिडडलाांची लागर् समजून घेताना दिसतात. पर् सध्याच्या पररजस्र्तीत औषध
घेर्ां ही एकमेि बाब एचआयव्ही आहे म्हर्न
ू करािी लागतेय. तें व्हा मळ
ु ातच पालकाांना फार तार्
िाटायलाच नको. मग मल
ु ाांना साांगण्याची गरज उरत नाही.
ईशाि : आणर् मल
ु ाांसमोर तार् येर्ार नाही ही जबाबिारी िोन्ही पालकाांची आहे . म्हर्जे जजर्ां
एचआयव्हीसह जगर्ारा एकच जोडीिार असेल नतर्ेही त्या पालकाबद्दल मल
ु ाांसमोर िाईट बोललां जार्ार
नाही असां पाहािां लागेल.
महे श : इर्े तम
ु च्या िोघाांच्या नात्याबद्दलचा प्रश्न उभा राहतो रे , म्हर्जे आपर् म्हर्तो तसां सारासार
विचार करून लग्न झालां असेल नतर्े एका जोडीिारानां िस
ु ऱ्याशी असां िागायचा प्रश्न येतच नाही.
सररता : हो ना! मल
ू होण्याचा ननर्णयच चाांगल्या आनांिी - सांिािी नात्यािर अिलांबन
ू असेल, नतर्े असे
प्रश्न येऊ नयेत.
ईशाि : पर् कसा घ्यायचा हा ननर्णय?
ताई : जोडीिाराांचां एकमेकाांशी समानतेन,ां आिरानां आणर् समाधानानां सहजीिन चालू असेल, कोर्त्याही
आग्रहाला िगैरे बळी न पडता, मल
ू िाढिण्याच्या जाणर्िेचा पर्
ू ण स्िीकार असेल तरच िोघाांच्या विचाराांती
मल
ू होऊ द्यािां. त्याचबरोबर होर्ारां बाळ ननरोगी असािां म्हर्ून शारीररक तयारीसाठी डॉक्टराांची मित
नक्की घ्यािी. एचआयव्हीसह पालक होताना तर ह्याबाबत अधधक सजगपर्े ननर्णय व्हािा. एक तर
बाळाला एचआयव्ही व्हायला नको याची सांपर्
ू ण काळजी घ्यायचीच, मशिाय आपल्या तब्येतीची काळजी
म्हर्जे ननयममत एआरटी घेर्ां िगैरे याकडे लक्ष द्यायला हिां.
महे श : हे बघा, हे सगळां ठीक आहे , पर् मला नेहमीप्रमार्े बेमसक प्रश्न पडलेलाच आहे. आपल्याला मल
ू
कशासाठी हवां असतां?
सररता: हा काय प्रश्न झाला का महे श? मल
ू कशासाठी हिां असतां तर आपल्याला आईिडील व्हायचां असतां
ना म्हर्ून!
महे श: का व्हायचां असतां आईिडील?

आपलां नाि पढ
ु े चालू राहािां म्हर्ून...?

ईशाि: काहीतरी ननमाणर् केल्याचा आनांि हिा म्हर्न
ू ... आई-बाप आहोत ह्या कल्पनेचाच आनांि होतो
म्हर्ून...
प्रियाांका : (चाचरत) काही आईिडलाांना आणर् घरातल्या इतराांनाही मल
ु गा व्हायला हिा असतो, म्हर्ून ...
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निगार : मल
ु गाच कशासाठी हिा असतो?

िांश सरू
ु राहािा म्हर्ून ?

महे श : मल
ु गी िांश चालित नाही का?
सांदेश : मल
ु ीांचां लग्न झाल्यािर त्या िस
ु ऱ्याच्या घरी जातात. िांश चालिायला त्या उपयोगी नसतात.
सररता : सांिेश, मार खाशील बरां का. कालच आपर् समानतेबद्दल बोललेलो आहोत. तेव्हा आज पन्
ु हा
कफरून कफरून भोपळे चौकात जायचां नाही.
निगार : असां काय बोलता रे , ज्या नैसधगणक आविष्कारामळ
ु े आपलां अजस्तत्ि आहे, तो आपल्यालाही
अनभ
ु िता यािा म्हर्ून मल
ू हिां असतां आपल्याला.
ताई : आता र्ोडां मी बोलते. तम्
ु ही म्हर्लात ना ही अशीच कारर्ां असतात ‘मल
ू हिां’ ह्यामागे, तम्
ु हाला
ऐकून जरा िेगळां िाटे ल पर् कोर्तांही कारर् पादहलां तरी मल
जन्माला येण्यामागे पालकाांच्याच
ू
फायद्याचा विचार असतो. म्हर्जे मला आई व्हायचांय म्हर्ून, मला माझां नाि पढ
ु े चालू ठे िायचां म्हर्ून,
मल
ु गी िाढिायला ममळािी म्हर्न
ू , काहीतरी ननमाणर् केल्याचा आनांि हिा म्हर्न
ू िगैरे अनेक कारर्ां
साांधगतली जातात. ह्या सगळ्यातही मल
ू जन्माला घालण्यामध्ये माझा म्हातारपर्ीचा आधार असा िुपा
विचारही असू शकतो. एक लक्षात ठे िा, कोर्तांही कारर् असू द्या, मल
ू जन्माला येणां हा प्रवचार पालकाांचा
असतो. त्या बाळाचा िाही! हे ठीकच आहे, पर् मल
ू जन्माला आल्यािर त्याला आपले ननर्णय स्ित:
घेण्यासाठी सक्षम करायचां हे पालकत्त्िाचां मख्
ु य तत्त्ि आहे .
हे सगळां साांगण्यामागे मख्
ु य हे तू हा की मल
ू हे ‘आपल्याला हिां तसां िागण्याची जागा’ ककां िा ‘पालकाांनी
अधधकार गाजिायची जागा’ नाही! सरु
ु िातीच्या िाढीच्या काळात किाधचत मल
ु ाच्या ितीनां ननर्णय घ्यािे
लागतात, म्हर्जे कुठल्या शाळे त मल
ु ाला घालायचां, मराठी माध्यमात की इांग्रजी माध्यमात, कोर्त्या
िातािरर्ात मल
ू िाढे ल, (घरात, पाळर्ाघरात, कोर्ा नातेिाईकाकडे, गािात, शहरात) हे ठरिर्ां िगैरे. पर्
पढ
ु े जाऊन मल
ु ाांकडून त्या ननर्णयाला िोष दिला जार्ार नाही, इतका तो ननर्णय विचार करून घेतलेला
असािा. त्या ननर्णयाची जबाबिारी आणर् बाांधधलकी पालक म्हर्ून आपल्यािर आहे हे ही आपल्याला माहीत
असािां.
हे सगळां जसां महत्त्िाचां तसांच पढ
ु े जाऊन आम्ही तम
ु च्यासाठी हे केलां, ते केलां म्हर्ण्याचीिे खील गरज
नाही.

मळ
ु ात तम्
ु हाला आईिडील व्हायचां म्हर्न
ू बाळाांना जन्माला घातलेलां असतां. खप
ू िा आम्ही इतक्या

खस्ता खाऊन तम्
ु हाला जन्माला घातलां, आईनां नऊ मदहने पोटात िाढिलां, केिढे उपकार केले असां
आईिडील म्हर्तात. ही उपकाराची भाषा योग्यच नाही. तम्
ु ही त्याांना दिलेल्या प्रेमाची-लाडाच्या परतफेडीची
अपेक्षा स्ितःच्या म्हातारपर्ासाठी म्हर्न
ू नको. उलट आपलेपर्ाचां असां कोर्ीतरी आपल्या आयष्ु यात
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आहे ही जार्ीि आपल्याला मल
ू झाल्यामळ
ु े ममळते. प्रेमाची परतफेड या प्रेमानांच होते. ह्या अर्ाणनां मल
ु ां
ही आपली क्षमतािे खील असतात. आणर् जबाबिारीचां म्हर्ायचां तर ती काही तात्परु ती नसते. आपर् लग्न
ही जशी आयष्ु यभराची गोष्ट म्हर्तो तशीच मल
ू ही ककमान त्याच्या पायािर उभे राहीपयंतची म्हर्जे
साधारर् पढ
ु च्या २०-२२ िषांपयंतची जबाबिारी आहे!
ह्याची जार्ीि विशेषत: परु
ु षपालकाांसाठी फार महत्त्िाची आहे .

सरु
ु िातीला खेळिण्यात, लाड करण्यात

ककां िा शाळे त आर्ण्या-सोडिण्यापरु ता सहभाग परु
ु ष पालक घेत असतात आणर् जसजसा मल
ु ाांचा
सामाजजक िािर िाढतो, त्याांचे म्हर्ून निे प्रश्न पालकाांच्या समोर येऊ लागतात तेव्हा काय भमू मका
घ्यायची, हे काही बहुताांश परु
ु षपालकाांना स्पष्ट नसतां. ककां बहुना रागािर्ां आणर् मारर्ां ह्यापलीकडे
परु
ु षपालकाची भमू मकाही साधारर्पर्े

नसते. याउलट बऱ्याचिा स्त्रीपालकाांची पालकत्िाची जार्ीि

परु
े ा र्ोडी जास्त प्रगल्भ असते. त्याांना लाांबचे प्रश्न र्ोडेतरी दिसतात, कधी ठाम आणर् कधी
ु षपालकाांपक्ष
सौम्य भमू मका घ्याव्यात ह्याची जार्ीि त्याांना असते. अपिाि िोन्हीलाही असतात हे खरां य, पर् एकांिरीनां
मी म्हर्तीये तशीच पररजस्र्ती जास्त दिसते.
महे श : ताई, म्हर्जे लग्नाच्या कारर्ाांचा आणर् ते ननभािण्याचा आपर् जसा विचार केला तसा मल
ू होऊ
िे ण्यामागे आणर् ते िाढिण्यामागेपर् नेमका विचार असायला हिा. पर् ही जार्ीि तर आपल्याकडे
पालकाांना नसतेच. लग्नाला एकिोन िषं झाली की आता मल
ू हिां असाच आग्रह घरातले इतरच काय,
नातेिाईक, शेजारपाजारचेही करू लागतात. आणर् नव्राबायको त्याला बळी पडतात.
सांदेश : पर् ताई, तम्
ु ही करताय तसा मसरीयसली विचार करत रादहलां तर घाबरून मल
ू होऊ िे र्ार नाहीत
लोक

... मग मानिजातच नष्ट होईल की !

निगार : ए सांिेश, गप बरां का

सातशे कोटी लोक राहतात ह्या जगात, मानिजात नष्ट होईल या

भीतीनां मल
ू होऊ द्यायची िेळ तझ्
ु यािर तरी येर्ार नाही, कळलां ना?
ताई : आपल्याला मल
ू व्हािां, ही प्रत्येक जीिमात्राला एक आांतररक ओढही असते. मद्द
ु ा असा आहे की
मार्ूस हा सांस्कृती ननमाणर् करर्ारा, विचार करर्ारा हुशार जीि, म्हर्ून मल
व्हािां या आांतररक
ू
ओढीबरोबर सजगपर्े एक बालपर् फुलिायची, एक मार्ूस घडिायची सांधी आपर् घेत असतो ह्याची
जार्ीििे खील हिी.
प्रियाांका : हो, नाहीतर काय आपल्याकडे एक नाही तर िोन तीन मल
ु ां झाली तरी ‘िाढतात ती आपोआप’
असां लोक म्हर्त राहतात. त्याच्या मागे कसला विचार आणर् कसलां काय !
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निगार : हो नां, एचआयव्हीसह जगर्ाऱ्या जोडप्याांमध्ये तर लग्न झालां म्हर्जे गड जजांकल्याचीच भािना
असते, त्यानांतर आईिडडलाांचा ‘नातिांडाचां तोंड पाहू द्यात’ असा आग्रह एका बाजूला चालू असतो, त्या
आग्रहाला बळी पडून आपल्याकडे मल
ू होऊ िे ण्याचा ननर्णय होतो.
सररता :

त्याहीपेक्षा अनतशय बेजबाबिारपर्े म्हर्जे मल
ू होण्याचा कोर्ताही ननर्णय झालेला नसताना,

कांडोम फाटला असां साांगत, आता गभण रादहला... म्हर्ूनही काहीांना मल
ु ां होतात.
प्रियाांका: असा कांडोम फाटत असतो का?
ताई : नाही, खरां तर कांडोम सहसा फाटत नाही, पर् आधी बोलर्ां झालां होतां तरी का काळजी घेतली
नाहीत, असा प्रश्न डॉक्टर विचारतील या भीतीनां ते एक कारर् िे तात इतकांच. मल
ू का हिां ह्याचा विचार
करून, ठरिन
ू मल
ू होऊ िे र्ां ही आजच्या काळातली महत्त्िाची बाब आहे . फक्त कांडोम फाटला आणर् ते
दििस नेमके गभण राहण्याचे असलेच, तर इमजंसी वपल्स घेता येतातच. आणर् जोडीिार एचआयव्ही
नसलेला असेल तर मगाशी सांिेश म्हर्ाला ती पेपची एआरटी औषधां काही दििस डॉक्टर िे तात ती घेता
येतील.
ननगार : आणर् हो. पालक होण्याचा ननर्णय झाला नतर्ेच सगळां झालां असां नाही मल
ू ही िोघाांची ममळून
जबाबिारी आहे . आईिडलाांच्या भाांडर्ाांचा मल
ु ाांिर फार िाईट पररर्ाम होतो असां मी िाचलांय.
प्रियाांका :

पर् मग कसां िागायचां? म्हर्जे मल
ु ां झोपली ककां िा शाळे त गेली की िाि घालायचे असां का?

माझे आईबाबा असांच करायचे, पर् म्हर्ून आम्हाला ते िाि कळलेच नाहीत असां नाही.
ताई : (हसन
ू ). मल
ु ां नसताना िाि झाले तरी ते नतर्ेच पर्
ू ण करािे. म्हर्जे उगीच धचडधचड ककां िा
धुसफुसत राहू नये; मल
ु ाांना हे सगळां चाांगलांच समजत असतां.
एरिी िोघांच असताना िोटे िाि लाांबले तरीही िोघाांखरे ीज इतर कुर्ािर त्याचा फारसा पररर्ाम होर्ार
नसतो. मल
ू झाल्यािर मात्र जोडीिाराशी त्रबघडलेला सांिाि लगेचच मल
ु ाांिर पररर्ाम साधत असतो. त्यामळ
ु े
सरु िातीची एकमेकाांशी जुळिन
ू घेण्याची भाांडर्ां सांपेपयंत मल
ू होऊच िे ऊ नये. आईिडलाांच्या भाांडर्ात
मल
ु ाांना खूप असरु क्षक्षत िाटतां आणर् र्ोडी मोठी मल
ु ां तर त्याचा फायिािे खील घेतात ककां िा काही िेळा मोठां
झाल्यािर कसां िागायचां ह्याचे धडे त्यािरून मशकतात.
सांदेश : पर् ताई, अग, अगिीच पटत नसेल नतर्े काय करािां ग?

मग मल
ु ाचां नतर्े काय होईल ?

ताई : सांिेश, हा खूप अिघड प्रश्न आहे, म्हर्ूनच तर जोडीिाराांचां एकमेकाांशी चाांगलां जमत –पटत असेल
तरच ‘मल
ू ’ आयष्ु यात येऊ द्यािां.

मल
ु ां झाल्यानांतर वेगळां होण्याच्या पररणामाांचा, मख्
ु यतः मल
ु ाांवर
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होणार्या पररणामाांचा एकदा िाही तर हजारदा प्रवचार करावा. आईिडलाांच्या घटथफोटाचे मल
ु ाांवर अनतशय
तीव्र पररणाम होतात. अर्ाणत मल
ू झाल्यािर आईिडलाांचां पटे नासां झालां तर िेगळां व्हायचा ननर्णय घेण्याची
िेळ येऊ शकतेच. अश्या सतत भाांडर्ाऱ्या आईबापाांसह जगण्यापेक्षा एका पालकासोबत मल
ु ां अधधक सख
ु ानां
जगतात.
मला मल
ू िाढिताना अजून एक गोष्ट महत्त्िाची दिसते ती म्हर्जे मल
ु ाांसाठी िेळ िे र्.ां एक तर कामाचे
तास, आधर्णक तार् ह्या सगळ्याचा समतोल साधत मल
ू िाढिर्ां ही खूपच आव्हानात्मक गोष्ट आहे,
आजच्या बिलत्या िातािरर्ात खूप असरु क्षक्षतता आहे, एकेकटी मल
ां घरात आहेत, भािांडां नाहीत, मल
ु च
ु ाांना
आकषणक िाटतील अशा पर् टाळायला हव्यात अशा अनेक गोष्टी आजब
ू ाजल
ू ा आहे त, अशािेळी पालकाांनी
त्याांना िेळ द्यायला हिाच. आणर् तो फक्त आईने नाही तर िोन्ही पालकाांनी द्यायला हिा, अगिी पालक
एकमेकाांपासन
ू िेगळे झालेले असले तरीही.
मल
ु ाांिा वेळ दे ण्यात मल
ु ाांिा फायदा तर होतोच, मशिाय पालकाांचां आणर् मल
ु ाांचां त्याचां िातां अगधक घट्ट
होतां.
ईशाि : ताई, फार मस्त िाटलां तम
ु च्याशी बोलन
ू . तम्
ु ही सगळे च खूप िान चचाण करता. ननगारनां मला
साांधगतलां होतां तम
ु च्याबद्दल. मी एचआयव्ही ननगेदटव्ह आहे. आणर् माझी ही जोडीिार पॉणझदटव्ह आहे, तर
आमचां मल
ू ननगेदटव्ह व्हायला हिां तसां ते होईल का याची मला काळजी िाटायची. तम
ु च्या सगळ्याांच्या
बोलण्यातन
ू ती काळजी तर गेलीच पर् मळ
ु ात लग्न, मल
ू होर्ां या महत्त्िाच्या ननर्णयाांआधी काय
पाहायला लागतां तेही कळलां.
सररता : आणर् मला तर आता असां िाटतांय की बरां झालां मला एचआयव्ही आहे ते. नाहीतर ह्या चचेत
मी सामील झालेच नसते ना, कधी कळलांच नसतां मला हा विचार करायला हिाय हे . कुर्ी साांधगतलांही
नसतां.
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प्रकरर् 6: एचआयव्हीसह लग्न करताना पालकाांची भमू मका

-

लग्नाचा विषय म्हटला की पालकाांची भमू मका मल
ु ाांसाठी खप
ू महत्त्िाची असते. लग्नेच्िुक मल
ु ा-मल
ु ीांच्या
पालकाांशी काही चचाण व्हािी असां ह्या जमलेल्या ममत्रमैत्रत्रर्ीांचां म्हर्र्ां होतां. काही पालकही चचेसाठी
यायला तयार होते.
सररता : ताई, माझी आई आणर् पप्पा आलेत गां माझ्याबरोबर (सररताने आईची आणर् िडडलाांची ओळख
करून दिली )
प्रियाांका: ताई, माझे पर् मम्मी आणर् पप्पा िोघांही आलेत.
महे श : माझीपर् आई आलीये गां ताई.
निगार : ताई, माझ्याबरोबर माझी मोठी बहीर् आलीय. िडडलाांना जमत नाही म्हर्ून ती आली आहे.
सांदेश : ताई, माझ्याबरोबर आज कोर्ी नाही आलेल.ां पर् हे सगळे माझेही पालक आहे त, काय काका,
आहात ना?
ताई : सांिेश, तम्
ु ही आता मोठी मल
ु ां आहात, या ियापयंत आल्यािर आपर् स्ित:ही आपले पालक
असतोच की. आपल्या आईिडडलाांसारखां आपर्ही स्ित:ला िाढिलेलां असतां, समजािलेलां असतां. त्यामळ
ु े हे
सगळे तर तझ
ु े पालक आहेतच, तू स्ित:चा पालकही आहे स. तर करूया सरु िात?
सरु िात करण्यासाठी म्हर्न
ू च मी सिांना एक प्रश्न विचारते. तम
ु च्या मल
ु ानां ककां िा मल
ु ीनां म्हर्जेच
पाल्यानां असां म्हर्.ू आपापलां लग्न ठरिािां असां तम्
ु हाला िाटतां, की तम्
ु ही ठरिलेल्या स्र्ळाशी लग्न
करािां असां िाटतां?
प्रियाांकाचे पप्पा: हे बघा ताई, आमच्या घरातलां साांगतो. वप्रयाांकानां कुर्ाशी लग्न ठरिािां याबद्दल एरिी
आमचां काही म्हर्र्ां नसतां, पर् इर्ां जरा िेगळां आहे. वपयच
ु ां लग्न हाच एक प्रश्न आहे . कसां होर्ार या
लेकराचां लग्न? एचआयव्ही आहे म्हर्ून साांधगतल्यािर प्रेमाचां असो नाहीतर ठरिायचां असो, कोर् करर्ार
लग्न? म्हर्जे ज्याला एचआयव्ही आहे असाच मल
ु गा आपल्याला हिा. मग आता त्यातल्या त्यात
नातेिाईकाांनी ज्यािा प्रश्न विचारायला नको म्हर्ून जमलां तर जातीचा बघायचा.
सररताची आई : एचआयव्ही आपल्याला असला आणर् पोरीला झाला की सगळाच प्रश्न हो! आपल्या
एचआयव्हीचां त्या पोराला म्हर्जे नतच्या निऱ्याला कळर्ारच की. त्याचां टें शन येत.ां औषधां घेतली की,
आता एचआयव्हीचां तसां काही रादहलेलां नाही. सररता लहान असताना एक िेळ तर अशी होती की आम्ही
नतघांही आजारी होतो. सररताचे िडील आणर् सररताला अॅडममट केलां होतां आणर् मी घरी ननजून होती.
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आमच्या सास-ू सासऱ्यानी सगळां आजारपर् काढलां. नतर्ून आम्ही औषध घ्यायला लागलोत. आता सगळे
रोजच्या रोज घेतो. अशी िेळ परत आली नाही पर् लेकराला तरी आपल्यासारख ह्या सगळ्यातन
ू कशाला
जािां लागािां ...
सररता :ए आई ग सारखां मागचां उगाळत का बसतीस

आता परत तसां झालाय का आणर् नको काळजी

करत बसू गां आता औषधाांनी ककती मस्त राहतोय आपर् नतघां पर्
महे श:आमच्या गटातल्या काहीांची लग्नांही झाली आहे त बरां का आणर् त्याांना ननगेदटव्ह मल
ां े खील झालेली
ु ि
आहे त. तें व्हा काका आणर् काकी आमच्या काळजीत नका इतका विचार करत बस.ू
वप्रयाांका: आणर् पढ
ु े जाऊन सगळ नीट घडायला

अट फक्त एकच. औषध घ्यायला पादहजे; सहा

मदहन्याला-िषाणला सीडी4 च्या आणर् िायरल लोडच्या तपासण्या करायला पादहजेत.
निगार : अजून एक, एचआयव्हीबाबत एकमेकाांना क्लीयरली साांगायला पायजे.
प्रियाांकाचे पप्पा : साांगायला पादहजे ते झालां, पर् साांधगतल्यािर लग्न कोर् करील?
ताई : काय हरकत आहे लग्न करायला? कोर्ी एक ननगेदटव्ह असेल तरीही लग्न, मल
ू , आनांिी सहजीिन
सगळां शक्य आहे.
प्रियाांकाची मम्मी : पर् ननगेदटव्ह का करतील आपल्या मल
ु ाांशी लग्न ?
ताई

:

करायला

हरकत

काहीच

नाही.

विचार

जुळत

असतील,

एकमेकाांिर

प्रेम

असेल

आणर्

एचआयव्हीबाबतच्या सगळ्या प्रश्नाांच,ां शांकाांचां ननरसन स्पष्टपर्े झालेलां असेल तर त्यात काहीच अशक्य
नाही.
प्रियाांकाची मम्मी: ताई, अहो, असां काय करता? आता सररताचां लग्न समजा ननगेदटव्ह मल
ु ाशी झालां तर
त्याला एचआयव्ही होईल ना! िस
ु ऱ्याच्या लेकराला आपर् धोक्यात का टाकािां? समजा, लग्न होताना
त्याला कळलां नाही तरी कधी ना कधी कळर्ारच. आमच्या घरी िे िीचां स्र्ान आहे. आम्ही असां िागलो
तर िे िी आम्हाला जाग्यािर ठे िील का?
निगार : काकू, ऐका ना, सररता औषधां ननयममत घेते ना, नतचा व्हायरल लोड एल्डीएल आहे ना, मग
नतच्या निऱ्याला नतच्यामळ
ु े एचआयव्ही होर्ार नाही. हा विषय िेगळा आहे , आणर् एचआयव्ही बद्दल
साांगण्याचा विषय िेगळा. त्याला धोका फारसा नसला तरीही साांगायला पादहजेच.
प्रियाांकाची मम्मी : त्याला जर धोकाच नसला तर मग कशाला साांगता?
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निगार : काकू, अहो, लग्न करतेय ना सररता त्याच्याशी, आयष्ु यभर परु ािां अशा इच्िे नां नातां जोडतेय ना,
मग त्याची फसिर्ूक का करािी आपर्, मशिाय ननयममतपर्े औषधां आर्र्ां, घेर्,ां तपासण्या करर्ां हे तर
नेहमीचां पर् अनेक दठकार्ी एकमेकाांची काळजी घेण्याची गरज पडतेच की निराबायकोंना. त्याांना
एकमेकाांबद्दल शक्य तेिढां माहीत हिांच की.
प्रियाांकाची मम्मी : ते आहे म्हर्ा, आणर् जसां नेहमी डॉक्टराांकडच्या ताई आपल्याला साांगत असतात की
प्रत्येक सांबध
ां ाांच्या िेळी ननरोध िापरा त्याच इर्ां काय करायचां ? म्हर्जे

औषधां घेतल्यामळ
ु े व्हायरल

लोड कमीचा झाला तर मग ननरोध िापरायला हिा की नको?
ताई : व्हायरल लोड शन्ू य असला की धोकाही जिळजिळ नाहीच आहे, पर् तरी आर्खी काळजी म्हर्ून
प्रत्येक लैंधगक सांबध
ां ाांच्यािेळी ननरोध िापरािा असांच आम्ही सच
ु ितो.

मल
ू हिां असेल तेव्हा औषधाांच्या मितीनां डॉक्टर साांगतील तसां काळजी घेऊन आपल्याला योजना करता
येत.े ते सगळां या मल
ु ामल
ु ीांशी अगिी सांगतिार बोलर्ां झालेलां आहे .
प्रियाांका : अजन
ू लग्न तर होऊ िे , बाळाचां पढ
ु े बघ.ू
सररताची आई : तसां नाही. अग ताई, तो विचार पर् करायलाच हिा, ( वप्रयाांकाच्या मम्मीकडे बघत)
नाही का हो? आमच्याकडून मल
ु ीला झालाच नां! ककती रडले मी... अजन
ू आठितां मला. तसां नको ग,
आता सररच्या बाळाला अजजबात व्हायला नकोय ...
सररता : अग आई, ऐक की ननगार काय म्हर्तीय. तेव्हा औषधां नव्हती, आता ती आहे त, त्यामळ
ु े
मळ
ु ातच आईच्या शरीरातील विषार्ू जिळपास नाहीसा होतो, मग मल
ु ाांपयंत पोहोचर्ारच नाही ना!
सररताचे पप्पा : आता असा ननगेदटव्ह मल
ु गा कुठां ममळर्ार ते साांगा म्हर्जे काम भागलां.
प्रियाांकाचे पप्पा : ताई, जातीतलाच मल
ु गा ममळतो का हो, म्हर्जे पॉणझदटव्ह असेल ककां िा नसेल तरीपर्
वप्रयाांकाची लागर् समजून घेईल आणर् जातीतच लग्न होईल?
ताई

: जातीतल्याच निरानिरीची गरज का िाटते तम्
ु हाला? मळ
ु ात जातीिर, ओळखीिर ककां िा पत्रत्रका

िगैरे पाहून आपल्या समाजात लग्न का ठरितात? लग्न ही एक कायमस्िरूपी गोष्ट आपर् मानतो, हो
ना? एखाद्या मार्साशी बोलन
ू , त्याांचा सहिास अनभ
ु िन
ू लग्नाचा ननर्णय घ्यािा, अशी पद्धत आपल्याकडे
अजन
ू परु े शी आलेली नाही. पालक म्हर्न
ू , मल
ु ामल
ु ीांना तशी सांधी आपल्याकडे सामान्यपर्े कुर्ी िे ईल
असां मला िाटत नाही. पर् ह्याला उत्तर म्हर्ून आपर् कुठल्यातरी, ज्याच्याविषयी आपल्याला काहीही
अांिाज नाही अशा मल
ु ीशी ककां िा मल
ु ाशी आपल्या लेकराचां आयष्ु य बाांधून िे तो.
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प्रियाांकाचे पप्पा: अहो, पत्रत्रका पाहाण्यामागे शास्त्र आहे ताई, पढ
ु े एकमेकाांशी जुळेल की नाही हे त्यािरूनच
समजतां!

महे श : याबद्दलचे बरे च अभ्यास झालेत काका, आपल्या अांधश्रद्धा ननमल
ूण न सममतीनांही केले होते. त्यातन
ू
‘पत्रत्रकेतन
ू काहीही समजत नाही’ असांच दिसलां. आपल्यालाही दिसतां ना, ककतीतरी लग्नां अगिी ३६ गर्
ु
जुळूनही दटकत नाहीत ककां िा पत्रत्रका न पाहूनही दटकतात की काका.

निगार : आणर् पाश्चात्य िे शात तर हा प्रकारच नसतो, तरीही त्याांची लग्नांही दटकतात की.
ताई : पत्रत्रकेिर विश्िास ठे िािा ही आपल्या मनाला लागलेली ननराधार सिय आहे . एखाद्या स्र्ळाला
होकार ककां िा नकार िे ण्याचा चाांगला ननकष आपल्याजिळ नसल्यामळ
ु े आपर् पत्रत्रकेतल्या िोषाांिर ककां िा
गर्
ु ाांिर अिलांबन
ू राहून लग्न ठरितो. एकेकाळी विज्ञानाची जार्ीि नव्हती, चुकीच्या समजुती लोकाांच्या
मनात होत्या, त्यािेळी सामान्य आडाख्याांमधन
कुर्ीतरी सरू
केलेल्या पत्रत्रका िगैरेंिरच्या
ू
ु
ज्योनतषशास्त्रािर लोक विश्िास टाकत. पर् आजच्या काळात पत्रत्रकेतल्या गर्
े ा मल
ु ाांपक्ष
ु ाांचां आरोग्य आणर्
विचार, मनां एकमेकाांशी जुळर्ां आपल्याला जास्त महत्त्िाचां िाटतां. तेव्हा पत्रत्रकेचा आग्रह न धरता
मल
ु ामल
ु ीांच्या आिडीचा आणर् त्याांच्या जोडीिार ननिडीच्या हक्काचा आग्रह धरािा हे च जास्त योग्य दिसतां.

प्रियाांकाची मम्मी : पर् आमचा अनभ
ु िही आहे च ना, म्हर्जे आम्ही नाही का केला सांसार, आई-िडडलाांनी
ठरिलेल्या व्यक्तीशी! तेव्हा कुठे काही चचाण आणर् ‘आमचां आम्ही ठरि’ू अशी काही पद्धत होती? आणर्
आमचां कुठे काय अडलां?
ताई : तम्
ु ही म्हर्ताय ते बरोबर आहे वप्रयाांकाची आई, परां तु बिलत्या सामाजजक पररजस्र्तीत, मल
ु ाचां
बिलतां विश्ि- त्याांची मोकळीक हे सगळां पाहता जबरिस्तीनां जोडलेलां नातां आनांिाचां कसां होर्ार? आणर्
आनांिाचां नसेल तर भाांडर्ां होर्ार, नातां मोडर्ार दटकर्ार नाही. त्यापेक्षा ज्यामध्ये त्या िोघाांना आनांि
आहे तेच नातां आपर् मानलां तर ... आपल्याला तरी काय हिां असतां हो,

आपल्या लेकराचा आनांि, हो

ना? मग लग्न ज्याांचां, त्याांचा ननर्णय हीच दृष्टी ठे िायला हिी. मी एक विचारते, समजा जातीतला पत्रत्रका
जुळलेला मल
ु गा तम्
ु ही वप्रयाांकासाठी आर्लात, त्याला एचआयव्ही नाही, ककां िा ननिान वप्रयाांकाप्रमार्े
आधीपासन
ू माहीत तरी नाही. तर तो वप्रयाांकाला स्िीकारे ल का? खरां म्हर्जे काहीही हरकत नाही, पर्
समाजाच्या मनातल्या अज्ञानामळ
ु े तो स्िीकारण्याची शक्यता कमी आहे . म्हर्न
ू च तम्
ु ही त्याला वप्रयाला
एचआयव्ही आहे ‘हे साांगच
ू नका’ असा विचार करताय. पर् कधी ना कधी त्याला कळर्ार नाही का?
त्याला कळल्यािर त्यानां वप्रयाांकानी फसिलां असां म्हटलां तर? जन्मभर स्ित:ला िोष तेिढा िे त बसू
आपर्.
प्रियाांकाचे पप्पा : म्हर्जे आम्ही पर्
ू ण ननित्ृ ती घ्यािी की काय ? आणर् मल
ु ाांना िाऱ्यािर सोडायचां का?
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ताई : ननित्ृ ती घ्यािी पर् पर्
ू ण ननित्ृ ती नाही, फक्त मल
ु ाांच्या ितीनां ननर्णय घेण्यात आता ननित्ृ ती घ्यािी.

कामामधन
ू नाही का आपर् घेत? लहानपर्ी कुठल्या शाळे त घालायचां, काय खायला द्यायचां, कुठे जायचां हे
सगळे ननर्णय आपर्च घ्यायचो ना, मल
ु ाांच्या ितीनां? पर् आता मल
ु ां मोठी झालीत, आता त्याांना त्याांचां
त्याांचां आयष्ु य आहे . आता आपर् ननित्ृ तीच घ्यािी त्याबाबतीत. फार तर आपली मतां, आपले अनभ
ु ि

साांगािेत, पर् त्याचप्रमार्े सगळां घडेल अशी अपेक्षा गह
ु य म्हर्जे त्याविषयी कोर्ताही
ृ ीत धरू नये. मख्

अपमान मानन
ू रागराग करत बसू नये. उलट मल
ु ाांनी मल
ु ीांनी आपापले ननर्णय विचार करून घ्यािेत याला
आपर् महत्त्ि द्यािां ही पालक म्हर्न
ू जबाबिारी िाटते मला आणर् मल
ु ाांनीही पालकाांशी विचारविननमय
करून, पर् ननर्णय मात्र त्याांना नम्रतेनां बाजूला ठे िन
ू स्ितःच्या जबाबिारीिर घेर्ां घ्यायला हिा. आपर्
घेतलेला ननर्णय ननभािण्याचीही जबाबिारी मल
ु ामल
ु ीांचीच आहे .

निगारची ताई : मल
ु ामल
ु ीांनाही अनेकिा लग्नाचा ननर्णय स्ितः घेण्याची धास्ती िाटते, कारर् एकतर तो
फार मोठा ननर्णय असतो. असे ननर्णय स्ितः घेण्याची सिय नसते आणर् नेहमी आईिडडलाांनीच ननर्णय

घेऊन िे ण्याची सिय असल्यानां ‘आईवडील काय योग्यच करणार की!’ असां त्याांना िाटत असतां. नांतर
काही िािाची पररजस्र्ती उद्भिली तर ‘तम्
ु हीच लग्न लािन
ू दिलांत आता तम्
ु हीच िरु
ु स्त करा’ म्हर्ायलाही
जागा उरते त्या मल
ु ाांना, पर् हे काही बरोबर नाही.

आई-वडडलाांची मदत आणण त्याांच्याशी सांवाद बर्याचदा मदतीचा ठरतो, पण त्याांच्या सल्ल्यामध्ये दबाव
असू िये म्हणजे त्या सल्ल्याची खरी मदत होईल.
सांदेश : ताई, काही मल
ु ां तर पालकाांची परिानगी ममळे स्तोिर लग्नासाठी र्ाांबू असाही ननर्णय घेतात.
त्याांना पालकाांचा सहभाग आनांिानां असािा असां िाटत असतां, तर काही मल
ु ां स्ितः ठरिलेल्या वििाहाला
परिानगी ममळत नाही म्हर्ून आपल्या आिडीला मरु ड घालतात.
निगारची ताई : पर् िोन्हीकडे पररर्ाम िाईटच होर्ार. कोर्ीच आनांिी होत नाही अशानां!
सररताची आई : कधी कधी लग्नानांतर मल
ां …
ु ां सध
ु ारतात, म्हर्ून... म्हर्जे चाांगल्या हे तन
ू च
ताई : पर् चाांगल्या हे तच
ू ा पररर्ाम चाांगलाच होईल असां नाही. आपला ननर्णय चक
ु ला तर काही झालां तरी
त्याची जबाबिारी मल
ु ाांचीच राहते. मल
ु ाांनी घेतलेला ननर्णय बरोबरच असेल असांही काही नाही, पर् तरीही
तो ननर्णय आपर् स्ित: घेतलेला आहे, याची जार्ीि मल
ु ाांमध्ये राहू िे .
आणर् लग्नानांतर मल
ु ां सध
ु ारतात ह्यात काय तथ्य आहे?

मळ
ु ात लग्न हा एखािी पररजस्र्ती सध
ु ारािी

म्हर्ून, आजारािर उपचार म्हर्ून करायची गोष्टच नाही. अगिी स्ितःच्या अनभ
ु िानांही आपर् हे साांगू
शकतोच. एक उिाहरर् म्हर्न
ू साांगते, ियानां िाढलेला, पररजस्र्ती बरी असर्ाऱ्या घरातला काहीसा
गनतमांि मल
ु गा ‘लग्नानांतर सध
ु ारे ल’

असां म्हर्त, लग्न लािण्याची घाई त्याच्या आई-िडडलाांनी केली,
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निऱ्या मल
ु ीला ह्या कोर्त्याच बाबतीत काहीच मादहती दिली गेली नाही, लग्नाच्या पदहल्या रात्रीच नतला
हा सगळा प्रक्रार लक्षात आला.
प्रियाांकाचे पप्पा : हे तम
ु चां मला पटलांय ताई, अहो, आपल्या पोरीला कोर्ी फसिािां आणर् त्याांच्या
पोराच्या सध
ु ारण्यासाठी नतला करून न्यािी असां कुर्ीच िागू नये.
सररताची आई : अहो ताई, लग्नाचा उपयोग उपचारासाठी लोक करतात. एचआयव्ही असलेल्या मल
ु ग्यानी
लहान मल
ां केला तर एचआयव्ही बरा होऊन जातो असाही समज आहे लोकाांचा. म्हर्न
ु ीशी सांबध
ू मल
ु ाांचां
लग्न लािन
ू िे र्ारे पालकही असतात !
प्रियाांकाची मम्मी : पर् ही पोरां पर् काही िेळा कशीतरी िागतात. ‘आम्हाला हिां तसां िागा नाहीतर
औषधाची गोळी बांि करतो’ अशा धमक्या िे तात, ननगेदटव्ह जोडीिाराचा हट्ट धरतात, मग आम्ही ह्याांचां
ननर्णयस्िातांत्र्य, त्याांचां आयष्ु य हे सगळां त्याांच्यािर सोडायचा ननर्णय कसा करायचा?
ताई : पदहली गोष्ट अशी की मल
ु ाांना तम्
ु ही जसां मनाविरुद्ध िागायला लािायचां नाही, तसां त्याांनीही
करायचां नाही. मल
ु ाांच्या िागण्याला जरा धीरानां घ्या, गोळ्या न घेण्याच्या धमक्याांना घाबरून जाऊ नका,
डॉक्टराांची आणर् समप
ु िे शकाची मित घ्या. तम
ु ची मते हिीच तर शाांतपर्े बोलन
ू पाहा, पर् तसांच घडलां
पादहजे असा हट्टिे खील धरू नका.
आणर् मल
ु ाांनीपर् काही गोष्टी लक्षात घ्याव्यात ...
स्ितःची भमू मका तपासन
ू पाहािी. सिाणत महत्त्िाचां म्हर्जे औषधां न घेण्यासारखां बेजबाबिार िागर्ां
कधीही करूच नये. हे म्हर्जे स्ित:ची दहांसा करण्यासारखां आहे, आणर् दहांसा कुठलीही-- स्ित:ची ककां िा
िस
ु ऱ्याची, ती िाईटच.
निगार : गोळ्या न घेर्ां म्हर्जे एकप्रकारचां सस
ु ाईड करर्ांच आहे !
कोणत्याच पालकाांचा उद्देश वाईट असत िाही, परां तु लग्िामध्ये दोि बाजू असतात आणण तो त्या दोि
सांपण
ू ण आयष्ु याांचा िश्ि असतो. तेव्हा आपला उद्देश दस
ु र्या बाजस
ू ाठी ककां वा थवतःच्या पाल्यासाठी
अन्यायकारक ठरत िाही िा हे बघणांच श्रेयथकर!
निगारची ताई : काही पालकही म्हर्तात की आपर् मल
ु ासाठी एचआयव्ही नसलेलीच आणर् गरीब मल
ु गी
शोधू ककां िा मल
ु ीला एचआयव्ही आहे म्हर्ून ियानां बराच मोठा मल
ु गा असला तरी लग्न उरकून
टाकण्याची काही पालकाांना घाई असते. काही िेळा आई-िडील नाहीत, अशा मल
ु ाांचे पालक ममळे ल त्या
मल
ु ाशी लग्न उरकायला बघतात. पालकाांच्या अशा घाईमळ
ु े ननर्णय चुकायची शक्यता जास्तच आहे .
48

लग्न आणि एचआयव्ही ...
प्रयास आरोग्य गट, नोव्हें बर, २०१८

ताई : हो, मगाशी बोललो ना आपर्. काही पालक असां करायला मल
ु ाांना भाग पाडतात, त्यानांतर त्या
लग्नातलां विश्िासाचां नातां सरु
ु िातीपासन
ू च अविश्िासाचां होतां, हे त्याांना कळतच नाही. बरे चिा स्ितःच्या
डोक्यािरचां ओझां उतरिायचां हे च त्याांना महत्त्िाचां िाटत असतां.
सररताची आई : लग्नानांतरपर् काही पालक मल
ु ाांच्या सांसारात सारखे ढिळाढिळ करत राहातात. मला
िाटतां त्याांनी तसां करूच नाही. म्हर्जे आपल्या लेकराला विशेषत: मल
ु ीला आपला आधार असािाच. काही
प्रश्न आला तर आधाराला आपर् आहोत याची खात्री असािीच, पर् नतची सासरच्या लोकाांबद्दलची मतां
नतची नतचीच असािीत. त्या तसल्याच आहे त, ह्या असल्याच आहे त, असां आपर् म्हर्ू नये.
प्रियाांकाचे पप्पा : अहो ताई, आमच्या काळात आमचां आईिडडलाांमशिाय पान हलायचां नाही, तशी
पररजस्र्ती आता नाही, उलट मल
ु ां जबाबिारीनां िागली तर बरां च आहे . वपयु इतकी लाडकी आहे ना
आमची, की मला ऑफीसमध्येही ही पोरगी जेिली का, नीट आहे का, नतला काय त्रास नाही नां... असां
िाटत असतां. मग फोन करतो मी घरी. आता दहचां लग्न झाल्यािर अशाच काळजीपोटी नतच्या सांसारात
डोकाित राहर्ां चुकीचां होईल. त्या निऱ्याला काय िाटे ल, का बाबा हा मार्ूस तर आपल्यािर अविश्िासच
करतोय. आपर् आपलां प्रेमापोटी सगळां करत राहर्ार आणर् त्याचा पररर्ाम भलताच व्हायचा!
ताई : मल
ु ीचे िडील म्हर्न
ू खप
ू चाांगला विचार साांधगतलात तम्
ु ही वप्रयाांकाचे पप्पा!
निगार : ताई, ह्याला जोडूनच अजून एक म्हर्जे काही केसेसमध्ये लागर्ीबाबत आधीपासन
ू माहीत
असन
ू ही, नातिांड स्ितःजिळ ठे िन
ू , सन
ु ेला घराबाहे र काढर्ां, इस्टे टीचा िाटा न िे र्,ां तसेच एका
जोडीिाराला एचआयव्हीची लागर् असेल, तर लागर् नसलेल्या जोडीिाराचां परस्पर लग्न लािर्ां असे
अनेक प्रकार मल
ु ाां-मल
ु ीांचे आईिडील करतात.
सररता : आपल्या ऋचाच्या बाबतीत असांच नाही का झालां? नतने लव्ह मॅरेज केलां शभ
ु मशी, पर् त्यानां
घरात दहच्याबद्दल आधी काही साांधगतलां नाही, सरु
ु िातीला आनांिानां रादहले ते िोघां. पर् नांतर , शभ
ु मच्या
आईिडडलाांच्या साांगण्यािरून त्यानां चक्क िस
ु रां लग्न केलां. अग, आता तो अधेमधे दहच्याकडेही राहायला
येतो आणर् आईिडडलाांबरोबरपर् राहतो. यात चूक कोर्ाची?
महे श : ताई, अजून एक गोष्ट बोललो तर किाधचत तम्
ु हा सगळ्याांना आिडर्ार नाही

पर् इतकां खोल

आपर् बोलतच आहोत तर ...
ताई : बोल नां महे श, सगळ्या मद्द्
ु याांिर नीट बोलािां म्हर्ूनच तर आपर् भेटतो,

महे श: ताई, आपली एकूर्च सामाजजक आणर् कौटुांत्रबक पररजस्र्ती ही एकमेकाांिर अिलांबन
ू राहण्याची
आणर् व्यजक्तिािी स्िातांत्र्य नसण्याची आहे . त्याचमळ
ु े सिणसाधारर्पर्े मल
ु ा- मल
ु ीांचां लग्न होईपयंत
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त्याांची पर्
ू ण जबाबिारी पालक घेत राहतात, अगिी त्याांची मल
ु ां साांभाळण्याचां कामही करत राहतात ककां िा ते
त्याांचां कतणव्य म्हर्ूनच मानलेलां असतां. त्यानांतर मात्र मल
ु गा आणर् सन
ु ेनां पालकाांची सगळी जबाबिारी
घ्यायची असते.
निगार : त्याचसाठी तर आपल्या कुटुांबाांना मल
ु गा हिा असतो,
महे श : हो, तू म्हर्तेस ते खरां आहे , बऱ्याच दठकार्ी ‘आम्ही नाही का तम
ु चां केलां, आता आम्हाला बघर्ां
हे तम
ु चां कतणव्यच आहे ’ हे परतफेडीचां िाक्य सहजपर्े बोललां जातां.
प्रियाांकाची आई : मल
ु ा-नातिांडाांना आनांिी पाहर्ां हीिे खील खूप मोठी परतफेड असते.
सररताची आई :, खरां य,

मल
ां आपल्याला मल
ु ाांनी म्हातारपर्ी आपलां बघािां, ह्या अपेक्षेनच
ु गा हिा, कती

सन
ू हिी असते, मल
ु ाांनीही सांभाळािां मोठयाांना पर् सन
ू म्हर्जे मोलकरीर् समजून नतच्यािर सगळी
कामाची जबाबिारी टाकून नाही. त्यापेक्षा आपलां स्िातांत्र्य आपर् ठे िािां मल
ु ाांना आपलां ठे िन
ू द्यािां.
प्रियाांकाचे पप्पा : सगळ्याच पालकाांना हे सगळां किाधचत पटर्ार नाही, परां तु असा विचार करण्याची िेळ
आता खूपच जिळ येऊन ठे पली आहे. घरातलां सततचां िािाचां िातािरर्, त्यामळ
ु े येर्ारा तार्, िाढत
चालेला विसांिाि हे जिळपास सिण घरातन
ू दिसतांय. म्हर्ूनच पालकाांच्याही स्िातांत्र्याच्या विचाराला आता
आपल्या मनात स्र्ान द्यािां लागर्ार आहे.
सररताचे पप्पा : पोरापोरीांना चाांगल्या- िाईटाची जार्ीि करून द्यािी, फार तर सल्ले द्यािेत, पर् ननर्णय
त्याांचा स्ितःचा असािा हे बरोबरय. त्याांनी त्याांची जबाबिारी घ्यायला लग्नाच्या ननममत्तानां सरु
ु िात केली
यात आपल्याला आनांिच आहे .
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