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आजही मुलीचा पारंपाररक लग्न हे ताण वाढवणारं, अनेकदा नैराश्य आणणारं असतं...तुम्हाला मुलगी 
आहे हा तुमचा गुन्हा आहे असंच अप्रत्यक्षपणे सुचवल ंजाणं ही भारतीय समाजाची शोकान्न्तका 
म्हणायची का ? कायद्यानुसार हंुडा देणं-घेणं बंद आहे; पण आजही ददेुवान अनेक ठिकाणी मुलीच ं
लग्न ही घरचयांसािी चचतंेची बाब आहे .. 
लग्नाचा सगळा खचच वधुपक्षाने करायचा या एका साध्या सरळ ननयमाने सुध्दा वाधपुपत्याच ंकम्बरड ं
मोडून जातं, आयुष्यभराची कमाई खची पडते. 
"पण नको का त ेकरायला ?" असंच होत आलंय आत्तापयतं, मग आता कशाला बदलायच ं? 
असा पवचार जेव्हा प्रनतष्िीत घरातले सुशशक्षीत लोक करतात तेव्हा शशक्षणाने, अनुभवाने तुमचया 
पवचारप्रक्रियेत, दृष्टीकोनात बदल होतो हे पवधान खोटं वाटायला लागतं. 
आजही हंुडा घेतल्याशशवाय लग्न करत नाहीत लोक. मुलीत सगळे गुण तर हवे असतातच पण 
शशवाय कमावती पण असली पाठहज,े हंुडा पण भरपूर पाठहजे असतो, लग्नही करून द्या; सगळ्या 
वस्तू द्या घरातल्या; दाचगने हवेच असतात .. 
 

हंुड्यासािी अडून बसलेले अनेक मागचया व आत्ताचया पपढीतील लोक पाठहलेत.. अशांना वध ूपपता 
म्हणून खेटरे झिजवावी लागतात.. शवेटी कुणीतरी वरून बघतो आहे हे त ेपवसरतात. 
 

आम्हाला काही नको फक्त मुलगी अन श्रीफळ द्या म्हणणारी वरपक्षाच ेलोक पण नंतर वधलूा तू 
हे नाही आणलं, ते नाही ठदलं अस ंम्हणतात ना तेव्हा कधी कधी प्रश्न पडतो की लग्न करून नाती 
जोडली आहेत की नवीन व्यवहार केला आहे. व्यवहार संपून जातात पण नाती संपत नाहीत. आझण 
अशा वागण्याने त्या नात्या मध्ये काहीच अर्च उरत नाहीत.. एक जबाबदारी म्हणून क्रकंवा एक ओि ं
म्हणाला तरी चालेल ते ननभावून न्यावा लागतं. ठदसायला सगळे नीट ठदसतात पण त्या नात्यात प्रमे 
नाही. 
 

मुलीचया घराचया लोकांनी जे प्रेमाने ठदले ते घ्यावे कारण ते स्री धन म्हणून मुलीसािी मुलीचया 
आईने ठदलेले धन असते. लग्नात हंुडा म्हणून काही मागणे आझण दीक्षा मागणे हे दोन्ही सारखेच. 
कन्यादानाचया वेळी घर सोडणाऱ्या मुलीचया डोळ्यातल्या पाण्याची क्रकंमत ज्या मुलाला कळत नाही 
तो नतचया संसारातील दखुणं दरू काय करणार.. 
मुलांनो, पवचार करा आपण समाजात कोणती परंपरा चालू िेवायची कारण तुम्ही देखील एक ठदवस 
एका मुलीच ेबाप होणार आहात :) 
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