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अपणर् पत्रत्रका 
 

हे पसु्तक मी 

माझ ेआई, वडील, मावशी, माझी सवण भावांड,े 

दीर आखर् सास ूसासरे याांना अपणर् करते. 

सांपरू्ण ब्रम्हकुळे, सोन,े रावळ, चतुभुणज पररवार 

याांच्या आशीवाणदान ेहे शक्य होऊ शकले. 

सगळ्यात मोठे आभार मी माझा नवरा हदनेश याच ेमानत.े 

तो माझ्या प्रत्येक कलागरु्ाांना वाव देतो. 

िरेच तुम्हा सवाांना िूप धन्यवाद. 

तुमच्या सहदच्छा, आशीवाणद असेच माझ्या पाठीशी अस ूदेत.. 

 

पर्णवी ब्रम्हकुळे रावळ 
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प्रस्तावना 
लग्न म्हर्जे दोन जीवाांचां, कुटुांबाांचां मीलन. भारतीय सांस्कृतीत लग्नाला 

जजतकां  वयैजक्तक महत्व आहे, तततकां च सामाजजकही आहे. लग्न ही अशी गोष्ट 
आहे, की ज्यामळेु त्या व्यक्तीचां सांपरू्ण आयषु्य बदल ूशकतां. हा बदल चाांगला ककां वा 
वाईटही अस ूशकतो. आता हा बदल कसा असेल हे आपल्या आयषु्यात येर्ाऱ्या 
व्यक्तीवर अवलांबनू असतां. 

तर अशी ही महत्वाची व्यक्ती; आपल्यासाठी तनवडायला सांपरू्ण कुटुांब कामाला 
लागतां. भारतामध्ये जाततभेद, धमणभेद या गोष्टीमळेु लग्न जुळवायला बऱ्याच 
अडचर्ी येतात. ववशषेतः लोकसांख्या कमी असलेल्या जातीांमध्ये!    

लग्न जमेपयांत सवाांची मानससक जस्थती अजस्थर असत.े पर् ज्याांचां लग्न 
ठरायचां आहे. त्या मलुा व मलुीांमध्ये सवाणत जास्त अजस्थरता असत.े     

लग्न सुांदर असावां, तनस्वाथी  असावां. त्यामध्ये व्यवहारीपर्ा नसावा. ते दोन 
कुटुबाांचां, सांस्कृतीांचां मीलन असाव. लग्नात कुर्ाचीही काहीही मागर्ी नसावी. फक्त 
आनांद असावा. 

 माझ े हे पसु्तक म्हर्जे या गोष्टी साध्य करण्यासाठी केलेला हा छोटा 
प्रयत्न.  ववशषेतः मलुाकडच्या व्यक्तीना असां साांगावां वाटतां की,” लग्न करून सनू 
नाही तर  मलुगी घरी आर्ा. तरच ती मलुगी असेल. देण्याघेण्याच,े व्यवहार, हुांडा, 
सोने याांच्या मागण्या करून सनेुला घरात आर्लांत, तर ती मलुगीही आईवडील 
समजून तुमची सेवा करर् जरा अवघडच!” 

या पसु्तकातून मी माझ े काही चाांगले वाईट अनभुव साांगर्ार आहे. माझी 
इच्छा आहे की त ेवाचनू कदाचचत तुम्हाला त ेआपलेच आहेत असे वाटावे. 

सशवाय  थोड फार लग्नाच्या ववचारसरर्ीत बदल करायलाही मदत होईल. 
मलुीच्या  
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आईवडडलाांना मी सागेन, की,” मलुीच्या लग्नाचां स्वप्न तुम्ही मलुगी 
जन्मल्यापासनू सजवता. तर त ेतततकां च छान साकारु द्या. उगाचच टेन्शन घेऊन 
तुम्हा दोघाांची मनजस्थती त्रबघडू देऊ नका. लाग ूदे थोडा वेळ लागला तर! पर् एक 
ववसरू नका....... 

का उगाच शोचधत बससी | 

    जे आहे  तुझे तुझपाशी”........ 
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पूवाणयुष्य  
 इतर मलुीांप्रमारे् माझहेी लग्नापवूीच े आयषु्य चाल ू होते. छान पकैी, 

आईवडडलाांच्या सरुक्षिततेत, लाडात वाढले. रोजचां ठराववक वळेापत्रक. सकाळी उठरे्, 
अभ्यास कररे्, कॉलेजला जारे्, आखर् शवेटी प्रथम वगाणत उत्तीर्ण होऊन बाहेरच्या 
जगात येरे्... इथपयांत सगळ्याचां आयषु्य सारिां असतां.  

इथनू पढेु कोर्ी पढुचां सशिर् घेतां. कोर्ी नोकरीच्या शोधात तर कोर्ी 
नवरदेवाच्या शोधात लागतां. नवरदेवाच्या शोधाची मोहीम सगळे एकत्रत्रततपरे् पार 
पडत असतात. 

सध्याच्या हम दो हमारे दो( ककां वा एक) या प्रथेप्रमारे् आमच्या आई वडडलाांना 
आम्ही दोनच मलुां. मी मोठी मलुगी पर्णवी आखर् लहानगा आहदत्य. मी पहहलां 
बाळ म्हर्ून माझ्यावर सांपरू्ण घराचां थोडसां जास्तच पे्रम! ववशषेतः आईवडडलाांचां! 

मलुगी ककतीही लाडाची असली तरीही ततला एक हदवस सासरी पाठवावच 
लागतां. 

या गोष्टीच इतर मध्यमवगीय आईवडडलाांप्रमारे्च माझ्याही आईवडडलाना भान 
होतां. त्यातूनच त्याांनी शोधमोहीम सरुु केली. २००६ साली,म्हर्ज ेमाझ्या कॉलेजच्या 
शवेटच्या वषी! पर् या गोष्टीची मला त्यावेळी काहीच कल्पना नव्हती. थोडक्यात 
हे मला त्याांनी काहीच कळूच हदलां नव्हत. अथाणत हे करण्यामागे त्याांचा उद्देशही 
चाांगला होता. ते आधी स्वतः िात्री करून मग माझ्यापयणन्त येर्ार होते. म्हर्जे 
उगाचच माझ्या मनात काही वेगळे ववचार नकोत म्हर्ून.. पर् त्याांचा हा उददेश 
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आता समजतोय.  त्यावेळी मात्र मला थोडासा  रागच आला होता. (मला न 
ववचारता माझ्यासाठी त्याांनी मलुगा का शोधावा?) 
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स्थळ क्रमाांक १ 
हे मला आलेलां सगळ्यात पाहहलां स्थळ. नेहमी लिात राहील असां. माझ्या 

आईवडडलाांची मलुाांच्या आईवडडलाांशी चचाण वगैरे झाली होती. मलुाचा फोटो आमच्या 
घरी अगदी मलू्यवान दाचगन्याप्रमारे् कपाटाच्या ततजोरीत ठेवण्यात आला होता. 
त्यानांतर एके हदवशी सकाळी नाश्ता करताना मला ववचारण्यात आलां, “तुला 
लग्नासाठी कुर्ी मलुगा आवडतो का?”  मी साचगतलां, “नाही. असा कुर्ी नाही”.  

माझ्याकडून त्याांना ह्याच उत्तराची अपेिा होती. त्याांच ेचहेरे अगदी प्रफुजल्लत 
झाल.े 

आखर् लगेचच त्याांनी मला “ततजोरीतील मलुाचा फोटो बघ” म्हर्ून साचगतलां. 
दोन समतनटां मला काहीच सचुनेा! थोडा वेळ स्तब्ध राहून मी लगेच उठले. काहीही 
प्रततसाद न देता ततजोरीकड े गेले. तो फोटो हातात घेतला. बतघतल्यावर थोडी 
घाबरल.े काळा रांग अगदी कळकटलेला, चहेेऱ्यावर फोड आलेले. आखर् त्यावर उठून 
हदसर्ारे त्याच ेदात! अगदी कोलगेट स्माईल केलेले.. माझी अगदी पहहली आखर् 
लगेचच हदलेली प्रततकिया म्हर्जे” ई!...”   

माझा तो आवाज ऐकल्या ऐकल्या आईबाबाांना प्रततसाद कळला. जेव्हा मी 
त्याांच्या समोर आले तेव्हा त्याांनी अगदी पि बदलल्याप्रमारे् बोलायला सरुवात 
केली. “अग आम्हाला आवडला नव्हताच..... सहज त्याांच्याकडून मागर्ी आली 
म्हर्ून ववचारावां म्हटलां”  वगैरे... आखर् तो ववषय तेथच सांपला! नांतर फक्त त्याांचा 
“काांदेपोहे कायणिम केव्हा करायचा” असा फोन आल्यावर आईबाबाांनी” सध्या एक 
वषण कतणव्य नाही” असे उत्तर हदले. 
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तनष्कर्ण – कृपया प्रत्येक आईवडडलाांनी आपल्या मलुाला ककां वा मलुीला 
पवूणकल्पना 

देऊनच पढुचां पाऊल टाकावां. 

तनवाांतीचा काळ 

यानांतर सुमारे एक वषण तनवाांत गेलां. अथाणत त्या काळात मला समजून न देता 
काही घडामोडी घडल्या असतील तर माहहती नाही. माझी नोकरी अगदी व्यवजस्थत 
चालू होती. आखर् पुन्हा एक नवीन स्थळ आलां.... 
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स्थळ िमाांक २ 
 

हे स्थळ आलां २००७ साली. छान उच्चसशक्षित घरातील! BE झालेला मलुगा 
होता. मध्यस्थी होत े बाबाांनी शोधनू काढलेले एक काका (?) त्याांनी मला कधीच 
पाहहलां नव्हत. त्याांनी बाबाांना हदलेल्या माहहतीनसुार मलुगा न पाहताच सगळ्याच्या 
मनात भरला होता.(कौतकुाची अततशयोक्ती) साधारर् एक आठवडा आधीच 
मलुाकडच्या लोकाांचा फोन आला होता की,” त ेरवववारी येतील” म्हर्ून! 

 पवूणतयारी कररे् हे आततशय चाांगले आहे. पर् यामळेु सांपरू्ण आठवडा माझ े
आईबाबा मावशा, मामा, फक्त आखर् फक्त या स्थळाच्याच ववचारामध्ये मग्न होते. 
त्याांना िायला काय द्यायचे? जेवर्च करूयात.. ककती चाांगलां होईल ना ठरलां तर? 
मग काय काय द्याव ेलागेल, वगरेै.... 

आखर् शवेटी ज्याहदवशी ते येर्ार. तो रवववार आला. सकाळी १० वाजताची 
वेळ देऊन त े१२ वाजता आले. पनु्हा आईबाबा आखर् मावशी समोर प्रश्न!  “आपर् 
तर नाश्त्याची तयारी केली होती. आता १२ वाजता जेवर् न करता कसां पाठवाव   
याांना?” एकां दरीत लोक होते आठ. त्यावेळी मात्र माझा लहान भाऊ ठामपरे् बोलला, 
“फक्त नाश्ताच दया. कारर् ऐनवेळी इतक्या लोकाांचा स्वयांपाक करर्ां शक्य नाही. 
आखर् त ेलोक उसशरा आले, म्हर्ून तुमच्यामोर प्रश्न नको. उलट ववचार तर त्याांनी 
करायला हवा होता दोन तास उसशरा येताना!”  

माझांही मत तेच होतां. पर् मी जास्त काही बोलत नव्हते.( घाबरल्यामळेु 
आखर् दोन तास आधीपासनू त्याांची वाट पाहून वतैागल्यामळेु!) 
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  एकां दरीत मलुाच े कुटुांब ससुशक्षित. सगळे डॉक्टर आखर् इांजजतनयर! 
मलुगाही इांजजतनयर होता. पर् ज्यावेळी मी सगळ्याांसमोर जाऊन बसले, तेव्हा 
त्याने डोके वर करून माझ्याकड ेपाहहलेही नाही. माझ्या मनात प्रश्नच प्रश्न....... 
“नक्की या मलुाला मलुगी बघनू लग्न करायचां आहे की नाही? मलुाला बळजबरी 
करून तर आर्ल नसेल ना घरच्याांनी? मी इतकी का वाईट हदसते की त्याला 
बघावांसां वाटत नसेल?” 

एकही प्रश्न ना ववचारता फक्त पोहे िाऊन तो तनघनू गेला. त्याच्या घरच े
मात्र माझ्याशी मनसोक्त गप्पा मारत होते. जाताना त्याच्या आईने मला आवाज 
देऊन बोलावनू घेतले. छानपकैी वरपासनू िालपयांत तनरिून घेतले. अथाणत 
सकारात्मक ववचारान ेत ेसगळे परत गेले. त्यानांतर त्या स्थळासांबधात चचाण आखर् 
वादवववाद चाल ूझाले. बाबा, आई, मावशी आखर् माझा लहान भाऊ हे सगळे त्या 
चचाणसत्राच ेप्रतीभागी! साधारर् दोन हदवस हे चालले. त्यानांतर त्याांच्या फोनची वाट 
पाहहली गेली. त्याांच्याकडून ककां वा मध्यस्थाकडून काहीही फोन नाही! शवेटी 
बाबाांनीच त्याांना फोन केला. मध्यस्थाकडून त्याांच ेउत्तर आले की, “ त्याांना ववचार 
करायला बराच वळे लागेल. सध्या काही साांगू शकत नाही.” त्यानांतर वातावरर् 
थांड! काहीही चचाण नाही. मी सटुकेचा तनश्वास टाकला.  

तनष्कषण: कृपया मलुाची इच्छा असेल तरच मलुाकडच्या मांडळीनी त्याला मलुगी 
बघायला घेऊन जावां. कारर् लग्न त्या मलुाला करायचां असतां! मलुगी पाहून 
गेल्यावर लगेच काय असेल तो तनर्णय कळवावा.    
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स्थळ िमाांक ३ 
 

त्यानांतर अगदी एकच महहन्यात माझ्या जवळच्या ताईचा फोन आला. ततन े
आईकड े माझी कुां डली माचगतली. ततच्या जवळच्या नात्यातल्या  मलुाला 
दािावण्यासाठी!  आईनेही मग उत्साहान े हदली. नांतर एक आठवडा काहीच फोन 
नाही. शवेटी वाट पाहून आईनेच ततला ववचारलां, “ काय झालां गां?” तवे्हा ताईने 
साांचगतलां की कुां डली जळुवनू पाहण्याचां काम चाल ू आहे. त्यानांतर दोन चार 
हदवसातच एका सांध्याकाळी त्या मलुाच े वडील आखर् आजी आमच्याकड े टपकले! 
काहीही पवूण कल्पना न देता... त्यावळेी घरात आई आखर् भाऊ नव्हत.े घरात फक्त 
मी आखर् बाबा. मी अगदी घरातल्या गाऊन मध्ये होते. मी हादरलेच! “असे कसे हे 
लोक? काहीही ना साांगता आले.”.. बाबाांनी त्याांना ववचारले, “ आज अचानक कसे 
आलात?” त्याांच े उत्तर,” काही नाही. अगदी सहज आलो. म्हटलां, भेट घेऊया...” 
अथाणत मला बघण्यासाठी त ेआले होत ेहे कोर्ीही ओळि ूशकला असता. मी त्याांना 
चहा करून हदला आखर् लगेचच ते गेले. त्यानांतर आम्हाला दसुऱ्या एका 
नातेवाईकाकडून समजलां की त्या लोकाांनी काही लोकाांना साांगून टाकलां होतां की 
“आमचां लग्न ठरलांच आहे” म्हर्ून! पनु्हा एकदा हादरा!!  

मलुगा मलुगी एकमेकाांना ना भेटता, घरच्याांना काहीही कल्पना नसताना 
आईवडडलाांना अचानक बाहेरून आपल्याच मलुीच ेलग्न ठरल्याच कळावां? मग या 
गोष्टीचा सोि मोि लावायला माझ े बाबा आखर् मामा त्याांच्याकड े गेले. अथाणत 
आधी फोन करून! तर या गोष्टीवर या लोकाांच े उत्तर काय असावां? “बघ ू ना 
आपर्.. ठरलां तर ठरव.ू. नाहीतर आमच्या घरात दसुरेही मलुगे आहेत. आम्ही 
त्याांना सचुव ूना तुमच्या स्थळाबद्दल!”  
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हे उत्तर ऐकून बाबा आखर् मामा चककतच झाले! त्यािर्ीच बाबाांनी तनर्णय 
घेतला की, “या लोकाांच्या घरातला कोर्ताच मलुगा नको रे बाबा!”  

तनष्कर्ण: मलुाकडील मांडळीनी अचानक कुर्ाच्याही घरी जाऊन काहीही चकुीचां 
पसरव ू नये. लग्न ठरल्यासशवाय त्याबद्दल इतराांना साांग ू नये. व्यवजस्थत तनर्णय 
घ्यावा आखर् मगच मलुीकडच्या लोकाना त्रास द्यावा.!                  
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स्थळ िमाांक ४  
त्याच वषाणत (२००७) थोड्याच काही महहन्यामध्ये माझ्या मामाला एक स्थळ 

सचुलां. मलुगा आमच्या गावाकडचा होता. पर् पणु्यात नोकरीसाठी जस्थरावलेला. 
झालां! पनु्हा एकदा चचाण सरुु. आमच गाव अमरावती!  

समुारे १२ तासाांचा प्रवास. इतक्या लाांबनू मलुाकडच्या मांडळीना घेऊन येण्याची 
जबाबदारी मामान े उचलली. त्रबचारा मलुीचा मामा स्वतःची गाडी घेऊन, 
जेवर्ापासनू सगळा िचण करत त्या सगळ्या लोकाांना घेऊन आला. मलुाच े
आईवडील, आजोबा आखर् माझा मामा सगळ्याांचां सकाळी ५ वाजता आमच्या घरी 
आगमन झालां. 

ते येर्ार म्हर्ून आई, बाबा,मी,माझा भाऊ सकाळी ३.३० वाजताच उठून तयार 
होऊन बसलो. अथाणत घर आवरून, अांघोळी वगैरे करून! त ेलोक आल्या आल्या 
इतके दमले होत ेकी चहा वपऊन चक्क झोपनू गेले!!. 

माझां इतकां  डोकां  कफरलां. मी ववचारच करत बसले. असां आपर् कुर्ाकड े
प्रथमच जातो तवे्हा आपर् गेल्या गेल्या झोपतो का? असो. दमले असतील 
त्रबचारे......... 

आईने मला “कामातनू सटु्टी काढ” असे साचगतले. पर् मी साफ नकार हदला. 
कारर् मलुाने त्याच े आई वडील पणु्यात येऊनही सटु्टी काढून येण्याची तसदी 
नव्हती घेतली! त्याला मात्र ऑकफस मध्ये काम होते. आईला त ेपटलां आखर् ततन े
मला जाव ूहदलां. “सटुले बाबा”!..... 
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सांध्याकाळी मी घरी आल.े मलुगा येर्ार होता. सकाळचां जेवर् तर करून 
झालांच होतां सगळ्या मांडळीांचां! पर् सांध्याकाळीही मलुासकट सगळे पनु्हा जेवनू मग 
आमचा तनरोप घेर्ार होत.े 

मी आखर् आई दोघीच काम करर्ाऱ्या बायका घरात. मी आईला स्वयांपाकाला 
मदत करत होत.े मलुाची आई छान आमच्या स्वयांपाकघरात िुचीवर बसनू 
तनरीिर् करत होती आमच्या कामाचां! ववशषेतः माझ्या!! 

सांध्याकाळी येर्ारा मलुगा रात्री आला. जेवर्ाच्या वळेी बरोबर आला!. 
आमचा बघाबघीचा कायणिम झाला. मलुाने एकाही प्रश्न न ववचारता फक्त 

माझ्याकड ेपहहले. त्याच्या आईने मात्र भरपरू प्रश्न ववचारले. 
 
आई : “स्वयांपाक येतो का?” 
मी : “हो येतो.”( मनातल्या मनात, “आता स्वयांपाक घरात बसनू काय बघत  
होती मग.?”) 
आई: “नोकरी करायची आहे का लग्नानांतर”? 
मी : “हो करायची आहे.” 
आई: “माझा मलुगा बाहेरदेशी गेला तर जाशील का?” 
मी : “हो काही हरकत नाही.” 
 
असे सवण साधारर् दहा एक प्रश्न ववचारले गेले. नांतर जेवण्याचा  कायणिम 

झाला. मलुाला मी जेवर् वाढताना तनरिून पाहहलां. एकदम काळवांडलेला 
कुळकुळीत.. उांचीला कदाचचत माझ्या इतका. आखर् त्या काळ्या रांगावर भडक 
तनळ्या रांगाचा शटण पररधान केलेला! पनु्हा एकदा स्थळ ि १ ची आठवर् झाली. 
आखर् तीच प्रततकिया आली. 

 जेवर्ानांतर मात्र मांडळी मलुाच्या घरी झोपायला गेली. माझा मामा आखर् मी 
आम्ही सगळे नेहमीप्रमारे् चचाणसत्रात सहभागी होऊन आपले ववचार साांगत बसलो. 
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इतकां  सगळां झाल्यावर रात्री ११ वाजता त्या मांडळीांचा फोन आला. मामाला त्याांनी 
साांचगतलां,” सकाळी ५ वाजता पणु्यातून तनघ.ू परत जायला आखर् आम्हाला 
घ्यायला गाडी इकड ेपाठवनू दे.” मलुीच्या चाांगल्या मामाप्रमारे् त्याने त्याांना “जशी 
आपली इच्छा “ म्हर्ून गाडी पाठवण्याची पवूणतयारी करून ठेवली. बाकी सगळे 
सकारात्मक दृष्टीन े त्याांच्याकड े बघत होते. पर् माझा मनात मात्र सांताप 
सांताप............!!! 

 मलुगी बघतात म्हर्जे नक्की  काय करतात? ततच्या प्रत्येक गोष्टी कृती 
तनरिून बघायच्या, आखर् पनु्हा तेच प्रश्न ववचारायच?े ततच्या घरच्याांना सरळ 
ऑडणरी सोडायच्या? हा प्रकार कुठेतरी बदलायला  हवा.  
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स्थळ िमाांक ५ 
 
थोडा काळ जरा ववश्ाांतीचा गेला. साधारर् ५-६ महहने! त्यानांतर पनु्हा 

आईबाबाांच्या प्रयत्नाांना कुठेतरी यश यायला लागल. अचानक एक फोन आला. 
अगदी आमच्या घरापासनू १५ समतनटाच्या अांतरावर त्याचां घर होतां. 

इतक्या जवळ स्थळ असनू आपल्याला माहहती नाही याचां आईबाबाांना आश्चयण 
वाटलां.. असो. 

पनु्हा एकदा रवववारचा हदवस ठरला. अगदी ठरलेल्या वळेेत आवश्यक तततकेच 
लोक आमच्याकड ेआले. आमच्याकड ेएक ववशेष गोष्ट घडायची दरवळेी. ती म्हर्जे 
पाहुरे् आले रे आले की लगेचच माझी आई आखर् भाऊ आत येऊन मलुगा कसा 
आहे ते साांगायच.े  

यावेळी त्याांना मलुगा फार आवडला होता. तो सुांदरच होता. (handsome 
नव्हे!)   

चाांगला गोरागोमटा, उांच, नाजकू, सरळ नाकाचा वगरेै.. आम्हाला दोघाांना 
बोलण्यासाठी एका वगेळ्या िोलीत जायला साांगण्यात आले. त्याने मला फक्त 
एकच  प्रश्न ववचारला.  

तो: “तुझी काय अपेिा आहे होर्ार असलेल्या नवऱ्याकडून?” 
मी: “ काही नाही. चाांगला मनसमळाव ूअसावा.” आता प्रश्न ववचारण्याची माझी 

वेळ. म्हर्ून मी लगेचच त्याला ववचारले,.. 
मी:”तुला कशी बायको हवी आहे रे?” 
तो: “व्यवजस्थत, घर आखर् आईवडडलाांना साांभाळर्ारी!” 
मी: “ आखर् तुझां काय?” 
तो: तसां काही नाही. मी सगळ्याांशी जमवनू घेऊ शकतो. मला स्वत:साठी नाही  

तर घरासाठी चाांगली बायको हवी आहे.”   
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त्याचां हे उत्तर ऐकून मी कोड्यात पडले. म्हर्जे नक्की काय? यावर काय 
ठरवावां? तो कोर्ाबरोबरही जळुवनू घेऊ शकतो म्हर्ून तो चाांगला म्हर्ायचां की 
त्याला स्वत:साठी नको तर घरासाठी बायको हवी म्हर्ून त्याला वाईट ठरवायचां?  

तो बायकोच्या भसूमकेपेिा सनेुच्या भसूमकेला जास्त महत्त्व देतो की काय?  
मी परू्ण गोंधळून गेले. पर् दोन हदवसाांनी ठरवलां की आपर् आता ववचार 

करायचा नाही. जे होईल त ेपाहू!     
त्याांचा फोन आला नव्हताच! मग बाबाांनी एक आठवड्याने फोन केला. आम्ही 

नको नको म्हर्ता असताना! त्याांची प्रततकिया मला आधीच माहहती असल्यान े
मला फार काही  वाईट वाटलां नाही. 

 
तनष्कर्ण: आपर् दसुऱ्याच्या जागी जाऊन ववचार केला तर आशाभांग होत नाही 

आखर् समोरच्याच्या  मनातलां आधीच समजून जातां!    
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स्थळ िमाांक ६ 

 
आता २००८ या नवीन वषाणची सरुवात झाली होती.पनु्हा नव्या उमेदीने 

उत्साहाने सांपरू्ण कुटुांब ववशषेतः आई, बाबा, मावशी स्थळ शोध ूलागले. आता तर 
आमच्या घरातले सगळे प्रत्येक लग्नाला जाऊ लागले. चकूुन कोर्ी हहरा सापडला 
तर...... 

या  वषाणत मला २-३ स्थळे आली. एक माझ्या भावान ेसकाळी मॉतनांग वॉकला 
जाताना शोधनू काढला. शक्यतो मॉतनांग वॉकला जाऊन लोक फुल व्यायाम करतात. 
पर् आमच्या घरातले तेव्हाही मलुाचा शोध घेत होते. तो इतका लहान असनू स्थळ 
शोध ू शकतो याांवर माझा ववश्वास नाही बसला. पर् हे सत्य होतां. कदाचचत 
त्यालाही जबाबदारीची जार्ीव झालेली असावी. त्यान े नांबर, माहहती सगळां काही 
आर्लां. मग बाबाांनी त्याांना फोन केला.  

मलुाकडच्या लोकाांनी बाबाांनाच घरी येण्याची ववनांती केली. मग बाबा माझी 
पत्रत्रका व फोटो घेऊन त्याांच्याकड े गेले. मलुगाही भेटला. बाबाांना आखर् माझ्या 
भावाला मलुगा आवडला. आमच्या दोघाांची पत्रत्रका आम्ही जुळवनू  पहहली. ती 
जुळत होती. मग मलुाच्या घरी फोन केला गेला. त्याचां उत्तर म्हर्जे “आमचा 
वेगळा ब्राम्हर् आहे. आम्ही त्यालाच पत्रत्रका दािवत असतो. तो सध्या पणु्यात 
नाहीये तर आम्ही एक आठवड्याने कळववतो.” िरांच एक आठवडा झाल्यानांतर 
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त्याांचा फोन आला. ते आमच्या घराजवळ आले होते. आखर् १० समतनटामध्ये घरी 
पोहचर्ार होते.  पनु्हा एकदा बाबा आखर् मीच घरात. 

बाबाांना कहीच सचुनेा. शवेटी शजेाऱ्याांच्या वहहनीांना मदतीला बोलावलां. त्याांनी 
मला साडी नेसवनू हदली. मग मी उपीट केल. तोपयांत त ेलोक आले होते. 

इकडच्या ततकडच्या गप्पा झाल्यावर मलुाच ेआई वडील मळू मदु्यावर आले. 
त्याांनी बाबाांना साचगतलां की,” आमच्या ब्राम्हर्ा प्रमारे् पत्रत्रका जळुत नाही. तेव्हा 
आम्ही पढेु नाही जाऊ शकत.” असां डोकां  कफरलां बाबाांचां आखर् माझां!....... 

इतकां च साांगायचां होतां तर ह्या लोकाांना घरी येण्यची काय गरज होती? त े
फोन करूनही साांग ू शकत होते. आखर् जर त्याांना सहज ओळि करायला ककां वा 
भेटायला यायचां होतां तर त्याांनी पवूणकल्पना देऊन यायचां होतां. असो! ज्याची त्याांची 
पद्धत! 

तनष्कर्ण – मलुाकडच्या मांडळीांनी पवूणकल्पना देऊनच मलुीच्या घरी जावे. आखर् 
मलुीकडच्या मांडळीांनीही  उगाचच त ेलोक येतात म्हर्ून गडबड करून तयारी करू 
नये. आपर् आहोत तसे आहोत. जसे आहोत तस ेबघा! 
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स्थळ क्रमाांक ७ 

 
याच वषी २-३ महहन्याांनी पनु्हा एक नवीन स्थळ आईबाबाांना समजलां. त्या 

स्थळाच्या कडील लग्नास जाण्याचा उपयोग झाला होता. मी यावेळी “बी फामण” 
होत.े आखर् या स्थळ चा मलुगा “एम फामण”! त्यामळेु सगळ्याांना शिैखर्क दृष्ट्या 
िूप आवडला.. सशवाय तो पणु्यातच नोकरीला होता. एकुलता एक.  

हदवाळीच े हदवस होते. या वषी आमच्याकड े हदवाळी करायची म्हर्ून सगळेच 
नातेवाईक अमरावतीहून पणु्यला आले होत.े झालां मग काय सगळ्यानाच उत्साह! 
सगळेच मोकळे होते. स्थळ समजल्या समजल्या दसुऱ्या हदवशी त्याला पहायला 
सगळे तनघाले. एकूर् ९ लोक आखर् मलुगा मात्र एकटाच........ त्रबचारा! ...... 

त्याच े आईवडील गावाकड े होते. त्याांनी परवानगी हदल्यावरच आमच े घरच े
त्याांचा मलुगा पहायला गेले. मलुाला ते एका हॉटेलमध्ये भेटले. मलुगा सगळ्याांनाच 
आवडला. त्याला जेव्हा माझ्या बाबाांनी ववचारल, “तुम्हाला या वषी लग्न करायचां 
आहे ना?” त्यावर त्याच उत्तर म्हर्जे,” माझा अजून २ वष ेलग्न करण्यचा ववचार 
नाही.” त ेउत्तर एकून सगळे नाराज........ 

मला मात्र प्रश्न पडला,जर याला लग्नच नाही करायचां २ वष,े तर त्याच्या 
घरच ेआतापासनू मलुी का पाहतात? आखर् हा का भेटतोय मलुीकडच्या लोकाांना?. 

त्यानांतर माझ्या वडडलाांनी त्याच्या घरी फोन केला. लग्नाबद्दल ववचारल ेआखर् 
कधी येतोय मलुगी बघायला हे सदु्धा ववचारले. त्याच ेआईवडील आखर् मामा एक 
आठवड्याने  मला बघायला आले. ते येर्ार त्याच्या आदल्या हदवशी माझ्या 
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मामाांनी त्या मलुाला ववचारलां,”तुलाही मलुगी बघायला यायला आवडले का? आमची 
अशी इच्छा आहे की तुम्ही यावां. कारर् लग्न तुम्हा दोघाांना करायचां आहे. तेव्हा 
तुम्ही एकमेकाांना भेटलात तर जास्तच चाांगलां”. त्याने “ प्रयत्न करतो.” असे उत्तर 
हदले. शवेटी तो नाहीच आला, कारर् त्याला म्हरे् ऑकफसमध्ये काम होते. मी मात्र 
अधाण हदवस रजा काढून घरीच थाांबले. मला ऑकफसमध्ये महत्वाच े काम असनू 
सदु्धा! त्याच्या  घरच ेआल.े जेवर् केलां. तनघनू गेले. त्यानांतर काही फोन नाही. 
काही सांपकण  नाही. आमच्या घरातील मांडळी पनु्हा उदास........ 

तनष्कर्ण : मलुीला जेवढी मनापासनू इच्छा असत ेतेवढी मलुाला सदु्धा असायला 
हवी. तरच वळे घालवण्यात अथण!  

या नांतर माझ्या घरच्याांना इांटरनेटच्या सोई सवुवधा बद्दल समजलां. इांटरनेटवर 
असलेल्या मराठी स्थळे असलेल्या सांकेत स्थळावर माहहती टाकावी असे त्याांनी 
सचुवले. माझी काही इच्छा नव्हती. कारर् त्यासाठी पसेै जार्ार होते. पर् मग 
मला समजल की पसेै न भरता आपर् फक्त नावे पाहू शकतो आखर् माहहती घेऊ 
शकतो.  

मी  आईबाबाांबरोबर बसनू समुारे २०,२५ मलुाांची माहहती समळवली. त्याांना 
ववनांती पाठवली. बऱ्याच मलुाांकडून सकारात्मक उत्तरे आली. त्यातील २,३ मलेु  
फेस बकुवर माझ्याशी सांपकण  साधनू घरी बघायला  आली.  
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स्थळ क्रमाांक ८ 
पनु्हा एक “आगाऊपर्” ससद्ध करर्ारां स्थळ आलां. हे होतां मुांबईचां. त्या 

लोकाांनी असे साचगतले की,” मलुगी बघायला आम्ही सगळे येत आहोत.” 

 सगळे म्हर्जे मलुाच ेआईवडील, मलुगा, मलुाच्या ३ बहहर्ी आखर् त्याांची 
मलेु. आता आम्ही सगळे इतक्या लोकाांच्या तयारीला लागलो. वेळेवर मात्र चारच 
लोक आले. मलुाची आई आखर् तीन बहहर्ी. मलुाची आई कोण्या एका राजकीय 
पिाची अध्यि होती. बहहर्ी लग्न झालेल्या होत्या. 

“मलुगा का नाही आला” माझ्या घरच्याांनी त्याांना ववचारले. त्याचां उत्तर 
“त्याला िूप काम आहे त्याचा फोटो आर्ायलाही आम्ही ववसरलो. आम्हीच मलुगी 
पाहर्ार आहोत” मला िूप राग आला होता. पर् मी मनात म्हटले की जाऊ दे. 
भेटून तर घेऊ सगळ्याांना. मग झालां काय तर त्या चार बायकाांनी समळून प्रश्नावली 
चाल ूकेली. 

मलुाची आई: “तुला स्वयांपाक करायला आवडतो का”? 

मी: “ हो “ 

बहीर्: “तुला लग्नानांतर नोकरी करायचीच आहे का “? 

मी: “हो करायचीच आहे.” 

दसुरी बहीर् : “पर् आमच्याकड ेनोकरीची काही गरज नाही. आमचां िूप मोठां 
घर आहे. आमचा छान त्रबझनेस आहे.” 
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मी: “मी पशैासाठी नाही तर स्वःतासाठी नोकरी करते. माझ्या सशिर्ाचा 
कौशल्याच्या उपयोग व्हावा म्हर्ून.” 

ततसरी बहीर् : “अगां पर् आमच्या आईला सारख्या सभा वगैरे असतात. 
त्यामळेु ती कफरतीवर असते. आखर् त्यात तूही नोकरी केलीस तर घर कोर् 
साांभाळर्ार.”? 

मी: “ मी घर साांभाळून नोकरी करू शकते.” 

आता माझा पेशन्स सांपत चालला होता. आखर् पनु्हा त्यात मलुाच्या आईची 
भर!! मलुाची आई : आमच्या “याांना” बरां नसतां. सारिी औषधां, पथ्यां चाल ू
असतात. घरी सारिे येर्ारे जार्ारे लोकही चाल ू असतात. त े सगळां कोर् 
साांभाळर्ार. 

मी : िूप काही बोलर्ार होत ेपर् स्वतःवर सांयम ठेऊन शाांत बसले. 

मनातल्या मनात म्हर्ाले, “तनघा आता माझ्या घरातून.”  

त्याांचां िार्वपर् झाल्यावर  ते तनघनू गेले. आमच्याकड ेसवाांनाच त्याांचा िूप 
राग आला होता. त्यामळेु  कोर्ीच काहीच न बोलता त्याांचा  ववषय डोक्यातून 
काढून टाकला. झाल!े हे ही वषण सांपल. आखर् माझ लग्न नाहीच जळुलां.  
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स्थळ िमाांक ९ 

 
वषण २००९! या वषी मला “एम फामण” ला अडसमशन समळाली. असां वाटलां की, 

आता दोन वषण तनवाांत! पर् तसां झालां नाही. शोध मोहीम, फोनाफोनी चालचू होती. 
या पररजस्थतीत तर मला अचानक कधीही फोन आला की भोर वरून पणु्याला यावां 
लागायचां. कारर् माझां कॉलेज भोरला होतां. असाच एकदा matrimony वरून 
पाहहलेल्या एका स्थळाचा फोन आला. त ेजळगावहून येर्ार होते. 

मलुाला आई नव्हती. आम्ही दोघाांनी एकमेकाांचा प्रोफाईल आधीच पहहला होता. 
फोटोही बघनू झालेले होत.े  

 मी भोरहून पणु्याला पोहोचले. त ेलोक हदलेल्या वेळेत आले. मलुगा वर मान 
करून बोलतच नव्हता. त्याच्या वडडलाांनी मला नेहमीप्रमारे् सवण साधारर् प्रश्न 
ववचारल.े मी समोर बसले असनूही त्याांनी माझा फोटो बघायला माचगतला. मलुाचां 
सशिर् चाांगलां होतां. नोकरीही चाांगली होती. 

मला ५-१० समतनट बसनू आत जाण्यास साचगतलां. मी आतमध्ये गेल्यावर  
मात्र मलुाने वर मान केली. आखर् माझा भाऊ त्याला  प्रश्न ववचारू लागला. 
त्यावेळी त्याने पाहहले की मलुगा चकर्ा होता. झालां!!  

ततथेच परू्ण ववराम!     

त्यावरचां प्रकरर् म्हर्जे मलुाच े वडील माझ्या वडडलाांना माझा फोटो पाहून 
ववचारतात, “मलुीच्या डोळ्यामध्ये थोडा प्रोब्लेम आहे का? ततच्या गालावर काही 
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डाग वाटतात का?” बाबा िूप चचडले. तरीही सांयम ठेवत त्याांनी उत्तर हदले की 
“असां काही नाही, माझ्या मलुीत काहीच दोष नाहीत.” त्याांचा पाहुर्चार झाल्यावर 
पाहुरे् गेले. 

पनु्हा दोन हदवसाांनी त्याांचा फोन आला. “आम्हाला मलुगी पसांत आहे. तुम्ही 
आता आमच्या घरी या.”  

बाबाांनी “आमचा नकार आहे” इतकेच साांगनू फोन िाली ठेवनू हदला.  

तनष्कर्ण: शक्यतो मलुाला घेऊन स्थळ बघायला जावां. आखर् मलुाने जास्तीत 
जास्त सांवाद साधावा. कारर् आयषु्य त्या दोघाांना एकत्रत्रत घालवायच असतां. 
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स्थळ क्रमाांक १० 
 

यावषी एकदम पषु्कळ स्थळाांकडून फोन वगैरे आल.े समुारे ५-६ स्थळे आली. 
पर् प्रत्येक हठकार्ी सशिर्, वय, राहर्ीमान याांचा अडथळा होता. 

पणु्यातलाच अतनमेशनचा कोसण झालेला मलुगा होता. कुर्ीतरी नातेवाइकाांकडून 
त्याचां स्थळ समजलां होतां. आईबाबा त्याांच्याकड े जाऊन आले होते. आता ते 
आमच्याकड ेआले. त्याची आई आखर् तो आले. नेहमी प्रमारे् चहा-पोहे कायणिम 
झाला. 

त्याच्या आईने व्यवजस्थतपरे् प्रश्न ववचारले. त्याांच्याकड े  पाहून त े िरांच 
चाांगल्या ववचाराांच े वाटत होते. पर् आश्चयण म्हर्जे मलुाने मला एकही प्रश्न 
ववचारला नाही. आमच्या घरून जाताना त्याने फक्त बाबाांना ववचारले की, “ मला 
मलुी बरोबर जास्त बोलता आलां नाही. पर् माझी बोलायची इच्छा आहे. तेव्हा मी 
बोल ूका ततच्याशी फोन करून?” बाबा म्हर्ले,”काहीच हरकत नाही “.  

साधारर् दोन हदवसाांनी त्याचा फोन आला. बोलण्यावरून तर तो व्यवजस्थत 
वाटत होता.  

तो : “sorry, पर् त्या हदवशी मी बोल ूशकलो नाही. थोड गोंधळल्यासारिां 
झालां.” 

मी : “its ok. मी समजू शकत.े काही हरकत नाही. तुम्हाला काही ववचारायच े
असेल तर ववचारा.”  
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तो : “मी ना िूप मडुी मलुगा आहे. एक कलाकार आहे. बसलो एकदा रूम 
मध्ये जाऊन की बाहेरच येत नाही. कोर्ीही ककती आवाज देऊ देत. 

मी माझ्याच कामात दांग असतो. मग मला काहीच शधु्द राहत नाही. मी 
भानावरच नसतो.”  

मी :- ( जरा घाबरून ) “बरां कदाचचत कलाकार असेच असतील.” 

तो :- ( जरा भानावर येऊन ) पर् मी एकदा िोली बाहेर आलो, की िूप मजा 
करतो. परू्ण परे् कुटुांबाचा असतो.  

मी :- ok चाांगली गोष्ट ( मनात हसनू, “नशीब रे बाबा त ूिोलीबाहेर येतो”.) 

तो :-माझा बाहेरदेशी जाण्याचा ववचार आहे. त्यसाठी मला एक modern 
मलुगी हवी आहे. ततकड ेराहू शकेल अशी.  

मी:- ( जरा गोंधळून) म्हर्जे रहाण्यात modern की ववचारात? नक्की कशी? 

तो:- “ततचा लकू modern असावा. अगदी ततकडच्या मलुी राहतात तसा”  

मी:- “ok. पर् मी समनी घालनू स्वतःला comfortable नाही समजू शकत. 

माझां राहर्ीमान साधांच आहे. पर् ववचार modern आहेत.” 

तो: “पर् हे सगळां परदेशात शोभायला हवां ना?” 

मी:- (थोडी चचडून पर् शाांततेने ) “अहो तुमची आखर् माझी ववचारसरर्ी बरीच 
वेगळी आहे. माझा  भर ववचाराांनी सधुारण्याचा आहे. तुमचा भर राहर्ीमानावर 
आहे. तुम्ही परदेशी जायचा  अजून ववचारच करताय. मी आधी दोन वळेेला परदेशी 
जाऊन आले आहे. मी परदेशात जाते, तेव्हा माझी भारतीय साडी नेसनू माझी 
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सांकृती दािवत.े तुम्ही मात्र परदेशात जायचां म्हर्ून बायकोला इकडचे समनी 
घालायला लावर्ार!” 

तो: “हो िर आहे. आपली ववचारसरर्ी वगेळी आहे.” 

मी: “मग काय करूया?” 

तो: “मला वाटत आपर् पढेु नको जायला.” 

मी:- “ठीक आहे.मग मी घरी साांगते”  

तो:- ok  

मी:“ok bye all the best. तुम्हाला लवकरच भारतात अमेररकन 
राहर्ीमानाची मलुगी समळो.”  

असा हा अध्याय समाप्त. 

तनष्कर्ण: उगाचच वळे वाया घालावण्या पिेा लवकर उत्तरावर पोहोचलेलां बरां. 
आखर् ववचार जळुले की कोर्त्याही पररजस्थतीत जुळवायला बरां असतां. 
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स्थळ िमाांक ११ 
वषण २०१०! 

चाळीसगावहून एका गहृस्थाचा फोन आला. त े मध्यस्थी  होते. एक डॉक्टर 
मलुगा होता. पर् वयाने चक्क तीन वषाांनी लहान. बाबाांनी नको म्हर्ून साांचगतलां 
तरीही त्याांनी आग्रह केला, आखर् बाहेर एका मांहदरात भेटायला  बोलवलां. माझी  
अजजबात इच्छा नसतानाही मी गेले. कारर् हे सगळां, ‘एका लग्नात त्याच े
आईवडील  बाबाांना भेटले आखर् िूप आग्रह  करू लागले’ यामळेु घडलां. 

त्याच्या आईवडडलाांनी सरळ आम्हा दोघाांनाच बोलायला साांचगतलां. पर् मी 
आश्चयणचककत झाल.े हे लोक एकुलत्या एक डॉक्टर मलुाला ३ वषाांनी मोठी मलुगी 
कशी पाहू शकतात? नांतर आमच सांभाषर् चाल ूझालां. 

मी: “ तुम्ही स्वतःपेिा मोठ्या मलुीसोबत कसां manage करर्ार?”. 

तो: “मला नाही वाटत लग्नाचा आखर् वयाचा काही  सांबांध आहे!” 

मी: “तरीही जरा प्रवाहाच्या ववरुद्ध पोहोल्यासारि  नाही का वाटत?” 

तो:- “हो वाटत ना, पर् त्यातही एक मज्जा असत.े ववचार जळुर्ां जास्त 
महत्वाचां. वयापेिाही.” 

मी: (थोडस पटलांय असां दािवनू )” कदाचचत बरोबर असेल तुमचां.” 

तो: ”तुम्ही चाळीसगावात काय करर्ार कररयर बद्दल?” 

मी:- “कदाचचत कॉलेजवर लागू शकेन प्राध्यापक म्हर्ून!” 

तो: “ok. तुम्हाला काही ववचारायचां आहे का?” 
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मी- नाही. (डोक्यात ववचाराांचा गोंधळ इतका झाला होता की काही 
ववचारण्याची इच्छाच नव्हती.) 

आम्ही तेथनू तनघनू गेलो. 

तनष्कर्ण: िरच ववचार जळुर् महत्वाचां तर असतांच पर् त्या बरोबर सामाजजक 
बाांचधलकी आखर् जबाबदारीही हवी. 
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स्थळ िमाांक १२ 
 

यावेळी माझ्या मावशीने एक स्थळ शोधलां. मलुगा आमच्या गावाकडचा होता. 
पर् पणु्यात नोकरी करत होता. सगळे तनर्णय तोच घेर्ार होता. त्याच्या 
आईवडडलाांनी त्याला “मलुगी आवडली की आम्हाला बोलाव” असां साांचगतलां होतां. तो 
िूप उत्साही वाटला. फोनवर बोलनू एका रवववारी तो आमच्या घरी आला. 

उांच गोरा गोमटा राजत्रबांडा असा काहीसा तो हदसत होता. थोडक्यात बघताच 
िर्ी प्रसन्न छान वाटावां असां त्याचां व्यजक्तमत्व होतां. 

त्याच े ववचारही चाांगले होते. आखर् स्पष्टवक्ताही वाटला. त्यान े सरळ 
सगळ्याांसमोर समोरच साांचगतलां, “माझ्या होर्ाऱ्या बायकोकडून माझ्या काहीच 
अपेिा नाही.. ततने मला जेवर् वाढावां, माझ ेकपड ेधवुावे, माझां घर स्वच्छ करावां 
असां काहीच नाही. सांसार हा दोघाांचा असतो. तेव्हा दोघाांनी समळून घरातले सवण 
काम कराव.े कारर् नोकरी   तर दोघही करतात ना?” 

ऐकून फार छान वाटलां. त्याने तर हेही साांचगतले की स्वयांपाक सदु्धा मी करून 
ठेवीन. जर ततला कधी कां टाळा आला ककां वा ततची इच्छा असेल तर रोजच. काही 
मलुीना नाही आवडत स्वयांपाक करायला. हे ऐकून तर मी आर्िीच आनांदी झाले. 
इतक्या सधुाररत ववचाराांची मलुां टीव्ही ससरीयल मध्येच बघायला समळतात. 

सगळी प्रस्तावना करून झाल्यवर मात्र गाडी वगेळ्या रस्त्यावर वळर् घेऊ 
लागली. त्यान ेप्रामाखर्कपरे् काही गोष्टी साांचगतल्या. त्या थक्क करर्ाऱ् या होत्या. 
त्याला अध्यात्माची िूप आवडत होती. इतकी की तो स्वतःमध्ये रममार् होत 
असे. स्वामी समथाणचा तो ववशषे भक्त होता. त्याांची भक्ती मी ही करत.े पर् या 
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मलुाच े ववचारच वेगळे होते. त्याचा कल ब्रम्हचारी राहरे्, सांन्यास घेरे्. या 
गोष्टीकड ेहोता. मला प्रश्न पडला हा मलुगा लग्नाची तयारी का करतोय? आपल्या 
बायकोसोबत कसां वागावां हे का ठरवतोय? याला नक्की लग्न करायचां कक ब्रम्हचारी 
राहायचां? जजतक्या उत्सकुतेने तो लग्नाबद्दल बोलला तततक्याच उत्सकुतेने  
ब्रह्मचयाणबद्दलही बोलला. जाताना तर त्याने धक्काच हदला आम्हा सवाांना. त्याची 
काही वाक्ये  

म्हर्जे “ म ैशादी करुां गा कक नही पत्ता नही, शादी करके तनभाउांगा या नही 
ये भी पत्ता नाही.|” लेकीन मेरी एक बात  याद रिो | जो होगा अच्छा होगा |.मेरी 
मनसे इच्छा है आपकी लाडकी को बहोत अच्छा ससरुाल समले|. जो भी समलेगा 
बहोत अच्छा होगा. आप बहोत अच्छे लोग है.|” 

मला असां वाटल सािात साष्टाांग नमस्कार घालनू त्याचा आशीवाणद मागावा. 
कुर्ी साधसुांत अवतरले आहेत आपल्या घरी. तो गेल्यावर आम्ही िूप हसलो.त्याच े
आभारही मानले की त्याने सगळां आधीच स्पष्ट केलां.  

तनष्कर्ण: लोकाांची चाांगल्या भावना ओळिून त्याांना समजून घेतलाच तर 
कुर्ालाच वाईट वाटत नाही. 
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स्थळ िमाांक १३ व १४ 
यावषी आमच्याकड ेदोन गावाकडच ेआले. एक मलुगा होता जवळजवळ सात 

डडग्री समळवलेला. सध्या त्याची पी.एच.डी. चाल ू होती. त्याच्या घरच े ठरवलेल्या 
हदवशी मला पाहायला आले. सवण काही पवूण तनयोजजत होतां. यावळेी आमच्या 
आईच्या बारीक तनरीिर्ाची प्रचीती आली. तो मलुगा घरी आला. त्यान ेतोंड, हात, 
पाय धतुले. 

आमच्या बाथरूम मध्ये दोन napkin लावले होत.े एक स्वच्छ पाांढरा, एक 
चॉकलेटी रांगाचा. त्याने चचिलाच े धतुलेले पाय पसुायला पाांढरा स्वच्छ नापककन 
वापरला. ते माझा आईने पहहले. ततथेच ततने मलुगा नाकारला. ववशषे म्हर्जे 
त्याला २८ व्या वषाणनांतरही नोकरी न करता अजून सशकतच रहावां असां वाटत होतां. 
झालां. त्या स्थळाचा अध्याय सांपला.  

आता दसुरा मलुगा इांजजतनयर! पणु्यातला. आईबाबा त्याला भेटले होते. त्याांना 
तो बरा वाटला होता. पर् ववदभाणतील प्रथेप्रमारे् मलुाने आधीच मलुीला भेटू नये. 
आधी मलुाकडच ेमलुीला भेटतील. आखर् त्याांना आवड्ली तर तर ते मलुाला घेऊन 
जातील. अथाणत सगळेच असे नसतात. पर् मला भेटलेले २,३ असेच होते. त्या 
मलुाच ेभाऊ,वाहहनी येऊन भेटले. आखर् नांतर त्याांनी हा ववचार केला की पणु्याची 
मलुगी असल्यामळेु ती आमच्या मलुाला गावाकड ेयेऊ देर्ार नाही. बहुतके लोकाांचा 
असा गरैसमज असतो. पर् असां काही नसतां. 

तनष्कर्ण: उगाचच काहीतरी चकुीचा ग्रह करू नये. कुर्ाहीबद्दल करू नये.! 
ककत्येक उदाहरर्ां आपल्या मनोग्रहाच्या ववरुद्धही भेटू शकतात. समाजात पाहहले तर 
हदस ूशकतात. 
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स्थळ िमाांक १५ 
याच वषी एक अततउत्साही कायणकताण आमच्याकड ेआला. मुांबईचा बोलबच्चन!. 

मलुगा िूप चाांगला होता. पर् त्याच ेवडील “ भयानक”. त्याांनी मला ववचारले काही 
प्रश्न. 

त्याच ेवडील:- “नोकरी करायची आहे का लग्नानांतर?” 

मी:- हो. 

वडील:- करायची की करायचीच? 

मी:- करायचीच आहे. 

वडील:-ककती तासाांची करर्ार? 

मी:- नेहमीप्रमारे् ८ तास. सगळे करतात तशीच. 

वडील:- आम्ही आजारी असलो तरी नोकरीवर जाशील का? 

मी:- तुमच्या आजारपर्ावर ते ठरेल. जास्तच असेल तर नाही जार्ार. 

वडील:- आम्ही साांग ूतेव्हा सटु्टी काढावी लागेल. 

मी:- ते नोकरीवर ठरेल. आखर् तो तनर्णय मी घेईन. जर मला शक्य असेल 
आखर् िरांच घरात माझी गरज असेल तर मी नक्कीच सटु्टी काढीन. मलाही सनू व 
बायको म्हर्ून माझ्या काय जबाबदाऱ् या आहेत या समजतात. 
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यापढेु त्याच्या वडडलाांशी बोलायची माझी इच्छाच नव्हती. कदाचचत माझ्या  
चहेेऱ्यावरचा राग मलुाच्या लिात आला. त्याने लगेचच पढुाकार घेऊन साांचगतलां 

“आता प्रश्न बास झाले. मला मलुीसोबत बोलायचां आहे.”  

नांतर आम्ही दोघां बोल ूलागलो. 

मलुगा:-तुला राग आला का माझ्या वडडलाांचा? 

मी:-नाही. कदाचचत त्याांच्या अपेिेत मी बसर्ार नाही असां मला वाटत. 

मलुगा:- नाही गां. त्याांच्याकड ेलि देऊ नकोस. माझी आई िपू चाांगली आहे. 
ती माझी जर् ूमतै्रत्रर् आहे आम्ही दोघां तलुा काहीही त्रास होऊ देर्ार नाही. 

मी:- ठीक आहे. 

मलुगा:- मला त ूआवडलीस. तुला मी आवड्लो का? 

मी:- लगेच नाही साांग ूशकत. थोडा वेळ लागेल ववचार करायला. 

मलुगा:- ककती वेळ लागेल. 

मी:- नाही साांगता येर्ार बहुतेक २,३ हदवस. प्रश्न लग्नाचा आहे. एकदा ठरवलां 
की मागे कफरता येर्ार नाही. त्यामळेु ववचार करून तनर्णय घेतलेला बरा. 

मलुगा:- हो नक्कीच. पर् एक साांगतो, मी जेव्हा आजारी पडलो तेव्हा 
माझ्याजवळ कुर्ीच नव्हतां. मी U.S.A ला होतो. आखर् त्याच िर्ी  मला वाटलां 
आपल्याला बायको असावी. म्हर्ून मला आता लग्न करायचां. 

मी:- (जरा हसनू ) o k. 
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हे लोक गेल्यावर आमच्या घरात अगदी तार्तर्ाव. प्रत्येकाच ेमत वेगवगेळे. 
कुर्ी  म्हरे् मलुगा चाांगला आहे. बरां झालां तर कुर्ी म्हरे् परू्ण घरच चाांगला हवां. 
उद्या सासऱ्यामळेु याांच्यात वाद झाला तर? मखु्य प्रश्न िाण्याचाही होता. त्याांच्या 
घरी कधीतरी शाकाहारी जेवर् होत असे. इतर वळेी त्याांना माांसाहारच लागे. 
त्यामळेु त्या मलुाला होकार देण्याची मनात  कुठेतरी भीती वाटत होती. कारर् मी 
परू्ण शाकाहारी. शवेटी मी िूप ववचार करून नकार कळवनू हदला. अथाणत  नकार 
देण्याच ेसवाणत महत्वाच ेकारर् म्हर्जे त्या मलुाच ेवडील होत.े  

तनष्कर्ण : स्पष्टवक्तपेर्ा कधीही चाांगला. पर् समोरच्याला प्रश्न ववचारताना 
आपलुकीने ववचारावे. 
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स्थळ िमाांक १६ 
 

वषाणचा शवेट जवळ येत होता. आई,बाबा, मामा, मावशी वा अन्य नातेवाईक.. 
कोर्ाच्याच हाती अजून एकही स्थळ लागलां नव्हतां. हे सगळे लोक भरपरू 
तर्ावािाली होते. अशावेळी बाबाना एका  लग्नात एक मलुगा भेटला. 

त्याच्याच मोठ्या भावाचां लग्न होतां. बाबाांनी त्याच्या वडडलाांना लहान 
भावाबद्दल ववचारलां. कारर् धाकटाही चाांगली नोकरी करत होता. मलुाने आखर् 
वडडलाांनी सकारात्मक उत्तर हदल्यावर  बाबाांनी लगेच मला आखर् माझ्या भावाला 
त्या लग्नात बोलावनू घेतलां. मलुगा पाच दहा समतनटां मला भेटला. त्याच हदवशी 
सांध्याकाळी मलुाच्या काकाांचा फोन आला. त्याांनी आम्हाला सवाणना दसुऱ्या हदवशी 
पजेूसाठी घरी बोलावलां होतां. त्याच वेळी मलुाची आजीही मलुीला पाहून घेईल असां  
साांचगतलां. मला त्याांच्या घरी जार्ां थोडां ववचचत्रच वाटलां. पर् आता मीही कां टाळले 
होत.े ठेवा कुर्ीतरी समोर आखर् मी टाकते एकदाची लग्न करून असां मला वाटत 
होतां.   माझ्या ववचचत्र मन:जस्थतीमळेु मीही गेले. त्याांच्या घरी गेलो तर मलुाची 
आई लि द्यायला ककां वा बोलायलाही तयार नाही! मलुगा तर घरातच नाही! मलुाच े
वडील पाच समतनटे बोलनू तनघनू गेले. आम्हाला काहीच कळेना की काय चाललांयां! 
थोडा वेळ थाांबनू, जेवनू आम्ही तनघनू आलो. मलुाच ेकाका तेवढे व्यवजस्थत बोलले.  

रात्री पनु: काकाांचा फोन! “आम्ही उद्या बोलर्ी करायला येतो.”. मला थोडां 
आश्चयणच वाटलां. “ काहीही न भेटता, बोलता सरळ बोलर्ी करायची म्हर्जे काय?” 
पर् मी पनु: ववचार केला. आता फक्त बघत रहायचां काय होतां ते. 
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दसुरा हदवस उजाडला. सकाळी ९ वाजता येर्ारे लोक १० वाजले तरी आले 
नाहीत. 

मलुाांच्या काकाचा फोन तेवढा आला की आम्ही १२ वाजेपयांत येतो. थोडां 
कामात आहोत. बाबा ठीक आहे म्हर्ाले. नांतर पनु्हा २ वाजता फोन आला की 
आम्ही ४ वाजता येतो. थोड ेपाहुरे् आले आहेत घरी. आम्ही सकाळी ९ वाजेपयांत 
पासनू ४ वाजेपयणन्त वाटच पाहत होतो. त्यानांतर ५ वाजता त्याांच्या काकाांचा फोन 
आला. आम्ही येऊ शकत नाही. कारर् मलुगा तयारच नाहीये. त्याला दसुरी ऑकफस 
मधली मलुगी आवडते. मग मात्र बाबाांचा पार चढला. आम्ही सगळेच चचडलो. 
बाबाांनी सरळ त्याांच्या वडडलाांना फोन करून आमच े४ हदवस का  वाया घालवलेत. 
याचा जाब ववचारला. 

सशवाय मलुाला जर दसुरी मलुगी आवडत होती, तर त्याने माझ्या मलुीला 
येऊन भेटावांच का? हे सदु्धा ववचारलां पर् त्याांच्याकडून सॉरी एवढच उत्तर. 

त्यानांतर भरपरू चचाण, तार्तर्ाव झाले आमच्या घरात. पर् ते सगळां एक 
तास. पनु्हा सगळां ववसरून गेले. होत े त े चाांगल्यासाठीच म्हर्ून आम्ही कामाला 
लागलो. आता माझी मन:जस्थती फार ववचचत्र झाली. इतकी स्थळां बघनूही काही 
यश येत नाही. म्हर्जे आपल्याच नसशबात काहीतरी वाईट आहे. आपर्च कुठेतरी 
कमी आहोत याबद्दल मी ठाम झाले. हदवसेंहदवस तब्येत िालावत होती. घरातलां 
टेन्शन वाढत होतां. आईबाबाांकड ेपाहून मला हतबल वाटत होत.े पर् माझ्या हातात 
काहीच नव्हत.े 

पनु्हा नवीन वषण. जानेवारी महहना आला. मन शाांत करायला मी या वषी 
मावशी, आई, मामा, बहीर् याांच्यासोबत कन्याकुमारीला गेले. ३१ डडसेम्बरचा 
सयूाणस्त आखर् १ जानेवारीची पहाट (सयूोदय ) मी इथे पहहला. वववेकानांदाांची भक्त 
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तर मी होतेच. पर् कन्याकुमारीच्या वातावरर्ान े मी स्तब्ध, शाांत, चतैन्यमय 
झाल.े नवीन कामाच्या उत्साहाने पणु्याला परतले. ऑकफसात नवीन उत्साहात काम 
करू लागले. 
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स्थळ िमाांक १७ व १८ 
 

एकाच आठवड्यात दोन स्थळे आली.. नावेही सारिीच. हदनेश आखर् मांगेश! 
एक कोल्हापरूचा; पर् पणु्यात नोकरी करर्ारा. दसुरा मुांबईचा पर् पणु्यात घर 
असर्ारा. पाहहला आला मांगेश! त्याच सशिर् कॉमसण मधनू झालेलां. थोडक्यात 
सशिर् माझ्या बरोबरीच नव्हतां. पर् हदसायला छान आखर् एकुलता एक, 
बोलायलाही छान होता. आम्हा दोघाांना १० समतनटे बोलायला साांगण्यात आलां. 

मांगेश:- माझ सशिर् तुमच्यापेिा बरांच कमी आहे. तुम्हाला काही अडचर् 
वाटत ेका याची? 

मी:- जास्त अडचर् वाटत नाही. असशक्षित मलुापेिा ससुशक्षित मलुगा समळर्ां 
महत्वाच. तो ववचाराांनीही चाांगला असावा. 

मांगेश :- मी पणु्याला येऊ शकतो. जर तुम्हाला मुांबई आवडत नसेल तर. 

मी:- मुांबई मला नाहीच आवडत. पर् महत्वाचां म्हर्जे मला नोकरी सोडायची 
इच्छा नाही. 

मांगेश:- ठीक आहे. मी येऊ शकतो पणु्यामध्ये.  

आमचां हे सगळां आखर् थोडांफार अपेिाांचां बोलर् झालां. आखर् त ेसगळे गेले. 
लगेचच सांध्याकाळी त्याांचा फोन आला.” आम्हाला मलुगी पसांत आहे. तुम्ही घरी 
या”. मग माझ ेमामा मामी तर घरीच आले होते. बाबा- मामा त्याांच्या घरी जाऊन 
आल.े त्याांना  लोक चाांगले वाटले.  
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मांगेश येऊन गेल्यावर २ हदवसाांनीच हदनेश आला. हदनेशला भेटताना मी जरा  

नकारात्मक ववचाराांमधेच होते.  कारर् तो बी ई झालेला होता. आतापयांत 
जजतकी ६-७ बी ई मलु येऊन गेली. त्याांचा अनभुव चाांगला नव्हता. 

मांगेशकडून तर होकार आलाच होता.. आता फक्त बसायचां म्हर्ून त्याांच्या 
समोर जायचां होतां. बाबाांनी तनर्णय घ्यायला सोपां व्हावां म्हर्नू हदनेशच्या मावस 
आजीला (मध्यस्थी) आधीच साांचगतलां होतां की,” आम्हाला लवकर तनर्णय घ्यायचा 
आहे. तवे्हा मलुाकडच्या सगळ्या नातेवाईकाांनी एकदाच या मलुगी बघायला.” 
आधीचा अनभुव होता की, दर ८ हदवसाांनी नवीनच कुर्ीतरी यायचां. बाबाांनी असां 
साांचगतल्यावर त्याांच्या कडून समुारे १७-१८ लोक एकदम आले. 

इतक्या लोकाांना पाहून मला मज्जाच वाटली. अथाणत त्याांनी आधीच कल्पना 
हदली होती, ककती लोक येर्ार याची. पर् मला प्रश्न पडला आता मला ककती प्रश्न 
ववचारल े जातील याचा! मी जाऊन बसल्यावर सरुुवात झाली अथाणत लोकाांच्या 
मानाने  प्रश्न कमीच होते. 

आत्या:-  स्वयांपाकाची आवड आहे का? 

मी:- हो. 

काकू:- ऑकफसची वेळ ककती? 

मी:- ९ त े५  

मामा:- कशाकशा ची आवड आहे? 

मी:- वाचन, गप्पा माररे्, कफररे्. 

मामा:- कोर्त ेपसु्तक वाचते? 
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मी:- शक्यतो कादांबरी, चररत्र. 

मामा:-सशवाजी महाराज आखर् रामदास स्वामीांची भेट झाली होती का? कोण्या 
एका लेिकाच नाव घेतलां त्याांनी. 

मी:-( जरा घाबरून, कारर् माझी स्मरर् शक्ती तशी कमी आहे.) नक्की 
आठवत नाही.पर् झाली होती बहुतके. 

मामा:-नाही, नव्हती झाली. 

मी:-o k. मी ववसरल ेहोते. मला जास्त आठवत नाही. 

त्यानांतर त्याांनी मला गजरा, ओटी, पेढे वगरेै हदले. मी आतमध्ये नेऊन ठेवला. 

लगेचच आत्यान े आईला ववचारले. पर्णवीला गजरा माळायला आवडत नाही 
का? 

माझी आई :- आवडतो ना!  

लगेचच आई माझ्याकड ेआली. ततने मला गजरा माळायला साांचगतला. मला 
काहीच समजेना, की इतकी आईला गडबड का झाली? मी माळून घेतला. 

त्यानांतर मला आखर् हदनेशला बोलण्यास साांचगतलां. मी दसुऱ्या िोलीत जाऊन 
बसले. आम्ही बोलायला सरुवात केली. 

हदनेश:- ऑकफसला कशी जाते.? 

मी:- आधी मीच गाडीवर जात असे.. पर् आता भावाचां ऑकफस जवळच 
असल्यामळेु दोघही सोबतच येतो जातो. 
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हदनेश:- मला लहान भाऊ आहे. इजन्जतनअररन्ग करतो. तो नांतर कदाचचत 
नोकरीसाठी पणु्यात येईल. आमचा कोल्हापरुात पाच िोल्याांचा flat आहे. माझां 
स्वत:चां घर नाही. पगार मला २२ हजार आहे. थोडा कमी आहे.तेव्हा तोही ववचार 
कर लग्न करताना. आईची तनवतृ्ती दहा वषाांनी आहे. वडडलाांची दोन वषाांनी आहे.  
माझी ऑकफसची वळे १०-६ आहे. सध्या मी आजी –आजोबा सोबत रहातो. 

मी:-o k.  

हदनेश:- तुला काही प्रश्न ववचारायच ेआहेत का? 

मी:-सगळां काही साांचगतल्यावर ववचारायचां  काही राहहलांच नाही. राहहला प्रश्न 
पगाराचा. १५ हजार घर भाड े आखर् इतर िचाणला लागतील. ७ हजार तुमच्या 
पगारातले उरतील, सशवाय माझा पगार आहेच ना. 

हदनेश:- ठीक आहे. 

 असां बोलनू आम्ही उठलो. दसुरे  हदवशी त्याांचा मेसेज आला,”फोन करू का” 
म्हर्ून? मी आई बाबाांना ववचारून “हो” साांचगतलां. त्यानांतर त्याांचा फोन आला. 

हदनेश:- तुला काही ववचारायचां आहे का? काही गोष्टी त ूघरच्याांमोर ववचारू 
शकली नसशील तर ककां वा काही साांगायचां आहे का? 

मी:- नाही मला ववचारायचां काही नाही. पर् एक साांगायचां आहे. तुमचा जो 
काही तनर्णय असेल तो लवकर कळवा. आईबाबाांच्या डोक्यात तेच तेच ववचार 
नकोत म्हर्ून. 

हदनेश:- माझ्या कडून होकार आहे. जर तुला  काही हरकत नसेल तर पर् 
माझ ेवडील कळवतील. तुमच्या घरी उद्या फोन करून. 
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मी:- माझी काहीच हरकत नाही. पर् इतकच की जो तनर्णय आपर् घायचा तो 
मनापासनू आखर् आयषु्यभर  तनभावण्यासाठी घ्यायचा. 

हदनेश:- नक्कीच. मग मी घरी साांगतो; “ तयार आहोत” म्हर्ून. 

मी:- o k  

त्यानांतर आमच्या घरी द्ववधावस्था.  मांगेश की हदनेश? सगळ्याांनी तनर्णय 
माझ्यावर सोडला. पर् ९० टक्के लोक हदनेशच्या बाजूने होत.े माझाही ओढा 
त्याचाकड ेहोता. कारर् सशिर् आखर् प्रामाखर्कपर्ा! 

आता माझ्या समोर प्रश्न होता तो देण्याघेण्याचा. अथाणत हुांड्याचा. घरच्याांना 
माझ े ववचार माहीतच होते. त्यामळेुच ते माझ्यावर अगदी लि  ठेऊन होते.  
त्याांना भीती होती, की हह पोरगी उग्गाच हदनेशला फोन करून काही बोलेल. 
माझीही  द्ववधावस्था झाली.  बोलावां की नाही? एक हदवस मावशी, आई, बाबा, 
एवढेच नव्हे तर माझा लहान  भाऊही मला उपदेश करू लागला.  

बाबा:- बेटा तू काही हुांड्याचां बोल ूनकोस हदनेशला’ 

आई:- आपल्याला  देवाने भरपरू हदले. आम्ही शक्य तततकां  देऊ तुला, त ू
काळजी  नको करू. 

मावशी: -अग तुझ्या सिुापेिा  जास्त महत्वाचां आम्हाला काही नाही. सगळे 
समळून हातभार लाव.ू पर् हे चाांगले स्थळ हातच ेनको सोडू. 

मी:- एिादा चाांगला बकरा हाताला लागल्यासारिे काय करताय सगळे? मला 
हुांडा पटत नाही.  मी देऊ देर्ार नाही. तुम्ही स्वेच्छेने भरपरू देर्ार हे मला माहहती 
आहे. पर् समोरच्यानी सभकारी मार्सासारिां माग ू नये. त्यावरून त्याांची प्रवतृ्ती 
कळते.  
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लहान भाऊ :- अग ताई असां काही नसतां. त ूिरच अततववचार करतेस. सगळां 
नीट होईल. मी करेन जरा तडजोड.”   हे ऐकल्यावर मी ततथनू उठून तनघनू गेले. 
दसुऱ्या  हदवशी ऑकफसला येऊन सरळ हदनेशला फोन केला. 

मी:- तुमच्या लग्ना बद्दलच्य काय अपेिा आहेत? 

हदनेश:- काहीच नाही. सगळ्या नातेवाईकाांनी एकत्र यावां. आपल्याला आशीवाणद  
द्यावा एवढेच. 

मी:- सरळच ववचारते,” तुम्हाला हुांडा, सोनां वगरेै हवां आहे का? कारर् मी या 
गोष्टीांच्या ववरोधात आहे. 

हदनेश:-अगां त ू नको काळजी करूस. आमच्याही घरात या गोष्टीांना ववरोध 
आहे. ववशषेतः मलाच हे पटत नाही. तेव्हा त ूफक्त आनांदाने आपल लग्न साजर 
कर. 

मी:- thank you. मला असाच मलुगा आखर् घर हवां होतां. 

हदनेश:- अगां देवाच्या कृपेने माझ्याकड ेभरपरू आहे. तुझ्या वडडलाांकडून पसेै 
ककां वा दान घेण्याची मला काही गरजच नाही. फक्त त ूसमाधानी रहा. 

हे ऐकून मला परेुपरू ६ वषण थाांबल्याचां साथणक झाल्यासारिां वाटल. 

झालां! शवेटी आमचां लग्न ठरलां. हे सगळां इतक्या लवकर झालां की काही 
समजलांच  नाही. एका आठवड्यात “ततलक समारांभ”  झाला. आखर् मग ४ महहन्या 
नांतरची लग्नाची तारीि काढली. पर् ववशषे म्हर्जे समारांभाच्या हदवशीही मला 
आठवत नव्हतां की माझां लग्न ज्याच्याशी ठरलां आहे तो नक्की हदसतो कसा? 

मी त्याला ओळि ूशकेन की नाही?  हे मी हदनेशला फोनवर साांचगतलां. 



  जे आहे तुझ ेतुजपाशी 

    48                                           www.esahity.com 
 

तो हसनू म्हर्ाला,काळजी करू नकोस, मला त ूआठवतेस. मी तुला ओळिेन! 
तू ककतीही लोकाांमध्ये असलीस तरी! 

आम्हाला समळालेला चार महहन्याांचा काळ िूप महत्वाचा  होता. एकमेकाांची 
छान ओळि झाली. स्वभाव कळले. त्यामळेु घरच्याांबरोबरही बोलर्ां झालां. दोघांही 
एकमेकाांच्या घरी रुळलो. आखर् लग्न झाल्यावर काहीच जड गेलां नाही. 

ववशषेतः मलुीसाठी हा वेळ समळर्ां िूप महत्वाचां असतां. कारर् त्याांना घर, 
मार्सां सगळेच नवीन असतात. सगळ्याांमध्ये स्वत:ला सामावनू घ्यायचां असतां.  

आज लग्नाला दीड वषण परू्ण झाले. ज्याांनी नकार हदला ककां वा ज्याांच्याशी माझां 
लग्न नाही होऊ शकल त्या सगळ्या स्थळाांना मला “thank you” म्हर्ायचां आहे.  

माझ्या आयषु्यातल्या  “स्थळ शोधण्याच्या” त्या सहा वषाणच्या कालावधीला 
पर् “thank you” म्हर्ायच ेआहे. कारर् हे सगळां घडलां नसतां तर कदाचचत मला 
इतका चाांगला नवरा आखर् इतक छान घर, घरातील मार्सां समळाली नसती. आज 
मी िूप आनांदी,समाधानी आहे. 

मी सासरी नाही रुळले, तर त्याांनीच मला आपलांस करून, adjust करून 
घेतलां! सगळ्या आईवडडलाांना आखर् लग्नासाठी शोध घेर्ाऱ्या मलुीना मला एकच 
साांगावांस वाटतां. जजतका वेळ लागेल, त्रास होईल, तततकां  तमुचां चाांगलां होईल. 
सोन्याला तावनू सलुािून काढल्यावर ते जास्त छान हदसतां...तसांच काहीतरी. 

 फक्त तुम्ही मानससक दृष्ट्या सिम रहा. प्रत्येक गोष्टीची आपली एक 
ठराववक वळे असत.े तेव्हाच ती घडते. आखर् आपल्याकडून शक्य तततके प्रयत्न 
तेवढे चाल ूठेवा. लग्न ही आयषु्यातील  िपू सुांदर गोष्ट आहे. पर् ततचा बाऊ करू 
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नका. जबाबदारी तर वाढतेच पर् घाबरून जाऊ नका. त्रबनधास्त झपे घ्या मोकळ्या 
आकाशात! िाली  पडू न द्यायला आपला जीवनसाथी आहेच सोबतीला...... 
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