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हनर्ंत्रण

लग्न िा प्रत्येकासाठीच र्ित्त्वाचा हवषय असतो. कारण एका ठराहवक
वयापासून आयुष्य या हजव्िाळ्याच्या गोष्टीच्या र्ागे-पुढेच गुंफलेलं असतं. दोन घरं , दोन
कु टुंब,ं अनेक र्ाणसं, अनेक नाती, िजारो चालीररती, परं परा, आवडी-हनवडी, रुसवे-फु गवे,
प्रेर्, र्ाया, हजव्िाळा, आपुलकी अशा दकत्येक छोट्या-छोट्या धाग्यांचे रे शीर्बंध हनर्ावण
िोतात. िे बंध काळानुरूप घट्ट करत रािायचं, रे शीर्बंधांचं सुंदर वस्त्र हवणायचं की िे बंधच
तुटू द्यायचे िे र्ात्र प्रत्येकावर अवलंबून असतं. र्ाझं लग्न ठरल्यापासून, ते िोईपयंत आहण
त्यापुढचािी बराच काळ आहण अगदी आतापयंत र्ी िी सगळी प्रदक्रया अनुभवली आिेच.
पण अनेकदा या सगळ्याकडे त्रयस्पथणे बघतिी आले आिे. या पुस्तकात र्ी जे कािी
हलहिलंय, ते कदाहचत त्यार्ुळेच शक्य झालं असेल. कु णालािी चूक ठरवण्याचा र्ाझा िेतू
नािी. लग्न िी गोष्ट वर आहण वधू या दोन्िींकडील र्ाणसांच्या आयुष्यात बदल घडवतं.
त्यार्ुळे सगळ्यांनीच एकर्ेकांना सर्जून घेणं आवश्यक असतं.

सासर आहण हतथली र्ाणसं याबद्दल आपल्या सर्ाजात जो बागुलबुवा करून
ठे वला जातो, त्यार्ुळेच नवरी र्ुलगी र्नात सासरहवषयी अनेक हचत्र-हवहचत्र संकल्पना
ठे ऊन, पूववग्रिदूहषत र्नानेच सासरी गृिप्रवेश करते. त्यार्ुळे पुढे घडणाऱ्या सववच घटनांना
तीिी हततकीच जबाबदार असते. प्रत्येक सासर म्िणजे छळवाद आहण सासरची र्ाणसं
म्िणजे जाच िा सर्ज बदलला पाहिजे, असं र्ला र्नापासून वाटतं. के वळ र्ुला-र्ुलींचंच
नािी तर घरातल्या वडीलधाऱ्यांचंिी या बाबतीत र्तपररवतवन िोणं आवश्यक आिे. कारण
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सून या हवषयावरिी अनेक कु टुंबांर्ध्ये चुकीचे सर्ज असल्याचं ददसतं. आपले हसनेर्े, टीव्िी
र्ाहलका, पुस्तकं अशा अनेक र्ाध्यर्ांनी सासर, सून, सासू या व्यहक्तरे खा वषावनुवषव प्रचंड
हस्टररओटाइप करून ठे वल्या आिेत. त्यार्ुळे या नात्यांकडे बघण्याचा दृहष्टकोनच
नकारात्र्क झाला आिे. म्िणूनच िे पुस्तक हलहिताना एक नवा हवचार देण्याचा र्ी
र्नापासून प्रयत्न के ला आिे. ते वाचून आपल्याला आनंदासोबतच एका नवा दृहष्टकोन
सापडला, तर नक्कीच र्ला आनंद िोईल आहण िे हलहिण्याचा िेतू सफलिी...

िे पहिलं-वहिलं पुस्तक प्रकाहशत करताना यातील लेखांचा हवषय असलेलं
र्ाझं संपूणव कु टुंब, र्ी हलहितं रािावं यासाठी सतत पाठपुरावा करणारा र्ाझा नवरा आहण
िा हवषय सुचवणारे र्ाझे पूवीचे ज्येष्ठ सिकारी र्िेश म्िात्रे सर यांचे र्न:पूववक आभार.
कािी लेख वाचूनच या लेखांचं पुस्तक करूया, असं म्िणून र्ाझ्या हलखाणावर हवश्वास
दाखवणारे सुनील सार्ंत आहण ई-साहित्य पररवाराचेिी र्नापासून आभार.

िा पहिलाच प्रयत्न आिे. तुर्च्या प्रहतदक्रया आहण सूचनांची र्ी वाट पाितेय.
कारण यापुढे हलहितं रािण्यासाठी र्ला त्या नक्कीच प्रेरणा देतील.

आपली
तृप्ती
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गोष्ट र्ाझ्या लग्नाची

लग्न ठरणं, लग्न पार पडणं आहण लग्नानंतरचं नवं-कोरं आयुष्य िे एकाच
गोष्टीचे तीन वेगवेगळे पदर आिेत. हतन्िीतली पात्र तीच फक्त पररहस्थती
वेगवेगळी. या गोष्टीत कु टुंब, प्रेर्, भावना, नाती असं सगळं कािी
अनुभवता येतं आहण तेिी प्रत्यिात..! र्ी अगदी िल्लीच लग्नाच्या
र्ांडवाखालून गेले असल्यार्ुळे थोडंफार हनरीिण आहण बरचसं
आत्र्परीिण के ल्यानंतर र्ाझ्या र्नाच्या हतजोरीत साठलेले लग्न आहण
त्याच्याशी संबंहधत अनेक र्जेदार दकस्से आहण अनुभव तुर्च्याशी या
सदरात शेअर करणार आिे.
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‘िाती र्ेंदी, डोळा पाणी;
उरी हंदका, र्नात गाणी’
र्नाची अशीच कािीशी अवस्था र्ी अगदी कािी ददवसांपूवीच अनुभवली.
लग्नाला आत्ताच एक र्हिना पूणव झाला आिे, त्यार्ुळे अजूनिी र्ी नववधू म्िणूनच
सगळीकडे हर्रवतेय. खरं तर, परीकथेतील ‘त्या’ राजकु र्ाराचं हचत्र र्नात पूणव
िोण्याआधीच र्ाझं लग्न ठरलं. ऑगस्ट र्हिन्याच्या सिा तारखेला आम्िी पहिल्यांदा भेटलो.
त्या ददवसाला सिा र्हिने पूणव झाले. या सिा र्हिन्यांर्ध्ये र्ाझं, खरं तर आम्िा
सगळ्यांचंच आयुष्य पूणवपणे बदलून
गेलं

आिे.

सिा

एकर्ेकांसाठी

र्हिन्यांपूवी

पूणवपणे

अनोळखी

दोघं,

आर्च्यािी

असलेले

आम्िी

नकळत

एकर्ेकांच्या

आयुष्यातला

सगळ्यात र्ित्त्वाचा घटक बनलो.
र्ला वाटतं िीच हनयोहजत (अरें ज्ड)
लग्नांची गम्र्त आिे.
आधी एक औपचाररक
भेट, र्ग र्ेसेजस
े , र्ग तासन्तास
फोनवर र्ारलेल्या गप्पा, दर हवकें डला
भेटण्याची ओढ, कधी जेवणाचा प्लान
तर कधी हसनेर्ाचा, कधी नुसतंच

या दरम्यान र्ला खूप
हवहचत्र प्रश्निी पडू लागले िोते. म्िणजे
र्ुलगी फक्त लग्नाच्या ददवशी ‘नवरी’
आहण दुसर्या ददवशीपासून ‘बायको’
बनते पण र्ुलगा र्ात्र आयुष्यभर
नवराच राितो, असं का? आहण गम्र्त
म्िणजे

यावरिी

र्ला

‘कळे लच..

कळे लच’ असंच उत्तर हर्ळत िोतं.
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सर्ुद्रदकनारी बसून के लेलं स्वप्नरं जन.. खरं तर लग्न ठरल्यापासून ते िोईपयंतचा काळ या
सगळ्यात खूप पटकन हनघून जातो. पण दोघांचं नातं फु लण्यासाठी िाच काळ सगळ्यात
र्ित्त्वाचा आहण अत्यावश्यक असतो. त्यार्ुळे साखरपुडा आहण लग्न यात दकर्ान चार
र्हिन्यांचं अंतर असावं असं र्ला तरी वाटतं.
लग्नाच्या या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात िोते ती ‘र्ुलगा पािणं’ या पारं पररक
तरी अत्यंत र्नोरं जक कायवक्रर्ाने. र्ला नेिर्ी असा प्रश्न पडायचा की लग्नासारखा, संपूणव
आयुष्याचा प्रश्न असलेला हनणवय असा अध्र्या तासाच्या भेटीत कसा घ्यायचा? पण र्ाझ्या
वेळी ती अध्र्या तासाची भेट आम्िी दोघंिी बडबडे असल्यार्ुळे दोन तासांची झाली आहण
आर्चा हनणवय घरी पोिोचेपयंत जवळजवळ पक्का झाला िोता. खरं तर आर्च्या घरच्यांनी
पारं पररक कांदप
े ोह्ांच्या कायवक्रर्ाला बगल देत आधी आम्िी दोघांनीच भेटावं असं ठरवलं.
त्यार्ुळेच आम्िाला एकर्ेकांशी अहधक र्ोकळे पणाने बोलता आलं, स्वभावांचा अंदाज
आला, हवचार कळले आहण आर्ची पहिल्याच भेटीत चक्क र्ैत्री झाली. त्यार्ुळे र्ाझा र्ुलगा
बघण्याचा आहण त्याचा र्ुलगी बघण्याचा, इतरांना सिसा बोहअरग वाटणारा, कायवक्रर्
आर्च्यासाठी इं टरे स्स्टग झाला िोता.
एरवी कांदप
े ोह्ांच्या कायवक्रर्ात त्या हबचार्या र्ुला-र्ुलीला सोडू न इतर
गावगप्पाच अहधक िोतात. इतक्यात कु णाला तरी कायवक्रर्ाचा र्ूळ उद्देश आठवतो आहण
र्ग ‘तुम्िी िवं तर प्रश्न हवचारा एकर्ेकांना’ अशी र्ुभा ददली जाते पण एवढय़ा लोकांसर्ोर
प्रश्न तरी काय हवचारणार आहण उत्तरं तरी काय देणार! म्िणून र्ग कािी न बोलताहवचारताच, के वळ ददसण्यावर आहण घरातल्या इतर व्यक्तींकडे पाहूनच एकर्ेकांना िोकार
ककवा नकार कळवण्याची वेळ येते आहण र्ग लग्नाचा जुगार खेळला जातो. म्िणजे जर
जोडीदार चांगला हनघाला तर डाव आपला नािीतर सगळीच गहणतं चुकतात आहण
लग्नाच्या नावावर के वळ तडजोड म्िणून एका छप्पराखाली दोन व्यक्ती वषावनुवषव एकत्र
राितात.
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बरं , योग्य जोडीदाराची हनवड करताना कािी ठरावीक ठोकताळे , हनयर्
वगैरे नसतातच. बुद्धी अनेक गोष्टी पडताळत असते; पहत्रका, नोकरी, घर, घरातली र्ाणसं,
हर्त्र, व्यसनं असं बरं च कािी, पण र्न एक कौल देत असतं आहण ज्यांना तो कौल नीट
ऐकता आला त्यांची हनवड सिसा चुकत नािी.
एकदा लग्न ठरल्यावर र्ात्र अनेक गोष्टींचा र्नात कल्लोळ सुरू िोतो. प्रत्येक
गोष्ट करत असताना लग्नानंतर आपल्याला आधी आपण करत असलेल्या गोष्टी करायला
हर्ळतील का, असे हवचार र्नात येत राितात. र्ैहत्रणींसोबत दफरताना, शॉस्पग करताना,
हसनेर्ा बघताना, ऑदफसला जाताना, अगदी र्ोठय़ा आवाजात िसतानािी. त्यात लग्न
ठरल्यानंतर आजूबाजूच्या लोकांचा आपल्याकडे बघण्याचा दृहष्टकोनच बदलून गेलल
े ा
असतो. एकीकडे आपल्यासाठी सगळे खूप आनंदी असल्याचं सांगून शुभच्े छा देत असतात
आहण दुसरीकडे आधीच गोंधळू न गेलल्े या र्ुलीला आणखी अस्वस्थ करण्याचा चंग
बांधल्यासारखे वागतात. आपण कु ठल्यािी गोष्टीचा आनंद घेत असलो की, ‘करून घे र्जा,
आता लग्न व्िायचंय ना’ ककवा लग्न ठरल्यानंतर येणार्या प्रत्येक सणाला ‘िा तुझा शेवटचा
सण’ असं कािीतरी हवहचत्र बोलत राितात. र्ाझं लग्न आिे की र्ी तुरुंगात हशिा भोगायला
चालले आिे िेच र्ला अशा लोकांच्या बोलण्यावरून लिात येत नव्ितं.
त्यात आपल्याकडे ‘सासू’ या नात्याला उगीचच एक काळी, खलनायकी छटा
देण्याची पद्धत आिे. लग्न ठरल्यापासूनच र्ाझ्या ‘अनुभवी’ र्ैहत्रणी, बहिणी, शेजारपाजारच्या, ऑदफसर्धल्या बायका अशा सर्स्त स्त्री-जातीच्या प्रहतहनधींनी स्वत:चे अनुभव
र्ाझ्याशी शेअर करण्याच्या नावावर खरं तर र्ला घाबरवण्याचाच खूप प्रयत्न आरं भला
िोता. जेवणापासून, कपडय़ांपयंत आहण रटकलीपासून अगदी रोजच्या प्रवासाच्या
सवयीपयंत ‘कळे ल. कळे लच’ अशी एकच प्रहतदक्रया हनयहर्त ऐकायला हर्ळत िोती.
कािीवेळा र्ी ‘र्ाझा नवरा असा नािीये, र्ाझी सासू अशी नािीये’ असं सांगण्याचा प्रयत्न
के ला पण संसाराचे ‘अनुभवी’ बोल बोलत असलेल्या र्ाझ्या हप्रय सख्या त्यावरिी ‘सिा
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र्हिने थांब फक्त, त्यानंतर िेच बोलतेस का बघूच’ असं र्लाच आव्िान देऊ लागल्या. र्ग
या लग्न-संसाराच्या खेळात अजून स्लबू-टटबू असलेली र्ी, त्यांच्याशी हज्जत घालणं सोडू न िे
सल्ले एन्जॉय करायला सुरुवात के ली.
या दरम्यान र्ला खूप हवहचत्र प्रश्निी पडू लागले िोते. म्िणजे र्ुलगी फक्त
लग्नाच्या ददवशी ‘नवरी’ आहण दुसर्या ददवशीपासून ‘बायको’ बनते पण र्ुलगा र्ात्र
आयुष्यभर नवराच राितो, असं का? आहण गम्र्त म्िणजे यावरिी र्ला ‘कळे लच..
कळे लच’ असंच उत्तर हर्ळत िोतं.
असो, कु ठलेिी पूववग्रि र्नात न ठे वता नवीन घरात जायचं असं र्ाझं आधीच
ठरलं िोतं. र्ी संसार वगैरे याबद्दल बोलण्यासाठी अजून तशी नवीनच आिे पण र्ाती र्ऊ
असतानाच हतला योग्य आकार ददला तर उत्तर् कलाकृ ती घडते. त्यार्ुळे नव्या घरातले
सुरुवातीचे िे हशकण्याचे आहण सर्जून घेण्याचे ददवस, थोडक्यात र्ाझ्या ‘ट्रेस्नग
हपरीयड’ची र्ी सध्या तरी खूप र्जा घेतेय.
एक गोष्ट लिात घ्यायला िवी की आपण र्ुली जसं आपलं घर, कु टुंब सोडू न
नवीन घरी रािायला जात असतो तसंच ते घरिी एका नवीन र्ाणसाला घरात, कु टुंबात
सार्ावून घेण्याचा प्रयत्न करत असतं. आपल्या आहण त्या कु टुंबाच्या अनेक वषावच्या सवयी,
दैनंददन आयुष्य या सगळ्यावरच त्याचा पररणार् िोत असतो. घरी एखादा पाहणा आला
तरी त्याच्यासाठी कािी ददवस जागा करताना आपल्या नाकी नऊ येतात आहण इथे तर
कायर्साठी एका व्यक्तीला आपल्या घरात आहण त्यािीपेिा आपल्या कु टुंबात सार्ावून घेणं
िे तेवढं सोपं नक्कीच नािी. दोन्िी बाजूंनी थोडा प्रयत्न करणं िा त्यावरचा एकर्ेव उपाय
आिे.
र्ाझे सासू-सासरे आहण नवरा गेली अनेक वषव घरात हतघंच राित िोते पण
आता र्ी आल्यानंतर त्यांनी र्ला असं कािी आपलंसं करून घेतलं आिे की पाच ददवस
र्ािेरपणाला गेल्यानंतरिी र्ाझं हतथे लि लागत नव्ितं आहण त्यांनािी इथे र्ाझ्याहशवाय
करर्त नव्ितं. शेवटी र्ी र्ािेरचा र्ुक्कार् एक ददवस आधीच गुंडाळू न परत र्ाझ्या नवीन
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घरी आले. र्ला के वळ र्हिन्याभरातच िे घर र्ाझं वाटू लागलंय याचं श्रेय खरं तर त्या
घरातल्या र्ाणसांचंच आिे. जसं र्ािेरी िोतं अगदी तसंच र्ी या घरातल्या प्रत्येकाशी
र्ोकळे पणाने बोलू शकते, अगदी सासर्यांशीदेखील र्ाझ्या बाबांसोबत बोलायचे तशा गप्पा
र्ारू शकते. र्ला र्ाझ्या घराची आठवण येऊ नये म्िणून र्ाझा नवरा र्ाझा हर्त्र झाला,
सासू-सासरे आई-बाबा झाले आहण नणंदा र्ैहत्रणी झाल्या. र्ाझ्या सवयी त्यांनी आत्र्सात
के ल्या. आहण त्यार्ुळेच या घरात रुळायला र्ला एक आठवडािी लागला नािी.
अथावत, या बाबतीत प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे असतात. पण र्ाझ्या
हनरीिणाप्रर्ाणे अनेकदा ‘सासर’ याहवषयीच्या चुकीच्या सर्जुतींर्ुळे आहण नव्या
नवरीच्या पूववग्रिदूहषत र्नार्ुळेच अनेक वाद हनर्ावण िोतात. ते थोडय़ाफार प्रर्ाणात
असणारच पण अनेकदा ते टाळता येण्यासारखे असतात. सासर म्िणजे सासुरवास िी
चुकीची सर्जूत आपल्या सर्ाजातून िळू िळू नार्शेष व्िायला िवी. लग्न ठरलेल्या र्ुलीला
सासरची आहण हतथल्या र्ाणसांची भीती दाखवण्यापेिा आपल्या चांगल्या अनुभवांतून
हतचा आत्र्हवश्वास वाढवायला िवा. तरच ती साफ र्ानाने आहण सकारात्र्क दृहष्टकोन
सोबत घेऊन नव्या घरात प्रवेश करू शकते. लग्न दोन र्ाणसांचं नािी तर दोन कु टुंबांचं
असतं आहण असावं. दोन्िी पिातल्या लोकांनी एकर्ेकांच्या अडचणी सर्जून सगळं
हनभावून नेलं की सोिळािी छान िोतो आहण र्नंिी दुखावली जात नािीत. कारण लग्नात
आिेराच्या साडय़ा ककवा रुखवताचं सार्ान र्ित्त्वाचं नसून एका नव्या नात्याची िोणारी
सुरुवात आहण त्याहनहर्त्तानं जोडली जाणारी दोन घरं आहण त्यातली र्ाणसं सगळ्यात
जास्त र्ित्त्वाची असतात.
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नावात काय आिे?

आपण जन्र्ाला येतो ते हनव्वळ एक बाळ म्िणून,
आपलं नाव आपल्याला ओळख हर्ळवून देतं. कु ठल्यािी
र्ुलीच्या अहस्तत्वाचा अहवभाज्य घटक असलेल,ं
प्राणपणाने जपलेल,ं कु णी प्रेर्ाने ठे वलेल्या टोपणनावाचं
र्ूळ असलेलं नाव एका झटक्यात के वळ लग्न झालं
म्िणून हतची र्जीिी न जाणून घेता बदलून टाकणं,
अशा हवहचत्र प्रथा आपल्याकडच्या लग्नांर्ध्ये का
असतात, याचं उत्तर कदाहचत कु णाकडेिी नसावं..
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र्ाझ्या या सदरातल्या पहिल्या म्िणजेच गेल्या गुरुवारच्या लेखाला ददलेल्या
उत्स्फू तव प्रहतसादाबद्दल सववप्रथर् वाचकांचे खूप खूप आभार! र्ाझा तो लेख वाचून र्ाझी
आई खूपच भावूक झाली िोती. र्ी र्ाझ्या नावात दोन्िीकडची आडनावं लावली या गोष्टीचं
हतला सगळ्यात जास्त कौतुक वाटलं. त्यावर र्ी हतला म्िटलं की, िे तर स्वाभाहवकच आिे
कारण जर तुम्िी र्ला हलिायला-वाचायला हशकवलंच नसतं तर र्ी कधी िा लेख हलहूच
शकले नसते. हतला आहण बाबांना र्ात्र र्ाझ्याकडू न अगदी सिज घडलेल्या या कृ तीचा खूप
अहभर्ान वाटला. हतच्याशी झालेल्या त्या संभाषणानंतर एका गोष्टीची र्ला प्रकषावने
जाणीव झाली, आपण दकतीिी म्िटलं की
‘नावात काय आिे’ तरी आपलं नाव िा
आपल्या अहस्तत्वाचा सवावत र्ोठा घटक

नवर्याला ‘अिो’ आहण बायकोला ‘अगं’

असतोच. आपल्याकडे लग्नातिी नाव या

म्िणणार्या जोडप्यांर्ध्ये कायर् एक

हवषयाशी

हनगहडत

अनेक

गर्तीजर्ती

असतात. म्िणजे नाव घेण,ं बायकोचं नाव
बदलणं, नवर्याला नावाने िाक र्ारणं ते

असर्ानता रािते. आपल्याकडे बाईला
ती पुरुषापेिा सवावथावने कर्ी आिे,
कायर् त्याच्यावर अवलंबून आिे, असं
बजावण्यासाठी म्िणूनच अशा पद्धती

अगदी ‘नावं ठे वणं’, सगळ्यातच नावाची

रूढ करण्यात आल्या असाव्यात, असं

भूहर्का र्ोठी! नावात काय आिे िे खरं तर

र्ाझं ठार् र्त आिे. आपल्या रूढी-

या वेळी उर्गतं.
जेव्िा र्ाझं नाव लग्नानंतर
बदलण्याचा हवषय सर्ोर आला तेव्िा र्ी
त्याला सपशेल नकार ददला िोता. सुदव
ै ाने
त्यासाठी र्ला कु णाची र्नधरणी करावी
लागली नािी की जीवाचा आटाहपटा करावा

परं परांचा र्ीिी प्रचंड आदर करते पण
जे हनथवक आहण असर्ानता हनर्ावण
करणारं आिे ते सोडू न देणंच योग्य!
नवर्याबद्दलचा आदर िी दाखवण्याची
नािी तर बाळगण्याची गोष्ट आिे.
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लागला नािी. र्ाझ्या हवचारांचा र्ाझ्या नवर्याने आहण सासरच्यांनी आदर के ला आहण
र्ाझ्या आई-वहडलांनी र्ाझ्या जन्र्ानंतर कौतुकाने सोिळा करून ठे वलेलं र्ाझं नाव कायर्
राहिलं. एकदा र्ाझ्या नवर्याने र्ला ‘काय िरकत आिे नाव बदलायला’ असं गर्तीने
हवचारलं. त्यावर र्ी त्याला इतकं च म्िटलं की ‘र्ुलीचं लग्नात नाव बदलण्यार्ागचं एक
तकव शुद्ध कारण तू र्ला दे आहण खुशाल र्ाझं नाव बदल.’ त्यानंतर पुन्िा जेव्िा िा हवषय
हनघाला तेव्िा र्ी त्याला हवचारलं की ‘आता, तुझ्या वयाच्या २८व्या वषावनंतर र्ी अचानक
एक ददवस तुझं नाव बदललं तर तुला कसं वाटेल?’ र्ला आठवतं, त्या ददवसानंतर आर्च्या
बोलण्यात िा हवषय कधीच आला नािी. एवढंच काय, तर लग्नाच्या वेळी जेव्िा ‘काय नाव
ठे वणार रे !’ अशी त्याच्या नातवाईकांकडू न हवचारणा झाली तेव्िा तो परस्परच कशाला
बदलायचं नाव, िे नाव चांगलंच आिे असं म्िणू लागला. याचाच अथव र्ाझं म्िणणं त्याला
पटवून देण्यात र्ी शंभर टक्के यशस्वी झाले िोते.
लग्नात र्ुलीचं नाव बदलण्यार्ागचं तकव शुद्ध कारण आपल्यापैकी कु णालाच
र्ािीत नसावं. पूवावपार एखादी पद्धत चालत आली आिे म्िणून एखादी गोष्ट करायची,
याला खरं तर कािीच अथव नािी. ज्या नावाने र्ुलीच्या अहस्तत्वाला पहिल्यांदा ओळख
हर्ळाली ते नाव बदलणं म्िणजे हतचं लग्नाआधीचं अहस्तत्वच नाकारण्यासारखं नािी का?
कदाहचत िी पद्धत सुरू िोण्यार्ागचं कारणिी िेच असेल. कारण आपल्या सर्ाजव्यवस्थेत
र्ुलीने नवीन आयुष्याची सुरुवात करताना सिसा हतच्या संपूणव भूतकाळाची लग्नाच्या
िोर्कुं डात आहती द्यायची अशी पद्धत आिे, त्यात नाविी आलंच.
कािी जणींना िी कािी फार र्ोठी गोष्टच नािी, असं वाटतं, पण र्ैहत्रणींनो,
आपला जन्र् झाल्यानंतर आपल्या आई-वहडलांनी दकती कौतुकाने अनेक नावांचे अथव
शोधत, कािी नावांवरून एकर्ेकांशी वाद घालून र्ग कु ठे एक नाव आपल्यासाठी ठरवलं
असेल. अत्यंत प्रेर्ाने, धुर्धडाक्यात बारसं करून आपल्याला िे नाव ददलं असेल. आपण
आजवर कर्ावलेली सगळी प्रशस्तीपत्रकं , बहिसं एवढंच काय तर र्ोबाइल, इं टरनेटचं हबल
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आहण अगदी बँकेतलं खातंदख
े ील ज्या नावावर आिे, ते नाव अचानक कु णीतरी के वळ
आपल्यावर स्वत:चा िक्क प्रस्थाहपत करण्यासाठी म्िणून बदलत असेल तर ते योग्य नािी.
र्ुळात आपली ओळख परस्पर बदलण्याचा अहधकार कु णालाच नािी.
आता िा लेख वाचणार्या अनेक काकूं ना िे आगाऊपणाचं वाटत असेल खरं ,
पण हनदान र्ाझं नाव बदलण्याचा हवषय झाला िोता तेव्िा र्ाझ्या डोक्यात िे सारे हवचार
आले िोते. अगदी असंच प्रत्येकाला वाटावं िे कािी गरजेचं नािी. कु णी सांगावं, कािी
जणींना कदाहचत त्यांचं नाव आवडतिी नसेल आहण हनदान लग्नाच्या हनहर्त्ताने ते बदलतंय
म्िणून त्या खूशिी िोत असतील. आडनावाचंिी थोडय़ाफार प्रर्ाणात तसंच आिे, पण
आपण एका नवीन कु टुंबाचा भाग िोत असताना त्यांची ओळख आत्र्सात करण्यासाठी
आहण आपल्या पुढच्या हपढीला ती आपल्याकडू न हर्ळण्यासाठी सासरकडचं आडनाव
स्वीकारायलाच िवं. परं तु र्ाझ्या र्ते, त्यासाठी र्ािेरच्या आडनावाचा त्याग करण्याची
कािीच आवश्यकता नािी. लग्न म्िणजे आपल्याला हवधी, कपडे, आर्ंत्रणं, दाहगने, नवं घर
असं सगळं वरवरचंच वाटत असतं, पण खरं तर लग्न या सगळ्याहून खूप वेगळा, असा
छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टींचा, अनुभवांचा, नव्या-जुन्या हवचारांचा आहण प्रथांचा एकहत्रत
सोिळा असतो.
र्ुलीला एकीकडे आईबाबांचं घर सोडू न जायचं म्िणून वाईट वाटत असतं
आहण दुसरीकडे नव्या घरात सासू-सासऱ्यांना, नवर्याला िाक काय र्ारायची, इथपासून
सगळे प्रश्न पडलेले असतात. र्ी तर सासू-सासऱ्यांना लग्न ठरल्यापासूनच आई-बाबा बनवलं
आहण नवर्यालािी सुरुवातीपासून नावाने िाक र्ारत िोते त्यार्ुळे पुढे तेच कायर् राहिलं.
र्ाझ्या सासरी खरं तर या गोष्टीवर कु णाचािी आिेप नािी पण र्ािेरी र्ावशी, आजी वगैरे
र्ला अनेकदा म्िणतात ‘अगं, नावाने काय िाक र्ारतेस, ‘अिो’ म्िणावं’ आहण त्यावर र्ाझं
उत्तर असतं की, तोसुद्धा र्ला ‘अगं’ऐवजी ‘अिो’, तृप्ती, ऐकलंत का? असं म्िणणार असेल
तर र्ला ‘अिो’ म्िणायला कािीच िरकत नािी.’ र्ाझ्या या उत्तरार्ुळे र्ी त्यांना अनेकदा
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अगोचर वगैरे वाटते, पण चालायचंच! र्ला वाटतं, प्रश्न जर र्ान देण्याचाच असेल तर तो
दोघांनीिी एकर्ेकांना द्यायला िवा. नािीतर सर्ोर असताना ‘अिो’ म्िणायचं आहण इतर
वेळी ऑदफसर्ध्ये, र्ािेरी, ट्रेनर्धल्या र्ैहत्रणींसर्ोर ‘तो र्ाझा नवरा’ असं म्िणायचं.
त्यापेिा र्ी चारचौघांर्ध्ये हबनददक्कत ‘र्ाझा सागर’ असा प्रार्ाहणकपणे र्ाझ्या नवर्याचा
उल्लेख करते. त्यात र्ानिी आला आहण प्रेर्िी!
र्ाझ्या हनरीिणाप्रर्ाणे एकर्ेकांना नावाने िाक र्ारणार्या जोडप्यांच्या
नात्यार्ध्ये एक वेगळीच सिजता आहण पारदशवकता ददसते. याउलट नवर्याला ‘अिो’ आहण
बायकोला ‘अगं’ म्िणणार्या जोडप्यांर्ध्ये कायर् एक असर्ानता रािते. आपल्याकडे बाईला
ती पुरुषापेिा सवावथावने कर्ी आिे, कायर् त्याच्यावर अवलंबून आिे, असं बजावण्यासाठी
म्िणूनच अशा पद्धती रूढ करण्यात आल्या असाव्यात, असं र्ाझं ठार् र्त आिे. आपल्या
रूढी-परं परांचा र्ीिी प्रचंड आदर करते पण जे हनथवक आहण असर्ानता हनर्ावण करणारं
आिे ते सोडू न देणंच योग्य! नवर्याबद्दलचा आदर िी दाखवण्याची नािी तर बाळगण्याची
गोष्ट आिे. नवरा-बायकोचं नातं िक्काचं, र्ैत्रीचं आहण पारदशवक असलं तर पुढची वाट सुकर
िोते. त्याची सुरुवात नावापासून िोते असं म्िणायला िरकत नािी कारण कु ठलंिी स्थळ
आलं की आपण आधी नाव हवचारतो आहण म्िणूनच एकर्ेकांच्या नावांचा आदर करून
एकर्ेकांना नावाने संबोधणं िी खरं तर एका सुंदर नात्याची सुरुवात िोऊ शकते.
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थोडं तुझ,ं थोडं र्ाझं!

कु ठल्यािी लग्नाच्या नंतरचा कािी काळ र्ुलीसाठी आहण
त्या घरातल्या र्ाणसांसाठी अत्यंत र्ित्त्वाचा असतो.
जर या ददवसांर्ध्ये एकर्ेकांना सर्जून, सांभाळू न घेतलं
नािी तर पुढे त्याचे अहप्रय पररणार् िोताना ददसतात.
परक्या घरातून आलेली परकी र्ुलगी आपलीशी
करण्यासाठी घरातल्यांनी आहण नवं घर आपलंसं
करण्यासाठी र्ुलीने, अशा दोन्िी बाजूंनी प्रयत्न िोणं
आवश्यक असतं.

लेक लाडकी सासरची

तृप्ती एकबोटे देवरुखकर

आपण आपल्याच तंद्रीत जगत असतो. घर, ऑदफस, हर्त्र-र्ैहत्रणी, शॉस्पग,
हसनेर्े, हपकहनक्स, पाटीज असं सगळं हनयहर्त सुरू असतं आहण एक ददवस ‘अचानक’
आपलं लग्न िोतं. िो, लग्नाची तयारी दकतीिी
ददवस सुरू असली तरी लग्न ‘अचानक’च
झाल्यासारखंच वाटतं पण आपल्या आयुष्यात
खूप र्ोठी उलाढाल झाली आिे िे लिात
यायला र्ात्र थोडा वेळ लागतो. आपण ज्या

र्ुळात घरी आलेली सून िी आपल्या
कु टुंबाचा भाग आिे, िेच अनेक लोक
र्ान्य करत नािीत. अनेकदा हतने

ददवसाची आतुरतेने वाट पाित असतो तो

उत्सािाने

आपल्या लग्नाचा ददवस येतो आहण हनघूनिी

पदाथावना ‘‘आर्च्याकडे िे असं नािी

जातो पण खरी कसोटी सुरू िोते त्यानंतर!

करत’’ असं म्िणून हतचा हिरर्ोड के ला

नव्या घरात जुळवून घेण्यासाठी

जातो.

के लेल्या

हतच्याकडू न

गोष्टींना

ककवा

अजाणतेपणी

कु णाला दकती वेळ लागेल िे कािी सांगता येत

झालेल्या लिान-सिान चुकांचािी र्ोठा

नािी. ते प्रत्येकाच्या स्वभावावरिी अवलंबून

हवषय के ला जातो. र्ग कालांतराने

आिे. लग्न ठरल्यानंतर कािी ददवसांतच र्ाझं

हतचा घरात कािी करण्याचा उत्सािच

र्ात्र इथल्या घरातल्या लोकांबरोबर चांगलंच
‘टयुस्नग’ झालं िोतं. त्यार्ुळे र्ला इथे

र्ावळतो आहण र्ग सून घरात कािी
करतच

नािी

असा

हशक्कार्ोतवबिी

हतच्यावर के ला जातो.

रुळायला तसा वेळ लागला नािी. पण फक्त
घरातल्या र्ाणसांसोबत सूर जुळून भागत
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नािी तर संपूणव रािणीर्ान जुळवून घ्यायचं असतं. भाजीच्या चवीपासून कपडय़ाच्या
घडीपयंत सगळं च नवीन असतं. या नावीन्याचं अप्रूपिी वाटत असतं आहण दडपणिी येत
असतं. र्ाझं लग्न ठरल्यापासून र्ी आजूबाजूच्या लग्न झालेल्या हस्त्रयांचं उगीच हनरीिण करू
लागले िोते. त्या कशा वागतात, कसे कपडे घालतात, लग्नानंतरच्या अनुभवांबद्दल काय
बोलतात वगैरे पण त्यार्ुळे र्ाझा संभ्रर् अजून वाढत िोता. कारण र्ला लग्न झाल्यानंतर
आयुष्य आणखी सुंदर िोतं, असं सांगणारं जवळजवळ कु णीच सापडलं नािी. प्रत्येक जण
तक्रारींचा र्ोठा खहजनाच र्ाझ्या सर्ोर घेऊन येऊ लागला.
‘‘कािी नािी गं, एकदा लग्न झालं की बाईचं स्वत:चं कािी आयुष्य उरतंच
नािी, येईल तुलासुद्धा अनुभव!’’ असं लग्नाला कािी वषं िोऊन गेलेल्या र्ाझ्या र्ैहत्रणींनी
जेव्िा र्ला सांहगतलं तेव्िा तर र्ी पुरतीच िादरले. आपण लग्नाची घाई तर करत नािी ना,
आपलं स्वत:साठीचं आयुष्यच संपून जाणार, अजून दकतीतरी गोष्टी करायच्या बाकी आिेत,
कु ठू न सुरुवात करू, लग्नाआधी काय काय करू अशा प्रश्नांनी र्ला भंडावून सोडलं िोतं.
र्ाझी िी अवस्था पाहून र्ाझ्या नवर्याने र्ला हवश्वास ददला की तुझ्या व्यहक्तस्वातंत्र्याच्या
आड र्ी कधीिी येणार नािी. अनेकांना या फक्त बोलायच्या गोष्टी वाटतात पण गेल्या ६-७
र्हिन्यांत र्ी िे प्रत्यि अनुभवलं आिे. खरं तर या बाबतीत सासरकडच्या लोकांना आहण
नवीन सुनेला, दोघांनािी कािी गोष्टींची जाणीव असणं फार गरजेचं आिे. र्ी लग्नाआधी
जीन्स आहण टीशटव ककवा कु ती असे सुटसुटीत कपडे घालण्याला प्राधान्य देत िोते पण
लग्नानंतर र्ाझी वेशभूषा थोडी तरी बदलणार यासाठी र्ी र्नाची आधीच तयारी के ली
िोती. लग्नानंतर कािी ददवस साडय़ा, र्ग ड्रेसस
े आहण आता ऑदफसर्ध्ये ककवा
नवर्यासोबत दफरायला जाताना र्ी सरावस जीन्स वापरते. र्ित्त्वाचं म्िणजे त्यावर कु णी
आिेप घेत नािी कारण र्ी देखील सवय नसताना साडय़ा आहण ड्रेसेस कटकट न करता
घातले आहण आता र्ला त्याची सवयसुद्धा झाली आहण आवडू िी लागलं आिे. याला
तडजोड नािी म्िणता येणार तर िा दोन्िी बाजूच
ं ा सर्जूतदारपणा आिे.
याबाबतीत अनेकदा र्ुलाला आहण सुनेला वेगवेगळे कायदे लागू झालेले र्ी
पाहिले आिेत. म्िणजे र्ुलगा रात्री घरी दकतीिी वाजता आला तरी िरकत नािी पण सुनेला

लेक लाडकी सासरची

तृप्ती एकबोटे देवरुखकर

अधाव तास उशीर झाला तरी त्याचा र्ोठा हवषय अनेक रठकाणी िोतो. घरातली कार्ं
करण्याबाबतिी तसंच! र्ाझा एक सिकारी तर पुरुषांनी घरातली कार्ं करण्याच्या पूणव
हवरोधात आिे आहण अशा र्ानहसकतेच्या अनेक व्यक्ती आपल्याला आसपास पािायला
हर्ळतात. खरं तर या गोष्टी आई-वहडलांनीच आपल्या र्ुलांना हशकवायच्या असतात.
सिजीवन म्िणजे ‘तू कर, र्ी फक्त खातो’ असं िोत नािी. र्ाझ्या नवर्याने लग्नाआधी जेव्िा
र्ी घरातली सगळी कार्ं करतो असं र्ला सांहगतलं तेव्िा खरं तर र्ाझा अहजबात हवश्वास
बसला नव्िता पण आता र्ी िे खरं च अनुभवतेय. र्ाझ्या घरातल्या ककवा बािेरच्या
कु ठल्यािी कार्ात त्याचा र्दतीचा िात कायर् पुढे असतो आहण र्ला या गोष्टीचा
अहभर्ानिी वाटतो आहण र्ाझा त्याच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढतो. आता, ‘‘या गोष्टी
लग्न नवीन आिे म्िणून कािी ददवसांपुरत्याच आिेत’’ असं र्ला अनेकांकडू न सांहगतलं जातं
पण हनदान त्याची कार्ात र्दत करण्याची तयारी आिे, एवढंच र्ाझ्यासाठी पुरेसं आिे.
गळ्यात र्ंगळसूत्र घातलं म्िणून कािी एका ददवसात लगेच र्ुलीची बाई
िोत

नािी.

काल-परवापयंत

आई-वहडलांच्या

घरात

हबनधोकपणे

कु ठल्यािी

जबाबदारीहशवाय बागडणारी र्ुलगी जेव्िा संपूणव अनोळखी घरात कायर्ची येते तेव्िा
एका ददवसात हतला सगळं कािी येण्याची, हतचा स्वभाव, सवयी, आवडी-हनवडी
बदलण्याची अपेिा करणं योग्य नािी. हतला थोडा वेळ द्यायला िवा. ती पुढाकार घेऊन
एखादी गोष्ट करत असेल तर त्याला प्रोत्सािन द्यायला िवं. र्ुळात घरी आलेली सून िी
आपल्या कु टुंबाचा भाग आिे, िेच अनेक लोक र्ान्य करत नािीत. अनेकदा हतने उत्सािाने
के लेल्या गोष्टींना ककवा पदाथावना ‘‘आर्च्याकडे िे असं नािी करत’’ असं म्िणून हतचा
हिरर्ोड के ला जातो. हतच्याकडू न अजाणतेपणी झालेल्या लिान-सिान चुकांचािी र्ोठा
हवषय के ला जातो. र्ग कालांतराने हतचा घरात कािी करण्याचा उत्सािच र्ावळतो आहण
र्ग सून घरात कािी करतच नािी असा हशक्कार्ोतवबिी हतच्यावर के ला जातो. र्ी िे र्ाझ्या
जवळच्या अनेक कु टुंबांर्ध्ये िोताना पाहिलं आिे.
अनेकदा र्ुलीिी िीच चूक करतात. र्ग ‘आर्च्याकडे’ असं आहण ‘तुर्च्याकडे’
तसं या वादात िी कु टुंब कायर् अडकू न पडतात आहण कालांतराने नात्यांर्धली दरी रुं दावत
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जाते. जेवण, सणवार, व्रत-वैकल्यांच्या बाबतीत र्ािेरच्या पद्धतींना हचकटू न रािण्यापेिा
नवीन घरातल्या नवीन पद्धती हशकू न त्या पुढे चालू ठे वणं के व्िािी इष्टच! र्ी आहण र्ाझ्या
नवर्याने सुरुवातीपासूनच कािी गोष्ट जाणीवपूववक टाळल्या आहण कािी सवयी र्ुद्दार्
लावून घेतल्या. जसं, आम्िा दोघांपैकी कु णीिी ‘र्ाझे’ ककवा ‘तुझे’ असा नातेवाइकांबद्दल,
घराबद्दल, वस्तूंबद्दल उल्लेख के ला की आम्िी लगेच एकर्ेकांना टोकतो. जे कािी आिे ते
‘आपलं’ आिे आहण र्ाझ्या अनुभवानुसार याचा खरं च आपल्या आहण संपूणव कु टुंबाच्या
र्ानहसकतेवर खूप सकारात्र्क पररणार् िोतो. खरं तर, लग्न म्िणजे नवरा-नवरीसोबत
घरातल्या प्रत्येकासाठीच आयुष्याच्या एका नवीन पवावची सुरुवात असते, आईची सासू िोत
असते, वहडलांचे सासरे िोत असतात तर बहिणीची नणंद िोत असते. नात्यांर्ध्ये िोणारे िे
सगळे बदल ठरवलं तर खूप सुखदायी िोऊ शकतात. एकर्ेकांकडचं चांगलं ते घेऊन, या
नवीन पवावची सुरुवात के ली तर सगळ्यांसाठीच गोष्टी सुकर िोतात.
र्ी स्वत:ला र्ाझ्या सासरच्या घरात एकरूप करण्यासाठी कािी गोष्टी
प्रयत्नपूववक करते. तसेच प्रयत्न र्ला सार्ावून घेण्यासाठी इथली र्ाणसंिी करताना
ददसतात. या घरात रुळण्यासाठी आवश्यक वेळ इथल्या लोकांनी र्ला ददला आिे आहण
र्ला त्यांच्यात एकरूप करून घेण्यासाठी र्ीिी त्यांना हततकाच वेळ देत आिे आहण र्ला
खात्री आिे की पुढे िा वेळच आर्च्यातली नाती भक्कर् करणारा दुवा ठरणार आिे.
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र्धुचद्र
ं ाचे र्ंतरलेले ददवस

फे ब्रुवारी र्हिना उजाडला आहण सगळीकडे प्रेर्ाचे वारे
वाहू लागलेत. गुलाबी थंडीत रस्त्यांच्या कडेच्या
दुकानांपासून र्ेलबॉक्स र्ध्ये येणार्या िजारो ऑफसवच्या
ई र्ेल्स पयंत संपूणव र्ािोल लाल-गुलाबी झालेला आिे.
याच पाश्ववभूर्ीवर 'र्धुचंद्र' म्िणजेच 'िहनर्ून' या
फारश्या हलहिल्या-वाचल्या न जाणार्या हवषयावर थोडं
हलहिण्याचा प्रयत्न करतेय. र्ाझ्या र्धुचंद्राच्या कािी
र्धुर आठवणी तुर्च्यासोबत इथे शेअर करतेय.
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'िनीर्ून' म्िणजेच 'र्धुचंद्र' िी संकल्पना ज्याने कु णी हनर्ावण के ली असेल तो
खरं च ग्रेट असला पाहिजे. आपण अजूनिी या हवषयावर िळू िळू कानगोष्टीच करतो पण
खरं तर ह्ा सुंदर अनुभवाबद्दल बोललंच पाहिजे.
"आर्च्यावेळी

नव्ितं

िो असलं कािी" असं म्िणणारी हपढी
आता जवळजवळ संपुष्टात आली आिे

अशाच एका हनवांत संध्याकाळी आम्िी

आहण आपली हपढी या शब्दाला

दफरून ररसोटववर परतत िोतो. गल्लीत

चांगलीच

वळलो आहण सर्ोर पूणावकृती चंद्र

सरावली

आिे.

कारण

एका अनोख्याच तेजाने चकाकत िोता

लग्नानंतरच्या िनीर्ूनआधी
नोकरीर्धला 'िनीर्ून

हपरीयड'

नजर आहण र्न त्याच्या दशवनाने प्रचंड

आपण अनुभवत असतोच.
लग्न

आहण

नोकरी दोन्िीर्ध्ये िा 'हपरीयड' दकती
कालावधीचा

असेल याला

ककवा र्ला तो तसा भासत िोता. र्ाझी

कािी

ठराहवक बंधन नािी; कधी दोन

सुखावले िोते, तो र्नात खोल-खोल
उतरत चालला िोता आहण िातात
र्ाझ्यावर अतोनात प्रेर् करणार्या
र्ाझ्या

जन्र्ाच्या जोडीदाराचा

िात

िोता; त्या संध्याकाळी, त्या रठकाणी,

र्हिने, कधी सिा र्हिने तर कधी

र्ला 'र्धुचंद्र' या शब्दाचा खरा अथव

वषवभरिी!

सर्जला िोता.

थोडक्यात

हपरीयड' म्िणजे
'नव्याचे नऊ ददवस'!

'िनीर्ून

आपल्या भाषेत
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असो, असं म्िणतात कु ठल्यािी व्यक्तीची खरी ओळख प्रवासादरम्यानच िोते.
म्िणूनच शाळे तल्या ककवा कॉलेजर्धल्या हर्त्र-र्ैहत्रणींची र्ैत्री सिली नंतर अहधक घट्ट
िोते. वषावतून एकदातरी एकत्र सिलीला जाणार्या कु टुंबांर्ध्येिी िे पिायला हर्ळतं. र्ग
दोन अनोळखी व्यक्तींची एकर्ेकांना खरी ओळख िोण्यासाठी प्रवासाहून अहधक योग्य कािी
असूच शकत नािी.
आपण 'र्धुचंद्र' िी संकल्पना खूपच साचेबद्ध करून टाकली आिे. नवीन
नवरा-नवरीने खर्या अथी वैवाहिक आयुष्याची सुरुवात करण्यासाठीची सिल एवढाच अथव
ह्ातून अनेकांना अहभप्रेत असतो. िा अथव दकतीिी योग्य असला तरी तो तेवढाच नािीए
एवढं नक्की! खरं तर 'एकर्ेकांचा सिवास' िा र्धुचंद्राच्या संपूणव प्रथेतला सवावत र्ित्वाचा
घटक आिे. एकदा दैनंददन जीवनाला सुरुवात झाल्यानंतर एकर्ेकांसाठी असा खास राखीव
वेळ फार कर्ी वाटयाला येतो. त्यार्ुळे लग्नानंतरचे िे कािी ददवस फक्त आहण फक्त
एकर्ेकांसोबत घालवणं अत्यावश्यक आिे.
िनीर्ूनचा सरसकट अथव नवदाम्पत्याने एकर्ेकांसोबत पहिल्यांदा प्रवासाला
जाणे एवढाच असला तरी त्यात अनेक छोटया-र्ोठया र्जेदार गोष्टीिी दडलेल्या आिेत.
कदाहचत म्िणूनच या हवषयावर हसनेर्े बनवण्याची कल्पनािी कािी हनर्ावत्यांना सुचली
असावी. पण हसनेर्े आहण वास्तव यात खूप फरक असतो. म्िणजे िनीर्ूनला
गेल्यानंतर डोंगर-दर्यांर्ध्ये जाउन गाणी-हबणी गाणं असं वास्तवात कािी िोत नसतं. पण
िी सिल 'आईस ब्रेकर' चं कार् नक्कीच करते. म्िणजेच नवीन जोडप्यात असलेला वागण्याबोलण्यातला एकप्रकारचा संकोच ह्ा सिलीर्ुळे दूर िोतो. हशवाय लग्नाच्या तयारीर्ुळे,
हवधींच्या गडबडीर्ुळे आहण पाहण्यांच्या गजबजाटार्ुळे थकू न गेलेल्या र्नाला आहण
शरीराला आलेला शीण घालवण्यासाठीिी िी सिल िवीच!
आपल्याकडे िी संकल्पना अथावत पाहिर्ात्य देशांकडू न आली आहण
कालौघात लग्नाशी हनगडीत आपल्या इतर अनेक प्रथा-पद्धतींपैकी एक िोऊन आपलीशी
ई साहित्य प्रहतष्ठान
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झाली. म्िणूनच लग्न ठरल्यापासूनच 'िनीर्ूनला कु ठे

जाणार' अशी हवचारणा

नातेवाईकांपासून हर्त्र-र्ैहत्रणींपयंत सगळ्यांकडू न सुरु िोते. जणू कािी लग्नाच्या बैठकीत
सवावत आधी िाच र्ुद्दा चचेला घेतलेला असतो. र्ाझ्या हनरीिणाप्रर्ाणे तर इतरांनाच वधूवरांच्या ह्ा सिलीचं जास्त कु तूिल असतं. ते दोघं हबच्चारे तर या हवषयावर एकर्ेकांशी
बोललेलेिी नसतात.
आधी िा हवषय काढायलाच र्ुळात अवघडल्यासारखं वाटत असतं. सुरुवात
कु णी करायची असा प्रश्न पडलेला असतो. साखरपुडा झाल्यानंतर कसाबसा िा हवषय
हनघतो. त्यानंतर जायचं कु ठे ? िा यिप्रश्न अनेक जोडप्यांना पडलेला ददसतो. सिसा
नवरदेवच या संपूणव सिलीचं आयोजन करत असल्यार्ुळे हनयोहजत लग्नांर्ध्ये कािी
वेळा तर र्ुलीला फक्त कु ठे जाणार आिोत िे सांहगतलं जातं, हवचारलं जात नािी. पण
बरे चदा र्ुलगा-र्ुलगी ह्ा गोष्टी हर्ळू नच ठरवतात आहण त्यातच खरी गम्र्त आिे.
आर्चं लग्न ऐन सिलींच्या हसझनर्ध्ये, म्िणजे हडसेंबर र्ध्ये असल्यार्ुळे
ऑगस्टर्ध्ये साखरपुडा झाल्यानंतर
संशोधनाला

लागलो.

आम्िा

कािी
दोघांनािी

ददवसांनीच

आम्िी

डोंगर-दर्यांपेिा

िहनर्ूनसाठी
सर्ुद्रदकनारे

स्थळ
अहधक

हप्रय असल्याने उत्तरे कडचा भारत आर्च्या यादीतून आधीच बाद झाला िोता. दहिणेतली
अनेक बेटं आहण दहिण भारतातल्या अनेक सिलींच्या वेळापत्रकांची चाचपणी करूनिी
र्नासारखं कािीच िाती लागत नव्ितं. असाच ऑक्टोबर र्हिना उजाडला आता र्ात्र
आम्िाला हडसेंबर र्धलं बुककग हर्ळण्याची शक्यता खूपच कर्ी झाली िोती. एवढ्ात एका
हर्त्राने र्ागच्या वषी त्याच्या िनीर्ूनचं बुककग के लेल्या कं पनीची र्ाहिती आम्िाला ददली.
तरी अजून रठकाण हनहित व्िायचं िोतंच.
र्ग आम्िी दोघांनी एकत्र बसून थोडी चचाव के ली आहण ३-४ ददवसांसाठी
प्रचंड खचव करून कु ठे तरी लांब जाऊन ददवसभर 'स्पॉट्स' बघत स्िडू न आणखी दर्ण्यापेिा
ओळखीच्याच

पण

दोघांच्यािी

आवडत्या

रठकाणी

चांगलं

आठवडाभर
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जाण्याच्या हवचारावर एकर्ताने हशक्कार्ोतवब झालं. कारण आम्िाला पयवटन स्थळं बघत
ददवसभर दफरत रािण्यापेिा एकर्ेकांसाठी अहधक वेळ िवा िोता. र्ग अथावत
आर्चं 'गोव्या'ला जाण्याचं नक्की झालं.
अथावत इथे जाण्याआधीिी अनेकांनी आर्चं 'र्ागवदशवन' करण्याचा प्रयत्न
के लाच पण आम्िी र्ात्र कु णाचं कािीिी ऐकायचं नािी असं ठरवलंच िोतं. र्ैत्री तर आर्ची
आधीच झालेली िोती त्यार्ुळे िी सिल आम्िी भरपूर एन्जॉय करणार िोतो यात शंकाच
नव्िती.
गोवा आम्िी दोघांनीिी आधी पाहिलेलं असलं तरी यावेळी ते आम्िाला नवीन
भासत िोतं. भारतीय पयवटकांर्ध्ये फारसं प्रहसद्ध नसलेल्या 'कें डोलीर्' नावाच्या
गोव्यातल्या एका सुधाररत गावात आम्िी राहिलो िोतो. हथहवर् स्टेशनला उतरून या
गावात जाण्यासाठी पुढे एक-दीड तासाचा प्रवास करावा लागतो. आम्िाला ररसोटववाल्यांनी
स्टेशनवरून आणण्यासाठी गाडी पाठवली िोतीच. आम्िाला पाहिल्यावर हतथल्या र्राठी
स्थाहनकांना र्ात्र खूप आनंद व्िायचा. आर्च्या हतथल्या गाडीचा ड्राईव्िर, आम्िी रात्री
जेवायला जायचो हतथला वेटर असे अनेक र्राठी भाहषक आर्ची आपुलकीने चौकशी करत
कारण इं ग्रजी ककवा गोवन, कोकणी भाषा बोलणार्यांचं प्रर्ाण या भागात अहधक असल्याने
र्राठी बोलणारे पयवटक हतथे आल्यावर त्यांना अप्रूप वाटत िोतं. हतथे रहशयन पयवटकांचा
सुळसुळाट इतका िोता की भारतीय पयवटक अगदी क्वहचतच नजरे स पडत िोते. इतकं च काय
तर हतथल्या प्रत्येक रे स्टोरन्टच्या बािेर ददवसाचा र्ेन्यू इं ग्रजीसोबत रहशयन भाषेतिी
हलहिलेला आिे, र्ग र्ेन्यू र्ध्ये रहशयन पदाथव नसतील तर नवलच! पण हतथल्या रहशयन
सुळसुळाटाचा एक फायदा र्ात्र असा की त्यांच्यार्ुळे इथल्या िॉटेल्सर्ध्ये उत्तर् आहण
तत्पर सोयी-सुहवधा, सुई पासून वाईनपयंत सगळं कािी हर्ळणारे दोन र्ोठ्ठी चकाचक
सुपरर्ाके ट्स, एका कॉलवर ररसोटवच्या दारात िजर िोणारी गाडी अशा अनेक सुहवधा ह्ा
छोटयाश्या गावातिी उपलब्ध झाल्या आिेत. यासोबतच आम्िाला अत्यंत आवश्यक
ई साहित्य प्रहतष्ठान
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असलेली शांतता इथे लाभली कारण िे हवदेशी पयवटक र्ुळात शांतता हप्रय असतात. आम्िी
ज्या

ररसोटव

र्ध्ये

राित

िोतो

हतथले

अनेक

अपाटवर्ेंट्स

तर

कािी रहशयन

पयवटकांनी हवकतच घेतलेले आिेत, ते सुट्टीर्ध्ये इथे येउन इथल्या सुंदर, शांत
सर्ुद्नदकनार्यावर आपला वेळ र्जेत घालवतात.
हवशेषतः इथली संध्याकाळ अत्यंत सुंदर िोती. रस्त्याच्या दोन्िी कडेला
असलेली, सर्ुद्रदकनार्यावर दूरवर पसरलेली ददवसा अगदी साधारण वाटणारी, बािेरून
र्ोकळी असलेली कौलारू रे स्टोरन्ट्स आहण दुकानं संध्याकाळी र्ात्र नवीन आहण
वेगळं च रूप पररधान करायची. दर संध्याकाळी प्रत्येक रे स्टोरन्टर्ध्ये हतथले स्थाहनक
कलाकार इं ग्रजी, रहशयन तर कधी स्िदी गाणी सादर करत. हतथल्या र्ंद ददव्यांच्या आहण
संगीताच्या साथीने र्न धुंद िोऊन जात िोतं. दरम्यान, नाताळ जवळ आलेला असल्यार्ुळे
संपूणव वातावरणात एक अनोखं चैतन्य भरलेलं िोतं.
इथल्या शांत, सुंदर वातावरणात आर्चंिी नातं फु लत िोतं. ददवसागहणक
एकर्ेकांच्या सवयी, आवडी लिात घेऊन, एकर्ेकांची काळजी घेत खरं तर आम्िीच
एकर्ेकांसाठी सवयीचे िोत िोतो. िे ददवस खरं च र्ंतरल्यासारखे भासत िोते. अशाच एका
हनवांत संध्याकाळी आम्िी दफरून ररसोटववर परतत िोतो. गल्लीत वळलो आहण सर्ोर
पूणावकृती चंद्र एका अनोख्याच तेजाने चकाकत िोता ककवा र्ला तो तसा भासत िोता.
र्ाझी नजर आहण र्न त्याच्या दशवनाने प्रचंड सुखावले िोते, तो र्नात खोल-खोल उतरत
चालला

िोता आहण

िातात

र्ाझ्यावर

अतोनात

प्रेर्

करणार्या

र्ाझ्या

जन्र्ाच्या जोडीदाराचा िात िोता; त्या संध्याकाळी, त्या रठकाणी, र्ला 'र्धुचंद्र' या
शब्दाचा खरा अथव सर्जला िोता.
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संसार दोघींचा

एकाच म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नािीत असं
म्िणतात र्ात्र सर्ई लावताना दोन वाती एकत्रच
जाळाव्या लागतात; तरच अंधारी जागा प्रकाशाने
उजळू न हनघते. सासू-सुनेर्धल्या पारं पाररक वादात र्ला
हशरायचं नािी. कारण त्याहवषयी आधीच बर्याच
जणांनी हलहून, बोलून झालंय. र्ुळात सासू-सुन िे नातं
के वळ भांडण्यासाठी आहण एकर्ेकींच्या कु रापती
काढण्यासाठीच

आिे

असा

सर्ज कािींनी

स्वतःच्या र्नोरं जनासाठीच सववत्र पसरवून

जणू

ठे वलाय.

वास्तवात या अनोख्या नात्याचे अनेक पैलू आिेत,
त्यांचे स्वतंत्र हवचार आिेत आहण सर्स्यािी आिेत. या
नात्याला एका नव्या दृहष्टकोनातून पािण्याची वेळ आली
आिे.
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र्ायले र्ाय म्िणता ओठांले ओठ हभडे।
चुलतीले काकी म्िणता अंतर दकती पडे।।
हजजीला हजजी म्िणता झाला हजभेला हनवारा।
सासूला सासू म्िणता गेला तोंडातून वारा।।
बहिणाबाईंच्या या ओळींचं वणवन करताना स्सधुताई सपकाळ आपल्या
आत्र्चररत्रात, 'र्ी वनवासी'र्ध्ये हलहितात की "सासू-सुनांच्या नात्यार्धला हवस्तव िा
आपल्या संस्कृ तीला लागलेला शाप आिे, का? याचं उत्तर वरील ओळींर्धून बहिणाबाईंनी
शोधलं आिे". पण प्रत्यिात र्ला र्ात्र वाटत नािी की या अनोख्या नात्याच्या गुंत्याची
उकल खुद्द परर्ेश्वराकडेिी असेल. िे
नातं आिेच इतकं

र्जेशीर! सासू

नसणार्यांना कदाहचत सासूची ककर्त
कधीच कळणार नािी आहण सून
नसणार्यांना

हतच्या

असण्यातली

एक र्ैत्रीण ऑनलाईन भेटली. हतच्या
लग्नाला आता जवळजवळ चार वषव

गम्र्त कधी लिात येणार नािी.
खरं च, सासू-सुनेचं नातं
जगवेगळं च

कािी ददवसांपूवी बर्याच अवधी नंतर

असतं. सुरुवातीला कच्च्या

कै री इतकं आंबट असलं तरी काळाच्या

उलटू न गेली असतील. एक र्ूलिी
झालंय. र्ाझी चौकशी करताना एकदर्
भावूक झाली आहण म्िणू लागली

र्धुर पाकात र्ुरत जाऊन चहवष्ट

"सासूसोबत रािणारे स? म्िणजे

र्ोरं ब्या इतकं च ते िवंिवसं िोतं.

संसारसुखाचा अनुभव कािी हर्ळायचा

वास्तहवक, सासू-सून अशा हिपात्री

नािी तुला". र्ी एकदर् दचकले. म्िटलं

बहअंकी

"असं का म्िणतेस, अगं र्ाझा नवा

नाटकाचा

प्रेिक

म्िणून

आस्वाद घेणं र्नोरं जक आिे पण

संसार आिे". त्यावर ती म्िणाली "तुझा

स्वतःवर

कु ठे तो तर तुझ्या सासूबाईंचा संसार

जेव्िा

त्यातली

एक

कु ठलीिी भूहर्का पेलण्याची वेळ येते
तेव्िा खरी कसोटी लागते. खरं तर
दोन्िी

भूहर्का

पेलण्याची

वेळ

आिे".
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जवळपास प्रत्येक स्त्री वर येतेच पण त्यातिी 'सासू' च्या भूहर्के चे दोन पैलू असतात; म्िणजे
'ती'ची सासू आहण 'त्या'ची सासू असे! पैकी सार्ान्यतः त्याची सासू अत्यंत िळवी, हभत्री
आहण सतत जावयाला संतुष्ट ठे वण्यासाठी जीवाचा आटाहपटा करणारी असते तर हतची
सासू हनधावरी, कािीशी अिंकारी आहण सुनेला सतत पाण्यात पािणारी असते, असा
सववर्ान्य सर्ज आिे. पण िा कािी हनयर् नािी. र्ग सासू ककवा सून बनताना र्न
पूववग्रिदुहषत करून आपली भूहर्का ठरवून टाकण्यापेिा आधी एकर्ेकीना थोडा वेळ देऊन,
पारखून र्ग आपल्या वागण्याचा रोख ठरवायला काय िरकत आिे.
र्ी सासू आिे म्िणून दुष्टच वागलं पाहिजे, आहण र्ी सून आिे म्िणून खाष्टच
वागायला िवं असं कािी कु ठे हलहिलेलं नािी. िो, आपल्या स्त्री वगावच्या आयुष्याचा
अहवभाज्य घटक असलेल्या टीव्िीवरच्या दैनंददन र्ाहलकांनी स्वतःचं र्ीटर धावतं
ठे वण्यासाठी र्ात्र िा हनयर् आपल्यावर जणू लादूनच टाकलाय.
पूवीच्या काळी नकळत्या, कोवळ्या वयात र्ुलींची लग्न व्िायची.
भातुकलीच्या खेळात रर्लेल्या त्या पोरसवदा लेकींना घर-संसाराच्या रिाटगाड्याची
कल्पनािी नसायची. अशावेळी घरातली सारी कार्े, पाहण्यांची उठबस, बाजारिाट, धुणीभांडी असं बरं च कािी या नवहववाहितांना हशकवण्याची, सर्जावण्याची जबाबदारी अथावत
सासूबाईंवर पडायची. र्ुलाचे चुकले तर जसा र्ातेच्या कपाळी दोष जातो तसा सुनेचे
चुकले तरी दोष सासूलाच असे र्ग सासू आपल्यावरचा दोष सुनेच्या र्ािेरवर लादून
र्ोकळी िोत असे. आपल्या लिान लेकरांना हजतक्या सिजपणे रागावून, ओरडू न एखादी
गोष्ट आई सर्जावत असते तशीच पण कािीशा अहधक कठोरतेने ती सुनेला सर्जावली
जायची. त्यात र्ायासुद्धा असायचीच, कारण त्यार्ुळेच कालांतराने सुनेने सासूला सासूबाई
न म्िणता आई म्िणण्याची ककवा घरातली र्ुले ज्या नावाने िाक र्ारतात त्या नावाने
(र्म्र्ी, र्म्र्ा, र्ाई, आक्का) िाक र्ारण्याची पद्धत रुजली असावी.
र्ला कायर् ह्ा एका नात्याहवषयी प्रचंड कु तूिल वाटत असायचं. अनेकींच्या
अनेक कथा-किाण्या ऐकत, अनुभवत र्ी देखील र्नाची तयारी करत िोते. र्ाझ्या नवर्याने
पहिल्याच भेटीत र्ला एक गोष्ट अगदी स्पष्ट सांहगतली िोती दक कािीिी झालं तरी आईबाबांना सोडू न वेगळं रािण्याचा हवषय कधीिी काढायचा नािी. र्ी त्यावर संर्ती दशवक
र्न डोलावली खरी पण पुढे काय वाढू न ठे वलं आिे याचा र्ला तेव्िा अंदाज नव्िता.
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सुदव
ै ाने र्ाझे सासू-सासरे आहण घरातली इतर र्ाणसेिी अगदी थोडयाच कालावधीत
र्ाझ्या हजव्िाळ्याची झाली आहण त्यांच्याहशवाय वेगळं रािण्याची कल्पनािी र्नाला कधी
हशवेल असं वाटत नािी. तशी वेळ कधी येऊिी नये असं र्नापासून वाटतं.
कािी ददवसांपूवी बर्याच अवधी नंतर एक र्ैत्रीण ऑनलाईन भेटली. हतच्या
लग्नाला आता जवळजवळ चार वषव उलटू न गेली असतील. एक र्ूलिी झालंय. र्ाझी
चौकशी करताना एकदर् भावूक झाली आहण म्िणू लागली "सासूसोबत रािणारे स? म्िणजे
संसारसुखाचा अनुभव कािी हर्ळायचा नािी तुला". र्ी एकदर् दचकले. म्िटलं "असं का
म्िणतेस, अगं र्ाझा नवा संसार आिे". त्यावर ती म्िणाली "तुझा कु ठे तो तर तुझ्या
सासूबाईंचा संसार आिे". पुढे स्वतःचे अनुभव सांगताना ती म्िणाली, "आर्च्याकडे बघ,
लग्नाला चार वषव िोऊन गेली पण घरातला एकिी हनणवय घेण्याचं स्वातंत्र्य र्ला नािी,
अगदी कोणती भाजी करायची िेिी नािी. स्वयंपाकघरातला र्ाझा वावरिी अगदी
नावापुरताच असतो कारण ते स्वयंपाकघर र्ाझंसुद्धा आिे असं र्ला कधी कु णी जाणवूच
ददलं नािी. र्ाझ्या आईने आवडीने र्ला रुखवतात ददलेल्या सगळ्या संसारोपयोगी वस्तू
तशाच र्ाळ्यावर पडू न आिेत. असं वाटतं र्ाझा स्वतःचा संसार असता तर दकती िौसेने
के लं असतं र्ी सगळं …" आहण पुढे बराच वेळ हतचं आपलं िे पुराण सुरु िोतं. पण या
संभाषणानंतर र्ी एकदर् अंतर्ुख
व झाले. र्ाझ्या या र्ैहत्रणीपुढे तरी संपूणव आयुष्य पडलं
आिे पण र्ाझ्या ओळखीत आणखी एक असं कु टुंब आिे ज्यांच्या नातवांची आता लग्नाची वयं
झालीत तरी घरच्या सुनेची अवस्था र्ाझ्या या र्ैहत्रणीसारखीच आिे आहण अशा दकती
सुना असतील ज्या कदाहचत सासू झाल्यानंतर, स्वतःच्या सासूचा वृद्धापकाळाने र्ृत्यू वगैरे
झाल्यानंतर यांना संसाराच्या दकल्ल्या िाती हर्ळत असतील पण तोवर स्वतःला सून
आलेली असते म्िणजे पुन्िा तेच दुष्टचक्र र्ागील पानावरून पुढे सुरु!
खरं तर, यात पूणवपणे सासूचा दोष नािी. काडी-काडी करून जर्वलेला संसार
अचानक एक ददवस नव्या स्त्रीच्या स्वाधीन करण्याचा र्ोठे पणा कु ठल्यािी स्त्रीच्या रठकाणी
असणं फार दुर्मर्ळ आिे. र्ग अशावेळी सुनेनंच पुढाकार घेऊन, प्रसंगी संघषव करून आपला
िक्क घरात प्रस्थाहपत करायलाच िवा. आहण ज्या सासवांना सुनेला घरातला िक्क
र्ुळी द्यायचाच नसेल त्यांनी हनदान हतच्या संसार र्ागाववर अडथळा तरी बनू नये, असं
र्ाझं प्रार्ाहणक र्त आिे. र्ाझ्या पररचयात अशी अनेक कु टुंब आिेत ज्यांनी लग्नाआधीच
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र्ुलाच्या स्वतंत्र संसाराची सोय के लेली असते. नािीतर घरातल्या अहतसुरहित
वातावरणात वाढल्याने चार टक्के-टोणपे खाऊन संसार करण्याची अक्कल कु ठू न यायची. फक्त
र्ुलगा जवळ रिावा म्िणून नाईलाजाने सुनेला घरात सिन करणारी कु टुंबिी र्ी पहिली
आिेत पण ह्ात हतच्या असुरहित र्नाची आहण संसार स्वप्नांची राखरांगोळीच िोत असते
आहण घरातलं वातावरणिी कायर् दुहषत िोत असतं. र्नाने दूर राहून एका छताखाली
रािण्यापेिा दूर राहून र्नाने जवळ रािणंच शिाणपणाचं नािी का?
याउलट सासूवरच वरचढ िोऊन बसणार्या अनेक सुनािी आिेतच. नवीन
घरात आल्या-आल्या घराचं रूप पालटू न टाकण्याच्या अट्टािासाला पेटून अगदी झपाझप
घरातली सगळी सत्ता काबीज करू पािणार्या सुनांचीिी कािी कर्ी नािी.
असं असलं तरी सासू-सुना वषावनुवषव सुखा-सर्ाधानाने एकत्र संसार करत
असलेलीिी अनेक कु टुंब र्ी अगदी जवळू न पहिली आिेत. गरज असते ती थोडं र्ोकळं
िोण्याची! र्ाझं-र्ाझं करत एखाद्या गोष्टीला हचकटू न रािण्यापेिा 'आपलं' म्िणून ती वाटू न
घेतली की प्रश्न आपोआप सुटतात. थोडीफार कु रबुर व्िायचीच. र्ािेरी असताना नािी का
आपले आई-वहडलांसोबत र्तभेद िोत?
एकत्र रािायचंय अथवा नािी याचा एकदा हनणवय घेऊन र्ोकळं झालं तर
बर्याच गोष्टी सुटसुटीत िोतात. आर्चं एकत्र रािायचं आधीच ठरलंय त्यार्ुळे सध्या र्ी
आहण र्ाझ्या सासूबाई, अशी आम्िा दोघींची एकर्ेकींना सर्जवून घेण्याची जणू
कायवशाळाच सुरु आिे. त्यांच्या वागण्या-बोलण्याचं र्ी खोल हवश्लेषण र्नातल्या र्नात
करत असते. त्या तसं करत नसतील कदाहचत! कारण त्यांचा तो स्वभावच नािी. र्ी र्ात्र
कु ठल्यािी छोटया गोष्टीच्या, वाक्याच्या खोलात हशरून त्याचा र्ागर्ूस काढू न र्ोकळी
झालेली असते. त्या र्ात्र र्ोकळ्या र्नाने प्रत्येकाशी बोलणार, घरी आलेल्या कु णालािी त्या
ररकाम्या िाती जाऊ देणार नािीत. 'ददल्याने वाढतं' असं त्यांचं ब्रीदवाक्य र्ाझा
त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढवतं. कधी त्यांचे हवचार र्ला अगदी जुनाट वाटतात तर
कधी त्या असं कािीतरी बोलून जातात की वाटतं एवढे आधुहनक हवचार तर आपणिी करत
नािी. नुसते हवचारच नािी तर कृ तीतूनिी त्या वेळोवेळी त्यांच्या र्नाचा आधुहनकपणा
दाखवून देतात.
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त्यांच्या रुपात र्लािी एक सिवाचक सापडलाय. र्ाझ्या व्यहतररक्त घरात
कु णीतरी र्ाझी पुस्तकं आवडीने बघतं आहण सवडीने वाचतं िे पाहून र्ला आनंदच िोतो.
र्ाझ्या कु ठल्यािी लेखाचं वाचन त्या अगदी आवजूवन करतात. र्ाझं कु ठल्यािी बाबतीत
कौतुक करताना िातचं राखून बोलताना र्ी त्यांना कधी पाहिलेलं नािी, जे कािी करणार ते
अगदी र्नापासून! स्वयंपाकघराबाबत र्ात्र त्या थोडया आग्रिी आिेत पण र्ीसुद्धा र्ध्ये
लुडबुड करून आपली संधी हर्ळवतेच! र्ी के लेल्या पदाथावचंिी त्या हततक्याच
प्रार्ाहणकपणे परीिण करतात आहण र्ोकळे पणाने प्रहतदक्रया देतात. सुनेशी कसं वागायचंय
िे त्यांना आहण सासूशी कसं वागायचं नािी िे र्ला पक्कं ठावूक आिे, त्यार्ुळे
आर्च्यातल्या संभाषणात आहण वागण्यात सिजता ददसून येतो.
िे सगळं

इथे हलहिण्यार्ागे र्ाझ्या सासूबाईंवर स्तुतीसुर्नं उधळू न

त्यांच्याकडू न कौतुक करून घेण्याचा र्ाझा उद्देश नािी तर थोडासा सर्जूतदारपणा आहण
संवादकौशल्य आपल्या आयुष्यातल्या अनेक गोष्टी सोप्या करू शकतात िे दाखवून देण्याचा
आिे. र्ािेरी असते ती आई आहण सासरी असते ती 'आई' नार्क सासू िा जुनाट आहण
हबनबुडाचा सर्ज आता नािीसा व्िायला िवा. एकाच जन्र्ात आपल्याला दोन आईंची
र्ाया हर्ळणं भाग्याचंच र्ानलं पाहिजे. त्याचप्रर्ाणे घरात र्ुलगी असेल तर हतला बहिण
म्िणून आपली सून घरात आली आिे आहण नसेल तर र्ुलगीच बनून घरात आली आिे असा
सकारात्र्क हवचार जर सासवांनी के ला तर त्या टीव्िी र्ाहलकावाल्यांच्या तोंडात र्ारून
दोघींनािी सुखाने संसार करणं शक्य िोईल.
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रे शीर्गाठी

रे शीर्गाठी

नेिर्ी

नवरा-बायको,

हप्रयकर-प्रेयसी

यांच्यातच असतात असं कािी नािी. हजथे एकर्ेकांबद्दल
प्रेर्, हजव्िाळा आहण आपुलकी हनर्ावण िोते हतथे िी
रे शर्ी नाती बनत जातात आहण काळाच्या अखंड
प्रवासात या नात्यांच्या रे शीर्गाठी घट्ट िोत जातात.
लग्नार्ध्ये नवरा-बायको या नात्यासोबतच आणखी बरीच
नाती बनत असतात. दोन जीवांचं नािी तर दोन कु टुंबांचं
हर्लन करणार्या या सोिळ्यात म्िणूनच नवरीच्या
पदराला नवर्याच्या उपरण्याची रे शीर्गाठ बांधली जाते.
िी गाठ संपूणव पररवाराची प्राहतहनहधक गाठ असते िेच
खरं !
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आपण आयुष्यातल्या बर्याच गोष्टी ठरवून, जुळवाजुळव करून करत असतो,
जसं की लग्न! पण कािी गोष्टींचा आपण कधीिी हवचार के लेला नसतो ककवा आपण त्या
ठरवलेल्या नसतात. खरे दीला गेल्यावर ठरवलेली वस्तू हवकत घेताना एखादी वस्तू
अनपेहितपणे र्ोफत पदरात पडते तसा
आनंद या वेळी िोतो. लग्नानंतर नवरानवरीने सुखाने एकत्र नांदावं अशी
सददच्छा सगळे च व्यक्त करत असतात,

दोन ददवस अखेर बािेरच जेवायला

पण त्या दोघांच्या कु टुंबांनीिी गुण्या-

गेलो. तेव्िा खर्या अथी आई-बाबांचं

गोस्वदाने रािावं असं कु णी बोलताना
ददसत नािी. खरं तर असा कु णी
हवचारिी करत नसेल. आई-वडील
आहण

सासू-सासरे

चांगले

हर्त्र

एकर्ेकांचे

बनल्याची

प्रत्यिात

फार

हर्ळतात.

पण

उदािरणं

कर्ी
कािी

खूप

पािायला
न

ठरवता

र्ित्त्व आहण त्यांच्या असण्यार्ुळे आपण
दकती हबनधास्त जगतोय िे आर्च्या
लिात आलं असं म्िणायला िरकत
नािी.

संसार

करणं

िी

कािी

भातुकलीच्या खेळाइतकी सोपी गोष्ट
नािी

याची

आम्िाला

पहिल्यांदाच

जाणीव झाली. पण कसोटीच्या काळात

प्रत्यिात जर असं झालं तर त्यासारखं

आम्िी भक्कर्पणे एकर्ेकांसाठी उभे

सुख नािी. िे र्ी तुम्िाला सांगते, कारण

िोतो. एकर्ेकांना सावरत, र्दत करत िे

र्ी अगदी नुकतंच िे अनुभवलं आिे.

ददवस आम्िीिी र्जेत आहण भरपूर

लग्न िे दोन र्ाणसांचं
असतं, असं र्ी कधीच र्ानलं नािी. लग्न
कायर् दोन कु टुंबांचं असतं आहण अशी

हशकण्यात घालवले.
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कु टुंबं एकत्र येत येतच आपला सर्ाज बनतो, नािी का! आर्च्या दोन घरांर्ध्ये खरं तर
सुरुवातीपासूनच चांगला संवाद िोता. पण संपण
ू व कु टुंब एकजीव िोण्यासाठी आर्ची एक
सिल उपयुक्त ठरली. र्ाझ्या बाबांचं अहलबागला म्िणजे हतथून जरा पुढे रे वदंडय़ाला घर
आिे. कािी ददवसांपूवी सलग दोन ददवस सुट्टी आली म्िणून आम्िा सगळ्यांचा रे वदंडय़ाचा
बेत ठरला. र्ाझ्या दोन नणंदा, त्यांची र्ुल-ं पररवार आहण आर्ची दोन कु टुंबं असे आम्िी
१४ जण रे वदंडय़ाला गेलो िोतो. आम्िी कार्-धंद,े शाळा-कॉलेजवाली र्ंडळी दोन ददवस
भरपूर धम्र्ाल करून परतलो, पण र्ाझे सासू-सासरे र्ात्र हतथेच र्ाझ्या आई-बाबांसोबत
राहिले. खरं तर जाताना दोन्िी आई-बाबांर्ध्ये थोडा संकोच िोता. व्याह्ांसोबत कसं
रािायचं, काय बोलायचं आहण चौघंच काय करायचं, असे एक ना अनेक प्रश्न त्यांना सतावत
िोते. सासूबाई तर आम्िी दोनच ददवस रािणार, असं सांगत िोत्या. पण वास्तवात र्ात्र
चांगला एक आठवडय़ाचा र्ुक्कार् करून आर्ची र्ंडळी परतली, तीसुद्धा आणखी कािी
ददवस रािायला िवं िोतं अशी हरहूर घेऊनच!
त्या एका सिलीने सगळी जादू घडवून आणली िोती. खरं तर लग्नाच्या
धार्धुर्ीनंतर आम्िा दोघांना गोव्यात र्स्त हवश्रांती हर्ळाली िोती, पण दोन्िी आईबाबांना र्ात्र त्याची सक्त आवश्यकता िोती. या सिलीर्ुळे त्यांना थोडा िवापालट झाला.
संपूणव कु टुंब पुन्िा एकत्र आलं आहण दोन कु टुंबांची नव्याने ओळख झाली. आर्चे दोन्िी आईबाबा एक आठवडाभर एकाच छताखाली एकत्र राहिले. गावातलं वातावरण आहण
एकर्ेकांच्या सिवासाने िी दोन्िी जोडपी ताजीतवानी झाली. दोन्िी बाबा अगदी जुन्या
सवंगडय़ांसारखे रोज दफरायला जात िोते, तर आई र्ािेरवाशीण बहिणींसारख्या सुख-दु:ख
एकर्ेकांना वाटत र्न िलकं करत िोत्या. यातून नकळत आणखी दोन गोष्टी िोत िोत्या. र्ी
लग्नानंतर कशा प्रकारच्या वातावरणात, कशा र्ाणसांर्ध्ये रािते, वावरते आिे याचा
र्ाझ्या आई-बाबांना अंदाज आला आहण र्ी कु ठल्या प्रकारच्या कु टुंबातून, कोणती पाश्ववभूर्ी
घेऊन आले आिे याची र्ाझ्या सासू-सासर्यांना जाणीव झाली.
का ते र्ािीत नािी, पण र्ाझ्या आहण सागरच्या पहिल्या भेटीतच त्याने असं
म्िटलं िोतं की, आपल्या दोघांच्या आई पुढे जाऊन खूप चांगल्या र्ैहत्रणी िोतील. तेव्िा ना
तो र्ाझ्या आईला ओळखत िोता ना र्ी त्याच्या! पण आज त्याची भहवष्यवाणी खरीच
ठरली असं म्िणायला िरकत नािी. कारण हतथून परतल्यावर दोन्िी जोडय़ांची िीच
ई साहित्य प्रहतष्ठान

www.esahity.com

प्रहतदक्रया िोती. आईला र्ैत्रीण नव्िे तर बिीणच भेटल्याचा आनंद िोता, तर बाबांना
नवीन हर्त्र हर्ळाल्याचं सर्ाधान िोतं. खरं च, आम्िा सवावसाठीच िा एक अद्भुत आहण
सुखावि अनुभव िोता.
फक्त सासू-सासरे च नािी तर र्ाझ्या नणंदािी या सिलीर्ुळे आई-बाबांच्या
चांगल्याच जवळच्या झाल्या आिेत. आता या सगळ्या कु टुंबांर्ध्ये हनयहर्त फोनाफोनी
वगैरे सुरू असते. या सगळ्यातून र्ला र्ात्र अतीव सर्ाधान हर्ळतंय, कारण या सगळ्या
गाठी जुळून येण्याचं र्ुख्य कारण आर्चं लग्न आिे. िी दोन्िी जोडपी जेव्िा सुखी ररटायडव
आयुष्याची हतथे र्जा घेत िोती तेव्िा आर्ची र्ात्र इथे कसोटी लागली िोती. कारण एरवी
अगदी ऑदफसला हनघताना िातात डबा हर्ळण्याची सवय असलेल्या आम्िा दोघांवर
अचानक घरची सगळी जबाबदारी येऊन पडली िोती. आर्च्यासाठी िा खूप कािी हशकवून
जाणारा अनुभव िोता. पहिल्याच ददवशी ऑदफसर्धून घरी परतताना जेवायला काय
बनवायचं, असा प्रश्न पडला तेव्िा जबाबदारीची जाणीव झाली. जेवण बनवतानािी
दकचनर्ध्ये एक-एक गोष्ट शोधताना पार तारांबळ उडू न जात िोती, पण त्यातिी गंर्त
िोती. र्दतीला नवरा िोताच. र्ग र्ीसुद्धा ऑदफसर्धून आल्यावर सगळी र्रगळ झटकत
नवे नवे पदाथव बनवायचे आहण सासूबाईंचा नेर् न चुकवता नणंदांकडे डबा पाठवायचे.
र्ाझी भाचे कं पनी त्यार्ुळे र्ार्ीच्या जेवणाची चािती बनली. तीन-चार ददवस असा क्रर्
सुरू असल्याने आम्िी प्रचंड दर्लो आहण शेवटचे दोन ददवस अखेर बािेरच जेवायला गेलो.
तेव्िा खर्या अथी आई-बाबांचं र्ित्त्व आहण त्यांच्या असण्यार्ुळे आपण दकती हबनधास्त
जगतोय िे आर्च्या लिात आलं असं म्िणायला िरकत नािी. संसार करणं िी कािी
भातुकलीच्या खेळाइतकी सोपी गोष्ट नािी याची आम्िाला पहिल्यांदाच जाणीव झाली. पण
कसोटीच्या काळात आम्िी भक्कर्पणे एकर्ेकांसाठी उभे िोतो. एकर्ेकांना सावरत, र्दत
करत िे ददवस आम्िीिी र्जेत आहण भरपूर हशकण्यात घालवले. या सिलीने आई-बाबा
आहण या कु टुंबांर्धले ऋणानुबंध गाढ झालेच, पण आर्च्यातली रे शीर्गाठिी आणखी
थोडी घट्ट झाली िे नक्की!
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भावहवश्व लग्नानंतरच्या नोकरीचे!

लग्न आहण नोकरी िे आपल्या
र्ित्त्वाचे दोन हवषय. या दोन
असलेली गुंतागुंत बािेरून सिसा
लग्नानंतर नोकरी करणार्या

आयुष्यातील सवावत
घटकांची आपसात
नजरे स पडत नािी.
र्ुलीच्या वैयहक्तक

आयुष्यातल्या व्यथा तर वेगळ्याच, हशवाय व्यावसाहयक
आयुष्यातल्या व्यथािी तेवढयाच गंभीर असतात.
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र्ाझं लग्न ठरलं तेव्िा एक गोष्ट र्ला लोक आवजूवन हवचारायचे, ‘‘तू नोकरी
करणार ना लग्नानंतर?’’ र्ी आधी या प्रश्नार्ुळे खूप आिवचदकत व्िायचे. लग्न आहण नोकरी
यांचा आपसात काय संबध
ं असा प्रश्न
र्ला पडायचा. पण नंतर असं
लिात आलं की लग्नानंतर बर्याचशा
र्ुली
नोकरी

कु ठल्या

तरी

सोडू न

कारणास्तव

देतात.

नािी,

लग्नानंतर नोकरी करायची की नािी
वगैरे

अशा

घासून

गुळगुळीत

झालेल्या हवषयावर र्ला बोलायचं
नािी, तर र्ुलीची नोकरी आहण लग्न
यांच्यात दकती हवहचत्र संबंध लावले
जातात याबद्दल सांगायचं आिे.

नवव्या

र्हिन्यांपयंत

ऑदफसर्ध्ये

जाऊन कार् करणार्या हस्त्रया तुम्िाला
भोवताली नजर दफरवलीत तर सिज
ददसतील. ऑदफसचं कार् संपवून घरी
येऊन जेवण बनवून र्ुलांचा अभ्यास
घेणार्या हस्त्रया तर अगदी शेजारच्या
घरात डोकावलात तरी सापडतील.
कदाहचत तुर्च्या स्वत:च्या घरातिी
असतील पण तरीिी स्त्री आहण त्यातिी

आपल्या

लग्न झालेली स्त्री आहण कररअर यांचा

आयुष्यातल्या दोन घटना अत्यंत

परस्पर कािीिी संबध
ं
नािी, असं

प्रभावीपणे आपलं संपूणव आयुष्य

र्ानणारे , पुरोगार्ी म्िणवले जाणारे

बदलून

अनेक थोर जीव आपल्या आजूबाजूला

टाकतात.

आपल्याला

एक,

र्नासारखी

जेव्िा
नोकरी

हर्ळते आहण दुसरी, जेव्िा आपलं
लग्न िोतं. दोन्िी घटना आपल्या

सिज वावरत असतात.
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आयुष्याची ददशा हनहित करणार्या, म्िणून सारख्याच र्ित्त्वाच्या र्ानल्या जातात. पण
असं असलं तरी लग्न की कररअर असा प्रश्न फक्त र्ुलींच्याच आयुष्यात दकतीिी टाळलं तरी
कधी ना कधी उभा राितोच.
र्ुलींचं लग्न बर्याचदा हतच्या नोकरीवर अवलंबून असतं, तसं र्ुलांचंिी
असतं. पण गम्र्त म्िणजे र्ुलीची नोकरीसुद्धा सववस्वी हतच्या लग्नावर अवलंबून असते.
र्ुलाच्या बाबतीत फारसे प्रश्न उद्भवत नािीत कारण लग्नानंतर ‘हववािोच्छु क’
ते ‘हववाहित’ असं स्टेटस बदलण्यापलीकडे त्यांच्याबाबतीत फार कािी बदलत नसतं.
र्ुलीचं र्ात्र नाव, आडनाव, पत्ता, आई, वडील, सवयी सगळं च बदलत असतं. पैकी ‘घराचा
पत्ता’ िा नोकरीचा हवषय नको हततका गंभीर िोण्यार्ागचं सवावत र्ोठं कारण आिे. नोकरी
सिसा आपल्या राित्या घराजवळ असते ककवा आपल्याला हतथला प्रवास सवयीचा झालेला
असतो. पण लग्नानंतरचं घर नोकरीच्या रठकाणाहून दूर असलं आहण कु ठल्यािी पररहस्थतीत
नोकरी सोडायची नािी अशी अट असली (लग्न ठरवताना अशा अटी असतात) की झालीच
र्ुलीची फरफट सुरू! सासर दुसर्या शिरात असेल तर पुन्िा हतथे नोकरी शोधण्याची
कसरत आिेच. म्िणूनच लग्न र्ुलीच्या कररअरवर थेट प्रभाव पाडत असतं.
नोकरीचं रठकाण ककवा हद्दा या व्यहतररक्तिी अनेक फरक लग्नानंतर र्ुलींना
अनुभवायला हर्ळतात. के वळ वैयहक्तक आयुष्यातच नािी तर, कार्ाच्या रठकाणीिी
लग्नानंतर र्ुलीची नोकरी ककवा नोकरी करणारी र्ुलगी याबाबत अनेक गैरसर्जुती हनर्ावण
िोतात आहण आपल्या पुढारलेल्या म्िणवणार्या सर्ाजात त्या अत्यंत दुदैवी भासतात. लग्न
झाल्यानंतर र्ुलीच्या आयुष्यात दकतीिी बदल झाले तरी हतच्या कार्ाच्या दजावत आहण
पद्धतीत बदल कसे िोतील? पण लग्नानंतर िोणार्या अनेक हस्थत्यंतरांसोबत लोकांच्या,
हवशेषत: सिकार्यांच्या आहण वररष्ठांच्या र्ानहसकतेत झालेले कािी बदलिी पचवावेच
लागतात. तुर्चं लग्न झालं म्िणजे तुम्िी कार्ातून गेलात अशीच बहधा यांची धारणा िोत
असावी. वरवर तुर्च्या लग्नाबद्दल आनंद व्यक्त करणारे तुर्चे सिकारी आहण वररष्ठ
म्िणूनच लग्नानंतर तुर्च्या कार्ाकडे अहधक बारकाईने पाितात. त्यात एकिी चूक
आढळली की अप्रत्यिरीत्या खापर तुर्च्या लग्नावर फोडलं जातं. ‘‘लग्न झाल्यापासून लि
नािीए कार्ात! ’’, ‘‘ लग्नानंतर आळशी झाली आिे ’’ अशी सूचक वक्तव्य के ली जातात. जणू
लग्नाआधी र्ुलींच्या कार्ात एकिी चूक आढळत नािी आहण लग्न झाल्यानंतर र्ात्र त्या
हतन्िी हत्रकाळ कार्ं सोडू न फक्त नवर्याचा हवचार करत ददवास्वप्न पाित बसलेल्या
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असतात. प्रार्ाहणकपणे आहण तेवढय़ाच र्ेिनतीने कार् करणार्या र्ुलींसाठी िे खूप चीड
आणणारं ठरतं.
लग्नानंतर नवीन नोकरी शोधणं म्िणजे तर र्ोठं ददव्यच असतं. कारण िल्ली
नुकतंच लग्न झालेल्या र्ुलींना नोकरी देण्यासाठी बर्याच कं पन्या कचरतात. िी
नवहववाहिता वषवभरातच गरोदर राहिली तर कं पनीचं के वढं तरी नुकसान िोईल, असा
दूरचा हवचार सध्या र्ाके टर्ध्ये प्रचहलत आिे. पण त्यार्ुळे लग्नानंतर कु ठल्यािी कारणास्तव
नवीन नोकरी शोधणार्या तरुणींची अवस्था हबकट िोते. र्ुंबईत एका प्रहतहष्ठत कं पनीत पाच
ते सिा वषव कायवरत असलेली र्ाझी र्ैत्रीण लग्न िोऊन पुण्याला गेली तेव्िा नोकरी
शोधण्यासाठी हतची झालेली तारांबळ र्ी कधीिी हवसरू शकणार नािी. हतच्या कलेचा
आहण अनुभवाचा या वेळी हतला कािीिी उपयोग झाला नािी. जवळजवळ तीन कं पन्यांनी
के वळ नुकतंच लग्न झालं आिे म्िणून हतला नोकरी देण्यास चक्क नकार ददला िोता.
लग्न म्िणजे कररअरला लागलेला ब्रेक! बाळं तपण म्िणजेिी तेच असा सर्ज
कोणत्या कारणार्ुळे सववर्ान्य झाला आिे िेच कळत नािी. रोजंदारीवर कार् करणार्या
ज्या हस्त्रया, ज्यांची घरं त्यांच्या दैनंददन हर्ळकतीवर अवलंबून असतात, त्यांना तर िा ब्रेक
परवडण्यासारखा नसतोच. त्यािी हस्त्रयाच आहण जीवनाच्या प्रत्येक पायरीवर संघषव करत
त्यािी कार् करत राितातच. र्ग सववसार्ान्य स्त्री िे पेलू शकते यावर हवश्वास बसण्यासाठी
वेळ का लागतो?
खरं तर लग्न, बाळं तपण आहण व्यावसाहयक जबाबदार्या यांची योग्य सांगड
घालणं हस्त्रयांना उत्तर् जर्तं. घर सांभाळू न र्ोठ-र्ोठ्या हद्दयांवर कार् करणार्या हस्त्रयांची
भारतात कर्ी नािी. अगदी नवव्या र्हिन्यांपयंत ऑदफसर्ध्ये जाऊन कार् करणार्या हस्त्रया
तुम्िाला भोवताली नजर दफरवलीत तर सिज ददसतील. ऑदफसचं कार् संपवून घरी येऊन
जेवण बनवून र्ुलांचा अभ्यास घेणार्या हस्त्रया तर अगदी शेजारच्या घरात डोकावलात तरी
सापडतील. कदाहचत तुर्च्या स्वत:च्या घरातिी असतील पण तरीिी स्त्री आहण त्यातिी
लग्न झालेली स्त्री आहण कररअर यांचा परस्पर कािीिी संबध
ं नािी, असं र्ानणारे , पुरोगार्ी
म्िणवले जाणारे अनेक थोर जीव आपल्या आजूबाजूला सिज वावरत असतात. हनदान
र्ाझ्या तरी आजूबाजूला आिेत.
थोडं हवषयांतर िोईल, पण अगदी साधं उदािरण द्यायचं झालं तर आपल्या
लोकल ट्रेनच्या फस्टव क्लासच्या डब्याची वाटणीच पािा. संपूणव डब्याचा के वळ एक चतुथावश
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भाग, ज्यात के वळ १३ सीट्स असतात, तो भाग हस्त्रयांच्या फस्टव क्लास प्रवासासाठी राखून
ठे वला आिे. एका सव्िेिणाप्रर्ाणे र्ुंबईतली ८० टक्के जनता लोकल ट्रेनने प्रवास करते.
यातला अधाव हिस्सा जरी हस्त्रयांचा असेल तरी संपूणव लोकसंख्येच्या ४० टक्के र्हिला,
त्यातल्या १० टक्के र्हिला जरी फस्टव क्लासने प्रवास करत असतील तरी आपल्या शिराच्या
लोकसंख्येच्या हिशोबाने ती संख्या दकती र्ोठी िोईल िे र्ी सांगण्याची आवश्यकता नािी
आहण त्यांच्या फस्टव क्लासच्या प्रवासासाठी ट्रेनच्या एका डब्यात के वळ १३ सीट्स?
गदीच्या वेळी या डब्यांची िालत दुसर्या दजावच्या डब्यापेिािी वाईट असते िे तर
नोकरदार हस्त्रयांना दुय्यर् र्ानण्याचं हजवंत उदािरणच म्िणावं लागेल.
असो, तर इतकं सारं ददव्य पार करून घरी यावं तर उशीर झाला म्िणून
दुर्ुवखलेले चेिरे अनेक नोकरदार हस्त्रयांच्या घरी वाट पाित असतात. र्ुलाला कार्ावरून
यायला उशीर झाला की ‘‘के वढं कार् असतं बाई त्याला.’’, पण सुनेला उशीर झाला की
भुवया उं चावून घडयाळाकडे बघणार्या नजरा, िे अगदी सववसार्ान्य हचत्र आिे.
नोकरी करणार्या हस्त्रया म्िणजे स्वत:च्या पायावर उभ्या असलेल्या,
कर्ावत्या वगैरे असं दकतीिी हचत्र हनर्ावण के लं तरी हवशेषत: लग्न झालेल्या हस्त्रयांची
पररहस्थती के वळ नोकरी करून सुधारत नािी. या र्िागाईच्या जर्ान्यात एकाच्या नोकरीत
घर चालू शकत नािी म्िणून दोघांनीिी नोकरी करणं अत्यावश्यक आिेच. पण हस्त्रयांना
नोकरी आहण घर अशी दुिरे ी जबाबदारी पार पाडायची असते िेिी लिात घ्यायला िवं.
पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून र्हिला आज प्रत्येक िेत्रांत कार् करत असल्या तरी
आपल्याकडे बायकांना कायर् दुय्यर् स्थान देण्याची आहण त्यांना गृिीत धरण्याची जी
पद्धत अंगवळणी पडलेली आिे, ती बंद व्िायला िवी. त्यांचं कररअर िा सववस्वी त्यांचा
हनणवय असायला िवा. हतचं लग्न झालं म्िणून हतला कार्ाच्या रठकाणी अनुभवायला
हर्ळणारी साखरे त घोळलेली कटु ता आता संपायला िवी.
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जबाबदारी संपत नािी, सुरु िोते

लग्नाआधी आपण जबाबदार नसतो असं नािी, पण तेव्िा
आपल्या वागण्या-बोलण्यातल्या चुका ‘लिान आिे’
म्िणून अनेकदा सोडू न ददल्या जातात. लग्नानंतर र्ात्र ती
संधी नसतेच. कारण नाती आहण जबाबदार्या यांची वीण
इतकी घट्ट आिे की त्यातून एखादी पळवाट सापडणं
शक्यच नािी. िां, जे िी वीण उसकटू न हनघून जातात,
त्यांची गोष्ट वेगळी! पण सध्या इथे िक्क आहण कतवव्य
यांचा योग्य र्ेळ घालून पररहस्थतीचा सार्ना करण्यावर
हवश्वास असलेल्यांबद्दल आहण त्यांच्यासाठीच बोलूया.
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लिानपणी आपल्या सगळ्या योग्य-अयोग्य वागण्या-बोलण्याची जबाबदारी
आई-वडील अगदी सिजपणे घेतात. जसे आपण र्ोठे िोऊ लागतो तसे ‘आता जबाबदारीने
वागा’ असं आपल्याला सांहगतलं जातं. हवशेषत: र्ुलांच्या म्िणजेच पुरुषांच्या बाबतीत िे
जरा

जास्तच

असतं.

म्िणजे

र्ुलगा, भाऊ, नवरा, वडील अशा
सगळ्याच भूहर्कांर्ध्ये पुरुषाने
जबाबदारी

घ्यावी

अशीच

सववसार्ान्य अपेिा असते. जर त्या

आपणा र्ुलींचं आयुष्य िी
र्ला कधीतरी र्ोठी गंर्त वाटते. लग्न

त्या वेळी पररहस्थती हबघडली तर

िोईपयंत आई-वडील ‘परक्याचं धन’

सगळं खापर पुरुषाच्या र्ाथी

म्िणून ‘तुला एक ददवस तुझ्या घरी

फोडू न आपण बायका र्ोकळ्या
िोतो. पण स्त्री ककवा र्ुलगी
म्िणून

आपण

आपल्या

जायचंय’असं सांगत आपली जपणूक
करतात, आपल्याला वाढवतात. आहण

जबाबदार्या पार पाडत असतो

सासरी आल्यावर ‘तुझंच घर सर्ज’ असं

का? र्ुलगी म्िणून आपणिी अनेक

आपल्याला सांगत आपल्याला त्या घरात

गोष्टींसाठी आहण अनेक नात्यांप्रती

जागा ददली जाते, म्िणजे एका अथी

जबाबदार आिोतच.

दोन्िी घरं आपली नािीतच कारण
आई-

दोन्िीकडे

वहडलांचं र्ुलीशी असलेलं नातं

रािायचं.

खरं

तर

फक्त

आपलं

‘सर्जून’

अद्भुतच म्िणायला िवं. ज्या
र्ुलीला तळिाताच्या फोडासारखं
आयुष्यभर

जपायचं

हतची

पाठवणी करण्यासाठी के वढं धैयव
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लागत असेल. हशवाय ‘आता तू तुझ्या घरासाठीच हवचार कर. आर्चा हवचार करू नकोस.’
िेदख
े ील ते दकती सिजपणे सांगून जातात. बरं , तुला र्ात्र जेव्िा आर्ची गरज लागेल तेव्िा
आम्िी तुझ्यासाठी आिोत, असं सांगायलािी ते हवसरत नािीत. पण र्ुलींची लग्नानंतर
त्यांच्याबद्दलची जबाबदारी संपत नािी िेच खरं !
र्ला आठवतं, लिानपणी र्ी आईला ‘र्ी तुम्िा दोघांना सोडू न कधीच कु ठे िी
जाणार नािी’ असं सांगायचे, तसं सगळ्याच र्ुली म्िणतात िे र्ला नंतर सर्जलं. सोडू न
तर जावंच लागतं, पण हनदान आपण गेल्यानंतर त्यांना कािी अडणार नािी ककवा त्यांच्या
अडीनडीला धावून जाता येईल एवढी तयारी तरी आपण र्ुलींनी ठे वणं भाग आिे.
पूवी जेव्िा र्ुली फार हशकलेल्या नसत तेव्िा सववच बाबतीत त्या नवर्यावर
अवलंबून असायच्या. पण आता आपण हशकलेल्या, कर्ावत्या र्ुली आपल्या जन्र्दात्यांची
जबाबदारी घेताना कचरायचं कािीच कार् नािी. या जबाबदार्या कािी नेिर्ी आíथक
स्वरूपाच्याच नसतात तर त्यांच्यासाठी त्यांना वाटेल त्यावेळी उपलब्ध िोऊ शकणं
िीदेखील के वढी र्ोठी जबाबदारी आिे.
परवा सिज गप्पा र्ारताना र्ाझी १६ वषावची भाची म्िणाली, खरं तर
लग्नानंतर र्ुलींची आई-वहडलांबद्दलची जबाबदारी संपते ना! त्यावेळी र्ी हतला नािी गं,
असं नसतं, एवढंच म्िणाले. पण आत कु ठे तरी हवचारांचं चक्र सुरू झालं िोतं. असं हतला का
वाटलं असेल िा हवचार प्रथर् र्नात आला. त्यावर उत्तर असं हर्ळालं की हतला र्ोठा भाऊ
आिे. त्यार्ुळे उद्या लग्न िोऊन गेल्यावर हतच्या आई-वहडलांची तो आहण त्याची पत्नी
काळजी घेईल, अशी हतला आशा आिे, ककबहना अशी हतची सरळसोट सर्जूत आिे,
हवश्वास आिे. कदाहचत त्यार्ुळे ती हनधावस्तपणे लग्नानंतर आई-वहडलांप्रहत आपली
जबाबदारी संपेल असं र्ानतिी असेल. भहवष्यात ती प्रत्यि तशी वागणार नािी याची र्ला
खात्री असली तरी हतचा िा हवचार हतच्या हपढीतल्या र्ुलींचा प्राहतहनहधक स्वरूपाचा
हवचार तर नसेल ना! असा हवचार र्नात येऊन र्ी अस्वस्थ झाले. कारण भाऊ असला तरी
आई-वहडलांप्रहत र्ुलीची जबाबदारी आहण ओढ कधीिी कर्ी िोत नािी असंच र्ला
आजवर वाटत आलं आिे. कारण र्ुलांपि
े ा र्ुलीच पालकांची साथ अहधक चांगली देतात. ते
म्िणतात ना की, र्ुलगा तोपयंत तुर्चा असतो जोवर त्याचं लग्न िोत नािी पण र्ुलगी र्ात्र
अंतापयंत तुर्ची रािते.

लेक लाडकी सासरची

तृप्ती एकबोटे देवरुखकर

असो, लग्नानंतर दुिरे ी भूहर्के त वावरणार्या स्त्रीची जबाबदारीिी दुिरे ी
झालेली असते. त्यार्ुळे आपल्याला दोन िातांनी लढण्यावाचून पयावयच नसतो. म्िणूनच
आपणा र्ुलींचं आयुष्य िी र्ला कधीतरी र्ोठी गंर्त वाटते. लग्न िोईपयंत आई-वडील
‘परक्याचं धन’ म्िणून ‘तुला एक ददवस तुझ्या घरी जायचंय’असं सांगत आपली जपणूक
करतात, आपल्याला वाढवतात. आहण सासरी आल्यावर ‘तुझंच घर सर्ज’ असं आपल्याला
सांगत आपल्याला त्या घरात जागा ददली जाते, म्िणजे एका अथी दोन्िी घरं आपली
नािीतच कारण दोन्िीकडे फक्त आपलं ‘सर्जून’ रािायचं.
पण थोडय़ा वेगळ्या दृहष्टकोनातून पाहिलं तर दोन्िी घरं आहण दोन्िी
घरातली र्ाणसंिी आपलीच! फरक फक्त दृहष्टकोनाचा आिे.
र्ी तर म्िणेन, आपण र्ुली याबाबतीत खूप नशीबवान आिोत, कारण एकाच
आयुष्यात आपण दोन घरांवर िक्क सांगू शकतो. र्ुलांना िी संधी हर्ळत नािी. पण जसा
दोन घरांवर िक्क असतो तसाच त्याच्या िातात िात घालून येणार्या कतवव्यांकडे,
जबाबदार्यांकडेिी लि असलं म्िणजे हर्ळवलं. या जबाबदार्या पेलता यायला िव्यात. पैकी
सासरी आपण राित असल्यार्ुळे हतथल्या दैनंददन जबाबदार्यांची पूतवता करणं
तुलनात्र्कदृष्टय़ा सोपं असतं. कारण ते आपल्या अंगवळणी पडत जातं. सवयीचं िोत जातं.
पण हवशेषत: र्ािेरच्या र्ाणसांप्रहत असलेली आपली जबाबदारी आपण दकती योग्यतेने
पार पाडतो, िे स्त्री म्िणून आपली कु वत आहण योग्यता पारखण्याचं पररर्ाण ठरू शकतं.
या जबाबदार्यांचं दोन्िी घरातलं स्वरूप प्रत्येकीच्या बाबतीत वेगळं असू
शकतं. पण गरजेच्या वेळी दोन्िी कु टुंबांच्या सोबत ठार्पणे उभं रािण्याची जबाबदारी
सवावत र्ोठी आिे. त्यासोबत र्ुलगी, सून, काकी-र्ार्ी, वाहिनी, आई, आजी अशा एक न
अनेक नात्यांच्या जबाबदार्या आपल्यावर पडणारच असतात. लग्नाआधी आई-वहडलांच्या
छत्रछायेत खरं तर आपल्याला जबाबदार्यांची जाणीव िोण्याचं कािी कारणच नसतं,
म्िणूनच लग्न झाल्यावर र्ात्र त्याची प्रकषावने जाणीव व्िायला लागते आहण आपण र्ुलीिी
अगदी सवयीच्या असल्याप्रर्ाणे प्रसंगानुरूप त्या पार पाडत राितो. कारण जबाबदार्यांच्या
एका अहवरत चक्राची आपल्या आयुष्यात सुरुवात झालेली आिे िे आपल्याला नकळत
उर्गलेलं असतं.
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वडीलरूपी सासरे

आपण अगदी पुरातन काळापासून आईचे गोडवे गाण्यात
इतके र्ग्न झालेलो आिोत की वहडलांच्या त्यागाकडे
आहण र्ायेकडे आपलं लि वेधून घेण्यासाठी एखाद्या
सलील कु लकणीला ‘दर्लेल्या बापाची कथा’ आपल्याला
ऐकवावी लागते. आईच्या उत्सवात जसे बाबा दुलवहित
राहिले तसे सासूच्या किाण्यांर्ध्ये सासरे कायर् उपेहित
राहिले. आज, सुनेचा नवीन घरातील र्ूक आधारस्तंभ
असलेल्या सासर्यांचं आहण र्नावर दकत्येक र्णांचा दगड
ठे वून लेकीला सासरी पाठवणार्या बाबांचं र्नोहवश्व
उलगडण्याचा छोटासा प्रयत्न करतेय.
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कािी ददवसांपूवी आर्च्या घरी एक लिानशी पूजा झाली. र्ी ऑदफसर्ध्ये
िोते पण र्ाझ्या नवर्यासकट बाकी सगळे घरी िोते. दुपारी सगळे एकत्र जेवायला
बसल्यानंतर र्ाझे सासरे म्िणाले की, आपण इथे सुग्रास जेवण जेवतोय आहण ती र्ात्र हतथे
डब्यातली पोळी-भाजी खात असेल. लगेच सासुबाईंनी र्ला फोन के ला आहण िे सांहगतलं
त्यािणी र्ला नेर्कं काय वाटलं िे नक्की नािी सांगता येणार पण र्ी सािहजकच भारावून
गेले िोते. एवढ्ा छोट्याशा प्रसंगातून खर्या अथी र्ला आणखी एक ‘बाबा’ हर्ळाल्याचा
आनंद लाभला िोता.
जसं र्ुलांचा आईकडे जास्त ओढा असतो तशी र्ुलींची वहडलांशी जास्त
जवळीक असते िे शंभर टक्के खरं च आिे. म्िणूनच तर र्ुलीच्या आयुष्यातला पहिला
‘सुपरहिरो’ कायर् हतचे वडीलच असतात. आईकडे जरी आपण र्न र्ोकळं करत असलो
तरी वहडलांना र्ात्र अनेकदा आपण न सांगताच आपल्या र्नातलं कळलेलं असतं.
आपल्याला आयुष्यात कोणत्यािी प्रकारच्या संकटांचा सार्ना करावा लागू
नये म्िणून वडील कु ठलािी आव न आणता कायर् पडद्यार्ागच्या कलाकारासारखी भूहर्का
हनभावत असतात. र्ुलांच्या यशाचं श्रेय आपण सिजपणे आईला देऊन र्ोकळे िोतो पण
वहडलांचा त्यातला वाटा सपशेल हवसरून जातो, वडील र्ात्र श्रेयाची अपेिा न करता
र्ूकपणे आपलं यश पाहून र्नातून आनंदी िोत असतात. घरावर संकट आलं की आई रडू न
र्ोकळी िोते पण वडील त्यांच्या भावनांना शस्त्र बनवतात, आपल्या सगळ्यांचं बळ
बनतात. कु ठलीिी अडचण आपल्यापयंत पोिोचण्याआधीच त्याचा नायनाट करण्यासाठी ते
सदैव सज्ज असले तरी संकटांचा सार्ना करायचं कौशल्य ते आपल्यालािी हशकवायला
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हवसरत नािीत. कठीणप्रसंगी तेच सवावत र्ोठा आधार बनून पाठीशी उभे राितात. याचा
अनुभव आपल्या सगळ्यांनाच कधी न् कधी आलेला असतो.
कािी ददवसांपूवी आम्िी ऑदफसर्ध्ये र्हिला ददनाचं जोरदार सेहलब्रेशन
के लं, पण घरी परत जाताना त्याचं सगळं वणवन बाबांनाच फोन करून सांहगतलं िोतं. आपण
र्हिला ददन साजरा करतो खरा! पण पुरुषांचं आपल्या आयुष्यातलं र्ित्त्व आपण नाकारू
शकत नािी िेच खरं ! आर्च्या र्हिला ददनाच्या कायवक्रर्ाला आलेल्या हतन्िी र्ुख्य
पाहण्यािी त्यांच्या व्यावसाहयक आहण खासगी आयुष्यात त्यांच्या पतीचं योगदान दकती
अनर्ोल आिे िे सांगायला हवसरल्या नािीत. यशस्वी पुरुषार्ागे स्त्री खरोखरच असते का ते
ठाऊक नािी पण एका यशस्वी स्त्रीर्ागे र्ात्र पुरुष खंबीरपणे उभा असावाच लागतो. र्ग
तो पती, वडील, हर्त्र, भाऊ कु णीिी असो. पैकी वहडलांची जागा कु णीिी घेऊ शकत नािी िे
हनर्मववाद सत्य आिे.
बरं , एवढं असूनिी आईसारखं गोड-गोड वागणं र्ात्र वहडलांना शक्य िोत
नािी. नारळा-फणसासारखे असलेले वडील वरकरणी रुि आहण तापट वाटले तरी आतून
त्यांच्या र्नात सदैव र्ायेचा झरा खळाळत असतो. र्ुलांना र्ात्र र्ुलींच्या तुलनेत
वहडलांचा धाक जास्त असतो. र्ाझ्या सासरी आजवरच्या अनुभवांवरून तरी र्ाझ्या
नणंदच
े ं वहडलांशी वागणं र्ाझ्या नवर्याच्या तुलनेत अहधक र्ोकळं आिे, असं र्ला कायर्
जाणवतं. ती जेव्िा र्ाझ्या सासऱ्यांशी ददलखुलास बोलत असते तेव्िा र्लािी नकळत
बाबांची आठवण आल्याहशवाय राित नािी. आता र्ीसुद्धा र्ाझ्या सासर्यांशी बरीच
र्ोकळे पणाने बोलते, गप्पा र्ारते. याउलट र्ाझा नवरा वहडलांशी बोलताना सांभाळू न,
त्यांचा र्ूड पाहूनच बोलत असतो. ते र्ात्र त्याची कायर् दफरकी घेत असतात. र्ला भाऊ
नसल्याने र्ािेरी या गोष्टीचा अनुभव आला नव्िता. कारण आठवतंय तेव्िापासून वहडलांची
भीती नािी तर कायर् आदर आहण आधारच वाटत आला आिे. आर्च्यातलं नातं खूप
र्ोकळ्या स्वरूपाचं आिे. र्ी आहण बाबा अनेक गोष्टींवर बोलतो, भांडतो, चचाव करतो. खरं
सांगू तर आज र्ला जो कािी स्वयंपाक करता येतो त्यातला अध्यावहून जास्त तर र्ी
बाबांकडू नच हशकलेय. कारण ते स्वत: उत्तर् स्वयंपाक करतात. संगीताची, जुन्या
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हसनेर्ांची, वाचनाची, कर्वलेले पैसे साठवण्याची आहण त्यांचा योग्य उपयोग करण्याची,
अशा अनेक सवयी र्ला बाबांकडू नच हर्ळाल्या आिेत.
वहडलांचे जेव्िा सासरे िोतात तेव्िािी त्यांची भूहर्का बदलत नािी. सासूच्या
बाबतीत जसं ‘त्याची’ आहण ‘हतची’ यात जर्ीन-आसर्ानाचा फरक असतो तसा
सासऱ्यांच्या बाबतीत पािायला हर्ळत नािी. र्ुलीचे वडील जेव्िा हतचं कन्यादान करताना
र्ुलाच्या िातात हतचा िात देतात तेव्िाच कदाहचत बाजूला उभे राहून हवधी पािणारे
सासरे नकळत हतचं पालकत्व स्वीकारत असावेत. कािी म्िणा, सासरी गेल्यावर जेव्िा
अहप्रय पररहस्थतीचा सार्ना करावा लागतो तेव्िा ‘सासर्यांचाच आधार िोता िो’असं
सांगणार्या बर्याच जणी आजूबाजूला सापडतील. अगदी र्िाभारतातलं उदािरण घेतलं
तरी पांडू राजा वारल्यानंतर कुं तीने देशोधडीला लागू नये म्िणून हपतार्ि भीष्र् जे हतच्या
सासर्यासर्ानच िोते, त्यांनीच हतला पुन्िा स्वगृिी आणले आहण अखेपयंत आधार ददला
िोता.
आज र्ात्र सासू-सुनांच्या कु रबुरीत सवावत जास्त वाईट अवस्था असते ती
सासर्यांचीच; कारण कु णाची बाजू घ्यावी याचा हनणवय त्यांच्यासाठी अत्यंत कठीण ठरत
असतो. तेव्िा र्ुत्सद्दीपणे हनणवय घेऊन सवावची र्नं सांभाळत त्यांनाच हनणवय घ्यायचा
असतो. खरं तर िी तारे वरची कसरत ते आयुष्यभर करत राितात पण कधीिी त्याचा
गवगवा करत नािीत. त्यांचं र्न सर्जून घ्यायला आपणच कर्ी पडत असतो कदाहचत!
सुनेला सांभाळू न घेणारे आहण प्रसंगी र्ुलाचे कान धरणारे वडील वास्तहवक
र्ुलाला चुका करण्यापासून परावृत्त करत असतात. कारण कािी वषावपूवीच लग्न,
संसाराच्या हनसरड्या वाटेवरून कु टुंबाला सोबत घेऊन, सावरत, सांभाळत ते इथपयंत
पोिोचलेले असतात. आपण जर कािी चुका भूतकाळात के ल्या असतील तर आपल्या र्ुलाने
त्याची पुनरावृत्ती करू नये अशी त्यांची प्रार्ाहणक इच्छा असते. र्ुलगा आईच्या दकतीिी
जवळ असला तरी वहडलांइतकं त्याला कु णीिी सर्जू शकत नािी. कारण सासू कधीतरी सून
िोती असं जेव्िा आपण म्िणतो तेव्िा वडीलिी कधीतरी र्ुलगा िोते िेिी तेवढंच खरं आिे.
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पहिल्या सणांची गंर्त

लग्नानंतर वषवभर कु ठलािी सण आला की सवावकडू न,
काय र्ग, सासरहून काय हर्ळालं? अशी दोघांनािी
हवचारणा सुरू िोते. या पहिल्या सणांची उत्सुकता आहण
आनंद कािी वेगळाच असतो, आयुष्यभराच्या आठवणी
देणारा असतो. िे सण साजरे करताना आहण त्यांची
तयारी करताना अनेक गर्तीजर्ती घडत असतात. र्ाझे
नुकतेच कािी पहिले सण साजरे झाले, याची र्जा
तुर्च्यासोबत वाटल्याहशवाय हिगुणीत कशी िोईल?
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आपल्या संस्कृ तीचा आहण वैभवशाली परं परांचा आरसा म्िणजे आपले सण.
आपल्या प्रत्येक सणार्ागे अनेक आख्याहयका आहण हनहर्त्तं असतात. पण सण साजरा
करण्यार्ागे

र्ात्र

घरातल्या,

सर्ाजातल्या

सवावनी

एकत्र

येऊन

सिजीवनाचा,

सर्ाजजीवनाचा अनुभव घ्यावा िा एकर्ेव उद्देश असतो. आपल्याकडे तर इतके र्राठी सण
आिेत की एक संपत नािी तर पुढच्या सणाची तयारी सुरू िोते. आम्िीसुद्धा रं गपंचर्ी
खेळून झाल्यावर लगेच संध्याकाळी गुढीपाडव्याची साडी खरे दी करण्यासाठी गेलो. सणांनी
अशा भरगच्च भरलेल्या वषावर्ुळे ददवस अगदी पटापट हनघून जातात आहण जगणं एकसुरी,
कं टाळवाणं िोत नािी. अशा वेळी र्ला प्रश्न पडतो की फु काचं तत्त्वज्ञान झोडत सण साजरे
न करणारे लोक कसे बरं जगत असतील?
असो, र्ी हगरगावसारख्या र्राठी र्ाणसांचं सांस्कृ हतक कें द्र म्िणवल्या
जाणार्या रठकाणी जन्र्ले आहण लिानाची र्ोठी झाले. त्यार्ुळे सण-सर्ारं भांकडे र्ाझी
ओढ आहण ते साजरे करण्यासाठी र्ाझी उत्सुकता जरा जास्तच असते.
लग्नाच्या वेळी आहण लग्नानंतरिी प्रचंड उत्सुकता असलेल्या अनेक गोष्टींपैकी
एक म्िणजे लग्नानंतर येणारे पहिले सण! सणवार आपण अगदी लिानपणापासून हनयहर्त
साजरे करत असलो तरी लग्नानंतरचे पहिले सण कािी खासच असतात. त्यातिी जावयाचे
वषावचे १२ सण िा फार र्नोरं जक हवषय आिे. कधी जावई या सणांसाठी रुसतो तर कधी
लाजत-बुजत सासरच्या पाहणचाराचा स्वीकार करतो. सुनेसाठीिी पहिले सण म्िणजे
नटण्या-र्ुरडण्याची आहण भेटवस्तू पदरात पाडू न घेण्याची सुवणवसंधीच असते.
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आता खरं तर गुढीपाडव्यानंतर थेट वटपौर्मणर्ेपयंत सणावारांना सुट्टीच आिे
पण तरी आज अचानक सणांहवषयी का हलहितेय? कारण िोळीच्या हनहर्त्ताने र्ाझा
लग्नानंतरचा दुसरा आहण नाताळ धरला तर हतसरा सण साजरा झाला.
आर्च्याकडे र्ाझ्या दोन नणंदांची कु टुंबं आहण आम्िी असे एकू ण बारा
जणांनी सगळ्या लिान-र्ोठया गोष्टी एकत्र साजरे करण्याची पद्धत आिे. त्यार्ुळे प्रत्येक
सर्ारं भाचा आनंद हिगुणीत िोत असतो. पैकी र्ाझ्या एका नणंदच
े ा सात वषावचा र्ुलगा,
आयवन, का कोण जाणे अगदी पहिल्या ददवसापासून र्ाझ्याशी बोलतच नािी. त्याने
र्ाझ्याशी बोलावं यासाठी घरातली प्रत्येक व्यक्ती कायर् हनरहनराळ्या क्लृप्त्या करत असते
आहण त्यातूनिी अनेक गर्तीजर्ती घडत असतात. लग्नाआधी आर्चा थेट संबध
ं येत
नव्िता, पण लग्नानंतर र्ात्र आम्िी जवळजवळ रोजच सर्ोरासर्ोर येतो त्यार्ुळे
आर्च्यातली दरी दूर करण्यासाठी एखाद्या आइसब्रेकरची गरज िोती. सण-सर्ारं भापेिा
अहधक कु शलतेने िे कार् कोण करणार?
र्ाझं लग्न हडसेंबरर्ध्ये झालं. त्या र्हिन्यात आपले र्राठी सण कािी नसतात
पण आम्िी दफरून आलो त्यानंतर लगेच नाताळ िोता. या संधीचा र्ी फायदा घेतला.
लिान र्ुलांना, एवढंच कशाला र्ला अजूनिी, हिसर्स ट्रीची प्रचंड आवड आिे. र्ी
आदल्या ददवशी त्यासाठी लागणारं सगळं सर्ान आणलं आहण थेट र्ाझ्या नणंदच्े या घरी
जाऊन थडकले, हतथे र्ी र्ुलांसाठी िे आणलंय त्यार्ुळे र्ुलांनी िे झाड सजवण्यासाठी र्ला
र्दत करायची आिे असं जािीरच करून टाकलं. र्ाझा नेर् थोडाफार आयवनच्या जवळ
लागला िोता. त्यार्ुळे हनदान हिसर्स ट्री तयार करण्याच्या हनहर्त्ताने तरी आर्च्यात
थोडाफार संवाद झाला, िेिी नसे थोडके ! ते झाड खरं च खूप सुंदर सजलं, र्ग र्ी ते
नाताळच्या पूववसंध्येला हतथेच ठे वून हनघून आले. दुसर्या ददवशी ते झाड घेऊन र्ाझी
भाचेकंपनी घरी आली आहण ते आर्च्या घरात हवराजर्ान झालं. ते झाड सगळ्यांना इतकं
आवडलं िोतं कीपुढे जानेवारीच्या पहिल्या आठवडयापयंत ते तसंच िॉलर्ध्ये ठे वलं िोतं.
खरं तर या आधी आर्च्या घरी नाताळ वगैरे आहण तोिी अशा पद्धतीने कु णीिी साजरा
के ला नव्िता. पण सगळ्यांना आवडलं आहण र्ाझ्या नवीन कु टुंबाच्या जवळ येण्याचा र्ाझा
पहिला प्रयत्न यशस्वी झाला.
त्यानंतर खर्या अथी र्ाझा पहिला सण आला तो र्करसंक्रांतीचा! गंर्त
म्िणजे याच ददवशी र्ाझा वाढददवससुद्धा असतो आहण आदल्या ददवशीच आर्च्या लग्नाला
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एक र्हिना पूणव झाला िोता. त्यार्ुळे रात्री १२ वाजताच के क कापून आम्िी दोन्िी गोष्टी
साजर्या के ल्या. सेहलब्रेट करण्यासाठी आर्च्याकडे त्या ददवशी भरपूर कारणं िोती. र्ाझ्या
सासर-र्ािेरचे, पररसरातल्या र्ैहत्रणी असे सगळे जर्ले. र्ाझं पहिलं िळदीकुं कू , िलव्याच्या
दाहगन्यांची वाडी, र्करसंक्रांतीची पूजा अशी सगळी र्जा िोती. एवढया सगळ्या
गडबडीतूनिी थोडासा वेळ चोरून सागर र्ला वाढददवसाची भेट आणण्यासाठी घेऊन
गेलाच.
पहिल्या सणाची उत्सुकता आहण आनंद खरं तर दोघांसाठीिी सारखाच
असतो. पण खरी गंर्त येते जेव्िा दोघंिी नोकरी करणारे असतात आहण सुट्टयांची बोंबाबोंब
असते. म्िणजे एकाला एका सणाला सुट्टी असते तर दुसर्याला नेर्कं त्याच सणाला
ऑदफसर्ध्ये जायचं असतं. र्ाझ्या कार्ाचं स्वरूपिी थोडं वेगळं असल्याने सुट्टयांची कायर्
र्ारार्ारी असतेच. अगदी आत्ता िोळीलािी ऑदफसची संपूणव इर्ारत ररकार्ी असताना र्ी
र्ात्र सजूनधजून ऑदफसला आले िोते कारण इथून आम्िाला थेट र्ाझ्या र्ािेरी जायचं
िोतं. दुपारी चारनंतर र्ुंबादेवीचं दशवन घेऊन, र्ािेरचा सण करून, िोळीला नारळ अपवण
करून, जेवून आम्िी रात्री जवळजवळ १२ वाजता र्ाझ्या सासरच्या िोळीला नारळ अपवण
करायला गेलो िोतो. तोवर हतथे सगळ्यांचा खोळं बा झाला पण उत्साि र्ात्र हतळर्ात्र
कर्ी झाला नव्िता. दुसर्या ददवशी सुट्टी घेता आली म्िणून सगळ्यांसोबत रं गपंचर्ी तरी
छान खेळता आली.
असं पुढे प्रत्येकच सणाच्या वेळी िोत रािणार, पण सुदव
ै ाने र्ाझ्या सासरचे
र्ाझ्या व्यावसाहयक जबाबदार्या सर्जून घेतात. प्रत्येकीच्याच वाटयाला िे येतंच असं नािी
पण म्िणून र्ीिी त्यांना प्रत्येकच वेळी गृिीत धरू शकत नािी कारण र्ाझं कार्ाप्रहत जसं
कतवव्य आिे तसं घराप्रहतिी आिेच. पण अशी तारे वरची कसरत करूनिी शेवटी सवावना
आनंद हर्ळाला की सगळी धावपळ साथवकी लागल्यासारखी वाटते.
प्रत्येक सणाच्या आठवणी वेगळ्या असल्या तरी पुढे दकत्येक वषव िेच सण
दरवषी येत राितील. पण लग्नानंतरच्या पहिल्या सणांच्या आठवणी कपाटाच्या कोपर्यात
ठे वलेल्या अत्तराच्या कु पीप्रर्ाणे र्नाच्या कोपर्यात सदैव दरवळत राितील, यात शंका
नािी.
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लग्नानंतरचं यश / यशस्वी स्त्रीची व्याख्या

एखादी स्त्री उच्च पदावर पोिोचली की आपल्याला
अहभर्ान
वाटतो.
हतला
आपण
यशस्वी
स्त्री असं हबरुद हचकटवून टाकतो. हवशेषतः लग्नानंतर
आहण प्रहतकू ल पररहस्थतीत जर हतने िे यश संपाददत के लं
असेल तर त्याला वेगळं र्ित्त्व प्राप्त िोतं. अशा हस्त्रया
आपल्यासाठी आदशववत असतात. पण त्यांनी कोणत्या
परीहस्थतीत िे यश संपाददत के लं आिे, हवशेषतः लग्न
झालेल्या हस्त्रयांसाठी यशाची व्याख्या काय असते याचा
थोडा उिापोि करण्याचा आज प्रयत्न करतेय.
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िल्ली या सदरातला प्रत्येक लेख हलहून झाल्यावर आता हवषय संपले असं
वाटतं; लग्नाशी संबध
ं ीत आणखी दकती गोष्टींवर हलहिणार? पण नेर्कं त्याचवेळी कािीतरी
नवीन घडतंच; त्यार्ुळे या हवषयाला दकती हवहवधांगी कं गोरे आिेत याचा पुन्िा पुन्िा
अनुभव येतो

आहण

अनुभव तुर्च्यासोबत

तो
वाटण्याची

इच्छा िोते.
लग्न म्िटल्यावर राजाराणीचा

संसार

असं

सुंदर हचत्र

आपल्याकडे लग्नानंतर पतीची ताकद
बनून त्याला कार्ात साथ देऊन संसार
चालवणार्या दकत्येक हस्त्रयांची उदािरणं

आपल्या डोळ्यासर्ोर सािहजकच

आिेत; दीपा आहण सुिास अवचट,

उभं राितं; पण लग्न आहण संसार

आर्टे दाम्पत्य, अंबानी बंधू आहण

करणं िी एवढयावरच संपणारी गोष्ट
नािी िे र्ला नुकतंच उर्गलंय असं
म्िणायला

िरकत

नािी.

सध्या

संगीता धायगुडच
ें ं 'हर्ान' िे पुस्तक
वाचतेय.

स्त्रीच्या

वाचताना

प्रत्येक

संघषावबाबत
वेळी

हतच्या

त्यांच्या पत्नी, हबल गेट्स आहण र्ेस्लडा
गेट्स अशी अनेक उदािरणं देत येतील.
खरं तर इतकं दूर जायचीिी आवश्यकता
नािी. आपल्या गल्लीतल्या
भाजीवाल्याच्या ककवा वडापाव
हवकणार्याच्यासोबत नािी का त्याची
पत्नी खांद्याला खांदा लावून ददवसभर
झटत असते.

ताकतीचा नव्याने प्रत्यय येत असतो.
पतीच्या हनधनानंतर शून्यातून सारं
कािी उभ्या करणार्या अनेक हस्त्रया
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आपण आपल्या आजूबाजूला पाितो. कािींच्या किाण्या प्रहसद्ध िोतात तर कािींचा संघषव
कायर् अंधारातच राितो. पैकी संगीता धायगुडन
ें ी हशिणाची कास धरली आहण नव्ित्याचं
िोतं के लं. पतीच्या हनधनानंतर दोन र्ुलं पदरात असताना कर्ावतं िोण्यावाचून पयावय
नसल्यार्ुळे त्यांनी त्या पररहस्थतीत हशिण पूणव के लं, एवढंच नािी तर आज त्या र्ोठया
सरकारी पदावर कायवरत आिेत. आपणा हस्त्रयांचं िे रूप र्ला प्रचंड भावतं. कािी
र्हिन्यांपूवी नीला सत्यनारायण ह्ा र्िाराष्ट्राच्या पहिल्या हनवडणूक आयुक्त असलेल्या
कतुवत्ववान स्त्रीच्या संघषावहवषयी वाचत िोते. त्यांच्या 'एक पूणव अपूण'व या पुस्तकात जन्र्तः
'ऑटीझर्'

िा

आजार असलेल्या

आपल्या र्ुलाचं सववसाधारण

र्ुलांप्रर्ाणे

संगोपन करण्यासाठी त्यांच्यातल्या आईची झालेली धडपड त्यांनी र्ांडली आिे. कािी
वषांपूवी म्िणजे लक्ष्र्ीकांत बेडच्ें या हनधनानंतर कािी र्हिन्यांनी एका हर्त्रासोबत कािी
कार्ाहनहर्त्त त्यांच्या घरी जाण्याचा योग आला िोता. लक्ष्र्ीकांत असेपयंत कार्
जवळजवळ बंद के लेल्या हप्रया बेडच्ें या पदरात दोन लिानगी र्ुलं िोती. बोलता-बोलता ती
'आता र्ुलांसाठी उभं रिायला िवं' असं म्िणाली आहण कािी र्हिन्यांतच 'जत्रा' हसनेर्ातून
हतने अहभनयिेत्रात पुन:पदापवण के लं. नंतर असं सर्जलं की र्ुलांना हशिणासाठी हतने
कु ठे तरी पाठवलं आिे, ज्यार्ुळे हतला इथे व्यवहस्थत कार् करता येईल, पक्कं खरं च र्ाहित
नािी. पण अशा हृदयस्पशी किाण्या वाचून आपल्याला या हस्त्रयांबद्दल सिानुभूती वाटत
नािी तर आदर वाटतो आहण आत्र्हवश्वास बळावतो.
नवर्यावर अवलंबून रािण्याचे ककबहना त्याने एकटयाने कर्वायचं आहण
इतरांनी बसून खायचं िे ददवस आता राहिले नािीत. नोकरी करणार्या हस्त्रयांचं जरी आता
अप्रूप राहिलेलं नसलं तरी घर आहण कार् या दोन्िी गोष्टी कोण दकती योग्य पद्धतीने
िाताळतं याला र्ित्त्व आिे. आपल्याकडे लग्नानंतर पतीची ताकद बनून त्याला कार्ात साथ
देऊन संसार चालवणार्या दकत्येक हस्त्रयांची उदािरणं आिेत; दीपा आहण सुिास अवचट,
आर्टे दाम्पत्य, अंबानी बंधू आहण त्यांच्या पत्नी, हबल गेट्स आहण र्ेस्लडा गेट्स अशी अनेक
उदािरणं देत येतील. खरं तर इतकं दूर जायचीिी आवश्यकता नािी. आपल्या गल्लीतल्या
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भाजीवाल्याच्या ककवा वडापाव हवकणार्याच्यासोबत नािी का त्याची पत्नी खांद्याला खांदा
लावून ददवसभर झटत असते. नवर्याच्या हर्ळकतीला िातभार लावण्याच्या िेतूने आपल्या
काळजाचा तुकडा असलेल्या लेकराला पाळणाघरात परक्यांच्या स्वाधीन करून त्याच्याच
उज्ज्वल भहवतव्यासाठी अिोरात्र र्ेिनत करणार्या दकती दकती हस्त्रया आपल्या भोवताली
आिेत, आपल्या घरी कार् करायला येणारी कार्वालीच पिा ना! र्ाझ्यासाठी तर याच
सगळ्या खर्या नाहयका आिेत.
र्ाझी एक र्ैत्रीण कॉलेजर्ध्ये असताना नेिर्ी म्िणायची र्ी लग्न करणार
नािी, र्ी खूप र्ोठी कु णीतरी िोणार, खूप पैसे कर्ावणार आहण यशस्वी िोणार. हतच्या या
नेर्क्या शेवटच्या शब्दांवर र्ाझा कायर् आिेप असायचा. हनव्वळ पैसा कर्ावणं ककवा
नोकरी-व्यवसायात र्ोठया हद्यांवर कार् करणं म्िणजे यशस्वी िोणं कसं असू शके ल? बरं ,
यशाची व्याख्या जरी प्रत्येकाची वेगळी असली तरी यशस्वी कु णाला म्िणायचं याचे कािी
ठोकताळे , हनष्कषव असू शकतात.
कर्ावणं िा र्ुद्दा नािीये तर स्वत्व रटकवणं जास्त र्ित्वाचं आिे. २४ तास
घर आहण र्ुलं सांभाळणारी स्त्री म्िणजे उत्तर् स्त्री असंिी म्िणता येणार नािी. र्ाझी नणंद
खरं तर खूप हशकली आिे पण लग्नानंतर घर, र्ुलं या पसार्यात ती इतकी अडकू न गेली आिे
की र्नात असूनिी ती स्वतः साठी कािी करू शकत नाहिए. पैसे कर्ावणं िा उद्देश नसला
तरी स्वतःचं हशिण आहण कौशल्य कु ठे तरी कार्ी यावं म्िणून आता हतची धडपड सुरु झाली
आिे. हतला कािीतरी करावसं वाटतंय िेच सवावत र्ित्त्वाचं आिे कारण इच्छाशक्तीर्ुळेच
पुढचे र्ागव उघडत जातील. याउलट लग्नाच्या वेळी कार्ाचा, नोकरीचा गंधिी नसलेली
र्ाझी आत्या आज पुण्यात नवर्याच्या व्यवसायात पूणवपणे गुंतून, घर-र्ुलं सगळं सांभाळू न
त्यांना कार्ात फार र्दत करते आिे. म्िणूनच र्ला वाटतं की र्ाझ्या नणंदस
े ारख्या सवव
बाजूंनी अडकलेल्या हस्त्रयांनी र्ाझ्या आत्यासारख्या हस्त्रयांचा आदशव सर्ोर ठे वायला
कािीच िरकत नािी.
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कािी ददवसांपूवी आर्च्या ऑदफसर्ध्ये एका र्ोठया वृत्तपत्राच्या संपाददका
आल्या िोत्या. एक स्त्री एवढया र्ोठया हद्यावर, इतकं जबाबदारीचं कार् करतेय, म्िणून
खरं तर आम्िाला त्यांचा अहभर्ान वाटत िोता पण राहून राहून र्ाझ्या र्नात एक गोष्ट
खटकत िोती. चाळीशीतल्या त्या कतवबगार स्त्रीनं लग्न के लं नािीए. लग्न के लं असतं तर िे
यश कधीच हर्ळवता आलं नसतं असं त्याच र्ागे एका र्ुलाखतीत म्िणाल्या िोत्या. त्यांच्या
िेत्रात अव्वल स्थानावर कार् करणार्या त्यांना र्ी यशस्वी संपाददका म्िणेन पण
सोयीस्करररत्या संसाररक जबाबदार्या नाकारून के वळ व्यावसाहयकदृष्टया यशस्वी वाटचाल
करणार्यांना 'यशस्वी स्त्री' असं संबोधणं खरं च योग्य आिे का? असा र्ला प्रश्न पडतो.
त्यापेिा सकाळी चारला उठू न घरातल्या सगळ्यांचे डबे तयार करून बदलापूरहून चेंबूरच्या
शाळे त सकाळी सात वाजता हशकवायला येणार्या र्ाझ्या एका र्ैहत्रणीच्या आईला, ज्यांनी
असे कष्ट घेऊन आपल्या दोन्िी र्ुलांना उत्तर् हशिण देऊन आपल्या पायांवर उभं के लं, त्या
र्ाझ्यासाठी जास्त योग्य आदशव वाटतात.

संसार आहण कार् यांचा उत्तर् सर्न्वय साधणारी स्त्रीच यशस्वी स्त्री म्िटली
पाहिजे. कु ठल्या हद्यावर आहण दकती हर्ळकत यापेिािी कोणत्या पररहस्थतीत ती उभी
रािते आहण न डगर्गता पुढे जात रािते, िे अहधक र्ित्त्वाचं, नािी का!
लग्नाळू ककवा लग्न झालेल्या र्ुलींसर्ोर सत्यवानाची साहवत्री, शंकराची
पाववती आहण हवष्णूची लक्ष्र्ी यांच्यासोबत अशी उदािरणं, िे आदशव ठे वले तर त्या
हनहितच अहधक चांगली गृहिणी, र्ाता आहण त्याहून र्ित्त्वाचं म्िणजे एक 'चांगली स्त्री'
िोऊ शकतील, यात शंका नािी.
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हपढयांर्धील अंतर

दोन हपढयांर्धलं अंतर आहण कोण कोणापेिा अहधक
श्रेष्ठ आिे िा वाद खूप जुना आिे. पारं पररक आिे असं
म्िटलं तरी चालेल. पण गेल्या तीन-चार दशकांर्ध्ये
आपल्या सर्ाजरचनेत आहण सर्ाजाच्या हवचारसरणीत
आर्ूलाग्र बदल झाले आिेत. या बदलांर्धून गेलल
े ी
आर्च्या आधीची हपढी आहण त्याचदरम्यान उभारणी
झालेली आर्ची हपढी यांच्यात र्तभेद जरूर आिेत. पण
दकतीिी र्तभेद असले तरी त्या हपढीचा संघषव
पाहिलेली, अनुभवलेली आहण त्याची जाणीव असलेली
आर्ची िी एकर्ेव हपढी आिे यात शंकाच नािी.
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‘पेरेन्टहूड’ या इं ग्रजी हसनेर्ातल्या र्ुख्य पात्राच्या भूहर्के त असलेला पीटर
क्राऊस म्िणतो की पेरेन्टहूड-पालकत्व म्िणजे पुढच्या हपढीला र्ागवदशवन करणं आहण
र्ागच्या हपढीच्या चुका र्ाफ करणं! िे हवधान कु ठल्यािी देशातल्या कु ठल्यािी हपढीसाठी
अगदी सर्पवक आिे. नवी हपढी हनर्ावण करत असताना एका हपढीतून दुसर्या हपढीकडे
सर्ाजाचा प्रवास सुरू िोत असताना र्ागचं र्ागे ठे वून पुढे पािण्याची आहण त्याचसोबत
आपल्या अनुभवांर्धून पुढच्या हपढीला सजग करण्याची र्ोठी जबाबदारी हवद्यर्ान
हपढीवर येते. िी जबाबदारी उर्गायला अनेकदा थोडा वेळ लागतो आहण तेव्िा सुरू िोतं
दोन हपढयांर्धलं िंियुद्ध! दोन हपढयांर्धली तफावत ज्याला आपण सिजपणे ‘जनरे शन
गॅप’म्िणतो तीच घरातल्या कौटुंहबक स्वास््याचा (ककवा अस्वास््याचा ) पाया आिे असं
म्िणायला िरकत नािी. म्िणजे वडील-र्ुलगा, आई-र्ुलगी आहण अगदी सासू-सुनेच्या
नात्यावरिी या तफावतीचा सवावहधक पररणार् पािायला हर्ळतो. या दोन हपढयांर्धले
र्तभेद आहण वाद सिसा या जनरे शन गॅपर्ुळेच उद्भवत असतात.
र्ी म्िणेन, आता र्ाझ्या आधीची हपढी आहण आर्च्या हपढीत प्रचंड तफावत
आिे. पण कदाहचत असं प्रत्येकच हपढीला वाटत असेल. आधीच्या हपढीचे हसनेर्े,
कपडयांच्या पद्धती, सणवार साजरे करण्याच्या पद्धती, आनंद-दु:ख व्यक्त करण्याच्या
पद्धती, देव, श्रद्धा, खाण्या-हपण्याच्या सवयी, भाषा, संगीत, साहित्य, खेळ, अभ्यास,
पयवटन, आर्मथक गहणतं, सगळं सगळं च पुढच्या हपढीकडे जाईपयंत पूणवपणे बदलून गेलल
े ं
असतं. जे िा बदल स्वीकारू शकत नािीत ते स्वत: कायर् अडकू न राितात आहण पुढे
जाणार्यालािी र्ागे खेचत राितात.
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आर्च्या घरात सात ते साठ दरम्यानच्या प्रत्येक वयोगटातली र्ाणसं आिेत.
िे ज्या वेळी र्ाझ्या लिात आलं तेव्िा र्ला फार गंर्त वाटली. र्ग र्ी त्यांच्या
बोलण्याकडे, वागण्याकडे आहण अथावत हवचार करण्याच्या पद्धतीकडे थोडं बारकाईने पाहू
लागले. त्यातिी र्जा अशी असते की सवावत लिान हपढीचं वयाने सवावत र्ोठया असलेल्या
हपढीशी जास्त चांगलं जर्तं. कारण त्यांच्या हवचारांवर आहण कृ तींवर या दोन्िी हपढया
ठार् असतात. र्धल्या सवव हपढया र्ात्र ना इथले ना हतथले म्िणून कधी आर तर कधी पार
असा खेळ खेळत राितात.
म्िणजे सवावत र्ोठी हपढी असलेली घरातली र्ोठी र्ाणसं आम्िाला जे कािी
सांगतात त्यावर फार वाद-हववाद न करता र्ोठयांची आज्ञा म्िणून आम्िी हनर्ूटपणे पाळत
असतो आहण त्याच वेळी काळासोबत धावताना आहण लिानांच्या हपढीला र्ागासलेले वाटू
नये म्िणून आधुहनकतेची कास धरण्याचीिी आर्ची सतत धडपड सुरू असते. सवावत लिान
असलेली हपढी र्ात्र ‘आम्िी िे करणार नािी ककवा िेच करणार’ असं ठार्पणे सांगून हवषय
संपवून र्ोकळी झालेली असते. र्ोठे दख
े ील ती ‘नवीन हपढी आिे, ती अशीच वागणार’
म्िणून सोडू न देतात पण अनेकदा त्यांच्या आहण छोटयांच्या हपढीदरम्यान एक हपढी
आर्चीिी आिे आहण आर्च्या हपढीचीिी कािी तत्त्व आहण र्यावदा असू शकतात िे त्यांच्या
लिातच येत नािी. त्याचप्रर्ाणे त्यांच्या बोलण्याला ककवा सूचनांना अनुभवाचं पाठबळ
आिे िे आर्च्यािी लिात यायला अनेकदा वेळ लागतो.
बरे चदा ते त्यांच्या जागी आहण आम्िी आर्च्या जागी योग्यच असतो. गरज
असते ती फक्त दोघांनीिी आपापल्या हपढीच्या कुं पणांचे काटेरी वेल अलगद बाजूला सारून
दुसर्याच्या कुं पणात डोकावण्याची! प्रत्येक हपढीचा स्वत:चा संघषव असतोच. र्ग तो
कु ठल्यािी प्रकारचा असू शकतो. स्थैयव आहण अहस्तत्वासाठी आर्च्या आधीच्या हपढीला
म्िणजेच र्ाझ्या आई आहण सासूच्या हपढीला जेवढा संघषव करावा लागला तेवढा आम्िाला
कदाहचत करावा लागत नािी, लागणार नािी. कारण िी हपढी त्या काळातली आिे जेव्िा
सर्ाजरचनेत आर्ूलाग्र बदल घडत िोते, औद्योहगक क्रांती िोत िोती, र्िागाई वाढत िोती.
पूवीच्या २०-२५ जणांच्या एकत्र कु टुंबाच्या गोतावळ्यातून बािेर पडू न आपली हवभक्त
कु टुंबं चालवण्याची पद्धत िळू िळू र्ान वर काढत िोती. िे सगळं त्या काळी अगदी नवीन
असल्यार्ुळे नवं घर शोधण्यापासून, घरच्यांचा रोष पत्करण्यापयंत सारं कािी त्यांना सिन
करावं लागत िोतं. पण तेव्िा जर त्यांनी ते सिन के लं नसतं तर कदाहचत आज आर्ची हपढी
वेगळ्या पाश्ववभूर्ीवर तयार झालेली असती. हवभक्त कु टुंब पद्धतीत वाढल्यार्ुळे आर्च्या
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हपढीत अहधक र्ोकळे पणा आला. आपल्या आधीच्या हपढीने खर्याअथी कोणती चळवळ
पुकारून आपल्याला िे ‘स्वातंत्र्य’ हर्ळवून ददलंय याची जाणीव आर्च्या हपढीला थोडया
अहधक प्रर्ाणात आिे तरी आर्च्या पुढच्या हपढीला ती असेलच िे नक्की सांगता येत नािी.
कारण त्यांच्यापुढे आणखी वेगळी आव्िानं वाढू न ठे वलेली असतील. आताची हपढी अहधक
हशकलेली आहण व्यावसाहयकदृष्टया सिर् आिे.
र्ुळात हशिण असल्यार्ुळे कु ठल्यािी पररहस्थतीत कर्ावता येण्याची शक्यता
आिे. आता अगदी वेगळा संसार थाटायची वेळ आलीच तरी िल्ली नवरा-बायको दोघंिी
कर्ावती असतात. गृिकजावच्या िजारो योजना ददर्तीला उभ्या असतात. पूवी हशिणच
जेर्तेर् असायचं कारण हशिणाचं र्ित्त्व लिात आलेलं नव्ितं. त्यार्ुळे पुढचा प्रवास
अहधक खडतर िोत असे. आर्च्या वयात जेव्िा त्यांना कु टुंबापासून वेगळं िोऊन कु ठे
रािायचं असे प्रश्न पडत िोते, त्याच वयात आज आम्िी घराच्या िॉलर्ध्ये एसी कोणत्या
कं पनीचा लावायचा िा हवचार करत असतो. कारण आर्चा घराचा प्रश्न त्यांनी एक हपढी
आधीच सोडवून ठे वलेला असतो. आम्िी अहधक हशकलेले आहण अहधक कर्ावते म्िणून
अहधक यशस्वी असं म्िणता येईल का? तर नािी. खर्याअथी यशस्वी ती हपढी आिे ज्यांनी
सर्ाजात हवभक्त कु टुंब पद्धतीचा यशस्वी पायंडा पाडला, ज्यार्ुळे अनेक कु टुंबांचं आयुष्य
सुखकर झालं. सुरुवातीचे कािी ददवस संघषव के ल्यानंतर आज हर्ळणारा र्ोकळे पणा आहण
स्वातंत्र्य प्रत्येकालाच िवंिवंसं आिे. प्रत्येकच गोष्टीला दोन बाजू असतात त्याप्रर्ाणे हवभक्त
कु टुंब पद्धतीलािी चांगली आहण वाईट अशा दोन्िी बाजू आिेतच. एकत्र कु टुंबात अडीनडीला नातेवाईक धावून येऊ शकत िोते असा जर कु णी युहक्तवाद के ला तर आतािी
र्ोबाइलच्या एका टरगवर ककवा एखाद्या र्ेसेजवर िे सिज शक्य आिेच. शेवटी एकत्र राहून
र्नाने दूर रािण्यापेिा दूर राहून र्नाने जवळ रािणं कधीिी योग्य आहण सगळ्यांच्याच
सोयीचं असतं िे त्यांना पटलं म्िणून आर्ची हपढी एक पाऊल पुढे जाऊन इतर आव्िानांना
तोंड देण्यासाठी सज्ज झाली.
भहवष्यात आणखी र्ोठी आव्िानं असतील त्या वेळी या र्ागच्या हपढीचे
अनुभवच कार्ी येतील आहण या आव्िानांतून आम्िी कर्ावलेले अनुभव आर्च्या पुढच्या
हपढीला उपयोगी ठरतील. िे चक्र अहवरत चालत रािणार. गरज आिे ती फक्त प्रत्येक
हपढीचा, त्यांच्या हवचारांचा आदर करण्याची आहण काळासोबत सतत पुढेच चालत
रािण्याची!
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पहिलं भांडण प्रेर्ाचं (Article 13)

आपलं घरात कु णाशी भांडण झाल्यावर असं सांगण्यात
येतं की आपण त्याच्याशीच भांडतो ज्याच्यावर आपलं
खूप प्रेर् असतं. िे बर्याच अंशी खरं िी आिे. आपल्या
आई-वहडलांशी, भावंडांशी नािी का आपण अगदी िक्काने
भांडतो. लग्नानंतरच्या भांडणांची र्ात्र र्जाच कािी और
असते. कधी सासू-सुनेर्धलं आंबट-हतखट भांडण तर कधी
नवरा-बायकोचं गोड भांडण, आर्चंिी लग्नानंतरचं
अगदी पहिलं-वहिलं भांडण परवा झालं, िा अनुभव
तुर्च्यासोबत वाटल्याहशवाय पूणवच िोऊ शकत नािी.
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र्ाझ्या लग्नानंतर दोन-एक र्हिने झाले असतील जेव्िा र्ाझ्या एका सरांनी
चौकशी करण्यासाठी र्ला फोन के ला. गप्पांच्या ओघात त्यांनी र्ला हवचारलं, ‘काय र्ग,
भांडलात की नािी अजून?’ त्यावर र्ी ‘अहजबात नािी, आम्िी र्ुळीच भांडत नािी’ असं
उत्तर ददलं. पण र्ाझ्या बोलण्यातला अहभर्ान त्यांच्या पुढच्या वाक्याने पार पुसला गेला.
‘र्ग कसले तुम्िी नवरा-बायको, भांडण झाल्याहशवाय संसाराला सुरुवात िोत नािी. तुर्चं
जेव्िा कधी पहिलं भांडण िोईल
तेव्िा फोन के ला नािीस तरी
चालेल पण र्ाझी आठवण नक्की
काढ’ आहण काय गंर्त आिे आर्चं

लग्नानंतर

खरं च भांडण झाल्यानंतर र्ला

वडीलधारी र्ाणसं आिेत म्िणून त्याने

सगळ्यात आधी त्यांचे िे शब्द

हतला

आठवले आहण नकळत आता र्ाझा

नेसण्याची, वागण्याची सारी बंधनं हतने

संसार खर्या अथी सुरू झाला या

हनर्ुटपणे पाळली पण पुढे याचा आग्रि

भावनेने र्ी र्नोर्न खूश झाले.
असे
वडील,

भावंड,ं

दकती

वेळा

आपण

ददसण्या-

वाढतच गेल्याने अखेर हतने बंडखोरीचं

हर्त्र-र्ैहत्रणींशी

वाटेल तसंच वागणार’असं जािीर करून

आहण

दकत्येक

भांडणाला खास र्ित्त्व आिेच.
आर्च्यातला वाद अगदी आजच्या
शोभेल

असा

‘व्िॉट्सअॅप’वर चॅट करताना सुरू
आहण

ददलेली

घरात

अस्त्र बािेर काढलं आहण ‘आता र्ी र्ला

लग्नानंतर नवर्यासोबत िोणार्या

झाला

घालून

र्हिने

आई-

हवषयांवरून भांडत असतो. पण

हपढीला

सिा-आठ

संध्याकाळी

ऑदफसर्धून घरी परत आल्यावर

ती र्ोकळी झाली. आता र्ात्र र्ाझ्या या
हर्त्राची फारच पंचाईत झाली आिे.
कारण हतच्या अशा पहवत्र्याने जरािी
हवरोध के ला तरी घरात हवतंड-वाद
िोण्याचीच शंभर टक्के खात्री असते.
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प्रत्यि शाहब्दक लढाईला सुरुवात झाली. अखेर आई-बाबांनी र्धे पडू न त्याला पूणवहवरार्
लावला. यात गंर्त अशी िोती की, आम्िी र्ुळी एखाद्या हवहशष्ट हवषयावर ककवा
र्तभेदांर्ुळे भांडतच नव्ितो तर आर्चं एकर्ेकांवर दकती प्रेर् आिे, दकती काळजी आिे
आहण आम्िी जे कािी करतोय ते त्याच प्रेर्ापोटी िेच एकर्ेकांना रागाने आहण आवाज
चढवून सांगत िोतो. आम्िी तेव्िा तसे का वागत िोतो िे खरं च आम्िालािी सर्जलं नािी.
दुसर्या ददवशी आम्िी याच गोष्टीवर खूप िसलो, र्स्त शॉस्पग करायला गेलो, बािेर
जेवायला गेलो. पण आर्च्या भांडणाच्या त्या तेवढया वेळापुरती र्ात्र घरातल्या
सगळ्यांचीच घाबरगुंडी उडाली िोती.
नवरा-बायकोच्या संसाराला भांडणाहशवाय गोडी नािी, असं म्िणतात ते
अगदी खरं आिे. भांडणाने प्रेर् वाढतं असंिी म्िणतात, ते दकतपत खरं आिे ते सांगता येत
नािी. पण भांडण िोताना दोघांच्यािी र्नात कािी काळ साचलेलं, खटकणारं , कधी र्ुद्दार्
दडवून ठे वलेलं सगळं बािेर येतं आहण र्नं र्ोकळी िोतात िे नक्की! अथावत शांतपणे बसून,
संवाद साधूनिी अनेक गोष्टी सोडवता येतातच पण कदाहचत सगळ्याच नािी. अशा न
बोललेल्या, साचलेल्या गोष्टी रागाच्या, भांडणाच्या ककवा वाद-हववादांच्या वेळी शब्दांिारे
आपली वाट र्ोकळी करून घेत असतात. काळजी फक्त घ्यायची असते ती बेभान न
िोण्याची! कारण तोंडातून हनघालेला एक चुकीचा शब्दिी संपण
ू व वातावरण दूहषत करण्यास
कारणीभूत ठरू शकतो.
र्ाझ्या

हनरीिणाप्रर्ाणे

आहण

इतरांच्या

ऐकलेल्या

अनुभवांप्रर्ाणे

लग्नानंतरच्या पहिल्या वषावत नवरा-बायकोर्ध्ये िोणार्या भांडणांसाठी कािी हवहशष्ट गोष्टी,
हवहशष्ट पररहस्थती कारणीभूत असते, असं र्ाझ्या लिात येत आिे. सुरुवातीच्या कािी
र्हिन्यांत ‘ट्रायल अँड एरर’ बेहससवरच एकर्ेकांशी वागणं चालू असतं, असं म्िटलं तरी
वावगं ठरणार नािी. कारण एकर्ेकांच्या स्वभावाची, काय बोललं तर, कसं वागलं तर
आवडतं ककवा आवडत नािी याची पुरती कल्पना नसते. ती अनुभवांर्धूनच येते. अगदी
प्रेर्हववािांर्ध्येिी असंच िोत असावं कारण लग्नाआधी एकर्ेकांना दकतीिी चांगलं ओळखत
असण्याचा दावा के ला तरी लग्नानंतर पररहस्थती सोबतच इतर अनेक गोष्टीिी बदलतात. या
अनेक गोष्टींर्ध्ये पोशाखापासून रािणीर्ानापयंत आहण भाषेपासून आवडी-हनवडीपयंत
सगळं च आलं. िे बदल दोघांनीिी स्वीकारण्यासाठी थोडा वेळ जावाचं लागतो. पण याच
दरम्यान र्तभेद िोण्याची, बंडखोरी िोण्याची सवावत जास्त शक्यता असते.
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र्ाझ्या एका हर्त्राचा अगदी ताजा दकस्सा आिे. नुकतंच त्याच्या
प्रेर्हववािाला एक वषव पूणव झालं म्िणून शुभेच्छा देण्यासाठी र्ी त्याला फोन के ला तर तो
र्ला एकदर् त्याची ‘दुखभरी दास्तान’च ऐकवू लागला. म्िणे आर्च्यात िल्ली वरचेवर
खटके उडतात वगैरे. र्ला त्याचा आग्रिी आहण कािीसा हचडखोर स्वभाव र्ािीत असल्याने
कारणांची कल्पना आलीच. पण त्याच्या बोलण्यावरून त्याच्या बायकोचा स्वभाविी
त्यांच्यासारखाच असावा असं वाटलं. लग्नानंतर सिा-आठ र्हिने घरात वडीलधारी र्ाणसं
आिेत म्िणून त्याने हतला घालून ददलेली ददसण्या-नेसण्याची, वागण्याची सारी बंधनं हतने
हनर्ुटपणे पाळली पण पुढे याचा आग्रि वाढतच गेल्याने अखेर हतने बंडखोरीचं अस्त्र बािेर
काढलं आहण ‘आता र्ी र्ला वाटेल तसंच वागणार’असं जािीर करून ती र्ोकळी झाली.
आता र्ात्र र्ाझ्या या हर्त्राची फारच पंचाईत झाली आिे. कारण हतच्या अशा पहवत्र्याने
जरािी हवरोध के ला तरी घरात हवतंड-वाद िोण्याचीच शंभर टक्के खात्री असते. त्यार्ुळे तो
हबचारा आता गप्पच झाला आिे.
याउलट, र्ाझ्या जुन्या ऑदफसर्धल्या एक सिकार्याचं दोन वषावपूवी लग्न
झाल्यानंतर त्याच्या बायकोने त्याच्या सगळ्या हर्त्र-र्ैहत्रणींपासून त्याला जणू तोडू नच
टाकलं. अगदी त्याने फार काळ फोनवर बोललेलं ककवा चॅट के लेलंिी हिला अहजबात
आवडायचं नािी. र्ाझ्या या सिकार्याचा हर्त्र-र्ैहत्रणींचा खूप जुना गोतावळा असल्याने
त्यांना प्रत्येक वेळी टाळणं त्याला अशक्य िोत नािी आहण बायको पाठवत नािी असं
कोणता पुरुष हर्त्रांना सांगेल! त्याची पुरती कोंडी झाली िोती. अखेर त्यानेिी थोडा पहवत्रा
बदलला आहण आता तो हतच्या नकळतच त्यांना भेटतो आहण ती कािी म्िणालीच तर
त्याकडे सपशेल दुलवि करतो. ‘ताणलं की तुटतं आहण अहत दाबून ठे वलं की उसळू न वर येतं’
िी सूत्री म्िणूनच लिात ठे वण्याजोगी आिे. र्ला वाटतं, एकर्ेकांच्या कािी छोटया-र्ोठया
गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुलवि करणं आहण परस्परांच्या व्यहक्तस्वातंत्र्याचा आदर करणं सवावत
र्ित्त्वाचं आिे. आर्च्यातलं छोटेखानी भांडण शांत बसून चचाव के ल्यावरच सुटलं, त्यार्ुळे
संवादाला पयावय नािी िे नक्की पण िा संवाद योग्य वेळेत आहण योग्य वेळी व्िायला िवा.
बाकी नवरा-बायकोच्या गोड नात्याला भांडणांचा कडू -हतखट-आंबट स्पशव िवाच. संसाराची
लज्जत वाढवण्यासाठी र्ाझ्या सरांसारखे कािी अनुभवी खेळाडू ‘भांडा सौख्यभरे ’असा
आशीवावद देतात तो चांगल्या अथी सुफळ िोवो!
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पाठीशी उभं रािणारं कु टुंब (Article 14)

आपण व्यक्ती म्िणून दकतीिी सिर् असलो तरी
कसोटीच्या वेळी आपल्याला आधाराची आवश्यकता
असतेच. िा आधार कधी हर्त्र-र्ैहत्रणींकडू न हर्ळतो तर
कधी कु टुंबाकडू न! आव्िानात्र्क पररहस्थतीत जे आपल्या
पाठीशी उभे राितात तेच आपले खरे हितस्चतक, असं
आजवर ऐकलं िोतं. अशाच एका प्रसंगाने र्ाझा यावरचा
हवश्वास दृढ झाला. हवशेषत: सासरची र्ाणसं जेव्िा
आपल्या र्ित्त्वाच्या प्रसंगी आपला सगळ्यात र्ोठा
आधार बनतात तेव्िा नात्यांचं र्ित्त्व हिगुहणत िोतं.
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र्ाणसांची पारख कठीण प्रसंगीच िोते, असं म्िटलं जातं. याचा प्रत्यय र्ला
नुकताच प्रत्यि आयुष्यात आला आहण िा अनुभव र्ला कािी प्रर्ाणात अचंहबतिी करून
गेला. सगळं छान, सुरळीत सुरू असताना प्रत्येक जण तुर्च्यासोबत असतोच, पण
संघषावच्या वेळी जे पाठीशी उभे राितात त्यांनाच कु टुंब म्िणणं योग्य आिे. र्ी या सदरात
र्ाझ्या सासरच्या र्ाणसांबद्दल जेव्िा भरभरून चांगलं हलहिते तेव्िा अनेक जण र्ला
हवचारतात की खरं च असं आिे की तू काल्पहनक हलहितेस? र्ला यावर खरं च िसू येतं.
चांगलं सासर असणं िी आपल्याकडे काल्पहनक गोष्ट आिे, या हवचाराचंच र्ला नवल
वाटतं. िी बाब काल्पहनक नसली तरी दुर्मर्ळ नक्कीच आिे. एखाद्या र्ुलीला सासरच्या
लोकांनी पाटठबा ददल्यार्ुळे ती पुढे बरं च कािी करू शकली, याच्या अनेक किाण्या र्ी
ऐकल्या आिेत. र्ाझी किाणीिी पुढे जाऊन कदाहचत तशीच झाली तर र्ला र्ुळीच आियव
वाटणार नािी.
लग्नानंतरचे चार र्हिने सुरळीत गेल्यानंतर अचानक र्ाझ्यासर्ोर दोन
आव्िानात्र्क घटना येऊन उभ्या ठाकल्या. पैकी एकाला र्ी स्वत: हनर्ंत्रण ददलं िोतं तर
दुसरी अगदी अनपेहित िोती. तसे अचानक उद्भवलेले संघषावचे प्रसंग यापूवीिी अनेक आले
पण यावेळी पररहस्थती वेगळी िोती. सिज एका वैद्यकीय चाचणीसाठी हगरगावहून
र्ाझ्याकडे र्ुलुंडला आलेल्या र्ाझ्या आईला कािी कारणास्तव अचानक िॉहस्पटलर्ध्ये
भरतीच करावं लागलं आहण प्रकरण इतकं वाढलं की चार ददवस ती िॉहस्पटलर्ध्येच िोती.
हतला दाखल करताना र्ी आहण सागर दोघंिी ऑदफसर्ध्ये िोतो तेव्िा र्ाझ्या सासरच्या
सगळ्या र्ाणसांनी एकत्र येऊन बाबांना पुढच्या सगळ्या गोष्टींर्ध्ये र्दत के ली. त्यानंतरिी
आई-बाबांच्या रािण्याची, जेवणाची एवढंच काय तर आरार्ाचीिी काळजी ते इतक्या
सिजपणे घेऊ लागले. जणू िे ऋणानुबंध वषोन वषावचे आिेत. एका वषावपूवीपयंत िी सगळी

लेक लाडकी सासरची

तृप्ती एकबोटे देवरुखकर

कु टुंबं एकर्ेकांना ओळखतिी नव्िती यावर कु णाचा जरािी हवश्वास बसणार नािी. या
सगळ्या पररहस्थतीत आर्ची खरी कसोटी तेव्िा लागली जेव्िा र्ाझ्या सासू-सासर्यांना
पूववहनयोहजत कारणार्ुळे आम्िाला या पररहस्थतीत सोडू न दोन ददवसांसाठी पुण्याला जावं
लागलं. िोय, नािी करत ते अखेरीस र्नावर दगड ठे वून हनघाले कारण आम्िी दोघांनी
त्यांना सगळं सांभाळू न घेऊ, असा हवश्वास ददला. प्रत्यिात र्ात्र आर्ची खूपच तारांबळ
उडाली. त्यावेळी र्ाझ्या दोन्िी नणंदा आहण त्यांची कु टुंबं आर्च्या र्दतीला धावून आली
आहण आर्चा हनभाव लागला. खरं तर या आधीिी अशी पररहस्थती आर्च्यावर अनेकदा
आली आिे, तेव्िा तर आर्चा चौघांचाच पररवार असल्याने कसंबसं अशा पररहस्थतीतून
आम्िी पार पडत िोतो. यावेळी र्ात्र १०-१२ जणांचं संपूणव कु टुंब आर्च्या पाठीशी उभं
राहिल्याने खूपच र्ोठा ददलासा हर्ळाला.
चार ददवसांनंतर सगळे ररपोट्सव नॉर्वल येऊन आईला हडस्चाजविी हर्ळाला
पण या संपूणव घडार्ोडीर्ुळे र्ला आहण सागरला आर्च्या जबाबदार्यांचं एक वेगळं च भान
आलं एवढं नक्की! एरव्िी आपल्याच र्स्तीत नव्या नवलाईचे ददवस एंजॉय करत स्िडणारं
आम्िा दोघांचं हवर्ान या प्रसंगार्ुळे अिरश: परत जहर्नीवर आलं असं म्िणायला िरकत
नािी. आपल्या आजूबाजूला के वढी र्ाणसं आिेत, आपल्यावर दकती जणांची जबाबदारी
आिे आहण दकती लोक आपली जबाबदारी घेण्यासाठी तत्पर आिेत याचा नव्याने उलगडा
झाला. भहवष्यात येणार्या कोणत्यािी संघषावचा आम्िी एकहत्रतपणे सार्ना करू शकतो
याची आम्िाला खात्री पटली. आर्चा एकर्ेकांवरचा हवश्वास हनहितच त्यार्ुळे हिगुहणत
झाला.
दुसरं म्िणजे र्ी ओढवून घेतलेल्या प्रसंगाने र्ला र्ाझ्या कु टुंबाची जणू नव्याने
ओळख करून ददली. सध्या र्ला नोकरी आहण कार्ाच्या वेळापत्रकानुसार र्ाझ्या घरातल्या
र्ाणसांना भरपूर वेळ देता येतो िे खरं पण कररअरर्ध्ये पुढं जाण्याची संधी सर्ोरून चालून
आली आहण र्ाझ्या हनणवयिर्तेचा अिरश: कस लागला. या नवीन कार्ार्ुळे र्ाझा अहधक
वेळ कार्ात आहण खूप थोडा वेळ घरी देण्यासाठी वाचणार िोता, त्यार्ुळे ते र्ी करावं की
नािी याबद्दल र्नाची हिधा र्न:हस्थती झाली. सागरचंिी र्त कािी याबद्दल अनुकूल नव्ितं
कारण प्रवास थकवणारा िोता त्यार्ुळे र्ाझ्या र्नातला गोंधळ आणखी वाढला. नंतर िो,
नािी करताना त्यानेिी अखेर संपूणव पाटठबा देण्यासाठी संर्ती दाखवली. पण त्यापुढे खरं
आव्िान िोतं ते सासू-सासर्यांना या गोष्टीसाठी तयार करणं. घरी यायला उशीर िोणार िी
गोष्ट त्यांच्या पचनी पडेल की नािी याबद्दल र्ाझ्या र्नात शंका िोती म्िणून अनेक ददवस
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र्ी िा हवषय त्यांच्याकडे काढण्याचं टाळतच िोते. खरं तर र्ाझ्याच र्नाची पूणव तयारी
िोत नव्िती. अखेर सासूबाईंनीच र्ला याबद्दल हवचारलं आहण र्ी त्यांना सगळ्या गोष्टींचा
उलगडा करून सांहगतला तेव्िा त्यांनी ददलेली प्रहतदक्रया र्ाझ्यासाठी धक्कादायकच िोती.
र्ला त्या म्िणाल्या, तू घरचा हवचार करू नकोस. इथलं सगळं सांभाळायला आम्िी आिोत.
तुझं िेच वय आिे कररयर करायचं तेव्िा तू त्यावरच लि के कद्रत कर, घर-संसार िे सगळं
करायचंच आिे. र्ला त्यांची िी प्रहतदक्रया म्िणजे एक सुखद धक्काच िोता. सासऱ्यांनीिी
तुला झेपणार असेल तर नक्की कर, अशी संर्ती ददली. एवढंच काय तर र्ाझ्या नणंदन
े ं स्वत:
गृहिणी असूनिी नवीन कार् स्वीकारण्याच्या बाजूने हनणवय घेण्यासाठी खूप प्रोत्साहित के लं.
पण अखेर हनणवय घेताना र्ी कु टुंबाला प्राधान्य ददलं. लग्नाला के वळ चार र्हिने झालेले
असताना थोडया अहधक आर्मथक कर्ाईसाठी र्ी संपूणव घराची घडी हवस्कटू न टाकणं आहण
सवावसाठीच हवकतचा र्नस्ताप ओढवून घेणं र्ाझ्या र्नाला पटलं नािी. इतरिी अनेक
छोटी-र्ोठी कारणं आिेत. ज्यार्ुळे र्ाझ्या हनणवयाचा र्ी फे रहवचार के ला.
या घटनेर्ुळे र्ाझं कु टुंब र्ाझ्या पाठीशी कु ठल्यािी पररहस्थतीत दकती
खंबीरपणे उभं राहू शकतं याची र्ला कल्पना आली. खरं तर र्ाझ्या कररयरबद्दल र्ाझे
नसतील एवढे र्ाझ्या नवर्याचे प्लॅन्स आिेत, त्यार्ुळे त्याबाबतीत र्ी कु ठे च र्ागे पडणार
नािी याची खात्री आिे. ते नवीन कार् न स्वीकारण्याचा हनणवय घेतल्यानंतर र्नावरचं खूप
र्ोठं ओझं उतरल्यासारखं वाटलं आहण का कोण जाणे पण कािीतरी कर्ावल्याच्या
सर्ाधानाने र्न भरून आलं.
असे अनुभव सासरी, दकती लग्न झालेल्या र्ुलींना येत असतील ते र्ला ठाऊक
नािी, पण र्ला आलेल्या अनुभवाने र्ात्र र्ाझ्या र्नातला र्ाझ्या कु टुंबातल्या प्रत्येक
र्ाणसाबद्दलचा आदर अनेक पटींनी वाढला आिे यात शंका नािी. अशा वेळी र्ाझ्या र्नात
हवचार येतो की, खरं च जर प्रत्येक सासरचे लोक आपल्या घरातल्या सुनेसाठी असे वागले
तर आपल्याकडच्या दकती हस्त्रया सुखा-सर्ाधानाने जगू शकतील, नािी!

लेक लाडकी सासरची

तृप्ती एकबोटे देवरुखकर

बदलांचे आल्िाददायक वारे

आपल्या आजूबाजूला दररोज कु णी न कु णी कं टाळा
आला, असं म्िणताना आढळतंच. या कं टाळ्याचीसुद्धा
गंर्त असते. आपल्या ददनचयेत थोडा जरी बदल के ला
तरी िा कं टाळा कु ठल्या कु ठं पळू न जातो. लग्न नवीन
असो की जुनं, त्यात तोचतोपणा कधीिी येऊ शकतो.
गरज असते ती आयुष्यात सतत कािी छोटे-र्ोठे बदल
घडवून आणण्याची आहण आत्र्सात करण्याची!
रस्त्यावर फु लं हवकणारे जसं त्यांच्याकडची फु लं
ताजीतवानी रािण्यासाठी वेळोवेळी त्यावर पाणी
स्शपडतात, तशाच ताजं करणार्या स्शतोडय़ांची आपल्या
दैनंददन जीवनालािी आवश्यकता असते.
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आपल्यासोबत असं अनेकदा िोतं, एखादी गोष्ट सतत करत राहिली की
त्यातलं

नावीन्य

संपतं

आहण

आपल्याला ती गोष्ट दकतीिी चांगली
असली तरी कालांतराने हतचा कं टाळा
येतो. ‘दकप इट इं टरे स्स्टग टू दकप इट
अलाइव्ि’ असं म्िटलं जातं ते उगीच
नािी. अथावत एखाद्या गोष्टीतली र्जा
कायर् म्िणजेच हजवंत ठे वण्यासाठी
त्यातलं

नावीन्य

रटकवून

ठे वणं

अहतशय र्ित्त्वाचं आिे. र्ग तो

एखाद्या

गोष्टीचा

पटकन

कं टाळा

येणार्या आर्च्या हपढीसाठी लग्न आहण
संसार या गोष्टी करणं आहण हनभावणं
म्िणजे खरं च र्ोठं आव्िान म्िटलं
पाहिजे.

कारण

सगळ्याच

गोष्टी

कालांतराने बदलता येत नसतात, िे
आम्िाला

लग्नानंतर

जास्त

प्रकषावने

अभ्यास असो, कार् असो ककवा अगदी

जाणवू लागतं.

कु ठलंिी

ज्याप्रर्ाणे

कॉलेजर्ध्ये असताना नेिर्ी म्िणायची,

कार्ाच्या रठकाणी आपण कार्ाच्या

‘बाप रे , एकाच र्ाणसासोबत अख्खं

पद्धतींत वेगवेगळे प्रयोग के ले, नावीन्य

आयुष्य कसं काय काढतात लोक?’

आणत राहिलो तर कार्ाची र्जा

आम्िाला तेव्िा हतच्या या बोलण्याची

वाढते आहण तोचतोपणा येऊन कं टाळा

फार गंर्त वाटायची

येत

नातं

नािी.

असो.

त्याचप्रर्ाणे

र्ाझी एक र्ैत्रीण

संसार

करतानािी िेच सूत्र आत्र्सात करणं
योग्य आिे. संगणकावर कार् करताना
नािी का तो फार अडकू लागला ककवा िँग झाला की आपण ररफ्रेश करतो, अगदी तसंच
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नात्यांनािी ताजंतवानं ठे वण्यासाठी ररफ्रेश करत रािावं लागतं यावर र्ाझा पूणव हवश्वास
आिे.
िी संकल्पना कदाहचत र्ाझ्या आधीच्या हपढीला सर्जायला ककवा सर्जून
घ्यायला कठीण जाईल कारण नात्यांर्धला तोचतोपणा ककवा ररफ्रेश वगैरे करण्याची त्यांनी
कधी स्वप्नातिी कल्पना के ली नसेल. पण आर्च्या हपढीची एक फार र्ोठी सर्स्या आिे,
आजार आिे असं म्िटलं तरी चालेल. आम्िाला कु ठल्यािी गोष्टीचा कालांतराने कं टाळा येऊ
लागतो. र्ग त्या वापरत्या वस्तू असोत ककवा नोकर्या. आर्च्या घरी र्ी ककवा र्ाझ्या
बहिणीने कधीिी नोकरी बदलण्याचा हवषय काढला कीआर्चे बाबा वैतागायचे. एका जागी
रटकताच येत नािी तुम्िाला, असं म्िणायचे. पण ३० वषं एका बँकेत हनष्ठेनं नोकरी के लेल्या
र्ाझ्या बाबांच्या हपढीला िे पटवून घेणं कठीण आिे की आर्च्या हपढीला नोकरीतील
स्थैयावपेिा कार्ाचं सर्ाधान (ज्याला आपण जॉब सॅरटसफॅ क्शन म्िणतो) अहधक र्ित्त्वाचं
वाटतं. आज हनम्म्याहून अहधक तरुणांचं नोकरी बदलण्यार्ागे िेच कारण असतं. नोकरीच
कशाला पण इतर गोष्टी जसं र्ोबाइल, बाइक्स, िॅण्डबॅग्ज, िेअरकट, नेलपेंट, गलवफ्रेंड,
बॉयफ्रेंड असं सगळं सगळं आम्िी कािी कालावधीने बदलतच असतो. एवढंच कशाला,
आपल्या घरात नजर दफरवली तरी लिात येतं की आई, सासूबाईंनी त्यांच्या दकत्येक जुन्या
वस्तू इतक्या जपून वापरलेल्या असतात की त्या आजिी व्यवहस्थत कायवरत असतात.
याउलट आर्च्या वस्तू र्ात्र जास्तीत जास्त चार-पाच वषव रटकतात आहण रटकल्या तरी त्या
बदलून नवीन घेण्याची इच्छा कािी वषावनंतर िोतेच. ‘जुने जाऊ द्या र्रणा लागूनी, जाळू नी
ककवा पुरूनी टाका’ िी उक्ती आम्िी शब्दश: अर्लात आणतो.
आता तुम्िी म्िणाल, िे सगळं र्ी काय सांगत बसलेय. तर िे सगळं
सांगण्यार्ागचा िेतू एवढाच की एखाद्या गोष्टीचा पटकन कं टाळा येणार्या आर्च्या
हपढीसाठी लग्न आहण संसार या गोष्टी करणं आहण हनभावणं म्िणजे खरं च र्ोठं आव्िान
म्िटलं पाहिजे. कारण सगळ्याच गोष्टी कालांतराने बदलता येत नसतात, िे आम्िाला
लग्नानंतर जास्त प्रकषावने जाणवू लागतं. र्ाझी एक र्ैत्रीण कॉलेजर्ध्ये असताना नेिर्ी
म्िणायची, ‘बाप रे , एकाच र्ाणसासोबत अख्खं आयुष्य कसं काय काढतात लोक?’
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आम्िाला तेव्िा हतच्या या बोलण्याची फार गंर्त वाटायची पण आज ती लग्न करून, एका
र्ुलाची आई िोऊन गेली पाच वषं सुखाने संसार करतेय या गोष्टीची आम्िाला जास्त गंर्त
वाटते.
कु ठलीिी गोष्ट ककवा वस्तू सतत एकाच हस्थतीत ठे वल्याने एक तर हतला गंज
लागून ती हनकार्ी िोते ककवा ती अहस्तत्वात असल्या-नसल्याचा फरक पडणं कर्ी िोऊन
जातं. नात्यांचि
ं ी असंच असतं. श्वास घेण्यासाठी िवा हजतकी आवश्यक आिे हततकीच
कु ठल्यािी प्रकारची नाती अखंड सुखानं नांदण्यासाठी त्यांच्यात िवा खेळती रािणं
अत्यावश्यक आिे. म्िणूनच आपल्या आजूबाजूच्या, जवळच्या नात्यांना सतत प्राणवायू देत
रािणं गरजेचं असतं. हवशेषत: नवरा-बायकोच्या नात्यावर कािी कालावधीनंतर जर्णारी
धूळ वेळोवेळी फुं कर र्ारून साफ करत रािता आली पाहिजे. र्ाझं लग्न तर धूळ
जर्ण्यासाठी खूपच नवीन आिे पण आतापासूनच कािी अशा गोष्टींची आम्िी सवय लावून
घेत आिोत जेणेकरून पुढं कं टाळा येण्याचे प्रसंग क्वहचतच उद्भवतील.
उदािरणाथव सांगायचं तर, आर्चं लग्न हडसेंबरच्या १३ तारखेला झालं
त्यार्ुळे प्रत्येक र्हिन्याच्या १३ तारखेला आम्िी एकर्ेकांना कािीतरी भेटवस्तू देतो.
कधीतरी खूप र्ोठी तर कधी छोटु शीच पण भेट न चुकता देतोच. पूणव र्हिनाभरात
एकर्ेकांना कु ठल्या वस्तूची आवश्यकता आिे याचा आम्िी अंदाज घेतो, र्ात्र प्रत्यिात काय
भेट हर्ळणार याचा उलगडा १३ तारखेलाच िोतो. यार्ुळे काय िोतं की या र्हिन्यात
कु ठली वस्तू द्यायची िे ठरवण्यासाठी हनरीिण आहण संशोधन सुरू िोतं, त्यात वेळ र्स्त
जातो. त्यासोबत आपल्याला या र्हिन्यात काय हर्ळणार याची उत्सुकता असते, हशवाय
एकर्ेकांना सर्जून घेण्याची उत्तर् संधीिी असते. रुटीनचा कं टाळा आला आहण खूप ददवस
आपल्यात कािीच संवाद झाला नािी असं वाटलं की आम्िी एखादी छोटीशी हपकहनक
करून येतो, ते शक्य झालं नािी तर आठवडय़ाच्या सुट्टीच्या ददवशी भरपूर गप्पा र्ारता
येतील असा कािीतरी कायवक्रर् ठरवतो. याखेरीज छोटी-र्ोठी सरप्राईजेस आम्िी
एकर्ेकांना देतच असतो. या छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टी आपल्या दैनंददन आयुष्यातला ‘कं टाळा’
दूर करण्यासाठी खरं च खूप फायदेशीर ठरतात.
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आता तुम्िी म्िणाल, नवीन नवीन आिे सगळं तेव्िा र्जा वाटणारच, आणखी
एक वषावने िेच सगळं कायर् राितंय का ते बघू! खरं सांगायचं तर आम्िी िे अनेक
जणांकडू न ऐकलंय. पुढे कदाहचत असं िोणं शक्यिी आिे पण म्िणून असं िोतंच असा कािी
हनयर् नािी. परवाची गोष्ट सांगते. आम्िी असेच एका छोटय़ाशा हपझ्झा कॉनवरर्ध्ये
संध्याकाळी कािीतरी खाण्यासाठी गेलो िोतो. हतथे एक सत्तर-पंच्याित्तरीतलं जोडपं आलं
आहण त्यांनी प्रत्येक हपझ्झाची व्यवहस्थत र्ाहिती घेऊन शेवटी र्ेहक्सकन हपझ्झाची ऑडवर
ददली आहण त्याचा र्नसोक्त आनंद घेतला. चालतानािी त्रास िोणारं ते जोडपं के वळ चेंज
म्िणून हपझ्झा खायला आलं िोतं. िे पाहिल्यावर र्ला असं वाटलं की आपण उगीचच
वयाचा आहण आपल्यावरच्या जबाबदार्यांचा बाऊ करत बसतो.
जबाबदार्या प्रत्येकावरच असतात. पण स्वत:ला आहण आपल्या हप्रयजनांना
आनंदी ठे वण्याची जबाबदारी सगळ्यात र्ोठी आिे. सतत अभ्यासासाठी र्ागे लागणारे
आई-बाबा जेव्िा अचानक एखाद्या संध्याकाळी र्ुलाला दफरायला घेऊन जातात, ऑदफसघर अशी तारे वरची कसरत करणार्या बायकोला जेव्िा नवरा अचानक एखाद्या ददवशी
हसनेर्ा ककवा नाटक बघायला नेतो, रोज एकटेच र्ॉर्ननगवॉकला जाणार्या बाबांना जेव्िा
कधीतरी आपण सोबत करतो आहण त्यांच्या आवडीच्या हवषयांवर गप्पा र्ारतो,
संध्याकाळच्या जेवणाला काय बनवायचं असा प्रश्न दररोज पडलेल्या आईला आपण एखाद्
ददवस जेवायला बािेर घेऊन जातो तेव्िा त्या बदलातून हर्ळणारा आनंद र्न उल्िहसत
करतं आहण दुसर्या ददवशीपासून तेच रुटीन पाळण्यासाठी आवश्यक उत्साि देतं. दैनंददन
आयुष्यात असे छोटे-र्ोठे बदल करून तर पािा, िे नक्की सुखावि ठरतील याची खात्री आिे.
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थेंबे थेंबे तळे साचे

घरातल्या इतर अनेक जबाबदार्यांप्रर्ाणेच आर्मथक
हनयोजनाची जबाबदारी िी हस्त्रयांनी न घाबरता
स्वीकारायला िवी. बचत आहण हनयोजन या दोन गोष्टी
ज्या घरातल्या स्त्रीला शक्य िोतात, ती घरासाठी
कािीिी कर्ी पडू देत नािी िी वस्तुहस्थती आिे. हशवाय
थेंबा थेंबानं तळं बांधण्याची सवय पुढच्या हपढीला
लावण्याचं कार् त्या उत्तर् प्रकारे करू शकतात, यात
शंका नािी.
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इं ग्रजीत एक प्रहसद्ध म्िण आिे, ‘एव्िरी रुपी सेव्िड इज अ रुपी अन्डव’
म्िणजेच प्रत्येक वाचवलेला रुपया िा तो कर्ावल्यासारखाच आिे. िी म्िण तशी र्ला खूप
आधीपासून र्ािीत िोती पण बचतीची आहण हवशेषत: गुंतवणुकीची सवय र्ला आता लग्न
झाल्यानंतर लागली. तोपयंत फक्त
कर्वायचं आहण खचव करायचा
एवढंच र्ािीत िोतं. तसे बाबांनी

उत्तर् हनयोजनात हस्त्रयांचा िातखंडा

बँकेचे सगळे व्यविार आहण बचत

असतोच, र्ग आर्मथक िेत्रातिी तो

करायला हशकवलं िोतं, पण पैसे

असलाच पाहिजे. आपल्याकडे अरुं धती

बँकेत जर्ा करणं आहण काढणं

भट्टाचायव (स्टेट बँक च्या अध्यिा), चंदा

याखेरीज र्ी दुसरं कािीिी करत

कोचर (ICICIच्या CEO), अॅहक्सस

नव्िते. कर्ावलेल्या रकर्ेचं योग्य
हनयोजन करण्याचा हवचारिी त्या
वेळी र्नाला हशवत नव्िता. त्यात
र्ाझी एक र्ानहसक सर्स्या अशी
िोती की बँकेच्या खात्यातली ठे व
ठरावीक रकर्ेपेिा खाली आली
की र्ाझ्या जीवाची घालर्ेल सुरू
व्िायची त्यार्ुळे गुंतवणूक वगैरे
र्ी अनेक ववष टाळतच िोते.
हशवाय ती कागदपत्र सांभाळा,
वेळोवेळी
बँकेच्या

त्यावर

लि

अहधकार्याकडे
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बँकेच्या CEO हशखा शर्ाव, बँक ऑफ
इं हडयाच्या अध्यिा हवजयालक्ष्र्ी अय्यर
एवढंच काय तर भारतीय र्हिला
बँकेच्या अध्यिा आहण MD उषा
अनंथसुब्रर्ण्यर् अशा एकापेिा एक
राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्मथक
व्यविार संभाळणार्या र्हिलांची भली
र्ोठी यादी आिे. र्ग आपण साधं
घरातले आर्मथक व्यविार सांभाळायला
संकोच आहण न्यूनगंड का बाळगायचा?
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र्ारा, याचा र्ला प्रचंड कं टाळा िोता. पण लग्नानंतर आता नवरा स्वत:च अथव िेत्रातला
असल्यार्ुळे त्याने िळू िळू र्ला गुंतवणुकीचं, त्यार्ुळे भहवष्यात िोणार्या फायद्यांचं र्ित्त्व
उदािरणांसकट पटवून ददलं आहण इथल्या र्ंडळींचा एकं दरीत बचत आहण गुंतवणुकीतला
उत्साि पाहून र्लािी आपोआप ती सवय लागली आहण र्ी पुढचं पाऊल टाकलं.
र्ाझ्यासारख्या इतर अनेक जणी असतील ज्यांना गुंतवणूक ककवा बँकेचे
व्यविार म्िणजे डोके दुखी वाटत असेल. म्िणूनच आजिी अनेक हस्त्रया घरातल्या आर्मथक
व्यविारांकडे जाणूनबुजून दुलवि करतात. जसं एक सािर स्त्री संपूणव घराला हशहित करू
शकते, असं म्िणतात त्याचप्रर्ाणे घरातल्या आर्मथक व्यविारांबद्दल सजग असलेली स्त्री
घराला कोणत्यािी पररहस्थतीचा सार्ना करण्यासाठी तयार करू शकते. कािी जणी ‘ते’
सगळं आर्चे ‘िे’च बघतात असं म्िणून या जबाबदारीतून काढता पाय घेतात. पण जरी
तुर्चे ‘िे’ या बाबी बघत असतील तरी आपल्याला या आर्मथक बाबींर्ध्ये पूणवपणे अज्ञानी
रािण्याची कािीच आवश्यकता नािी. अडीनडीच्या काळात जर अचानक आर्मथक व्यविार
करावे लागले तर या व्यविारी जगात कसा हनभाव लागायचा? फार दूर कशाला जा, र्ाझी
स्वत:ची आई देखील हतच्याशी हनगहडत आर्मथक बाबींच्या कागदपत्रांवर स्वािरी
करण्यापलीकडे त्यात लि घालत नािी. आपल्या नावे कु ठे दकती गुंतवणूक आिे, आपण कु ठे
नॉहर्नी आिोत अशा गोष्टींची र्ाहिती करून घेण्याची हतला अहजबात गरज वाटत नािी.
आर्मथक व्यविार पाित नसलो तरी त्याची र्ाहिती ठे वायला काय िरकत आिे. चला,
र्ाझ्या आईचं एक वेळ ठीक आिे की ती स्वत: कर्ावत नव्िती त्यार्ुळे बाबांनी त्यांच्या
कर्ाईसोबत काय करावं यात हतनं फारसं लि घातलं नािी पण नोकरी करणार्या हस्त्रया
जेव्िा असं वागतात तेव्िा फार आियव वाटतं.
हवश्वास बसणं थोडं कठीण आिे पण आजिी अनेक कर्ावणार्या हस्त्रया
र्हिन्याचा पगार नवर्याच्या िातात ठे वतात. र्ाझ्या एका जुन्या सिकार्याच्या घरी िीच
पद्धत िोती. बायकोला खचावसाठी लागतील तसे ती पैसे त्याच्याकडू न र्ागून घेत असे.
यावरून तो अनेकदा हतला एवढे पैसे कशाला लागतात, आताच तर शॉस्पग के ली िोती,
कािी गरज नािी, असं कािी कािी ऐकवताना र्ी अनेकदा ऐकलं आहण न रािवून शेवटी
एक ददवस त्याला आगाऊपणे हवचारलंच की, ‘अरे , तुझी बायकोसुद्धा नोकरी करते ना! र्ग
प्रत्येक गोष्ट खरे दी करताना, अगदी सिकार्यांसोबत बािेर जेवायला जातानािी तुझी
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परवानगी का घेत?
े ‘त्यावर तो म्िणाला ‘िो, नोकरी करते ना ती, पण हतचा पगार र्ाझ्या
ताब्यात असतो. हतच्या िातात पैसे ददले तर सगळे उधळू न टाके ल ती!’ िे ऐकू न काय
बोलावं िेच र्ला कळे ना. पण खरा धक्का र्ला त्या वेळी बसला जेव्िा िे कळलं की त्याची
बायको एका कं पनीत अकाउं टंट म्िणून कार् करते. म्िणजे एका कं पनीचे आर्मथक व्यविार
सांभाळू शकणारी स्त्री घराचे आर्मथक व्यविार सांभाळू शकणार नािी, असं त्या नवर्याला
का बरं वाटलं असेल? या प्रश्नाचं उत्तर र्ला आजिी हर्ळालेलं नािी. म्िणजे खरं च हस्त्रया
आर्मथकदृष्टय़ा स्वतंत्र झालेल्याच नािीत आहण िे पारतंत्र्य ककवा दुसर्यावर अवलंबणं के वळ
अज्ञानातून आलेलं आिे. त्यार्ुळे आता िे अज्ञान दूर करण्याचीच वेळ आलेली आिे.
र्ाझ्या या घरी सगळे च आर्मथक व्यविारांबद्दल इतके र्ािीतगार आिेत की
र्ला सुरुवातीला याबाबतीत अगदीच शून्य र्ाहिती असल्यासारखं वाटू लागलं. पण पुढे
जसे र्ला बचतीचे, गुंतवणुकीचे फायदे सर्जू लागले तशी र्ीिी त्याकडे आहण पैशांच्या
हनयोजनाकडे वळले. खरं च, दुसरं हतसरं कशाचीिी नािी पण फक्त योग्य हनयोजनाचीच
यासाठी आवश्यकता असते आहण उत्तर् हनयोजनात हस्त्रयांचा िातखंडा असतोच, र्ग
आर्मथक िेत्रातिी तो असलाच पाहिजे. आपल्याकडे अरुं धती भट्टाचायव (स्टेट बँक ऑफ
इं हडयाच्या अध्यिा), चंदा कोचर (आयसीआयसीआय बँकेच्या र्ुख्य कायवकारी अहधकारी
आहण व्यवस्थापकीय संचालक), अॅहक्सस बँकेच्या र्ुख्य कायवकारी अहधकारी आहण
व्यवस्थापकीय संचालक हशखा शर्ाव, बँक ऑफ इं हडयाच्या अध्यिा आहण व्यवस्थापकीय
संचालक हवजयालक्ष्र्ी अय्यर एवढंच काय तर भारतीय र्हिला बँकेच्या अध्यिा आहण
व्यवस्थापकीय संचालक उषा अनंथसुब्रर्ण्यर् अशा एकापेिा एक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर आर्मथक व्यविार संभाळणार्या र्हिलांची भली र्ोठी यादी आिे. र्ग आपण साधं
घरातले आर्मथक व्यविार सांभाळायला संकोच आहण न्यूनगंड का बाळगायचा? आता तर
र्हिलांसाठी हवशेष बँक हवशेष सोयी-सवलती, हवशेष खाती, बचत गट असे अनेक पयावय
उपलब्ध आिेत. यािी पुढे जाऊन र्हिलांसाठी शेअर बाजाराचं हवशेष प्रहशिणिी आज
उपलब्ध आिे.
वास्तहवक स्वत: कर्ावत्या नसल्या तरी नवर्याच्या कर्ाईचं देखील उत्तर्
हनयोजन करणार्या अनेक हस्त्रया र्ी आजूबाजूला पािते आहण तशी सवय आपल्या
र्ुलांनािी लावायला त्या चुकत नािीत. लिानपणापासूनच हपगी बँकच्या र्ाध्यर्ातून
ई साहित्य प्रहतष्ठान
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र्ुलांना बचतीची सवय लावून थेंबा थेंबानी तळं साचतं िी हशकवण पुढच्या हपढीला
द्यायलाच िवी, त्याहशवाय त्यांना त्यातलं र्ित्त्व कळणार नािी. खरं तर वर नर्ूद के लेली
एवढी र्ोठी नावं घ्यायचीिी गरज नािी. आपल्या आई-आजींना नािी का आपण
घरखचावतले थोडे थोडे पैसे वाचवून स्वत:चा एक ‘हसक्रेट फं ड’ बनवताना पाहिलंय!
अडीअडचणीच्या काळात िा फं डच कार्ी येत असतो. अगदी घरकार् करणार्या अहशहित
बायकािी अशा प्रकारे त्यांच्या र्ुलांच्या भहवष्यासाठी पैशांची बचत करताना आपण
पाितो. र्ाझ्याप्रर्ाणे थोडा आळस आहण कं टाळा सोडू न बचत आहण गुंतवणुकीचं र्ित्त्व
सर्जून घेतलं की पुढची कृ ती करण्याची प्रेरणा आपोआप हर्ळे ल. आज कर्ावलेल्या, बचत
के लेल्या पैशांर्धून योग्य हनयोजन करून जेव्िा र्ी घरासाठी ककवा कु टुंबातल्या
सदस्यांसाठी कािी करू शकते तेव्िा हर्ळणारं सर्ाधान सुखदायी आिे.
स्त्री घरातल्या अथवकारणाचा अहवभाज्य घटक आिे त्यार्ुळे हतनेच त्याबद्दल
सजग असायला िवं. घरातली आवक, र्हिन्याचा खचव, इतर हबलं, खरे दी, चैन वगैरे
करूनिी हर्ळकतीच्या कािी टक्के रक्कर् बचत करण्याची जबाबदारी घरातल्या
पुरुषांसोबतच हस्त्रयांचीिी आिे. आज हस्त्रया बँकांपासून, शेअर बाजारापयंत र्जल र्ारत
असताना सर्ाजातल्या प्रत्येक स्तरातील हस्त्रयांर्ध्ये आर्मथक सािरता आहण सजगता आता
यायलाच िवी.
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आरोग्यर्् धनसंपदा

रोजच्या धावपळीत आपण इतके र्श्गूल झालेले असतो
की आपल्या आरोग्यासाठी वेगळा वेळ देणं कठीण िोऊन
जातं. योग्य आिार आहण व्यायार् िा सुप्रहसद्ध हनयर् र्ी
तुम्िाला पुन्िा सांगणार नािीये, तर आपण हस्त्रया
आपल्या आरोग्याकडे जे दुलि
व करतो त्याबद्दल आहण
र्ला या गोष्टीर्ुळे बसलेल्या फटक्याबद्दल तुम्िाला आज
सांगणार आिे आहण सतकव करणार आिे.
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‘आपल्या शरीराचं आरोग्य राखणं िे आपलं कतवव्य आिे, नािीतर आपण
आपलं र्न कदाहप खंबीर आहण स्वच्छ ठे वू शकणार नािी’ असं गौतर् बुद्धांनी म्िटलंय.
नुकतीच बुद्ध पौर्मणर्ा साजरी झाली तेव्िा िे वाचनात आलं िोतं. त्यावर थोडं आत्र्स्चतन
के ल्यावर लिात आलं की, आपण आपल्या शारीररक आहण अनेकदा र्ानहसक
आरोग्याबाबतिी दकती हनष्काळजी असतो.
कधी रोज थोडी थोडी दुखणारी पाठ, कं बर, डोकं यांच्याकडे दुलवि करतो तर
कधी ददवसागहणक वाढत चाललेल्या हचडहचडीला नॉर्वल सर्जण्याची चूक करतो.
थोडक्यात, आपण आपल्या शरीराला कायर् गृिीत धरत असतो. र्ग एके ददवशी िे शरीरच
बंड करून उठतं आहण आपले सगळे व्यविार ठप्प करून टाकतं. तेव्िा सक्तीने हवश्रांती
घेण्यावाचून पयावयच उरत नािी आहण डॉक्टरची हबलं पाहून भोवळ यायची वेळ येते.
अगदी छोटी छोटी दुखणीिी पुढे जाऊन गंभीर स्वरूप घेऊ शकतात. हवशेषत:
आपण हस्त्रया दुखणं अंगावर काढण्यात म्िणजेच त्याकडे दुलवि करण्यात र्ािीर असतो.
आर्च्या एका डॉक्टरने र्ला एकदा सांहगतलं िोतं की आपल्या शरीराचे हक्लष्ट कारभार
अव्याितपणे सुरूच असतात. आपलं खाणं-हपणं, व्यायार्, इतर सवयी या कारभाराला
सिाय्य करत असतात.
जेव्िा आपल्या सवयी बदलतात तेव्िा या कारभारांर्ध्येिी बदल िोतात
आहण ज्या अवयवाला ककवा इं दद्रयाला आपण लि देण्याची गरज असते तो दुखू लागतो.
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लिान र्ुलाला भूक लागल्यावर जसं तो रडू न आपलं लि वेधून घेतो त्याचप्रर्ाणे िा अवयव
दुखून आपल्याला सांगत असतो की र्ला उपचारांची गरज आिे. िे ऐकताना र्ला फार र्जा
वाटली पण त्यानंतर कधीिी कािी दुखलं की असं वाटतं, जणू र्ाझा तो अवयव र्ाझ्याशी
त्या दुखण्याच्या र्ाध्यर्ातून संवाद साधतोय. आहण डॉक्टरनी ददलेल्या त्या उदािरणार्ुळे
असा हवचार येतो की ज्याप्रर्ाणे भुकेल्या र्ुलाकडे रडू लागल्यावर आई दुलवि करू शकत
नािी त्याप्रर्ाणे आपणिी आपल्याला र्दतीसाठी िाक र्ारणार्या अवयवाकडे दुलि
व करता
कार्ा नये.
पण प्रत्येक वेळी थोडंसं कािी दुखलं की लगेच डॉक्टरकडे धावा, असंिी करता
येत नािी. कधी वेळेअभावी तर कधी घरच्या घरी िोणार्या उपचारांवर अहधक हवश्वास
असल्याने आपण योग्य उपचारांना नकळत टाळतो. र्ी आज तुम्िाला िे सगळं सांगतेय
कारण र्ी अशी चूक करून झाली आिे. र्ाझ्या टाचेच्या र्ागचं िाड अनेक ददवसांपासून
थोडं दुखत िोतं पण र्ी त्याकडे सपशेल दुलि
व के लं. त्यानंतर लग्नात छान ददसायचं म्िणून
लग्नाआधी तीन र्हिने हजर्र्ध्ये प्रचंड र्ेिनत के ली. त्या र्ेिनतीचं फळ र्ला अपेहित िोतं
त्याप्रर्ाणे हर्ळालं पण र्ाझ्या त्या दुखर्या िाडावर व्यायार्ांचा अहतररक्त ताण येऊन दुखणं
वाढलं. एवढं िोऊनिी र्ी इं टरनेटवर यावरचे उपाय शोधले आहण बफावने शेकू लागले
त्यार्ुळे तात्पुरता आरार् पडत िोता पण तेव्िा लग्नाची तयारी इतकी जोरात सुरू िोती की
पायाच्या दुखण्याकडे बघायला अहजबात फु रसत नव्िती.
लग्न पार पडलं आहण दोन र्हिन्यांनंतर या दुखण्याने पुन्िा डोकं वर काढलं.
यावेळीसुद्धा र्ी त्याच्याकडे दुलि
व च करत िोते पण आता दुखणं असह् झालं िोतं. रोज
र्ुलुंड ते परे ल ट्रेनने गदीत कधी उभ्याने प्रवास करताना नाकी नऊ येऊ लागले तेव्िा
नाइलाजाने डॉक्टरकडे गेलेच. त्यावेळी एक्स-रे काढल्यावर सर्जलं की, दोन्िी टाचांच्या
र्ागच्या बाजूचं िाड वाढलंय, नंतर आठवडाभर रोज त्या िॉहस्पटलर्ध्ये जाऊन वेदनादायी
उपचार घ्यावे लागत िोते. अजूनिी दुखणं पूणप
व णे गेलल
े ं नािीच आिे. भहवष्यात पुन्िा
उसळू न येईल याची भीती आिेच.
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र्ी वेळीच या दुखण्यावर थोडा वेळ काढू न योग्य उपचार के ले असते तर
आताच्या त्रासापासून वाचले असते. र्ाझ्या सासरच्या र्ंडळींची र्ला साथ आिे म्िणून बरं ,
नािीतर सगळं च कठीण िोऊन बसलं असतं. आर्च्या घरी र्ाझ्या सासूबाई स्वत:ची तब्येत
जपण्याबाबत उत्तर् आदशव आिेत. त्यांना डायबेरटस असल्यार्ुळे आिारातलं प्य आहण
हनयहर्त औषधं याचा नेर् त्या कधीच चुकवत नािीत. र्ला त्या नेिर्ी एक गोष्ट सांगतात
की, आपल्याला, घरातल्या बायकांना आपली तब्येत जपलीच पाहिजे कारण आपल्याला घर
चालवायचंय. घरातली स्त्री आजारी पडली की सगळे व्यविार जणू थांबून जातात.
तुम्िालािी याचा अनुभव असेलच.
र्ला झालेला त्रास तरीिी बरा िोण्यासारखा िोता पण अनेकदा कािी गंभीर
आजारांचं हनदान के वळ दुलि
व ार्ुळे उहशरा िोतं आहण कािी प्रसंगांत वेळ हनघूनिी गेलेली
असते. हस्त्रयांर्ध्ये वयोर्ानानुसार अनेक बदल घडत असतात त्यार्ुळे योग्य वेळी
सावधपणा दाखवून जरुरी उपचार करून घेण्यातच शिाणपण आिे. आपल्याकडे हस्त्रयांर्ध्ये
थायरॉइड, ककव रोग, स्तनांचा ककव रोग, र्ाहसक पाळीच्या सर्स्या, हसस्ट, लठ्ठपणा, रक्ताची
कर्तरता, आवश्यक जीवनसत्त्वांची कर्तरता अशा अनेक सववसाधारणपणे आढळणार्या
सर्स्या आिेत. त्यातल्या कािी जीवघेण्यािी आिेत. त्यार्ुळे ठरावीक कालावधीनंतर आहण
हवशेषत: लग्न करण्यापूवी सवव वैद्यकीय चाचण्या करून घेण्याचा नेर् ठे वायला िवा.
घरातल्या इतरांची काळजी घेताना आहण आपली नोकरी, संसार
सांभाळताना स्वत:च्या आरोग्याकडे आपण दुलि
व करता कार्ा नये. घरातली स्त्री सुदढृ तर
घर सुदढृ , असं म्िणतात ते शंभर टक्के खरं आिे.
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र्ाहझया र्ािेरा जा रे पाखरा…

र्ायेचं र्ािेर आहण सुखाचं सासर याहून अहधक एखाद्या
हववाहितेला कसली आकांिा असणार. पण कािी वेळा
आपल्याच अहववेकार्ुळे यातला सर्न्वय तुटतो आहण
र्ायेच्या ओढीनं िातचं सुख गर्ावण्याची वेळ येते. असं
िोऊ नये म्िणूनच सासर-र्ािेरचा योग्य ताळर्ेळ
साधण्याची कसरत जर्ायलाच िवी. त्यातिी खूप र्जा
आिे.
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आपल्यापैकी प्रत्येकच र्ुलगी लिानपणी आईला िे हवचारत असते दक
र्ुलींनाच का गं आपलं घर सोडू न दुसर्या घरी जावं लागतं? आहण त्यावर एक उत्तर
िर्खास हर्ळतं दक जर र्ुलगी लग्न
करून हतच्या सासरी गेली नािी तर
उद्या हतच्या र्ुलीला र्ािेर कसं
हर्ळणार?

'र्ािेर'

या

शब्दात

हजतका हजव्िाळा आहण ओलावा
आिे हततकाच ककबहना त्याहून
दकतीतरी जास्त प्रत्यि र्ािेरात
असतो.

र्ािेरचं

र्ित्त्व

सासरी

गेल्याहशवाय उर्गत नािी िेच खरं .
र्ला आठवतं कधीतरी
लिानपणी आईसोबत अशाच हनवांत
दुपारी गप्पा र्ारताना आर्च्या (र्ी
आहण ताई) लग्नाचा, र्ग आम्िी
हतला सोडू न जाणार असा सगळा
हवषय

हनघाला

आहण

तेव्िाच

पाठवणीसारख्या आम्िी हतघी रडलो
िोतो. िातातल्या इवल्याशा लेकीला
पाहूनिी

बापाच्या

डोळ्यात

कदाहचत म्िणूनच पाणी येत असावं.

अनेक जणींना जवळ आिे म्िणून उठसूट
र्ािेरी पळण्याची सवय असते. पण असं
के ल्याने

आपल्या

र्ािेरी

जाण्याचं

कािीच अप्रूप राित नािी. आपल्याला
जशी र्ािेरी जाण्याची ओढ लागते तशी
त्यांनािी लागायला िवी. कारण या
हरहरीनंतर

भेटण्यातला

आनंद

हनराळाच आिे. हवशेषतः र्ािेरी भाऊ
आहण वहिनी असेल तर आपल्या सतत
जाण्याने

त्यांच्या

संसारात

लुडबुड

िोणार नािी याचं भान ठे वून कधीतरीच
गेल्याने आपला र्ानिी राखला जातो.
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र्ुलीला वाढवणार्या आई-वहडलांचं म्िणून र्ला अहधक कौतुक वाटतं. तळिातावरल्या
फोडासारखं त्या 'परक्या धना'ला जपायचं, वाढवायचं, स्वतःच्या पायांवर उभं करायचं
आहण एक ददवस कु णीतरी, कु ठू नतरी येतं आहण जन्र्दाते त्या कन्येवरचा िक्क चेिर्यावर िसू
आहण डोळ्यात आसू अशा अवस्थेत सोडू न देतात.
सासर चांगलं असो वा वाईट पण र्ुलीला र्ािेरचा ओढा असतोच. र्ाझे
सासरे र्ी र्ािेरी हनघाले दक गर्तीने हिरव्या चार्यावर चालली असं म्िणतात.
र्ाझं र्ािेर सावली,
उभी दारात र्ाऊली,
हतच्या काळजात बाई
र्ाया-र्र्तेचा झरा!
र्ला र्ािेरी पाठवा,
र्ला र्ाऊली भेटवा,
र्ाझ्या आईच्या पंखात
र्ला हर्ळू दे उबारा!
या खेबुडकरांच्या ओळी तेव्िा नकळत र्नात तरळू न जातात.
इतर सगळ्या गोष्टी लग्नानंतर जुन्या िोत असतील, अंगवळणी पडत असतील
पण र्ािेराकडची ओढ लग्नाला दकतीिी वषव झाली तरी कर्ी िोत नािी िेच खरं . र्ाझ्या
आईला, सासूबाईना आजिी त्यांच्या र्ािेरच्या र्ाणसांची तेवढीच काळजी आहण ओढ
असते जेवढी कदाहचत लग्नाच्या वेळी िोती. इथेच खरं तर स्त्रीची कसोटी लागते. कारण
र्ािेर दकतीिी आठवलं आहण आवडलं तरी सासर-र्ािेरात योग्य सर्न्वय साधता यायलाच
िवा. नािीतर ना धड इथल्या ना हतथल्या अशी पररहस्थती िोऊन जाते ककवा कु ठल्यातरी
एका बाजूलाच कल अहधक िोऊन जातो. र्ाझं लग्न ठरण्याच्यािी आधी र्ी एक गोष्ट
हनहित के ली िोती, ती म्िणजे र्ाझं सासर-र्ािेर जरी एक कु टुंब, एक घर म्िणून एकत्र
आलं तरी दोन्िी घरातल्या खासगी गोष्टी र्ी कधीिी पलीकडे सांगणार नािी आहण
र्ित्त्वाचं म्िणजे लग्नाला सिा र्हिने िोत आले आिेत तरीिी र्ी िी गोष्ट नेटाने पाळतेय
आहण पाळत रािणार. अगदी र्ाझ्या आहण र्ाझ्या नवर्याच्या पहिल्या भांडणाबद्दल देखील
र्ाझ्या आई-वहडलांना या सदरातल्या लेखार्धूनच सर्जलं. यातून र्ी र्ाझे प्रश्न र्ाझ्या
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पद्धतीने आहण स्तरावर सोडवू शकते असा आत्र्हवश्वास आहण एक वेगळं च आहत्र्क
सर्ाधान हर्ळतं.
र्ी असं ठरवलं यालािी कारण आिे. र्ाझ्या एका र्ैहत्रणीचा दकस्सा सांगते.
लग्न झाल्या ददवसापासूनच हतच्या सासरच्या र्ाणसांबद्दल, हतथल्या पररहस्थतीबद्दल सतत
तक्रारी असत आहण त्या सार्या तक्रारी ती आईला आहण र्ैहत्रणींना फोन करून ककवा प्रत्यि
भेटून सांगत असे. सुरुवातीला नवीन आिे, असं वाटू न आम्िी दुलवि करत असू पण नंतर
हतला याची सवय लागली. कधीिी भेटल्यानंतर ककवा फोन के ल्यानंतर हतची िी एकच टेप
सुरू व्िायची. शेवटी कं टाळू न हतला फोन करणंच बंद के लं, अगदी हतच्या आईने देखील
फोनचं प्रर्ाण खूप कर्ी के लं. या वरून एक गोष्ट र्ाझ्या लिात आली दक एकदा सासरी
गेल्यानंतर हतथल्या पररहस्थतीचा सार्ना तुम्िालाच करायचा असतो, त्यासाठी इतर
कु णाच्यािी र्दतीची अपेिा करणं र्ूखवपणाचं आिे. आता या सगळ्या गोंधळात त्या
र्ैहत्रणीचं सासरबद्दलचं र्त कायर्चं कलुहषत झालं आहण अथावत त्यांचंिी; हशवाय हिच्या
र्ािेरच्या लोकांना हिच्या सर्स्यांचं गांभीयव वाटणं कर्ी झालं आहण हतकडच्या र्ंडळींबद्दल
र्त वाईट झालं. िे सगळं कािी के वळ हतच्या थोडया संयर्ाने आहण सर्जूतदारपणाने
टाळता आलं असतं.
आपल्याला प्रत्येक बाबतीत आई-वहडलांचा सल्ला घेण्याची सवय असणं
उत्तर्च आिे पण म्िणून त्यांच्यावर हवसंबण्याची आवश्यकता नािी. प्रत्येकवेळी त्यांच्या
सुरहित पदराचा आडोसा न शोधता आपल्या अडचणींतून आपण स्वतः र्ागव काढला तर
त्यांना अहधक सर्ाधान नािी का लाभणार? पण लग्न जुनं झालं तरीिी सासरच्या
लोकांना दुलि
व ून र्ािेरच्या पद्धतींना कवटाळू न बसण्याची सवय असणार्या अनेक हस्त्रया
र्ाझ्या भोवताली आिेत.
अनेक जणींना जवळ आिे म्िणून उठसूट र्ािेरी पळण्याची सवय असते. पण
असं के ल्याने आपल्या र्ािेरी जाण्याचं कािीच अप्रूप राित नािी. आपल्याला जशी र्ािेरी
जाण्याची ओढ लागते तशी त्यांनािी लागायला िवी. कारण या हरहरीनंतर भेटण्यातला
आनंद हनराळाच आिे. हवशेषतः र्ािेरी भाऊ आहण वहिनी असेल तर आपल्या सतत
जाण्याने त्यांच्या संसारात लुडबुड िोणार नािी याचं भान ठे वून कधीतरीच गेल्याने आपला
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र्ानिी राखला जातो. थोडक्यात, रोज येण्या-जाण्याने र्ािेरी जाण्यातली र्जा घालवून
बसू नये असं र्ला वाटतं.
र्ाझी हगरगावात बसर्धली एक र्ैत्रीण आिे, आर्च्या बाजूच्याच वाडीत
रािते. हतचा छोटासा दीड वषांचा र्ुलगा आिे. सासर-र्ािेर बाजुबाजुच्या हबल्डींगर्ध्ये
त्यार्ुळे िी रोज ऑदफसला येताना र्ुलाला आईकडेच ठे ऊन येते आहण जाताना घेऊन जाते.
हतच्या सासरी सासूबाई आहण इतर र्ंडळी असताना आहण त्यांची बाळाची काळजी
घेण्याची तयारी असतानािी! का तर आईवर जास्त हवश्वास आिे. आहण सासरच्या
र्ाणसांचा बाळावर कािीच अहधकार नािी का? आता अशा र्ुलींना काय म्िणायचं, िेच
र्ला कधीतरी सर्जत नािी. र्ािेरची नाती तोडू न टाकावीत असं र्ाझं र्ुळीच र्त नािी
पण सासरच्या र्ाणसांना जर संधीच ददली नािी तर ते घर आपलं आहण आपण त्यांचे
कधीिी िोऊ शकणार नािी.
र्ी र्ाझ्या आईशी रोज दुपारी-रात्री फोनवर बोलतेच पण सासूबाईंशीिी
दररोज न चुकता गप्पा र्ारते. त्या र्ला आर्च्या कु टुंबाबद्दल, आजवर झालेल्या
घडार्ोडींबाबत, नातेवाईकांबद्दल बरं च कािी सांगतात. र्ी िी त्यांना र्ाझ्याबद्दल, र्ाझ्या
र्ािेरच्या नातेवाईकांबद्दल वगैरे सांगते. र्ी आहण आई हजतक्या सिजपणे गप्पा र्ारतो
हततक्याच सिजतेने आर्च्यातलािी संवाद िोत असतो. सासरच्या र्ाणसांनी आपल्यासाठी
घराचे आहण र्नाचे दरवाजे उघडलेले असतात, अशावेळी आपणिी त्याला योग्य प्रहतसाद
देण्याची आवश्यकता असते. पण कायर् र्ािेरातच र्न गुंतलेलं राहिलं तर आपण आपल्या
घराच्या कधीच िोऊ शकत नािी. हशवाय आपल्या लिान-सिान सर्स्या स्वतः
सोडवण्यातिी सर्ाधान आिेच.
आपल्या कु ठल्यािी प्रसंगी र्ािेरची र्ाणसं पाठीशी उभी राितातच पण
म्िणून कायर् त्यांच्यावर हवसंबून रािणं ककवा त्यांच्यासाठी स्वतःच्या घरच्यांकडे, घराकडे
दुलवि करणं योग्य नािी. प्रेर् दोन्िीकडे देता आलं पाहिजे, दोन्िीकडू न घेता आलं पाहिजे,
त्याचप्रर्ाणे दोन्िीकडच्या नात्यांचा आदरिी करता यायला िवा तरच नात्यांचा सर्न्वय
साधणं शक्य आिे.
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जावई र्ाझा भला!

र्ुलीचं लग्न लावताना लेक घरातून जातेय यापेिा एक
िक्काचा र्ुलगा आपल्या कु टुंबात प्रवेश करत आिे, िी
भावना वधूच्या र्ात्या-हपत्यांना जेव्िा येते तेव्िा एका
उत्तर् जावयाचा शोध लागलेला असतो असं सर्जावं.
चांगला र्ुलगा, पती, भाऊ, हर्त्र अशा अनेक भूहर्का
हनभावत असतानाच जावयाची भूहर्कािी उत्तर् वठवता
येणं आवश्यक आिे. सासू-सासरे आहण जावयाचं एक
अनोखं नातं र्ी सध्या अनुभवत आिे, आज त्याबद्दल थोडं
सांगते.
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अनेक दकस्से किाण्यांनी भरलेल्या र्ाझ्या लग्नानंतरच्या या रोचक सफरीत
तुम्िा वाचकांना सार्ील करून घेतल्यार्ुळे वेळोवेळी र्ाझा आनंद हिगुणीत िोत आिे तर
कािी सल वाटले जात आिेत. कधीतरी वाटतं, प्रत्येकच नवहववाहितेला हतचं र्न र्ोकळं
करण्यासाठी अशी एखादी जरी जागा सापडली तरी हतच्या र्नावरचा ताण दकतीतरी
िलका िोईल, नािी! पण या सदरातील लेखांना हर्ळणार्या हवहवध प्रहतदक्रयांवरून असं
लिात येऊ लागलं आिे की, अशा अनेक नवहववाहितांचं र्ी इथे प्रहतहनहधत्वच करत आिे.
असो, या सदरातून
आपण आजवर अनेक नात्यांचे पदर
उलगडण्याचा प्रयत्न के ला. कािी
नाती

हजव्िाळ्याची

तर

कािी

दकचकट पण सारीच जगण्याचा
आधार

बनणारी,

कािी

नाती

हनभावायला हजतकी हक्लष्ट, कठीण
वाटतात हततकीच थोडया प्रयत्नांनी
र्जेशीर आहण िलकी फु लकीिी
करता येतात. असंच एक नातं असतं
जावई आहण सासू-सासर्यांचं! जसं
घर सुखाने नांदण्यासाठी घरात
येणारी सून चांगली असावी लागते,
त्याचप्रर्ाणे
र्न:शांतीसाठी

घरादाराच्या
आपण

ज्याला

आपल्या

बायकोनं

आपल्या

आई-

वहडलांकडे लि द्यावं, त्यांना काय िवंनको ते बघावं, त्यांच्याशी अगदी
र्ुलीप्रर्ाणे रािावं अशी अपेिा जेव्िा
नवरा ठे वत असतो तेव्िा आपल्या
पत्नीच्यािी आपल्याकडू न हतच्या आईवहडलांबद्दल

अशाच

अपेिा

असू

शकतात, याचा हवचार व्िायला िवा.
सासू-सासरे िी जशी सुनेची जबाबदारी
आिे तशीच जावयाचीिी आिे, िे
र्ानणार्या तरुणांची संख्या वाढतेय, िी
चांगली बाब आिे.

आपली लेक सोपवत आिोत तो
जावईदेखील

चांगलाच

हनघावा

लागतो, नािी तर लेकीचं लग्न लावून
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ददल्यानंतर र्न:स्तापाचा कधीिी न संपणारा एक नवा अध्याय सुरू िोतो.
‘जावई िा दशर्स्थानातील ग्रि असतो’ अशी म्िण पूवावपार प्रहसद्ध आिे. ग्रितारे आहण त्यांच्या स्थानांबद्दल र्ला फारशी र्ाहिती नािी पण कािी जावई सासूसासर्यांना ददवसा तारे दाखवतात िे खरं ! जावईशोध िी म्िणूनच गवताच्या गंजीतून सुई
शोधण्याइतकी कर्वकठीण गोष्ट बनून जाते. उत्तर् जावयाच्या शोधात र्ुलीचे वडील जोडे
हझजवतात तर आई नवस-सायास करते. र्नासारखा जावई हर्ळावा यासाठी एखादं व्रत
ककवा उपास-तापास करता आला असता तर तेिी र्ुलीच्या लग्नाची स्वप्न पािणार्या आईनं
के लं असतं. जसं वटपौर्मणर्ा आहण िरताहलके चं व्रतिी त्या श्रद्धेनं पूणव करतात. म्िणूनच
प्रेर्हववाि असो की हनयोहजत, जावयाचा र्ान नेिर्ी र्ोठाच असतो.
पूवीच्या काळी ‘जावई रुसणं’ िा जणू कािी एक हवधीच असायचा. म्िणजे
लग्नाच्या र्ंडपात ऐन र्ुहूतावच्या वेळी नवरा र्ुलगा स्कू टर, फ्रीज, टीव्िी ककवा सोन्याचा
एखादा दाहगना अशा कु ठल्याशा र्िागडया वस्तूसाठी अडू न बसत असे. एवढंच काय तर
अर्ूकच एक कोस्ल्ड्रक प्यायला िवं म्िणूनिी अडू न बसलेल्या त्या काळच्या नवरदेवांच्या
कथा र्ी ऐकल्या आिेत. आपल्या घरातल्या आजीकडू न अशा अनेक लग्नांच्या किाण्या
ऐकायला हर्ळतील. खरं तर अडवणूक करण्याच्या या सार्या गोष्टी पूववहनयोहजत असत.
र्ुहूतव चुकू नये म्िणून र्ग नवरीचे वडील, आई आहण र्ािेरचा इतर गोतावळा त्यांच्या
र्ागण्या थोडं ‘बागेस्नग’ करून पूणव करत असत. तेव्िाचा काळ अगदीच वेगळा िोता.
हशिणानं आहण बदलत्या रािणीर्ानानं या गोष्टी इहतिासजर्ा के ल्या आिेत.
आजची र्ुलं प्रेयसीच्या वहडलांना ‘सर’ म्िणतात आहण लग्न ठरल्यावर सरळ
‘बाबा’ ककवा ‘पप्पा’ बनवून टाकतात. असं असलं तरी सासू-सासर्यांना त्रास देणारे जावई
आजिी आिेतच. छोटया-छोटया गोष्टींवरून रुसून बसणारे , स्वत:चं र्ित्त्व वाढवण्यासाठी
अनेक गोष्टींर्ध्ये अडवणूक करणारे , एवढंच काय तर सासर्याला लुबाडू न संपत्ती
बळकावणारे असे अनेक र्िाभाग आजिी आिेतच. पण बायकोचा आहण हतच्या
र्ािेरच्यांचा आदर करणार्या तरुणांचं प्रर्ाण आजूबाजूला वाढताना ददसतंय. र्ी इथल्या
घराबद्दल आहण र्ाझ्या सासूबाईंच्या जावयांबद्दल अथावत र्ाझ्या नणंदांच्या नवर्यांबद्दल
जेव्िा सागरकडू न ऐकलं िोतं तेव्िा खरं तर र्ाझा हवश्वास बसला नव्िता पण आज र्ी
प्रत्यि अनुभवत आिे. आर्च्या या घरातले दोन्िी जावई सागरच्या र्ोठया भावाच्या
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भूहर्के तच अहधक असतात. सुख-दु:खात, अडचणीत तर ते कायर् सोबत असतातच पण
वेळप्रसंगी र्ला आहण सागरला योग्य सल्ला द्यायलािी ते कधीच र्ागे राित नािीत. र्ी
जावयाची भूहर्का पार पाडण्यासाठी सागरला नेिर्ी त्यांचाच आदशव ठे वायला सांगत
असते. तोिी त्याच्या या नव्या भूहर्के ला योग्य न्याय देण्याच्या पूणव प्रयत्नात असतो.
र्ाझ्या आई बाबांना आम्िी दोनच र्ुली, त्यार्ुळे जावई र्ुलासारखे असावेत
एवढीच त्यांची अपेिा िोती. आर्च्या लग्नाच्या या गेल्या सिा र्हिन्यांर्ध्ये र्ाझ्या आई
आहण नवर्यार्ध्ये एक अनोखं नातं हनर्ावण झालं आिे. कािी ददवस एकर्ेकांशी बोललं
नािी की त्यांना अस्वस्थ वाटू लागतं. एकािी रात्री फोनवर सागर आईला गुड नाइट
म्िणाला नािी की हिला झोपिी लागत नािी. याला जरािी बरं वाटत नसलं की आई-बाबा
लगेच आर्च्या घरी यायला हनघतात. आम्िी सगळे नुकतेच एका छोटयाशा सिलीला गेलो
िोतो. र्ाझ्या आईला पायाचं खूप जुनं दुखणं असल्याने पायर्या चढ-उतर करताना कु णाच्या
तरी आधाराची गरज लागते. या सिलीच्या वेळी िे कार् हतचे दोन्िी जावई करत िोते.
ती िॉहस्पटलर्ध्ये उपचार घेत िोती तेव्िािी िे र्ुलाप्रर्ाणेच सगळी धावपळ
करत िोते. आता बाबांची एक छोटीशी ट्रीटर्ेंट करायची आिे त्यासाठीिी चौकशी
करण्यापासून बाबांची र्ानहसक तयारी करण्यापयंत र्ाझ्यापेिा अहधक काळजी सागरच
घेतोय. िे सगळं पाहिल्यानंतर आई-बाबांची र्ुलासारखा जावई असण्याची इच्छा बर्याच
अंशी पूणव झाली याचं सर्ाधान वाटतं.
आपल्या बायकोनं आपल्या आई-वहडलांकडे लि द्यावं, त्यांना काय िवं-नको
ते बघावं, त्यांच्याशी अगदी र्ुलीप्रर्ाणे रािावं अशी अपेिा जेव्िा नवरा ठे वत असतो तेव्िा
आपल्या पत्नीच्यािी आपल्याकडू न हतच्या आई-वहडलांबद्दल अशाच अपेिा असू शकतात,
याचा हवचार व्िायला िवा. सासू-सासरे िी जशी सुनेची जबाबदारी आिे तशीच
जावयाचीिी आिे, िे र्ानणार्या तरुणांची संख्या वाढतेय, िी चांगली बाब आिे. िा
आपल्या सर्ाजाच्या र्ानहसकतेतला सकारात्र्क बदल म्िणायला िवा आहण या बदलाचं
स्वागतच करायला िवं. सून ज्याप्रर्ाणे र्ुलगी बनून नवर्याच्या घरादाराला आपलं र्ानून,
बनवून संसार करते त्याचप्रर्ाणे जावयाने हतच्या कु टुंबाची काळजी घेण्यासाठी र्ुलाची
भूहर्का घेण्याची जबाबदारी घ्यायलाच िवी. आपली र्ुलगी चांगली सून बनावी यासाठी
र्ेिनत घेणार्या आई वहडलांनी आपला र्ुलगािी पुढे जाऊन चांगला जावई बनावा
यासाठीिी प्रयत्न के ले तरं च दोन्िी घरं सुखाने नांदत राितात.
ई साहित्य प्रहतष्ठान
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वाचनप्रेर्ींचं घर

असं म्िणतात ज्या घरात वाचनसंस्कृ ती नांदते ते घर खर्या अथी सर्ृद्ध
असतं. प्रत्येकाचे कािीतरी छंद असतातच पण वाचन िा के वळ छंद न उरता नकळत दैनंददन
जीवनाचा एक अहवभाज्य भाग बनून जातो. आपले जवळचे जेव्िा आपल्या या आवडीहनवडींची काळजी घेऊ लागतात तेव्िा कु टुंबातल्या नात्यांनािी नवे पैलू पडतात.
म्िणूनच आज आर्च्या घरातल्या वाचनप्रेर्ी कु टुंबाबद्दल सांगतेय.
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र्ाझी कायर् अशी इच्छा िोती दक र्ाझा जोडीदार संगीत आहण पुस्तकांवर
प्रेर् करणारा असावा. त्याप्रर्ाणे संगीतप्रेर्ी नवरा तर र्ला हर्ळाला पण पुस्तकांवर त्याचं
फारसं प्रेर् नािी. असं असलं तरी र्ाझ्या पुस्तकप्रेर्ावर र्ात्र त्याचं भरपूर प्रेर् आिे. र्ाझ्या
वाचनात खंड पडू नये आहण र्ला सतत वेगवेगळं दजेदार वाचन करत रािता यावं यासाठी
त्याची धडपड सुरु असते.

र्ला

शाळे त

असल्यापासूनच अवांतर

(शालेय

पाठ्यपुस्तकाव्यहतररक्त)

वाचनाची

दुसर्याच ददवशी ऑदफसनंतर पुस्तकांची
दुकानं धुंडाळू न पुस्तकांची फारशी आवड
आहण

र्ाहिती

नसलेल्या

र्ाझ्या

जी गोडी लागली ती आजवर कायर्

नवर्याने र्ाझ्यासाठी चार नवी पुस्तकं

आिे, ककबहना वाढत चालली आिे.

आणली. ती र्ला देताना तो म्िणाला

घरात र्ाझ्या पुस्तकांचा ढीग पाहून
आई-बाबा नेिर्ी गर्तीने म्िणायचे
दक

सासरी

जाताना

'घे, तुझी पुस्तकं संपली िोती ना!
कु ठल्यािी पररहस्थतीत तुझ्या वाचनात
खंड पडता कार्ा नये. चांगलं वाचशील

िी सगळी

तर चांगलं हलहू शकशील ना!' त्या िणी

पुस्तकं सोबत घेऊन जा आहण र्ी

र्ी थक्क झाले. र्ाझं पुस्तकांवर अहधक

खरं च तसं के लं. र्ाझ्या रुखवतात

प्रेर् आिे दक याचं र्ाझ्या वाचनावर

र्ाझ्या

अहधक प्रेर् आिे िेच र्ला सर्जत

आवडीची

पुस्तकं

र्ी

र्ांडण्यासाठी ददली िोती आहण

नव्ितं.

उरलेली एका बॉक्सर्ध्ये भरून
सोबत

घेऊन

र्ाझ्या या
ई साहित्य प्रहतष्ठान
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अशाप्रकारे

घरात

र्ाझ्या
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सोबतच र्ाझ्या

पुस्तकांनीिी

प्रवेश

के ला.

लग्नानंतर जवळजवळ

र्हिनाभर

िी

सगळी पुस्तकं त्या बॉक्सर्ध्येच पडू न िोती, त्यांच्याकडे पिायलािी उसंत नव्िती. पण र्ी
पुन्िा ऑदफसला जाऊ लागल्यानंतर र्ात्र र्ला प्रकषावने त्यांची आठवण येऊ लागली; कारण
र्ला प्रवासात वाचायची सवय आिे त्यार्ुळे पसवर्ध्ये एक पुस्तक न चुकता असतंच. आता
र्ात्र खूपच चुकल्याचुकल्या सारखं वाटू लागलं िोतं. र्ी तो बॉक्स काढू न देण्यासाठी
सागरच्या र्ागे तगादा लावला पण एवढी पुस्तकं ठे वायची कु ठे िा प्रश्न िोता म्िणून ते
लांबणीवर पडत राहिलं. अखेर यावरचा तोडगा त्यानेच शोधून काढला. र्ी त्याला
लग्नाआधी सांहगतलं िोतं दक घरात एक बुकशेल्फ (पुस्तकांचं कपाट) असावं अशी र्ाझी खूप
वषांपासूनची इच्छा आिे आहण आर्च्या पहिल्या व्िेलेंटाईन्स डे ला त्याने र्ाझ्यासाठी एक
सुंदर बुकशेल्फ भेट म्िणून घरी आणलं. तेव्िा अखेर आर्च्या घरातल्या पुस्तकांना त्यांची
िक्काची जागा हर्ळाली.

र्ाझ्या सुदव
ै ाने या घरी वाचनाची आवड असणारे अनेक जण आिेत.
त्यार्ुळे िे बुकशेल्फ घरी आल्यानंतर लगेचच आकषवणाचा आहण उत्सुकतेचा कें द्रस्बदू ठरला
र्ग कु णीिी घरी आलं की पुस्तकं चाळणं, स्वतःकडची पुस्तकं संग्रिी संग्रिी आणून ठे वणं,
सगळे एकत्र जर्ले असताना पुस्तकांवर िर्खास चचाव करणं िे सगळं सुरु झालं आहण बघता
बघता आर्च्या घराचा िा कोपरा आर्च्या कु टुंबाचं एक छोटेखानी पुस्तकसंग्रिालय बनून
गेला.

या संग्रिालयात अनेक हवषयांवरची, अनेक प्रकारांची, वेगवेगळ्या लेखकलेहखकांची अनेक इं ग्रजी, र्राठी पुस्तकं एकर्ेकांच्या आधाराने ऐटीत उभी आिेत. र्ाझ्या
सासूबाईंपासून नुकतीच दिावीची पररिा ददलेल्या र्ाझ्या भाचीपयंत आहण अगदी
हतच्याहूनिी लिानांसाठीिी प्रत्येक वयोगटासाठी वाचायला इथे कािी न कािी सापडतच.
त्यार्ुळेच रहववारी दुपारी अनेकदा आर्च्याकडे जणू वाचन चळवळ सुरु झाल्यासारखी
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भासते. कािीजण अपवाद वगळता प्रत्येकाचं कु ठलंतरी पुस्तक सुरूच असतं. र्ग वाचून
एकर्ेकांना सुचवणं, पुस्तकांची अदलाबदल करणं वगैरे आलंच!
गर्तीचा भाग म्िणजे या बुकशेल्फचं र्ला दकतीिी कौतुक असलं तरी ते साफ
करण्यासाठी र्ात्र र्ी कािी के ल्या वेळ काढू शकत नािी. पण र्ाझे सासरे र्ात्र नेर्ाने
त्यावर आहण पुस्तकांवर बसलेली धूळ साफ करतात आहण आर्च्या पुस्तकांचं जतन
करतात.

असं म्िणतात ज्या घरात वाचनसंस्कृ ती नांदते ते घर खर्या अथी सर्ृद्ध
असतं. प्रत्येकाचे कािीतरी छंद असतातच पण वाचन िा के वळ छंद न उरता नकळत दैनंददन
जीवनाचा एक अहवभाज्य भाग बनून जातो. आपले जवळचे जेव्िा आपल्या या आवडीहनवडींची काळजी घेऊ लागतात तेव्िा कु टुंबातल्या नात्यांनािी नवे पैलू पडतात. र्ाझ्या
सासूबाईंना वाचनाची खूपच आवड आिे. त्यार्ुळे पुस्तकं तर त्या वाचतातच पण र्ाझं
लेखनिी त्या आवजूवन वाचतात. लग्नाआधीिी र्ाझे लेख प्रकाहशत झालेली र्ाहसकं ,
वतवर्ानपत्र त्यांच्याकडे वाचायला पाठवून ददले िोते. र्ी वस्तू सांभाळू न ठे वण्याच्या
बाबतीत थोडी िलगजी आिे. याचा किर म्िणजे र्ाझ्या प्रकाहशत झालेल्या सववच लेखांच्या
प्रती र्ी कािी सांभाळू न ठे ऊ शकले नािी ककवा त्या असतील तरी एकाच रठकाणी जर्ा
करून ठे वलेल्या नािीत. याउलट इथे र्ात्र बाबांनी र्ाझं प्रकाहशत झालेलं प्रत्येक कार्
अगदी तारखेप्रर्ाणे व्यवहस्थत जपून ठे वलं आिे.

र्ाझ्याकडे एकाच लेखकाच्या पाच पुस्तकांचा एक संच िोता. त्यातलं एक
पुस्तक कािी वषांपूवी कु णीतरी नेलं ते कािी परत आलंच नािी., त्यार्ुळे आता
बुकशेल्फर्ध्ये तो संच अधववट ददसू लागला म्िणून र्ी अस्वस्थ झाले. तेव्िा र्ाझ्या नवर्याने
शोधाशोध करून ते पुस्तक हवकत आणून गुपचूप त्या संचात ठे वलं. घरी आल्यावर जेव्िा
र्ाझ्या िी गोष्ट लिात आली तेव्िा त्याचं फार कौतुक वाटलं. त्याचे असे अनेक दकस्से
आिेत. र्ागे असंच र्ला एक पुस्तक हर्ळता हर्ळत नव्ितं आहण र्ी जणू त्याच्यासाठी िट्टच
धरून बसले िोते. अगदी त्या प्रकाशकाच्या हवतरकानेिी ते त्यांच्या स्टॉकर्ध्ये ते उपलब्ध
नसल्याचं सांहगतलं तेव्िा सागरने त्यांचा पाठपुरावा के ला. अखेर हवतरकाच्या र्ाणसाने ते
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पुस्तक आम्िाला घरपोच आणून ददलं. र्ला िव्या असलेल्या एका पुस्तकासाठी र्ाझ्या
नवर्याने खूप आटाहपटा के ला.

कािी ददवसांपूवी र्ी त्या बुकशेल्फसर्ोर उभी राहून आता काय बरं वाचू?
यातलं जवळजवळ सगळं च वाचून झालंय असं म्िणत िोते आहण दुसर्याच ददवशी
ऑदफसनंतर पुस्तकांची दुकानं धुंडाळू न पुस्तकांची फारशी आवड आहण र्ाहिती नसलेल्या
र्ाझ्या नवर्याने र्ाझ्यासाठी चार नवी पुस्तकं आणली. ती र्ला देताना तो म्िणाला 'घे,
तुझी पुस्तकं संपली िोती ना! कु ठल्यािी पररहस्थतीत तुझ्या वाचनात खंड पडता कार्ा नये.
चांगलं वाचशील तर चांगलं हलहू शकशील ना!' त्या िणी र्ी थक्क झाले. र्ाझं पुस्तकांवर
अहधक प्रेर् आिे दक याचं र्ाझ्या वाचनावर अहधक प्रेर् आिे िेच र्ला सर्जत नव्ितं. पण
र्ाझ्यासाठी िी आयुष्यभर जपून ठे वण्यासारखी एक सुखद, सुंदर आठवण आिे.

वाचनाची आवड कु णी लावली, कशी लागली ते आठवत नािी पण शाळे तल्या
हशिकांनी आहण बाबांनी त्याला खतपाणी घातलं एवढं नक्की! पण र्ी काय वाचलं पाहिजे
याबाबत कु णाचीिी लुडबुड नव्िती. त्यार्ुळे तेव्िा जी पुस्तकं नकळत र्ाझ्या जीवाभावाची
झाली, ती कायर्ची! आज र्ाझ्या हजव्िाळ्याची र्ाणसं र्ाझं पुस्तकप्रेर् जपण्यासाठी
खटाटोप करतायत याचं सर्ाधान र्ोठं आिे. िी वाचनसंस्कृ ती आर्च्या घरात अखंड नांदत
रािो आहण आर्चे हवचार सर्ृद्ध करत रािो, अशीच सददच्छा र्नी आिे.
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नेटवर्ककगच्या जाळ्यात

सोशल नेटवर्ककग िा शब्द आजच्या जगात कािी नवीन
नािी. लिानांपासून वयोवृद्धांपयंत सगळे च कु ठल्या न
कु ठल्या प्रकारे या जाळ्यात अडकलेत. ‘सोशल कनेक्ट’
हनर्ावण करण्यासाठी उदयाला आलेलं िे र्िाजाल
प्रसाराचं प्रभावी र्ाध्यर् बनलं एवढंच नािी तर आपल्या
दैनंददन जगण्याचा अहवभाज्य भाग बनलं. पुढे कािींनी
या सोशल नेटवर्ककगचा उपयोग प्रेर्ात पडण्यासाठी
के ला, कु णी प्रेर् व्यक्त करण्यासाठी तर कु णी प्रेर्भंग
करण्यासाठी! आर्च्यािी किाणीत अशा सोशल
नेटवर्ककग साइट्स आहण अॅहप्लके शन्सचा कािी वाटा
आिे, आज थोडं त्याबद्दल!
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सोशल नेटवर्ककगचं जाळं आपल्या देशात कोळ्याच्या जाळय़ासारखं
झपाटय़ानं पसरत गेलं आहण त्याने आपल्या सार्ाहजक जीवनाचा नवा पैलू हनर्ावण के ला.
या पूवीपयंत नातेवाईक, हर्त्र पररवार, आजूबाजूच्या पररसरात रािणारे एवढय़ावरच
आपली सर्ाजाची व्याख्या र्यावददत िोती. पण आता दूरचे नातेवाईक, बर्याच वषावपूवी
दुरावलेले हर्त्र-र्ैहत्रणी, त्यांचं हर्त्रर्ंडळ, हसनेस्टासव, खेळाडू , हवचारवंत, लेखक,
राजकारणी, जुने सिकारी, नवे व्यापारी एवढंच नािी तर दूरदेशी ककवा अगदी बाजूच्या
इर्ारतीत रािणारं कु णीतरी अनोळखी, अशा सगळ्यांच्या र्िाजालात आपल्या सार्ाहजक
जीवनाच्या किा रुं दावत चालल्या आिेत. आपण ‘सोशल’ बनत आिोत. आज अगदी
कु ठू निी, कधीिी, कु णाशीिी सिज संपकव साधता येऊ शकतो.
आर्चं लग्न ठरताना जरी आम्िी सुरुवातीला दोघंच भेटलो िोतो तरी त्याच्या
घरातल्या सवावनी, हर्त्र-र्ैहत्रणींनी, दूरवर रािणार्या नातेवाइकांनी र्ला फे सबुकवर पाहून
झालं िोतं. र्ाझा प्रोफाइल फोटो पाहूनच र्ी सवावना पसंत पडले िोते, असं र्ला नंतर
सांगण्यात आलं. त्यार्ुळे फे सबुकचा र्ाझं लग्न ठरण्यात र्ोठा िात आिे, असं म्िटलं तर
वावगं ठरणार नािी. र्ी फे सबुकची खूप जुनी रहिवासी आिे पण व्िॉट्सअॅप र्ात्र र्ी अनेक
वषव टाळत िोते. पण आर्चं लग्न ठरलं आहण कायर् संपकावत रािण्यासाठी आम्िी
व्िॉट्सअॅपचीच हनवड के ली. तेव्िा अगदी लग्न िोईपयंत आम्िी दोघंिी र्ोबाइलहशवाय
ददसणं दुर्ीळ झालं. छोटय़ा-छोटय़ा गोष्टी एकर्ेकांना सांगणं, लग्नाची खरे दी दाखवणं वगैरे
सगळ्या गोष्टी इथेच सुरू झाल्या. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपयंत आम्िी
व्िॉटसअॅपच्या र्ाध्यर्ातून कायर् एकत्र िोतो. त्याचे हर्त्र आहण त्यांच्या बायका असा
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आर्चा धम्र्ाल ग्रुपसुद्धा व्िॉटसअॅपवर ददवसरात्र एकर्ेकांशी गप्पा र्ारत असायचा.
कालांतराने र्ी त्यातून बािेर पडले ती परत कािी गेलेच नािी.
असो, पण लग्नानंतर अथावतच या संभाषणाच्या वेळा आहण हवषय यात फरक
पडला. सतत एकर्ेकांशी बोलत राहिल्याने इतर चचाव सुरू झाल्या, चचावचं रूपांतर नकळत
हववाद र्ग वाद आहण अखेर भांडणांर्ध्ये झालं. तेव्िा वेळ आली आत्र्परीिणाची!
आम्िा दोघांच्यािी िे लिात यायला वेळ लागला नािी की िे सगळं
व्िॉटसअॅपच्या अहतवापरार्ुळे िोतंय. सतत एकर्ेकांशी बोलत राहिल्याने संभाषणातलं
नावीन्य संपून हवषय भरकटतात, त्यातून वाद िोतात. हशवाय कार्ात असताना एकीकडे िा
हवसंवाद घडत असेल तर उगीच हचडहचड िोते. अशा पररहस्थतीत इतरांचे आलेले
र्ेसेजेससुद्धा वैतागवाणे वाटू लागतात. यावरचा तोडगा म्िणून आम्िी दोघांनीिी आपल्या
र्ोबाइलर्धून व्िॉटसअप काढू न टाकलं. वाद चर्त्काररकरीत्या बंद झाले. आता एकर्ेकांशी
बोलावंसं वाटलं की फोन करण्यावाचून पयावय नव्िता. थेट बोलण्यार्ुळे हवषयाला फाटे
फु टत नव्िते आहण वेळेची र्यावदा असल्यार्ुळे नेर्कं तेच बोलणं िोऊ लागलं आहण त्याचं
अहधक र्ित्त्व वाटू लागलं.
असं असलं तरी कािी काळानंतर आम्िा दोघांनािी व्िॉटसअॅप बंद के ल्यार्ुळे
संपूणव जगाशी संबंध तुटल्यासारखं वाटू लागलं, हर्त्र-र्ैहत्रणींशी-भावंडांशी संवाद बंद झाला
िोता, कारण या र्ेसेस्जग अॅहप्लके शन्सर्ुळे कु णालािी फोन करून बोलण्याची सवय पुरती
र्ोडली आिे. एकदा ट्रेनर्ध्ये दोन बायका एकर्ेकींना व्िॉटसअॅप वापरण्याचे धडे देत िोत्या
ते पाहून तर र्ला उगीच खजील झाल्यासारखं वाटलं. आम्िा दोघांच्यािी िातात
स्र्ाटवफोन्स असूनिी आम्िी र्ात्र ‘नॉट सो स्र्ाटव’ ठरत िोतो. गंर्त अशी िोती की,
दोघांच्यािी र्नात िी गोष्ट सलत िोती. सांगण्याची सोय र्ात्र नव्िती कारण त्यावरून
पुन्िा वाद िोण्याची भीती िोती. अखेर एकदा बोलता बोलता िा हवषय हनघाला आहण
पुन्िा व्िॉटसअप
ॅ सुरू करण्याला दोघांनीिी सशतव र्ंजुरी ददली.
अट अशी िोती की, ऑदफसर्ध्ये असताना एकर्ेकांशी फार चॅट करायचं
नािी कारण त्याने लि हवचहलत िोतं आहण कार्ावर पररणार् िोतो. या एक र्हिन्याच्या
व्िॉटसअॅप ब्रेकर्ुळे आम्िाला एकर्ेकांना ददवसातून एकदा तरी एकर्ेकांना फोन करून
बोलण्याची सवय लागली, हशवाय र्ेसेस्जग अॅप्स वापरण्याच्या र्यावदा उर्गल्या असं
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म्िणायलािी िरकत नािी. के वळ एका र्ोबाइल अॅप्लीके शनचा आपल्या आयुष्यावर के वढा
प्रभाव पडू शकतो, िीच खरं तर आियावची आहण आत्र्स्चतनाला उद्युक्त करणारी बाब
आिे.
के वळ र्ोबाईल अॅप्लीके शनच नािी तर संपण
ू व सोशल र्ीहडया नार्क
जाळ्यानं आपल्याला वेढून टाकलं आिे. र्ी ऑकुव ट असल्यापासून या सगळ्या जाळ्यात
स्वत:ची जागा बनवत राहिले. हवशेष म्िणजे ऑकुव ट आहण फे सबुकच्या सुरुवातीच्या काळात
झालेले र्ाझे हर्त्र-र्ैहत्रणी आजवर कायर् रटकलेत. पण आता र्ात्र इथल्या र्ैत्रीची
पररर्ाणं बदललेली ददसतात. बेसावधांसाठी िी रठकाणं अहधक धोकादायक बनली आिेत.
र्जेची गोष्ट म्िणजे, र्ाझ्या कािी छोटय़ा हर्त्रर्ैहत्रणींना फे सबुक, व्िॉटसअॅप
इत्यादी गोष्टी अनादी काळापासून अहस्तत्वात िोत्या असंच वाटत िोतं. पण नुकताच
फे सबुकचा १०वा वाढददवस जगभर साजरा झाला आहण त्यांचा फार र्ोठा गैरसर्ज दूर
झाला.येणार्या काळात या साधनांना आणखी अद्ययावत यंत्रणांची साथ लाभेल.
तंत्रज्ञानार्ुळे र्ाणूस दुरावतो, एकलकोंडा िोतो िा सर्ज सोशल नेटवर्ककग पूणवपणे पुसून
टाकतो. अथावत, कु ठल्यािी गोष्टीच्या पूणव आिारी जाणं कधीिी चूकच आिे. त्यातून
उद्भवणार्या वादांच्या आठवणी दकतीिी नकोशा असल्या तरी त्या बरं च कािी हशकवून
जाणार्या असतात. रोज एक नवं पाऊल टाकणार्या आहण नवं आव्िान घेऊन सर्ोर उभ्या
ठाकणार्या या जगात काळाबरोबर नुसतं चालून भागणार नािी तर त्याला आत्र्सात करून
जगणं अपेहित आिे.
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र्ैत्र जीवाचे

लग्नानंतर र्ुलींच्या हर्त्र-र्ैहत्रणी दुरावतात िे सववर्ान्य
आिे. पण र्ुलांच्या बाबतीतिी असं िोतं िे िी हततकं च
खरं आिे. लग्नाआधी हर्त्र म्िणजेच सववस्व वाटणार्या
र्ुला-र्ुलींचं प्राधान्य लग्नानंतर बदलतं आहण तेव्िा
र्ैत्रीची खर्या अथावने ककर्त कळते, असं र्ी नुकत्याच
आलेल्या अनुभवावरून म्िणू शकते. आज थोडं लग्नानंतर
हर्त्र-र्ैहत्रणींशी िोणार्या ताटातुटीबद्दल-
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असं म्िणतात की, आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर हर्त्र भेटतात, पण जे या सवव
टप्प्यांवर सोबत असतात तेच खरे हर्त्र! र्ला िे अगदी खरं वाटतं कारण िे आपण सवावनीच
अनुभवलं आिे. र्ला वाटतं, जसं चांगली नोकरी, चांगली बायको ककवा नवरा आहण चांगले
शेजारी नहशबात असावे लागतात तसंच चांगले हर्त्र-र्ैहत्रणीिी नहशबानेच हर्ळतात. हर्त्र
बनवता आले पाहिजेत, त्यासाठी र्नर्ोकळा स्वभाव पाहिजे, असं जे म्िणतात ते अगदी
खोटं आिे कारण हर्त्र बनवावे लागत नािीत, ते सिज िोतात आहण अगदी घुम्या, अबोल
र्ाणसांचेिी घहनष्ट हर्त्र असलेले र्ी पाहिले आिेत.
साधारण हनरीिणावरून असा हनष्कषव काढला जातो की, र्ुलांची र्ैत्री
र्ुलींपेिा अहधक रटकते, त्याचं एक कारण असंिी असू शकतं की त्यांचा लग्नानंतर पत्ता
बदलत नािी, याहशवायिी इतर अनेक कारणं आिेतच. बायको घर सांभाळते आिे
म्िटल्यावर नवरा हर्त्रांसोबत दफरायला र्ोकळा असतो कारण ऑदफसनंतर त्यानं घरातली
कार्ं करावी अशी अपेिा नसते. जी बायकोकडू न अगदी सिज के ली जाते. आता िे
वाचताना अनेक जणींना तो प्रसंग आठवत असेल, जेव्िा कधी नव्िे ते र्ैहत्रणीसोबत बािेर
गेलेलं असताना परतायला उशीर िोऊन रात्रीचं जेवण उहशरा ताटात पडल्यानं नवर्यासकट
सासरी सगळ्यांनी आकांडतांडव के ला आहण तेव्िापासून आता कधीिी र्ैहत्रणींसोबत बािेर
जायचं नािी, असं तुम्िी र्नोर्न ठरवलं आहण आजवर पाळताय.
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सुदव
ै ाने आता बर्याच रठकाणी िी पररहस्थती बदललेली पािायला हर्ळते.
आता बायका सरावस दकटी पाटी, हभशी, बचत गट, र्हिला र्ंडळ, भजनी र्ंडळ, र्ंगळागौर
ग्रुप अशा एक ना अनेक रठकाणी र्ैहत्रणी जर्वतात. दुपारच्या वेळी भेटून गप्पा र्ारतात
(गॉहसप म्िणतात ना ते!), सिलींना जातात, कािी जणी तर सार्ाहजक कायविी करतात.
अरे िो, आजकाल तर व्िॉट्सअॅपवर ग्रुपिी बनवतात. ऑदफसच्या, ट्रेनर्धल्या र्ैहत्रणींचे,
नवर्याच्या हर्त्रांच्या बायकांचे, सोसायटीतल्या बायकांचे, र्ुलाच्या हर्त्र-र्ैहत्रणीच्या
आईंचे असे अनेक ग्रुप्स आपण बायका जर्वत असतो. पण या सगळ्या गोतावळ्यात
अनेकदा अभाव आढळतो तो हनखळ र्ैत्रीचा!
र्नातलं बोलायला आहण सुख-दु:ख वाटू न घ्यायला एक सखी प्रत्येकीलाच
असावी लागते, ती आपण अशा र्ागावनी सतत शोधत राितो. पण ती सापडतेच असं नािी.
पुरुषांच्या बाबतीतिी अनेकदा िेच िोत असतं. म्िणूनच र्ी म्िणते की चांगले सवंगडी
लाभायला भाग्यवान असावं लागतं. र्ाझ्या बाबतीतिी वर म्िटलंय तसंच घडतं.
आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर नवे हर्त्र-र्ैहत्रणी भेटतात पण कायर् रटकू न राितील असे
अगदी र्ोजके च आिेत. खरं तर र्ाझा स्वभाव खूप र्नर्ोकळा आिे, र्ी सर्ोरच्या
र्ाणसाला पटकन बोलतं करू शकते पण तरीिी र्ला आजवर तात्पुरता ककवा पुढे
ज्यांच्याशी फार संपकव राित नािी असाच गोतावळा हर्ळत राहिला. जो स्िडण्यादफरण्याचा, र्जा करण्याचा ग्रुप िोता त्यातल्या एके कींची लग्न िोऊन त्या आपापल्या
संसारात रर्ल्या. एकीला तर नुकतंच र्ूलिी झालं, आता कधी आर्ची भेट झाली तर अनेक
वषावनीच िोईल. फोन आहण चॅटर्धून संपकव रािील िीच त्यातल्या त्यात जर्ेची बाजू
म्िणायची!
िी फक्त र्ाझीच गोष्ट नािी, शाळा-कॉलेजर्धल्या र्ैहत्रणी लग्नानंतरिी कायर्
वरचेवर भेटत राहिल्या असं फार कर्ी पािायला हर्ळतं. पण के वळ र्ुलीच नािी तर र्ुलंिी
लग्नानंतर हर्त्रांपासून कािी प्रर्ाणात का िोईना दुरावतात िे सत्य आिे. सागर
र्ाझ्यासारखा सगळ्यांशीच पटकन जाऊन बोलतिी नािी पण एकदा नीट ओळख झाली की
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त्याला कु णी थांबवूिी शकत नािी. त्याच्या लाघवी स्वभावार्ुळे त्याचा हर्त्रपररवार र्ोठा
आिे. अगदी दोन-अडीच वषावपूवी सोडलेल्या ऑदफसर्धले असोत की कॉलेजर्धले हर्त्रर्ैहत्रणी, तो आजिी सगळ्यांना हततकाच जवळचा वाटतो. र्ला स्वत:ला कधी असे हर्त्रर्ैहत्रणी लाभले नािीत त्यार्ुळे या सगळ्याचं र्ला फार कौतुक, अप्रूप वाटतं. पण आधी
हनयहर्त भेटणारे त्याचे असे अनेक ग्रुप्स लग्नानंतर थोडे दुरावले. त्याचं दक्रके ट खेळायला
जाणं बंद झालं त्यार्ुळे पररसरातल्या हर्त्रांशीिी रस्त्यात भेटल्यावर बोलण्यापलीकडे
त्याचा संबंध उरला नािी, याची खंत वाटते. र्ी त्याच्याकडे ती अनेकदा बोलूनिी दाखवली
आिे, पण आता र्ला तुझ्यावरच लि कें दद्रत करायचंय, असं तो प्रत्येक वेळी म्िणतो आहण
त्यावर र्ी कािीच बोलू शकत नािी.
जोवर आपलं लग्न झालेलं नसतं तोवर आपण इतर हववाहित हर्त्र-र्ैहत्रणींना
याबाबत टोर्णे र्ारत असतो पण ती वेळ कधी न कधी आपल्यावरिी येतेच. लग्नानंतर
हर्त्र-र्ैहत्रणींना भेटण्याची इच्छा नसते असं नािी पण आपलं प्राधान्य बदललेलं असतं.
नुकताच घडलेला दकस्सा सांगते. सागरच्या जुन्या ऑदफसर्धल्या हर्त्रांची रहववारी
प्रर्ोशनबद्दलची लंच पाटी िोती. त्यांची बर्याच र्हिन्यांत भेट झाली नसल्यानं सागरला
आवजूवन बोलावलं. अगदी रोज ग्रुपर्धल्या कु णातरी एकाचा फोन येत िोता, पण नेर्कं
त्याच रहववारी आर्चा सिकु टुंब त्याच्या र्ार्ाकडे जाण्याचा बेत आधीच झालेला िोता
आहण तोिी लग्नानंतर बराच लांबणीवर पडू न अखेर ठरला िोता. त्याला हर्त्रांसोबत
जाण्याची प्रचंड इच्छा असूनिी र्ार्ाकडे येण्यालाच प्राधान्य द्यावं लागलं आहण तेिी
िसतर्ुखानं!
या प्रसंगाचं र्ला खूप वाईट वाटलं. त्याच्यािी र्नाला खूप रुखरुख लागून
राहिली. आपल्या सगळ्या हर्त्रांपासून आपण दुरावलोय िी जाणीव त्याला त्रास देऊ
लागली आहण परवा त्याच्या कॉलेजच्या ग्रुपर्धले हर्त्र अचानक आर्च्या घरी येऊन
धडकले. आम्िा सगळ्यांसाठी तो सुखद धक्का िोता. चांगल्या दोन-तीन तास गप्पा र्ारून,
चिा-पाणी, दंगार्स्ती करून ते हनघाले. त्यांना सोडायला गेलल
े ा सागर आणखी कािी
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हर्त्रांना भेटून परत आला आहण तो जेव्िा परत आला तेव्िा अनेक ददवसांपासून हर्त्रांच्या
आठवणीने व्याकू ळ असलेला त्याच्या र्नातला एक कोपरा आनंदाने भरून गेला िोता आहण
तो आनंद त्याच्या चेिर्यावर लपत नव्िता. त्याला अजूनिी असं वाटत असेल की त्या
सगळ्यांना र्ी गुपचूप बोलावलं िोतं पण तसं नव्ितं. ते आले िोते ते हर्त्राच्या आहण
हर्त्रत्वाच्या ओढीने! आपला हर्त्र आपल्याशी बोलू शकत नािी, भेटू शकत नािी तर
आपणच जाऊन त्याची भेट घ्यावी, असा हवचार करणार्या हर्त्रांपेिा अहधक हनभेळ र्ैत्री
र्ी तरी आजवर पाहिली नव्िती.
आपल्याला जीवनाच्या प्रवासात अनेक र्ाणसं भेटतात, नाती हर्ळतात पण
ज्याला खरे हर्त्र भेटतात त्याने त्यांची कास कधीिी सोडू नये, असं र्ला प्रार्ाहणकपणे
वाटतं. लग्नानंतर नवर्याने हर्त्र-र्ैहत्रणींना भेटल्यावर, हचडहचड करणार्या अनेक हस्त्रया र्ी
अवतीभवती पहिल्या आिेत, पण यार्ागे र्ी र्ाझ्या र्ैहत्रणींशी संपकावत नािी तर तुिी
तुझ्या हर्त्रांशी रािायचं नािी, असा हवचार करणार्या अहधक आिेत. असो, कु णाच्यािी
अडवण्यानं ककवा संपकव कर्ी झाल्यानं र्ैत्री तुटत नािी. म्िणूनच र्लादेखील जेव्िा कधी
र्ाझ्या र्ैहत्रणी भेटतील तेव्िा र्नातली र्ैत्रीची भावना तसूभरिी कर्ी झालेली नसेल याची
खात्री वाटते.
नवरा-बायकोर्ध्ये र्ैत्री उर्गायलादेखील अनेक वषव जावी लागतात ककवा
कधी त्यानंतरिी ती फु लत नािीच. पण र्ला र्ात्र पहिल्या भेटीपासूनच सागरर्ध्ये हर्त्र
लाभलाय आहण नवर्यार्ध्ये सापडलेली िी हजवाभावाची र्ैत्री र्ला आयुष्यभरासाठी
पुरणार आिे यात शंका नािी.
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हर्त्रिो , कसं वाटलं पुस्तक? िे पुस्तक वाचताना जागोजाग जाणवतं, की , आनंद
आपल्या अगदी िाताजवळ असतो. पण तो हर्ळवावा लागतो. आहण हर्ळवण्यासाठी तो द्यावा
लागतो.
एकदा एका राजाने शंभर लोकांना जेवायला बोलावलं. गोल पंगत बसली. जेवण पण
काय! र्स्त साजुक तुपातले र्ोतीचूर लाडू . गरर्ागरर् हजलेबी. कचोरी. बफ़ी, सर्ोसे अन असंच
सवव ताट भरभरून. पण राजाने एक अटिी घातली. कोणी िात कोपरातून वाकवायचा नािी. आहण
ताटाकडे तोंड न्यायचं नािी. सर्ोर िे िे िे पदाथव. आहण िात वाकवायचा नािी तर खायचे कसे?
र्ग त्यातल्याच एकाला युक्ती सुचली. त्याने शेजार्याच्या ताटातला लाडू उचलला आहण
िात न वाकवता शेजार्यालाच भरवला. आहण म्िणाला “हूं ...” त्याबरोबर शेजार्यानेिी त्याचे
अनुकरण करत पहलकडच्या शेजार्याला लाडू भरवला. असे िोता िोता सगळे जण ढेकर देईतो
जेवले.
व्यविारातिी असंच आिे. आपल्याला कािी िवं असेल तर आपणिी दुसर्याला द्यायला
िवं. आपल्याला जे जे कािी हर्ळालंय ते ते दुसर्या कीणीतरी हनर्ावण के लंय याची जाणीव िवी.
अगदी र्ताचा अहधकार असो वा देवीची लस. कोणतीच गोष्ट आपोआप हर्ळत नािी. प्रत्येकाचं
र्ूल्य असतं. कोणीतरी ते चुकवत असतं.
ई साहित्य प्रहतष्ठानची पुस्तकं हवनार्ूल्य हर्ळतात. पण ती हलहिण्यासाठी लेखकांचे कष्ट
व बुद्धी लागलेले असतात. आहण या एके का पुस्तकाची ककर्त म्िणुन लेखक िजारो लाखो रुपये
हर्ळवू शकतात. पण र्राठी वाचकांना हवनार्ूल्य पुस्तकं हर्ळाहवत, व र्राठीत वाचन संस्कृ ती
वाढावी म्िणून असंख्य लोक प्रयत्न करीत आिेत. या प्रयत्नांत ई साहित्य प्रहतष्ठान व िे सवव लेखक
सिभागी आिेत. आपण या अहभयानात सिभागी झालात का?
आपण ई साहित्य प्रहतष्ठानचे VIP सभासद झालात का?
VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आिे.
आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे र्ेल आय डी कळवा आहण बना VIP सभासद.
एका दर्ात तीन कार्ं.

लेक लाडकी सासरची

तृप्ती एकबोटे देवरुखकर

1. पहिलं म्िणजे तुम्िी VIP सभासद बनता. तुम्िाला ई साहित्य प्रहतष्ठानचं पुस्तक ई
र्ेलवर सवावत आधी हर्ळतं. त्यांच्या कायवक्रर्ाचं आर्ंत्रण हर्ळतं. त्यांच्या योजनांची र्ाहिती
हर्ळते. त्यांच्या कार्ात स्वतः सिभागी िोण्याची संधी हर्ळते.
2. ज्या दिा ककवा अहधक हर्त्रांना तुर्च्यार्ुळे फ़्री पुस्तकं हर्ळतात ते खुश िोतात.
त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तकं हर्ळाली की ते इतर लोकांना तुर्च्याबद्दल सांगतात.
त्यांच्यासाठी तुम्िी म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहतहनधी बनता.
3. यातून तुम्िी र्राठी भाषेच्या संवधवनाला अर्ूल्य असा िातभार लावता. आर्चा
उद्देश आिे र्राठीतल्या सिा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आहण िे लक्ष्य साध्य करणं िे के वळ
आहण के वळ र्राठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलेल्या प्रे र्ातूनच शक्य आिे. आपल्या भाषेचं
राज्य व्िावं म्िणून १०६ हतात्र्े झाले. आपल्या भाषेनं राजा व्िावं म्िणून आपण एक दिा-वीस ई
र्ेल आयडी देणारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त र्राठी सािर अशा दिा लोकांचे ई
र्ेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच
दाखवू.
आिे ना : एक दर् : तीन कार्ं.
संपकव साधा : esahity@gmail.com
िी सेवा पूणवपणे हनःशुल्क आिे. त्यार्ुळे आपले हर्त्र आपल्यावर खुश िोतील. हशवाय
आम्िी िी खात्री देतो की या ई र्ेल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त र्राठी साहित्य पाठवण्यासाठीच
के ला जाईल. इतर कसल्यािी जाहिराती पाठवून त्यांना त्रास ददला जाणार नािी. तेव्िा लवकरात
लवकर आपल्या र्ाहितीतल्या दिा ककवा अहधक र्राठी सािरांचे ई र्ेल पत्ते आम्िाला द्या.
अहधक

र्ाहितीसाठी,

आम्िी

कोण

ते

जाणून

घेण्यासाठी

एकदातरी

www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिात आिोत.

धन्यवाद
आपले नम्र
टीर् ई साहित्य प्रहतष्ठान

ई साहित्य प्रहतष्ठान

www.esahity.com

