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ऄपडणपप्रिका

हे इ-बुक मी माझ्या अइ-बाबांना, दोन्ही बहीणींना
अप्रण माझ्या भावाला ऄपडण करते. त्यांनी खूप पेशन्टली
माझ्या 'नवरा' ह्या खोजमोहीमेत मला मदत के ली. .
लव्ह यू ऑल

प्रियंका
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िस्तावना

नवरा शोधतांना मला अलेल्या ऄसंख्य ऄनुभवांपैकी काही मी तुमच्यासमोर ह्या इबुकच्या माध्यमातून अज मांडत अहे.
जेव्हा नवरा शोधायला सुरूवात के ली तेव्हा दोन्ही बप्रहणींच्या वेळेस अलेले
ऄनुभव पाठीशी होते पण त्याहूनही वेगळं , प्रवप्रचि अप्रण थोड्याफार िमाणात
प्रवप्रिप्त ऄसं काहीसं माझ्या पदरात पडत गेलं. जे घडतंय ते बदलता ककवा टाळता
येणं शक्य नव्हतं पण कु ठे तरी हे माि वाटलं की ह्या सगळ्याला वाचा फोडायला
हवी म्हणून एके ददवशी घेतलं प्रलहायला . .
ह्या रठकाणी मला धन्यवाद द्यायची आच्छा अहे त्या सगळ्या िोफाइल्सना जयांमुळे
मला आतके समृध्द ऄनुभव प्रमळाले अप्रण हे पुस्तक साकार होउ शकलं. नामकाका
अप्रण इ-साहीत्य िप्रतष्ठानचे ऄगदी मनःपूवडक अभार ह्या पुस्तकाला आतकं सुंदर
रूप देण्याबद्दल अप्रण सरतेशेवटी गणपती बाप्पाचे अभार की त्याने मला आतक्या
खडतर शोधमोप्रहमेतून माझा नवरा शोधून ददला.
प्रियंका जोशी
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या पुस्तकातील सवड व्यप्रक्तरे खा,

िसंग, ’स्थळे ’

आत्यादी

नसून

आत्यादी

काल्पप्रनक

त्यांचे

ित्यिातील व्यक्ती अप्रण स्थळांशी साधम्यड न
अढळल्यास तो पूणडतः योगायोग समजावा.
तसेच या पुस्तकात मांडलेल्या मतांशी िकाशक
सहमत नसेलच ऄसे नाही.

िकाशक
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पूवडतयारी भाग १

माझं पोस्ट-ग्रॅजयुएशन झालं.
कॅ म्पसमधून नोकरी लागली.
मुंबइला प्रशफ्ट झाले.
जेमतेम सहाच मप्रहने झाले ऄसतील माझ्या नोकरीला, अप्रण बाबांनी एके ददवशी
फोनवर सांप्रगतलं की अता तुझं प्रशिण, नोकरी सगळं व्यवप्रस्थत झालंय तर अपण
लग्नाचं बघू.
पप्रहला प्रवचार माझ्या डोक्यात अला की, ‘ओ गॉड! लग्न! ! आतक्या लवकर! ! नो
वे’
मी बाबांना म्हटलं’, “माझी नोकरी पक्की तर होउ देत मग अपण बघू ना. . ”
काही काळानंतर पुन्हा बाबांनी तोच प्रवषय काढला अप्रण मला प्रक्लक झालं की
माझी नोकरी पक्की होउन सुध्दा २ मप्रहने झाले होते. खरं च वेळ आतका भुरडकन का
पळाला?
यावेळेला अता काय कारण द्यावं याचा प्रवचार करे पयंत अइ-बाबांनी एक एक गोष्ट
सांगायला सुरूवात के ली. सगळ्यात अधी वधु-वर सूचक मंडळांची यादी वाचली गेली.
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कोणतं चांगलं अहे. कोणाकडे सगळ्यात जास्त स्थळं येतात. कोणाकडे जास्तीत जास्त
लग्न कमीत कमी वेळात जुळप्रवण्याचं रे कॉडड अहे वगैरे वगैरे
मला खरं तर काही समजतच नव्हतं काय चाललं अहे ते! पण त्या दोघांचं मन नको
दुखवायला म्हणून मी, माझ्या दोन्ही मोठया बप्रहणींसाठी जया वधु-वर सूचक मंडळात
नाव नोंदवलं होतं प्रतथेच करूया म्हटलं. दोघेही एकदम खुश झाले अप्रण पप्रहली गोष्ट
फायनल झाली
लगेच पुढचा िश्न अला. नाव नोंदणी करायची म्हणजे फोटो हवाच. हे ऐकू न माझ्या
पोटात खड्डाच पडला! फोटो काढायचे अप्रण ते पण ते ऄगदी रटप्पीकल. बोऄररग पोज
मधले! ! श्याss. . पण अइचं सुरूच होतं की, “तू मुंबइला काढणार की घरी येउन
काढणार? ”
मी थोडा प्रवचार के ला अप्रण म्हणाले. ताइशी बोलून मी ठरवते
पण ऄजून िश्न संपले नव्हते. ईलट अता खूप मोठ्ठा िश्न सुरू झाला होता अप्रण तो
दकती ददवसांनी. . नाही नाही दकती मप्रहन्यांनी, वषांनी सुटणार होता देवच जाणे
मला माझ्या दोन्ही बप्रहणींच्या वेळेस जे काही घडलं होतं ते अठवत होतं. तेव्हा खरं
तर खुप मजा वाटली होती ते सगळं बघायला. पण म्हणतात ना जावे त्याच्या वंशा तेंव्हा
कळे !
अज जेव्हा माझ्यावर ती वेळ येउ घातलीये तेव्हा ऄगदी ऄजून कशात काही
नसतांना पण मला भीती वाटत होती. टेन्शन अलं होतं
अइ-बाबांनी जसा हा प्रवषय सुरू के ला तसं माझ्या बप्रहणींनीसुध्दा याच प्रवषयावर
माझ्याशी बोलायला सुरूवात के ली. जवळपास रोज घरचे सगळे जण फक्त या एकाच
प्रवषयावर बोलायला लागले. मला तर सुरूवातीलाच कं टाळा येत होता. पण त्या
सगळ्यांमधे जणू एक सळसळता ईत्साहच संचारला होता अप्रण अता माझं लग्न हा
एकच ध्यास त्यांनी घेतला होता
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बाबांनी एका ददवशी ठरवलेल्या वधु-वरसूचक मंडळाचा फॉमड अणला. जुजबी
माप्रहती त्यांनी भरली अप्रण भरता भरता एका रठकाणी त्यांना स्पीडब्रेकर लागला.
“जोडीदारा”बद्दल ऄपेिा. मला लगेच फोन अला की सांग तुला नवरा ’कसा’ हवा! !
मला हे ऐकू न एक िण कळलंच नाही की बाबा काय प्रवचारत अहेत मला? ? मी
चक्रावून प्रवचारलं तसं बाबांनी तोच िश्न पुन्हा प्रवचारला. पण मला कु ठे माप्रहत होतं
ईत्तर? ! ! मला खरं च माप्रहत नव्हतं की मला कसा नवरा हवाय म्हणून. . माझं डोकं
बप्रधर झालं. काहीच सुचेना
शेवटी मी बाबांना सांप्रगतलं की मला थोडा वेळ द्या. लेट मी टॉक टू मायसेल्फ
ऄबाईट ऑल धीस! ! बाबा हो म्हणाले. ३ मप्रहन्यांचा वेळ प्रमळाला. हुश्श!
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पूवडतयारी भाग २

पप्रहला जवळपास एक मप्रहना ह्या िश्नाचं ईत्तर शोधण्य़ात गेला की लग्न का करायचं.
काय गरज अहे लग्नाची. सध्या जे लाइफ सुरू अहे त्यात काय वाइट अहे? नोकरी अहे.
प्रमि-मैप्रिणी अहेत. वीके न्डचं शेडयूल एकदम सेट अहे. मग त्या नवीन व्यक्तीसाठी
जागा कु ठे अहे माझ्या ददवसात? मला खरं च गरज अहे का पाटडनरची
ताइशी बोलले. माझ्या लग्न झालेल्या मैप्रिणीशी बोलले त्या सगळ्यांचं म्हणणं होतं
की तुमच्या लाइफमधे तुमचं ऄसं कोणीतरी ऄसणं ही एक खुप वेगळी अप्रण छान भावना
अहे. रोज घरी अल्यावर तुमची वाट बघणारं तुमचं हक्काचं एखादं माणूस ऄसणं खुप
गरजेचं अहे. अज जरी सगळ्या गोष्टी सेट वाटत ऄसल्या तरी कु ठे तरी यापलीकडे
तुम्हांला वाटतं की... अपलंही घर, फॅ प्रमली ऄसावी. .
पुन्हा काहीही झालं तरी माणूस एकटा नाही राहू शकत. अप्रण अपल्या समाजामधे
मुलगी जर प्रबनलग्नाची ऄसेल तर प्रतला तर िास देतातच, पण प्रतच्या अइवप्रडलांनासुद्धा काही कमी मनस्ताप देत नाहीत. हे अप्रण ऄसे सगळ्या टोकाचे प्रवचार
मला ऐकायला प्रमळत होते. अप्रण माझा गोंधळ वाढतच होता
प्रहय्या करून एका ददवशी मी स्वत: समोर बसले अप्रण िश्न प्रवचारायला सुरूवात
के ली.
िश्न: मला प्रभती कशाची वाटतीये? लग्न ह्या आव्हेन्टची?
ईत्तर: नाही.
िश्न: मग? लग्न करून नवीन घरात गेल्यावर प्रतथे येणाऱ्या जबाबदारीची?
ईत्तर: नाही.
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िश्न: बरं मग? रोज ऑदफस सांभाळू न घरी स्वयंपाक करावा लागेल ह्याची? (हा िश्न
प्रवचारात घेणं भाग होतं. कारण मी गेले १० वषड घराबाहेर अहे. प्रजथे जाते प्रतथे पेईंग
गेस्ट म्हणून राहते त्यामुळे स्वयंपाक येत जरी ऄसला तरी िॅक्टीस नाहीये ना

)

ईत्तर: ह्याss ऄप्रजबात नाही!
िश्न: मग िॉब्लेम अहे कु ठे ? ? ? ?
ईत्तर: बहुतेक मला भीती ही वाटतीये की जया व्यक्तीसोबत माझं लग्न ठरे ल त्याचा नी
माझा स्वभाव जुळेल का? मला जे बरोबर वाटतं ते त्यालाही बरोबर वाटेल का? मी
त्याच्या गोष्टी सहज ऄॅा
क्से
ा प्ट करू शके न का? व्हॉट ऄबाईट कम्पॅरटबीलीटी?
तर हे होते िॉब्लेम्स! !
अतापयंत िश्नच सापडत नव्हता. अता लकीली सापडला तर मी खनपटीलाच बसले
ईत्तर शोधण्याच्या
मग बरीच चचाडसिं घडली पुन्हा एकदा घरच्यांशी. प्रमि-मैप्रिणींशी अप्रण कु ठे तरी
मला थोडंसं ईत्तर सापडलं. . . काहीही झालं तरी दोन प्रभन्न स्वभावाच्या व्यक्ती सोबत
अल्यावर थोडं ऄॅ्डजेस्ट करावचं लागतं. दोघांनासुद्धा. सो नॉट टू वरी मच. पुढे जायला
काही हरकत नाही.
मी स्वत:ला तयार के लं अप्रण बाबांना फोन करून माझ्या डोक्यात ऄसलेल्या
“पाटडनरची” ऄपेिा सांप्रगतली. सगळे एकदम खुश झाले. एक स्पीडब्रेकर ओलांडला.
अता एकच ऄडचण होती. मुलीचे फोटो! !
अमच्या ताइबाईंनी तो िश्नदेखील चुटकीसरशी सोडवला. प्रतच्या प्रतथे राहणाऱ्या
एका फोटोग्राफरकडे माझ्या “खास” फोटोजसाठी वेळ ठरवली.
अदल्या ददवशी बसून मी अप्रण ताइने मी कोणते कपडे घालून फोटो काढायचे हे
सगळं ठरवलं. दुसऱ्या ददवशी वेळ ठरवली होती ११ वाजताची. पण अमचं सगळं
अवरून प्रनघायला अम्हांला चांगलाच ईशीर झाला अप्रण अम्ही प्रतथे पोहोचलो दुपारी
३ वाजता!
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पप्रहला फोटो साडीवर काढायचा म्हणून मी घरूनच तयार होउन गेले होते. . अधीच
ईशीर झाला होता त्यामुळे गेल्या गेल्या फोटोग्राफरने मला “पोज” द्यायला सांप्रगतली.
अजपयंत माझे स्वत:चे प्रचक्कार फोटो काढले गेलेले अहेत. या ना त्या कारणामुळे.
ऄगदी साडीमधे सुद्धा. पण अज जेव्हा त्याने “पोज” द्यायला सांप्रगतली, तेव्हा मला आतकं
हसू फु टलं की मला धड ईभंदख
े ील राहता येइना. मला बघून ताइदेखील हसायला
लागली. मी कसंबसं स्वत:ला शांत के लं अप्रण ईभी राप्रहले. फोटोग्राफर म्हणाला
“स्माइल” अप्रण मी पुन्हा एकदा जोरजोरात हसायला लागले. तसा तो म्हणतो, “ऄहो.
आतकी जास्त नकोय. थोडं नाजूक हसा ना. प्रस्मतहास्य माप्रहतीये ना?”

त्याचा

वैतागलेला अवाज अप्रण माझ्या ताइचे मोठे झालेले डोळे बघून मी कसंतरी ते
प्रस्मतहास्य ददलं अप्रण साडीतले फोटो झाले एकदाचे!
त्यानंतरच्या फोटोसाठी मी तयार होउन बाहेर अले तर स्टुडीओमधे ऄचानक गदी
ददसली. पासपोटडसाठी फोटो काढायला येणाऱ्यांची!

२, ४ लोकांचे फोटो काढू न

झाल्यावर मधेच माझा नंबर लागला. पुन्हा एकदा मी शहाण्या मुलीसारखी प्रस्मतहास्य
देण्याच्या तयारीत ऄसतांना समोर सगळी गदी माझ्याकडेच बघतीये हे बघून माि मला
मेल्याहून मेल्यासारखं झालं.

पण काय करणार? पयाडय नव्हता. घामाघूम होउन फ़ु ल

टेन्शनमध्ये कसंबसं फोटोशूट अवरलं अप्रण अम्ही बाहेर पडलो.
ठरलेल्या ददवशी फोटो प्रमळाले. ते बघून माझ्या घरच्यांच्या चेहऱ्यावर ऄगदी पूणड
समाधान ददसलं. लगेच बाबांनी एक फोटो प्रसलेक्ट के ला अप्रण वधु-वरसूचक मंडळाच्या
फॉमडसोबत तो पाठवून ददला! ! !
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वधू-वरसूचक मंडळाच्या टेबलवर माझा फॉमड जाउन पोहचायच्या अत अमच्या
नातेवाइकांमधे ही ब्रेककग न्युज ऄगदी वणव्यासारखी पसरली. दोघी बप्रहणींच्या सासरकडची
मंडळी देखील ह्या कायाडत हातभार लावण्यासाठी सरसावली अप्रण जवळपास सगळ्याच
ददशांमधून प्रवप्रवध “योग्य” वरांची माप्रहती माझ्या अइ-बाबा, तायांना फोन ऄथवा ित्यि
भेटीतून प्रमळू लागली.
मला तर आतकं अश्चयड वाटलं. प्रवचार अला. ऄचानक सगळ्या मुलींची लग्न झाली की
काय. म्हणजे फक्त मी एकटीच राप्रहलीये म्हणून सगळ्यांनी आतका िचंड िप्रतसाद ददला. साद
न घालताही
ऄसो. तर माझे बाबा लगेच कामाला लागले. तसा तर बाबांना व्यवप्रस्थत ऄनुभव होता
ह्या गोष्टींचा, माझ्या मोठया बप्रहणींच्या लग्नामुळे. मग बाबांनी माझ्यासाठी येणाऱ्या स्थळांची
माप्रहती व्यवप्रस्थतपणे एका फाइल मधे ठे वायला सुरूवात के ली. एक-एक िोफाइल वाचून
त्याची पप्रिका जुळते की नाही, दकती गुण जुळतात हे सगळं बघून बाबा ठरवत होते की
कोणत्या स्थळाला संपकड करायचा. ऄसं करत करत बाबांनी नातेवाइकांकडू न अलेल्या सगळ्या
िोफाइल्सची प्रवभागणी के ली अप्रण योग्य ती कारवाइ के ली.
मी मप्रहन्या-दोन मप्रहन्यातून घरी चक्कर मारते तशी मी त्याही वेळी वीके न्डला घरी गेले
होते. घरी पोहोचल्यावर माझ्या भावाने सांप्रगतलं की तुझ्यासाठी ह्यावेळेस एक सरिाइज अहे.
मला काही कळालं नाही अप्रण मी जास्त लि पण ददलं नाही.
रप्रववारी सकाळी प्रनवांत ईठायचा प्रवचार होता. पण अइने लवकर ईठायला लावलं. मी
जरा वैतागतच ईठले! भाउ पुन्हा समोर अला अप्रण म्हणाला. “सरिाइजsss अज तुला
बघायला येणार अहेत! ! हीहीहीही
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सरिाइज! ! मला आतका राग अला. सरळ स्वयंपाकघरात जाउन मी अइला जरा प्रचडू नच
प्रवचारलं. “हा काय िकार अहे? ? ”
तसं अइ ऄगदी शांतपणे म्हणाली. “ऄगं, काही नाही. अपल्या ओळखीतल्या एकाने ह्या
मुलाबद्दल सांप्रगतलं. तर त्याचे अइ-वडील अज तुला भेटायला येणार अहेत. एवढंच! ”
मी. “ऄरे . पण मला तुम्ही सांप्रगतलं का नाही? ? अप्रण मुलगा करतो काय? त्याचा फोटो
कु ठे अहे? ? ”
अइ. “ऄगं. अज त्याचे अइ-वडील फोटो घेउन येणार अहेत. मुलगा आथे नसतो म्हणून”.
श्याss काय बोऄर अहे. रप्रववारच्या सकाळचा पार मूडच गेला माझा. म्हणजे मला त्या
मुलाच्या अइ-वडीलांना भेटण्यात काही िॉब्लेम अहे ऄसं नव्हतं पण ऄसं ऄचानक “पप्रहल्या”
कांदा-पोहे कायडक्रमाला मला सामोरं जावं लागेल ऄसं कधी वाटलं नव्हतं
नंतर बाबा म्हणाले. “तू साडी नेस अज”.
मी - “बाबा! साडी काय हो! मी नाही नेसणार! ”
अइ - “बरं बाइ. एखादा चांगला पंजाबी सूट घाल. रठक अहे. ”
मी - “नाही गं अइ. प्लीज ना. तसंही तो मुलगा येत नाहीये. मग मी कु ती अप्रण जीन्स
घालते”.
लकीली अइ रे डी झाली अप्रण बाबा पण काही म्हणाले नाही
ते लोक ४ वाजता येणार होते म्हणून अम्ही सगळी अवरा-सावर करून ठे वली अप्रण
तयार होउन बसलो. अइने मला अतमधेच थांबायला सांप्रगतलं होतं अप्रण अइच चहा अप्रण
खायचं देणार होती. मला खुप बरं वाटलं की माझा पप्रहलाच िसंग ऄगदी टीपीकल “कांदापोहे” नसणार अहे
ते लोक ठरलेल्या वेळेनुसार घरी अले. बाबांनी त्यांना बसवलं. ओळख वगैरे झाली. अइने
पाणी नेउन ददलं अप्रण मला बाहेर येण्याची खुण के ली. मी बाहेर येउन एका खुचीत बसले मग
बाबांनी माझी ओळख करून ददली. मग त्यांनी मला एक-एक िश्न प्रवचारायला सुरूवात के ली.
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िश्न क्र. १ : शाळा कु ठली?
मी थोडी गोंधळले. पण ईत्तर ददलं.
िश्न क्र. २ : मराठी. आंग्लीश की सेमी-आंग्लीश प्रमडीयम?
मला थोडं हसू अलं (मनातल्या मनात). मी ईत्तर ददलं.
िश्न क्र. ३ : १० वी ला दकती माकड प्रमळाले होते?
िश्न क्र. ४ : १२ वी कु ठे के लं?
िश्न क्र. ५ : सायन्स होतं का?
िश्न क्र. ६ : अयरिपलइ ची पररिा ददली होती का? अयअयटी साठी ियत्न के ला होता
का?
िश्न क्र. ७ : १२ वी ला बोडाडत नंबर वगैरे अला होता का?
िश्न क्र. ८ : आंप्रजनीयरींग ला नंबर लागला नाही का?
िश्न. . . . . . .
िश्न. . . . . . . . . . . . .
िश्न. . . . . . . . . . . . . . . .
अइग्ग! ! मी तर ह्या सगळ्या िश्नांची ईत्तरं देत देत ऄगदी घामाघूम झाले! माझ्या
कॅ म्पस आंटरव््यूमधे पण आतके िश्न नव्हते प्रवचारले गेले माझ्या प्रशिणाबद्दल
जेंव्हा िश्नांची ही सरबत्ती संपली त्यानंतर त्या मुलाच्या वप्रडलांनी स्वत:च्या मुलाबाबत
सांगायला सुरूवात के ली. .
अमचा मुलगा ऄमुक शाळे त संपूणड आंग्लीश प्रमडीयम मधे प्रशकला अप्रण १० वी बोडाडत
तमुक क्रमांकाने चमकला!
पुढे १२ वी ला तो ह्या कॉलेजात गेला. त्याने अयरिपलइ अप्रण अयअयटी या पररिांची
तयारी देखील के ली अप्रण तो १२ वीला बोडाडत ऄमुक क्रमांकाने झळकला! !
त्याने कॉम्प्युटर आंप्रजनीयरींग के लं एका िप्रसद्ध कॉलेजमधून अप्रण अता एका “अयटी”
फे मस शहरात दणकट पगाराची नोकरी करतो! ! !
एका दमात त्यांनी ही माप्रहती पुरवली! !
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मी. अइ. बाबा सगळे त्यांच्याकडे बघतच बसलो. मला तर कळतच नव्हतं काय िकार
सुरू अहे. म्हणजे कांदा-पोहे कायडक्रमात ऄसंच होत ऄसतं की हे काप्रहतरी वेगळं घडत होतं.
नो अआप्रडया याssर माझी तर पप्रहलीच वेळ होती
नंतर मग त्यांनी हळू च त्यांच्या मुलाचा फोटो काढला अप्रण बायकोच्या हातात ददला.
त्यांनी तो ऄगदी कौतुकाने डोळे भरून बप्रघतला अप्रण माझ्या अइच्या हातात ददला. अइने
जस्ट बप्रघतला अप्रण लगेच मला ददला.
मी तो फोटो बघताना प्रवचार करत होते की ह्या मुलाचा मेंद ू दकती मजल्यांचा अहे?
म्हणजे त्याच्या वप्रडलांनी आतकं वणडन के लं त्याच्या बुप्रध्दमत्तेचं की मी त्याचा चेहरा बघायचं
सोडू न ऄसं काहीतरी शोधायचा ियत्न के ला

बाकी फोटो ठीक होता.

पुढे पाच-एक प्रमप्रनटे औपचाररक बोलणं झालं अप्रण नमस्कार-चमत्कार करून ते जोडपं
प्रनघून गेलं. ते ददसेनासे होइपयंत मी अप्रण अइने कसाबसा धीर धरला अप्रण नंतर जे हसत
सुटलो. ओ गॉड ! ! !
बाबा शेवटी रागावले अम्हाला. खरं तर त्यांना पण हसू येत होतं घडलेल्या िकाराबाबत
पण ते योग्य वाटत नाही ना; मग अम्ही थोडया शांत झालो.
घडलेला िकार काय होता ह्याबद्दल जरा चचाड के ली अप्रण शेवटी ठरलं की. ित्यि मुलगा
भेटणार ऄसेल तरं च आथून पुढे कोणत्याही िोफाइलला होकार दयायचा. अप्रण हो! त्याच्या
ऄपेिांमधे कु ठे मुलीचा बुध्यांक दकती हवा हे ददलंय का हे पण बघायचं म्हणजे अजचा िकार
पुन्हा घडायला नको
अप्रण ऄजून! मी घरच्यांना बजावलं की. “नो मोऄर सरिाआजेस प्लीज
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काही ददवसातच वधू-वरसूचक मंडळाकडू न स्थळांची यादी अली ती बाबांनी नीट
वगडवारी करून काही मुलांच्या पालकांना संपकड के ला. त्यातल्या ऄध्याड लोकांनी ईत्तरच
ददलं नाही. १/४ लोकांनी फालतू काहीतरी िप्रतईत्तर ददलं. ईरलेले होते त्यातले काही
माझ्या अइ-बाबांना अप्रण तायांना पटले नाही म्हणून प्रततके वगळले. अप्रण शेवटी ईरले
फक्त दोनच

त्यातला मला एकच ठीक वाटला

मी एकाला भेटायला तयार अहे म्हटलं अप्रण पुन्हा एकदा अमच्या घरवाल्यांमधे
ईत्साहाचं वारं संचारलं. लगेच मग त्या मुलाच्या घरी बोलून वगैरे तारीख ठरली माझ्या
पप्रहल्या-वप्रहल्या कांद-े पोहे कायडक्रमाची. मी पण एकदम खुश झाले. माझा पप्रहला कांद-े
पोहे कायडक्रम. काय भूषणावह गोष्ट अहे ना
ऄसो. तर भेटण्याचा ददवस ठरला. मी, अइ-बाबा अप्रण प्रजजू ऄसे चौघेजण
त्यांच्या घरी जायला प्रनघालो. माझ्या बप्रहणीने मला ऄगदी प्रसनेमातल्या नटीसारखं
रं गवलं होतं.
गाडीमधे कोणी जास्त काही बोलत नव्हतं. मी पण प्रवचार करत होते की मी काय
बोलणार होते त्या मुलाशी? त्याच्या कामाप्रवषयी की अवडी-प्रनवडीबद्दल की ऄजून
काही? श्या. . नुसते िश्नच येत होते डोक्यात. म्हणजे िश्न काय प्रवचारायचे याबद्दलचे
िश्न. काही म्हटल्या काही ठरत नव्हतं.
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मी प्रवचारात ऄसतानाच अम्ही त्यांच्या घराजवळ पोहोचलो. गाडीतून ईतरतांना
मला ऄचानक पोटात खड्डा पडला ऄसं वाटलं. मग मी ड्रेस नीट करण्याच्या बहाण्याने
पोटात खरं च खड्डा प्रबड्डा नाही ना हे चेक के लं. कपाळावरही घामाचे दोन थेंब जाणवले.
ते रुमालाने रटपले. मला टेन्शन अलं होतं.

मी सगळ्यांच्या मागे चालत होते.

दारातून अत जातांना मला शेजारी िाजक्ताचं फु ल ददसलं अप्रण एकदम िसन्न वाटलं.
मग मी प्रबनधास्त अत गेले.
दारात त्या मुलाचे वडील ईभे होते. अत गेल्यावर हॉलमधे बाकी सगळी मंडळी
बसलेली होती. बसायची व्यवस्था थोडी प्रवप्रचि वाटली मला पण त्यामुळे मला कळे ना
कु ठे बसावं. त्या मुलासमोर बसावं की माझ्या बाबांजवळ! शेवटी मी सरळ त्या
मुलासमोरच जाउन बसले. प्रवचार अला. वेगळं

जाउन बोलण्यापेिा ऄसं

समोरासमोरच प्रवचारावं.
मग नमस्कार-चमत्कार झाले. दोन्ही कु टुंबांची ओळख झाली अप्रण मग त्या
मुलाच्या वप्रडलांनी माझ्याकडे बघून पप्रहला िश्न प्रवचारला.
काका : मुंबइमधे कु ठे राहतेस?
मी : . . . .
काका : ऑदफसला कशी लोकल ने जातेस का?
मी : . . . .
काका : तुझं प्रशिण काय झालंय? ( हा िश्न ऎकला अप्रण एकदम मला याअधी जे
घडलं होतं ती िश्नावली समोर ददसली पण पुढचा िश्न वेगळा होता

)

काका : प्रतकडे कोणाकडे राहतेस?
मी शेवटच्या िश्नाचं ईत्तर देइपयंत तो मुलगा मला िश्न प्रवचारायला लागला. तू
कोणत्या टेक्नॉलॉजी मधे काम करतेस?
त्याचा िश्न संपत नाही की लगेच त्याची अइ म्हणाली. तुम्हाला दोघांना बोलायला
वेगळा वेळ ददला जाणार अहे. अता मोठयांना बोलून घेउ देत. थांब जरा
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बापरे! मी तर घाबरलेच त्या काकूं चं ते वाक्य ऐकू न. मला कल्पना अली की अता
या अपल्यावर बॉम्ब टाकणार अप्रण खरं च तसंच सुरू झालं.
काकू : जेवणाचं काय काय करतेस?
मी: ऑफीस मधे जेवते दुपारचं अप्रण संध्याकाळी प्रजथे राहते त्या काकूं कडे. . .
त्या म्हणाल्या : ऄगं मला प्रवचारायचंय जेवणातलं काय काय बनवतेस? ?
श्या. . मी जीभ चावली अप्रण म्हणाले की. . . करता तर येतं सगळं . पण सध्या
िॅक्टीस कमी झाली अहे. कारण पीजीच्या काकू गॅस वापरु देत नाहीत. .
त्यांच्या कपाळावर ईठलेली ऄठी मला व्यवप्रस्थत ददसली. पण मी जास्त प्रवचार
नाही के ला कारण पुढचा िश्न कान देउन ऐकायचा होता ना
काकू : ऑफीस मधून घरी दकती वाजता येतेस?
काकू : ऑफीस दकती ददवस ऄसतं?
काकू : शप्रनवार. रप्रववार काय करतेस?
काकू : मुंबइहून अइ-बाबाना भेटायला दकती वेळा घरी जातेस? ? ?

(मी

मनातल्या मनात डोक्यावर हात मारला. हे ऄसले िश्न कोणी कांद-े पोहे कायडक्रमात
प्रवचारतात का हो? ? . काय माहीत बाबा, प्रवचारतही ऄसतील. माझा तर पप्रहलाच
म्हणजे तसा दुसरा िसंग होता ना)
मी काय बापडी ईत्तरं देत होते प्रनमूटपणे. . .
पुढे त्यांनी प्रवचारलं. नेहमी पंजाबी ड्रेसच वापरतेस की साडीपण नेसतेस. . . मला
हसावं की रडावं कळत नव्हतं. . मी सांगून टाकलं. मी नेहमीच जीन्स घालते. कधीतरी
पंजाबी ड्रेस अप्रण साडी शेवटची कधी घातली ते अठवत नाही.
अता पुढचा िश्न सुइमधे दोरा ओवता येतो का? प्रशवणकाम, भरतकाम येतं का
यापैकी एक ऄसणार ऄशी माझी खािी झाली होती पण अश्चयड म्हणजे त्यांनी माझं ईत्तर
ऐकल्यावर पुढे काही प्रवचारलंच नाही
हूश्श. . सुटले!
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पुढच्याच िणी त्या काकू त्यांच्या मुलाला म्हणाल्या की तुम्ही दोघे समोरच्या
खोलीत जाउन बोला. .
मी त्या मुलाच्या मागे खोलीत गेले अप्रण अम्ही बसलो. .
मला वाटलं तो पप्रहले बोलेल अप्रण त्याला वाटलं मी. पण कोणीच बोलेना. . मी
प्रवचार के ला तो मुलगा अहे तर त्याने सुरूवात करावी अप्रण त्याने काय प्रवचार के ला
की. . . ओय! त्याने काय प्रवचार के ला मला कसं माहीत ऄसणार? . .
प्रवप्रचि शांततेत एखादं प्रमप्रनट गेल्यावर मीच प्रवचारलं त्याला तू यू. एस. मधे कु ठे
राहतोस?
. . त्याचं ईत्तर
मी: कु ठे राहतोस?
तो: . . त्याने खाली कु ठे तरी बघत ईत्तर ददलं
मी: कोणत्या टेक्नॉलॉजी मधे काम करतोस?
तो: . . पुन्हा खाली बघूनच त्याने ईत्तर ददलं. .
मी: तुझ्या अवडी-प्रनवडी काय अहेत? वीकएंड ला काय करतोस?
. . तो खाली बघूनच बोलत होता म्हणून मी प्रतकडे वळू न बप्रघतलं की प्रतथे अहे
तरी काय. पण काहीच नव्हतं. मला वाटलं मी खूप प्रवप्रचि ददसतीये म्हणून तो मला
बघायचं टाळतोय की काय. मला काही कळे ना
पण तो बोलत होता. मला ना माझं काम खूप अवडतं. मी ददवस-राि काम करू
शकतो. ऄगदी मला खाण्या-प्रपण्याचीसुध्दा शुद्ध राहत नाही. नवीन टेक्नॉलॉजीज. नवीन
ऄॅत
प्रप्लके शन्स. नवीन क्लाआंट्स. नवीन िॉजेक्ट्स. सगळं दकत्ती एक्साआरटग ऄसतं ना!
अप्रण कधी जर िॉब्लेम अला तर मला ऄगदी अनंद होतो की चला अता काहीतरी डोकं
लावायला प्रमळे ल.
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मी कधीच थकत नाही काम करतांना ईलट मला ऄसे चॅलेंजेस अल्यावर एनजी
प्रमळते अप्रण मी वीकएंड्सला घरून काम करतो कारण प्रतथे बाहेर दफरायला जायचं तर
सगळं प्लॅननग वगैरे करावं लागतं जयासाठी मला वेळ नसतो.
पण हो मी एकदा बाहेर गेलेलो माझ्या ऑफीसच्या लोकांसोबत. पण मला बोर
झालं प्रतथे. ते लोक खेळत होते. पण मला काही आच्छा नाही झाली. माझा ईगाच वेळ
वाया गेला. म्हणून मग मी पुन्हा कधी गेलो नाही त्यांच्यासोबत!
तो एका दमात हे सगळं बोलला. मी तर त्याच्याकडे ऄवाक् होउन बघतच राहीले.
.
मी ह्यापुढे काय बोलणार होते. . . त्याचं कामाबद्दलचं िेम ऐकू न माझा चांगलाच
मूड ऑफ झाला!
मग त्याने िश्न प्रवचारला मला. तू दकती तास काम करतेस?
अता मलाही त्याच्याकडे बघून बोलायची ऄप्रजबात आच्छाच नव्हती. पण त्याने
काहीतरी प्रवचारलं म्हणून मी सांप्रगतलं की मी फक्त प्रजतके तास अवश्यक अहे प्रततकं च
काम करते!
तो : कोणत्या टेक्नॉलॉजी मधे काम करतेस तू?
मी : . . . . ईदास सुरात ईत्तर.
तो : तू दकती लोकांची टीम हॅंडल करतेस?
मी : . . . .
ह्यापुढचा िश्न येणार तेवढ्यात काकूं चा अवाज अला म्हणून मी वर बप्रघतलं तर
त्या म्हणाल्या. ' अता पुरे तुमच्या गप्पा. थोडं खाउन घ्या'. ऄसं म्हणत त्यांनी फराळाचं
ताट अमच्यासमोर धरलं. कांद-े पोहे सोडू न बाकी सगळं काही होतं त्यात. प्रचवडाफरसाण पासून ते पार गुलाब-जामून पयंत

मी ते बप्रघतलं अप्रण फक्त एक छोटी

खोबऱ्याची वडी ईचलली. लगेच त्या म्हणाल्या की. ऄगं घे ना. काही जाड नाही होणार
तू हे खाल्लंस तर!
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मला त्यावेळी माझा राग कं िोल करून प्रस्मतहास्य करावं लागलं. जे ऄप्रतशय
ऄवघड काम होतं! !
नंतर अम्ही पुन्हा अत जाउन बसलो. मी अइकडे बघून माझी ररऄॅक्
ऄशन सांप्रगतली
अप्रण प्रतचा पण चेहरा पडला. त्यानंतर त्या काकूं नी त्यांचा बंगला अम्हाला दाखवला.
अप्रण त्यांच्या श्रीमंतीचं कौतुक ऐकत ऐकत अम्ही एकदाचे त्या घरातून बाहेर पडलो.
गाडीमधे बसल्या बसल्या मी माझी नाराजी अप्रण प्रनणडय व्यवप्रस्थतपणे मांडला अप्रण
ऄशा तऱ्हेने माझा पप्रहला-वप्रहला कांद-े पोहे कायडक्रम पार पडला
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घरी अल्यावर घडलेल्या िसंगाची चचाड सुरू झाली. अता त्यात ताइपण सामील
झाली होती. बाबा अप्रण प्रजजू म्हणत होते की घरचं सगळं चांगलं अहे. मुलगा पण
व्यवप्रस्थत अहे तर मग काय हरकत अहे?
मी म्हटलं, “जर तो माणूस २४ तास फक्त कामाबद्दल प्रवचार करत ऄसेल तर मला
नाही ते पटत. माणसाला स्वत:चं पण काहीतरी लाआफ हवं. काहीतरी प्रवरं गुळा हवा.
दोन प्रमि-मैप्रिणी हवेत. कामासाठी अपण अहोत की अपल्या गरजेसाठी काम अहे? पु.
लं. म्हणतात त्यािमाणे पोटापाण्याचा ईद्योग तुम्हाला जगवेल. पण कलेशी जमलेली
मैिी तुम्हाला का जगायचं हे सांगून जाइल. माझं मत हे अहे की मी ऄप्रतकाम करणाऱ्या
सोबत नाही ऄॅत
ड्जेस्ट करू शकणार.”... हे सांगताना त्याचं जप्रमनीकडे बघून बोलणंही
मला अठवत होतं.
अइ म्हणाली, “ऄगं अत्ता तो एकटा अहे त्यामुळे आतकं काम करत ऄसेल. ईद्या लग्न
झालं की मग घालेल हळू हळू लि सगळ्या गोष्टींमधे. ”
ताइ पुढे अली न म्हणाली की लग्नानंतर कोणतीही व्यक्ती पूणडत: बदलू नाही शकत.
जर अज त्याला ददवसाचे २० तास काम करायची सवय अहे तर पुढे जाउन फार तर तो
एखादा तास कमी काम करे ल. पण पूणडपणे तो बदलेल ही ऄपेिा चुकीची अहे. तसंच
(मला) आच्छेप्रवरुद्ध प्रनणडय घ्यायला लावणं पण चुकीचं अहे. . ताइचं म्हणणं सगळ्यांना
पटलं अप्रण माझ्या प्रनणडयाला मान्यता प्रमळाली
त्यानंतर काही ददवस शांततेत गेले मग पुन्हा वधु-वर मंडळाचा नवीन ऄंक अला
की वाचन सुरू. त्यातून पुन्हा काही मुलांची यादी प्रनघाली. त्यांना संपकड के ला अप्रण
ऄपेिेिमाणे त्यातल्या ऄध्याड लोकांनीच ईत्तर पाठवलं. मग ऑफीस मधून अल्यावर रोज़
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मी एक एक मुलाची माप्रहती वाचून ठरवत होते काय करायचं ते. सुदव
ै ाने म्हणा की
दुदव
ै ाने म्हणा मला त्यातला एकही मुलगा पटला नाही. . एखाद्याचं वय खूप जास्त
वाटत होतं तर कोणाचं प्रशिण कमी. . कोणी चेहऱ्यावरून अप्रण ददलेल्या माप्रहतीवरून
ऄती-गंभीर तर कोणी िकृ तीने ऄती सुदढृ !
मी एका गोष्टीने माि थक्क झाले की. ह्या सगळ्या िोफाआल्स मधे एक गोष्ट समान
होती. एकाही मुलाचा फोटो लग्नासाठी स्थळ म्हणून पाठवण्यालायक नव्हता.
म्हणजे कोणी बोटीवर बसून समुद्राकडे बघतांनाचा फोटो पाठवला होता तर कोणी
एका ऄगडबंब घंटेसोबत(! ) ईभं राहून फोटो काढला होता. .
कोणी झाडाखाली ईभा राहून सावलीमधे काढलेला फोटो जयामधे त्या मुलाच्या
चेहऱ्यावर ऄंधार अहे ऄसा फोटो ददलेला तर एकाने कॉलेजच्या अयडी-काडडवरचा फोटो
प्रवथ प्रशक्का टाकलेला होता
कोणी घरच्या ऄंगणात ईभा राहून मळकट्ट-कळकट्ट जीन्स अप्रण टी-शटड प्रवथ
प्रस्लपसड घालून फोटो काढू न पाठवला होता तर कोणी प्रपकप्रनकला घोड्यावर बसून
काढलेला फोटो ददला होता
सगळ्यात चमत्काररक गोष्ट ही होती की एका मुलाने एका बोटीमधे बसून (पूवीच्या
काळी जिेत काही वस्तू ठे उन त्यासोबत फोटो काढायची पद्धत होती ना तसा) फोटो
काढला होता. तो बघून तर हसावं की रडावं हे कळे ना अम्हांला. अम्ही त्याला दुसरा
फोटो पाठव म्हणून सांप्रगतलं तर त्याने अधी पाठवलेल्या फोटोला क्रॉप के लं अप्रण फक्त
चेहरा ददसेल आतकाच फोटो पाठवला
हे सगळे फोटो बप्रघतल्यावर माझी खूप प्रचडप्रचड झाली. मुलीचे फोटो या लोकांना
कसे लागतात तर साडीमधे, फु ल्ल मेकऄप करून. ऄगदी स्टुप्रडओमधे पाच एक हजार
वाया घालवून काढलेले. अप्रण मुलांचे फोटो बघा. साधं फे सबूकच्या िोफाआलला फोटो
टाकायचा झाला तर हे लोक काय काय करून ऄगदी चांगल्यातला चांगला फोटो
टाकतात अप्रण लग्नासाठी िोफाआल पाठवायचं म्हटलं तर ऄसले फोटो
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जर मुलीने प्रतचे जीन्स मधले, नदीकाठचे ककवा प्रपकप्रनकला काढलेले फोटो पाठवले
ऄसते तर बघणाऱ्यांनी प्रतच्या अइ-वप्रडलांचा लगेच ईद्धार के ला ऄसता अप्रण फोटो
बघूनच नकार कळवला ऄसता.
साधा प्रवचार पण करता येत नाही का या मूलांना अपण काय करतोय याचा की
फक्त मुलाकडची बाजू म्हणून सगळं िम्य ऄसतं!
प्रनदान मला तरी नाही पटत. जर मुलीकडू न काही ऄपेिा ऄसतील तर मुलाकडू न
पण प्रततक्याच ऄपेिा ऄसतात!
माझे हे सगळे प्रवचार ऐकू न माझ्या अइ-बाबांना अणखीनच टेन्शन अलं पण माझी
ऄपेिा काही ऄवाजवी नाहीये. प्रनदान फोटो तरी चांगला पाठवावा ना मुलाने. मग
पुढचा प्रवचार करू शकतो अपण
हूह. . . या मप्रहन्याची यादी ऄशीच प्रनकालात प्रनघाली. . . अता पुन्हा पुढचा ऄंक
येइपयंत डोक्याला शांतता
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‘नवरा’ एक खोज - भाग ४

दरम्यानच्या

काळात

अइ-बाबा

मोठ्या

बप्रहणीकडे

काही

ददवसांसाठी

हवापालटाकरता गेले होते अप्रण त्याच वेळेला माझी माप्रहती ऄंकामधे येणार होती.
अमच्या हातात पुस्तक पडायच्या अधीच पुन्हा एकदा िोफाआल्सचा पाउस पडला.
बाबांनी ह्यावेळेला िथम येणाऱ्यास िथम संधी ऄसा प्रनयम लावून एका मुलाचं
िोफाआल मला बघायला सांप्रगतलं. खूप ददवसानंतर आतका व्यवप्रस्थत फोटो ऄसलेलं हे
िोफाआल मला सगळ्या ऄथाडने चांगलं वाटलं.
पण एक ऄडचण होती की अइ-बाबा घरी नाहीत. तर मग कांद-े पोहे कायडक्रम
करायचा कसा? कोणीतरी मोठं माणूस हवं ना. ह्यावर लगेच माझ्या मामाश्रींनी तोडगा
काढला. तो अप्रण माझी मावशी ह्यांनी प्रवडा ईचलला अप्रण कायडक्रम सुरळीत पार
पाडण्याची हमी अइ-बाबांना ददली
अमच्याकडची सगळी व्यवस्था लावल्यावर बाबांनी मुलाकडच्यांना कळवलं.
तारीख ठरली.
मावशी अप्रण मामा सकाळीच घरी अले. सगळं घर अम्ही व्यवप्रस्थत लावून ठे वलं
होतंच अइने सांप्रगतल्यािमाणे.
मावशीने अल्यावर दिज बप्रघतला अप्रण म्हणाली ऄगं कांद-े पोहे करायचे तर
प्रमरची, कोनथबीर, कांदा काहीच नाही. ऄसं कसं?
मी म्हणाले. “ऄगं ते लोक लग्नाचं जेवण करून येणार अहेत तर अपण फराळाचं
देउ ना त्यांना, पोहे कशाला करायचे? ”
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ती म्हणाली. “ऄसं कसं? ते लोक काय म्हणतील अपल्याला? हे नाही चालणार. . तू
अत्ता लगेच जा अप्रण सगळं सामान घेउन ये! ”
मी काय करणार. ऄडला हरी. . . मग गेले बाहेर अप्रण घेउन अले सगळं
मावशीने पोहे, चहा करण्याची पूवडतयारी करून ठे वली. मग मामा मला म्हणाला
की तू काय साडी नेसणार अहेस का? मी तर एकदम ईडालेच. मी म्हटलं “नाही रे . मी
साधा पंजाबी ड्रेस घालणार अहे. बाबा म्हणाले चालेल म्हणून.” मग दोघेपण काही
बोलले नाही. मनात म्हटलं. बरं झालं ऐनवेळी बाबांचं नाव सुचलं नाहीतर दोघांनी गळ
घालून मला साडी नेसायलाच लावली ऄसती!
अम्ही सगळे तयार होउन त्यांची वाट बघत बसलो. ते ऄगदी वेळेत घरी पोहोचले.
मावशीने मला अतमधेच थांबायची ताकीद ददली होती. म्हणाली ते लोक अल्यावर
मी पाणी नेउन देणार मग तू पोहे घेउन ये. मुलीने अधीच बाहेर येउन बसायचं नसतं. .
मी काय बोलणार. माझी तर ऄडदकत्यातली सुपारी झाली होती. त्यामुळे थांबले अतच
ठरल्यािमाणे मावशीने मला पोहे ठे वलेल्या ताटल्यांचा िे घेउन बाहेर यायला
सांप्रगतला. मी बाहेर पाउल ठे वलं अप्रण मामाने माझं एकदम भरभरून कौतुक करतच
ओळख करून ददली. मी एके काला पोहे देत होते. त्यामुळे मला मुलाला पण व्यवप्रस्थत
बघता अलं. नंतर मी जागेवर बसले.
ऄप्रतशयोक्ती वाटेल. पण पोहे ददल्यावर सगळी मंडळी फक्त खात होती १० प्रमनीटे.
कोणीच बोललं नाही!

मी,

मामा,

मावशी अप्रण माझा भाउ एकमेकांकडे बघून

नजरे नेच प्रवचारत होतो काय िकार अहे हा? प्रततक्यात एका काकांची प्लेट ररकामी
झाली. तसं माझ्या मावशीने ऄजून एकदा पोहे ददले. तरीही तीच ऄवस्था
एकदाचे झाले सगळयांचे पोहे खाउन अप्रण त्यांनी प्लेट्स खाली ठे वल्या मग त्या
मुलाचे वडील बोलले. त्यांनी सगळ्या कु टुंबाची ओळख करून ददली. िथम त्यानी
स्वत:ची ओळख करून ददली, पीएचडी आन <प्रवषय>.
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मुलगा पीएचडी आन <प्रवषय>. मग त्याचे सख्खे काका पीएचडी आन <प्रवषय>. काकू ऄन
त्यांची एक छोटी मुलगी.
फक्त शेवटी जया दोघींची ओळख करून ददली त्याच पीएचडी नव्हत्या.
त्याचे वडील सांगत होते की माझी मोठी मुलगी पण पीएचडीच अहे अप्रण जावइ
सुद्धा.
माझ्या मुलीने पीएचडी के ल्यावर प्रतचं लगेच लग्नं झालं. अप्रण प्रतला लग्नानंतर एका
रठकाणहून नोकरीचा कॉल अला. त्यामुळे मुलीसाठी अमचे जावइबापू प्रतच्या
नोकरीच्या गावी प्रशफ्ट झाले. फारच चांगली मंडळी अहेत प्रतच्या सासरकडची.
ऄचानक माझ्याकडे बघून त्यांनी िश्न प्रवचारला, “तू कधी करणारे स पीएचडी? ”
मी एक िण प्रवचार के ला अप्रण सांप्रगतलं की. “माझं ऄजून काही तसं ठरलं नाहीये.
अधी लग्नाचं पार पडू देत मग मी प्रवचार करे न. दोन्ही गोष्टी एकि अल्यातर सगळाच
गोंधळ होइल. म्हणून एक-एक करणार. ”(माझं ईत्तर त्यांना पटलं ऄसावं ऄसं मला
वाटलं. )
मग त्या मुलाच्या अइने माझ्याकडे मोचाड वळवला अप्रण पुन्हा एकदा कु ठे राहतेस
पासून जी िश्नावली सुरू झाली ती पार स्वयंपाकातलं काय येतं ह्या िश्नावरच थांबली!
मला अता िश्नपप्रिका पाठ झाली होती. मॅच दफ़नक्सगच एक िकारचं. मी ऄगदी
सराइतासारखी ईत्तरं ददली त्या सगळ्या िश्नांना अप्रण पुढच्या माऱ्यासाठी सज्ज झाले.
अता होती मुलाची पाळी. त्याने सुरू के लं.
तो : कोणत्या कं पनी मधे काम करतेस?
मी : . . . .
(लदकली हा मुलगा माझ्याकडेच बघून बोलत होता

)

तो : ऑफीस मधून कु ठे बाहेरच्या देशात जाण्याची संधी प्रमळे ल का?
(तो मुलगा यू. एस. ला राहत होता म्हणून कदाप्रचत हा िश्न प्रवचारला ऄसेल)
मी : . . . . .

esahity@gmail.com

www.esahity.com

नवरा : एक खोज

तो :लग्नानंतर एक्झॅक्टली तू कधी पीएचडी करशील?
मी :ऄजून लग्न ठरलं नाहीये त्यामुळे मी ऄजून तरी लग्नानंतर काय न कधी करे न
याचा प्रवचार के लेला नाही. त्यामुळे नक्की तारीख नाही सांगता येणार.
ऄचानक त्याचे वडील म्हणाले की. अमचा मुलगा प्लॅननग करूनच सगळ्या गोष्टी
करतो. तो फ़ारच वक्तशीर अहे. त्याचं ददवसाचं सगळं शेडयुल ठरलेलं ऄसतं दकती
वाजता काय करायचं ते. मला वाटतं ित्येकाने ऄसंच ऄसायला हवं म्हणजे अपलं अयुष्य
अपल्या हातात राहतं.
हे ऐकू न मला एकदम तो ददल चाहता है मधला, सोनाली कु लकणीचा बॉयिें ड
अठवला. त्याला पण ऄसंच घडयाळानुसार चालायची सवय ऄसते

(अय होप ही

आझ नॉट लाआक दॅट)
तो: लग्नानंतर तुला कु ठे राहायला अवडेल?
मे:(हा िश्न मला पप्रहल्यांदाच प्रवचारला गेला

)माझं ऄसं काही नाहीये. मी

अय. टी. मधे अहे त्यामुळे प्रजथे जॉब ऄसेल त्या शहरात मी राहायला तयार अहे.
त्याची अइ. बाबा दोघे एकदमच: “तू लग्नानंतर जॉब करणारे स? ? ”
मी काही बोलणार त्या अधीच माझा मामा: “हो. अमची मुलगी लग्नानंतर घरी
नाही बसून राहू शकत. ती जॉब करणार. हल्लीच्या मुली खूप स्माटड अहेत हो. नोकरी,
घर सगळं सांभाळतात. ”
त्याचे बाबा: “ऄहो पण हल्ली बऱ्याच कं पन्या घरून पण काम करू देतात. म्हणजे
काय अहे की कामाचं काम करून होतं अप्रण घरामधे वेळ पण देता येतो. काय रे ! ” (हे
मुलाला ईद्देशून)
मग तो मुलगा म्हणाला “हो ना! मागच्याच मप्रहन्यात माझ्या प्रमिाच्या बायकोने
ऄसाच एक जॉब धरला अहे. तू पण तसा करू शकतेस. ”
मला काही कळे ना. ह्या लोकांना काय ऄपेप्रित अहे होणाऱ्या सुनेकडू न? प्रतने पी.
एच. डी करून घरी भाकरी थापाव्या? ? स्वत:च्या मुलीचं पी. एच. डी वाया जाउ नये
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म्हणून जावयाला तडजोड करायला लावली अप्रण सून अणून प्रतला घरी बसवणार! ! !
मला ऄप्रजबात पटत नव्हतं. पण अत्ता लगेच नकार दशडवावा की नाही हे मला
कळे ना. मी प्रवचार के ला. बाबांना सगळं सांगेन अप्रण मग ठरवेन.
पुढे मी त्या मुलाला काही िश्न प्रवचारले कु ठे राहतोस. एकटा राहतोस तर जेवणाचं
कसं करतोस. अवडी-प्रनवडी अहेत का. काय अहेत वगैरे वगैरे . . . माझ्या नशीबाने
त्याने व्यवप्रस्थत ईत्तरं ददली.
मग माझ्या मामाने त्याला धूम्रपान. मद्यपान अप्रण मांसाहाराबद्दल प्रवचारलं तसं
त्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव एकदम बदलले अप्रण तो जवळपास ओरडलाच. नाही मला
ऄसल्या कोणत्याच वाइट सवयी नाहीत. ईगाच काहीबाही शंका काढू नका
माझा मामा तर चक्रावलाच. त्याने तर साधा िश्न प्रवचारला होता. शंका कोणी
घेतली? ऄसो. .
पुढे कोणीच काही िश्न प्रवचारले नाही अप्रण ती मंडळी चहा घेउन प्रनघून गेली.
कायडक्रम ऄगदी व्यवप्रस्थत पार पडला त्यामुळे मामा अप्रण मावशी खुश होते पण
मी माि खट्टु झाले. मला वाटलेलं हा मुलगा सगळ्या ऄथाडने चांगला होता. पण माझ्या
नोकरी अप्रण पी. एच. डीबद्दल त्यांनी जी काही मतं मांडली त्यावरून मला नव्हती
आच्छा त्या मुलासोबत पुढे जाण्याची.
थोड्या वेळाने अइचा फोन अला अप्रण मी सगळा वृतांत सांगायला सुरूवात के ली.
..
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पी. एच. डी स्पेशल कांदा-पोहे कायडक्रमानंतर माझ्या घरातल्या सगळ्या मामीमावशी, अत्या, अजी-अजोबा, चुलत-मालत ऄगदी सगळ्यांना कळालं की अमच्या
घरात 'यंदा कतडव्य अहे'
मग काय घरी भेटायला येणारा जो-तो मला ईपदेशाचे डोस अय मीन मागडदशडन
करू लागला. ऄगदी माझ्या मामाची आयत्ता ९वी मधे प्रशकणारी मुलगी सुध्दा मला
म्हणाली की. 'तुला जो मनापासून अवडेल ना त्याच्याशीच लग्न कर. तो तुझ्या

अयुष्याचा िश्न अहे! 'मी तर बघतच बसले प्रतच्याकडे
काय ना हल्लीची मुलं. सरकारने मान्य के लेल्या वयाच्या अधीच दकत्ती सुजाण
होतात. मला तर आयत्ता ९वी मधे काही कळतही नव्हतं. ऄसो.
तर ऄसे घरातून, दारातून, शेजाऱ्यापाजाऱ्याकडू न 'मुलगा कसा शोधावा' आथपासून
ते 'सासरी गेल्यावर मुलीने कसं वागावं' आथपयंत वेगवेगळ्या पध्दतीने मागडदशडन करणं
सुरू झालं होतं.
स्थळ शोधणे मोहीम जोरदारपणे सुरू होतीच. ऄशातच एक स्थळ अलं. घरच्यांना
ठीक वाटलं म्हणून मला चेक करायला सांप्रगतलं. मी भेटण्यासाठी ग्रीन प्रसग्नल ददला.
ठरलेल्या ददवशी मी ऄन बाबा त्यांच्या घरी जायला प्रनघालो. रस्ता माहीत
नसल्यामुळे ते लोक ऄध्याड वाटेत अम्हांला न्यायला अले होते. घरी पोहोचेपयंत
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जेवायची वेळ झाली होती म्हणून त्या काकूं नी अम्हांला जेवायलाच वाढलं. जेवण सुध्दा
ऄगदी सणा-सुदीचं गोडाचं के लेलं होतं. जेवणानंतर त्या काकांनी मगइ पान हातावर
ठे वलं ऄन ते खाउन होत नाही की लगेच समोर अइस्क्रीमने भरलेल्या प्रडशेस! !
मी तर थक्कच झाले ते सगळं अदराप्रतथ्य बघून! !
जेवतांना सगळ्यांची ओळख झाली होती नंतर मग मी अप्रण तो मुलगा वेगळं
बोलायला म्हणून एका खोलीत गेलो. त्या मुलाने त्याच्या ऄपेिा नीट मांडल्या ऄन माझं
म्हणणं पण ऄगदी व्यवप्रस्थतपणे ऐकू न घेतलं. थोडक्यात महत्त्वाची माप्रहती एकमेकांना
देउन अम्ही बाहेर येउन बसलो. ती सगळी मंडळी खुप साधी ऄन चांगली वाटली. पुन्हा
एकदा चहा-पाणी होउन अम्ही त्यांचा प्रनरोप घेतला. दोन ददवसांनी कळप्रवतो ऄसं
त्यांनी सांप्रगतलं ऄन अम्हांला ऄध्याड वाटेत त्यांच्या कारमधून ड्रॉप के लं ईन्हाची वेळ
होती म्हणून!
मी तर प्रवचारातच पडले. आतकी साधी-सरळ माणसं पण ऄसू शकतात मुलाकडची
मंडळी? ग्रेट यारss
ह्या प्रवचारांसरशी सुखद गारव्याची लहर स्पशूडन गेल्याचा भास त्या टळटळत्या
ईन्हातही मला झाला
दोन ददवसांनी त्यांनी फोन करून 'योग नाही' ऄसा प्रनरोप ददला. माशी कु ठे नशकली
होती कोणास ठाउक! !
अलेला पप्रहलाच 'नकार' पचवायला थोडं जड गेलं मला
स्वतःशी प्रवचार सुरू झाला. कु ठे ऄन काय बरं चुकलं ऄसेल? अपण बोललो त्यात
तर काही चुकलं नाही ना? काय माप्रहत काय कारण अहे ते. प्रवचारावं का त्या मुलाला
तसं? नाही नको. बाबा रागावतील ऄन ऄसं प्रवचारणं योग्य अहे का?
काही कळत नव्हतं म्हणून मी ताइला फोन के ला ऄन माझ्या डोक्यातले सगळे
प्रवचार प्रतच्यासमोर मांडले. प्रतला एकू ण पररप्रस्थतीची कल्पना होतीच.

ती लगेच

म्हणाली की, “त्या मुलाने तुला नकार का ददला याचं खरं कारण तर अपल्याला कळू
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शकणार नाही. पण हे माि नक्की की तुझ्यामधे काही कमी अहे म्हणूनच त्याने ऄसं के लं हे
माि समजू नकोस. ित्येक व्यक्ती ही अपापल्या परीने पूणडच ऄसते. पण म्हणून
कोणत्याही दोन व्यक्ती एकमेकांसाठी योग्य ऄसतील ऄसं जरूरी नाहीये. त्यामुळे तू
ईगाच मूड ऑफ करून घेउ नकोस अपण तुझ्यासाठी पुन्हा एखादा चांगला मुलगा शोधू.
डोन्ट वरी

”

ते ऐकू न माझ्या डोक्यावरचं टेन्शन एकदम पळू नच गेलं
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एखादा नकार तर येणारच हा प्रवचार करून बाबा तर के व्हाच पुढची स्थळं शोधत
होते. मग मीही स्वतःला ररिे श के लं पुढच्या 'खोज'मोप्रहमेसाठी
बाबांनी काढलेल्या प्रलस्टमधल्या बऱ्याच जणांना अम्ही संपकड के ला. त्यातल्या
ऄध्याड लोकांनी ईत्तर ददलं नाही. जयांनी ईत्तर ददलं त्यांनी 'नोकरी करणारी मुलगी नको'
ऄशी *कं प्रडशन नंतर कळप्रवली. त्यामुळे तेही प्रनकालात प्रनघाले. राहता राप्रहले दोन
जण.
त्यातला एकजण बँगलोरमधला ऄसल्याने त्याच्याशी फोनवर बोलायचं ठरलं.
ठरवलेल्या वेळी त्या मुलाने मला मोबाइलवर फोन के ला. मला अता थोडीफार सवय
झाली होती. त्यामुळे ठरावीक िश्नांनी मी सुरूवात के ली ऄन जुजबी माप्रहती शेऄर
झाली. त्याही मुलाने साधारण सारखेच िश्न प्रवचारले. नंतर त्याने पाटडनर बद्दलच्या
ऄपेिा सांगायला सुरूवात के ली.
मुलगी ददसायला ऄगदी सुंदर हवी. ( म्हणजे तुला सामान्य मुलगी नाही ऐश्वयाड
नाहीतर कटररना ऑर कररनाच हवीये

)

के स लांब ऄसले तर वेल ऄॅश
ण्ड गूड पण ऄगदीच बॉयकट / बॉबकट नसावा (टीपीकल
प्रडमाण्ड

).

प्रतला चष्मा नकोच कारण अमच्या घरात अम्हांला कोणाला चष्मा नाहीये यूनो.
सो. . ( हे काय अहे? ? घरात कोणाला चष्मा अत्ता नाहीये पण ईद्या लागणार नाही

esahity@gmail.com

www.esahity.com

नवरा : एक खोज

याची काय गॅरंटी? ? ऄन चष्मा ऄसणं काय ऄसाध्य रोगाचं लिण अहे का? ? काय रे
देवा ही कसली ऄपेिा

)

प्रतने टाइमपास म्हणून नोकरी के ली तर चालेल पण मी ऑदफसमधून घरी
येण्याअधी ती घरी ऄसायला हवी (हे भगवाssन! मग प्रतला नोकरी कशाला करू देतो
बाबा

)

मला खाण्याची खूप अवड अहे तेंव्हा प्रतने रोज मला नवनप्रवन पदाथड करून खाउ
घालायला हवेत.
मी मधेच म्हटलं. पण जर प्रतला स्वयंपाकच येत नसेल तर? ? त्यावर तो म्हटला
मग मी कदाप्रचत प्रतला नापसंत करे न! ! (ग्रेट यार म्हणजे या पोराला कररना कपूरसारखी
प्रहरोइन + नवऱ्याची दारात वाट बघणारी तुलसी + ताज होटेलची शेफ एकप्रितपणे
हवीये! !

)

ह्या ऄपेिा ऐकू न मी प्रवचारलं की हे सगळं ऄसलेली मुलगी भेटली पण जर तुमचा
स्वभाव जुळलाच नाही तर?
त्यावर लगेच तो ईत्तरला. स्वभाव काय. मुलींना नवीन रठकाणी सगळं च जुळवून
घ्यावं लागतं. त्यािमाणे प्रतने माझ्या स्वभावासोबत ऄॅल
डजस्ट करून घ्यायला पाप्रहजे! !
मी याईपर काही बोलूच शकले नाही.
त्याने स्वतःच्या ऄपेिांची प्रलस्ट कं रटन्यू के ली. पाचएक प्रमनीटाने ते सांगून
संपल्यावर तो म्हणाला “मी अत्ता काही मप्रहन्यांकरता यू. एस. ला जाणार अहे त्यानंतर
भेटू मग अपण. मी येइन तुला भेटायला. ऄच्छा. ठे वतो मग मी अता.” ऄन फोन बंद! !
काय माणूस अहे हा! स्वतःच्या ऄपेिांची घोडागाडी दौडवून पार अमचं लग्न
ठरल्यासारखं मला भेटायला येतो म्हटला ऄन् फोन बंदपण करून टाकला!! मला अत्ताच
त्याने बोलू ददलं नाही. माझं म्हणणं ऐकू नही घेतलं नाही. तो पुढे मला कशी वागणूक
देइल?? ऄन त्याच्या ऄपेिा बघता मी तरी त्याला सूट होणारी नव्हते! !
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अश्चयड एकाच गोष्टीचं वाटलं की अजच्याही काळातील तरूण अपली बायको
प्रपक्चरमधल्या प्रहरोइनसारखी ऄसावी ऄशी ऄवास्तव ऄपेिा ठे वतात? ? ?
सीक यार
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ित्यि भेटी ककवा फोनवरून संपकड ऄशा पध्दतीने माझ्यासाठी 'नवरा' या िाण्याचा
शोध घेणं सुरू होतं.
यादरम्यान एका ददवशी माझं नाव नोंदवलेल्या वधू-वर सूचक मंडळाकडू न एक मेल
अलं.
ऄमूक एका तारखेला त्यांनी वधू-वर मेळावा अयोप्रजत के ला होता. त्यांच्या
म्हणण्यानुसार हा मेळावा ऄगदी टीपीकल नसून वेगळा होता. वेगळे पण कसं? तर फक्त
जया मुलांना अप्रण मुलींना 'यंदा कतडव्य अहे' तेच हा मेळावा ऄटेंड करू शकतात अप्रण
नाव नोंदवणाऱ्या पप्रहल्या पन्नास जणांना अप्रण जणींना ह्यामधे िवेश होता. मुख्य अप्रण
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणाच्याही पालकांना या कायडक्रमामधे सहभागी होता येणार
नव्हतं.
बाबा म्हटले तुझं नाव नोंदवू. बघ जाउन प्रतथे कोणी सापडतो का.

मी पण

प्रवचार के ला एका-एका मुलाला भेटण्यापेिा जर पन्नासजणांना एकदाच भेटता येत
ऄसेल तर चांगलं अहे.
तर मेळाव्याचा ददवस ईगवला. सकाळी ११ची वेळ ठे वण्यात अली होती.
त्यािमाणे मी ददलेल्या पत्त्यावर पोहोचले. एका मंगल कायाडलयामधेच त्यांनी हा मेळावा
अयोप्रजत के ला होता. दारामधे मंडळाच्या दोन काकू बसल्या होत्या त्यांनी माझं नाव
प्रवचारून मला एक नंबर ददला अप्रण अतमधे ददलेल्या नंबरच्या ग्रुपमधे जाउन
बसायला सांप्रगतलं.
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अत गेल्यावर बरीच मंडळी ग्रुपमधे बसलेली ददसली. मी माझा ग्रुप शोधला अप्रण
येउन बसले.
अमच्या ग्रुपमधे अम्ही तीन मुली होतो अप्रण दोन मुलगे बसलेले होते. पाच-एक
प्रमनीटामधे कायडक्रम सुरू झाला.
एक काका हॉलच्या स्टेजपाशी ईभे राहून खणखणीत अवाजात बोलू लागले.
मंडळाचा व्यवस्थापक म्हणून त्यांनी स्वतःची ओळख करून ददली अप्रण हा मेळावा काय
अहे अप्रण कसा वेगळा अहे हे एकवार सांगून अम्ही बसलेल्यांनी नेमकं काय करायचं हे
सांप्रगतलं.
ित्येक मुलाला अप्रण मुलीला एक पिक ददलं होतं. त्यामधे मेळाव्याला अलेल्या
सवांची नाव-गाव-पत्ता-फोन नंबर-प्रशिण-पगार वगैरे माप्रहती होती. ित्येक ग्रुपमधे
एकू ण पाच जण होते. ित्येक ग्रुपला एक प्रवषय ददला जाणार अप्रण त्यावर पाच प्रमनीटे
चचाड करायचा वेळ ददला जाणार.

प्रवषयावर बोलायला सुरूवात करण्याऄगोदर

ित्येकाने स्वतःची थोडक्यात ओळख करून द्यायची. पाच प्रमनीटे संपली की मुलांनी
ईठू न पुढच्या ग्रुपमधे जाउन बसायचं अप्रण परत चचाड करायची.
जर कोणाला एखादा मुलगा अवडला ककवा मुलगी अवडली तर त्या पिकामधे त्या
व्यक्तीचा नंबर माकड करून ठे वायचा. िास्ताप्रवक करून काकांनी कायडक्रम सुरू झाल्याची
घोषणा के ली.
अमच्या ग्रुपला पप्रहला प्रवषय प्रमळाला. मी प्रचठ्ठीमधे प्रलहीलेला प्रवषय सगळ्यांना
सांप्रगतला. मग अम्ही सवांनी एक-एक करून स्वतःची माप्रहती ददली अप्रण चचेला
सुरूवात के ली.
कोणी प्रवशेष काही बोलत नव्हतं. ईलट, बसलेली दोन मुलं पिकामधे डोकं घालून
बसली होती. पप्रहल्या प्रवषयाचा वेळ संपला तसे ते दोघे ईठू न दूसऱ्या ग्रुपमधे गेले अप्रण
नवीन दोघे येउन बसले. त्यातला एकजण ऄगदी झोपेतून ईठू न अल्यासारखा अला
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होता. चेहऱ्यावर दाढी वाढलेली. डोक्यावरचे के स ऄस्ताव्यस्त अप्रण कपडे तर त्याच्या
मापाचे ऄप्रजबातच वाटत नव्हते आतके ढगळ.
त्याने स्वतःची ओळख करून देतांना मी 'रॉकस्टार' अहे अप्रण अमच्या रॉक
बॅन्डमधे लीड नसगर म्हणून काम करतो ऄसं सांप्रगतल्यावर त्याच्या ऄवताराचा ऄथड
लागला

दूसरा मुलगा त्यामानाने बराच बरा ददसत होता

ददलेल्या प्रवषयापेिा आतर गोष्टींवर, म्हणजे एकमेकांबाबत जास्त माप्रहती
प्रमळवण्याकडे सवांचा कल ददसला. पण एक मुलगी ऄशी होती की ती सारखी
सगळ्यांना अठवण करून देत होती की अपल्याला चचाड करायला सांप्रगतली अहे तर
चचाड करू, ईगाच वेळ संपली तर िॉब्लेम होइल. पण प्रतच्याकडे कोणी जास्त लि ददलं
नाही.
ऄसंच बराच वेळ प्रवषय चेंज होत गेले अप्रण नवनवीन मुलं अमच्या ग्रुपमधे येउन
गेले पण मला कोणी प्रवशेष वाटत नव्हता.
ऄध्याडऄप्रधक मुलांना तर ऄसं मेळाव्यामधे एकदम तीन-चार जणांच्या ग्रुपमधे
बोलायचं कसं हे सुचत नव्हतं. मुली त्यामानाने नीट माप्रहती देत होत्या अप्रण व्यवप्रस्थत
प्रवचारही मांडत होत्या.
काही मुलांचा तर हा सगळा टाइमपास सुरू अहे अप्रण अज रप्रववारची सुट्टी कशी
वाया गेली ऄसा सूर होता!
काही मुलं व्यवप्रस्थत बोलत होती पण मग त्यांच्या ऄटी ऄशा होत्या की, मी
त्यामधे बसत नव्हते अप्रण काही मुलं माझ्यापेिा वयाने फारच मोठी होती!
दोन-तीन मुलं ऄशीही भेटली की ती प्रतसऱ्यांदा ऄशा मेळाव्याला अली होती.
ऄगदी सराइतासारखी ती अमचा आंटरव््यू घेत होती
दोन तास हा सगळा सोहळा चालला. वेळ संपली तसं व्यवस्थापक काकांनी माइक
परत हातात घेतला अप्रण घोषणा के ली की अता चहा-पान करून घ्या अप्रण तुम्हाला
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जर कोणा मुलाशी/मुलीशी बोलायचं ऄसेल तर त्याला/प्रतला भेटून चचाड करा. पाच-एक
प्रमनीटात सवडजण हातात चहा घेउन आकडे-प्रतकडे दफरू लागले.
मी एका कोपऱ्यात ईभी राहून मजा बघत होते. हॉलमधे एका रठकाणी मला बरीच
गदी ददसली थोडं जवळ जाउन बप्रघतलं तर. मेळाव्यामधे सवाडत व्यवप्रस्थत ददसणाऱ्या
एका मुलाशी तीन-चार मुली बोलायचा ियत्न करत होत्या. तो सुध्दा एकदम छाती पुढे
काढू न ित्येकीला ऄटेंड करत होता. मला मजा वाटली अप्रण सहज म्हणून मी त्याचा
अप्रण त्या मुलींचा नंबर चेक के ला. तो मुलगा अप्रण त्या सवड मुलींमधे जवळपास दहा
वषांचं ऄंतर होतं!
मला काय कोणाशी बोलायची आच्छा नव्हती म्हणून मी प्रतथून लगेच बाहेर पडले.
ररिा पकडू न तडक घरी पोहोचले. घरी सगळे जण माझीच वाट बघत होते. अइने
पाणी ददलं अप्रण लगेच िश्नांची सरबत्ती सुरू के ली. कसा होता कायडक्रम. दकती जण अले
होते. तुला दकती अवडले.
त्यातच ताइने प्रवचारलं कोणत्या िेिातले होते. पगार दकती काय. त्यांना ईत्तर
देइतो बाबा पण घरात अले मग त्यांनी सुरू के लं. पप्रिका अहे का त्या मुलांची. कोणाला
बघायची नसेल तर तसं दकतीजणांनी सांप्रगतलं वगैरे वगैरे!
अइ ग! दकती ते िश्न! मला कोणीच अवडला नाही ऄसं एकदाच सगळ्यांना ईत्तर
देउन टाकलं मी. ते ऐकू न अइ-बाबांचा चेहरा खरड कन ईतरला! ताइसुध्दा म्हटली
काय? ऄगं पन्नास पोरांमधून तुला एकही नाही अवडला
मी शांतपणे म्हटलं. खरं च गं ताइ मला कोणीच नाही अवडला.
ताइ: पण का? ?
मी: एकतर ऄध्याड पोरांना धड बोलता येत नव्हतं. माप्रहती प्रवचारली तर तत-पप
करत होते.
बाबा:(नाराजीच्या सुरात) तू दरडावून प्रवचारलं ऄसणार! मग ते प्रबचारे घाबरले
ऄसतील. कसा अवाज फु टेल त्यांच्या तोंडू न!
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मी: बाबा! मी एकटीच मुलगी नव्हते काही प्रतथे. ग्रुपमधल्या आतर मुलींशी
बोलतांना पण तीच ऄवस्था होती त्यांची. एक मुलगा तर ऄजागळासारखा ईठू न अला
होता. म्हणजे अपण कु ठे जात अहोत याचंसुध्दा त्याला भान नव्हतं!
अइ: ऄगं ऄसतात काही मुलं ऄशी. सगळे च कसे तुझ्यासारखे सगळ्या बाबतीत
पर्टटक्युलर ऄसतील. त्या मुलांना सोडू न कोणी दूसरं ददसलं की नाही तुला?
मी: ऄगं ऄगदीच कोणी चांगलं नव्हतं ऄसं नाही पण जे ठीक वाटले त्यांच्या ऄटी
फार वेगळ्या होत्या गं. म्हणजे एक डॉक्टर अहे. त्याचा दवाखाना त्याच्या गावामधे
अहे. त्याला त्याची बायको प्रतथे राहणारी हवी अहे. मग अता मी माझी नोकरी सोडू न
प्रतथे कशी प्रशफ्ट होउ?
अइ: ऄगं प्रतथे दूसरी नोकरी बघ ना. पोरीने नोकरी के लीच पाप्रहजे ऄसा काही
प्रनयम नाहीये!
ताइ: अइ. नोकरीबाबत प्रतने प्रतचा प्रनणडय घेणं जास्त योग्य अहे. जर प्रतला नको
वाटत ऄसेल तर अपण बळजबरी करण्यात ऄथड नाही.
मी: ऄगं अइ. मी एकवेळ नोकरीवर पाणी सोडलं ऄसतं पण तो मुलगा डॉक्टर.
अता त्याच्या दवाखान्यामधे मी काय मदत करणार त्याला? एनीवे. बाकी जे ठीक वाटले
ते फार म्हणजे ऄगदी दहा वषड मोठे होते माझ्यापेिा. मग मला ते नको वाटलं
बाबा: दहाच वषड ना. त्यात काय होतं. मुलगा चांगला ऄसेल. व्यवप्रस्थत पगार घरदार ऄसेल तर वयातलं ऄंतर थोडं जास्त ऄसेल तर काय फरक पडतो!
मी अप्रण ताइ एकदम ऄवाक झालो ते ऐकू न!
अइ: ऄहो काही तरी काय बोलत अहात. हल्लीच्या काळी नवरा-बायकोमधे आतकं
जास्त ऄंतर नसतं. अपल्या वेळी ठीक होतं. हल्ली ते जनरे शन गॅप का काय ते ऄसतं
म्हणतात त्यामुळे! नको आतकं ऄंतर ईगाच! जाउ दे गं. तुला नाही अवडला ना कोणी
ठीक अहे. बघू अपण परत शोधू.
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बाबा: तू मला एकच गोष्ट सांग. तुला स्वतःला तरी माप्रहत अहे का कसा मुलगा
शोधत अहेस तू?? अतापावेतो पन्नास-साठ मुलं बप्रघतलीस, पण तुला एकही ठीक
वाटला नाही! बघा. कु ठे तरी ऄॅंडजस्टमेंट करायला प्रशका. सगळं च मनासारखं प्रमळत
नाही ित्येकाला. मी शेवटी प्रतथून ईठू न माझ्या रूममधे जाउन बसले
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रप्रववारचा िसंग झाल्यानंतर मी स्वतःशीच परत एकदा बोलायचा ियत्न के ला.
बाबा म्हटले त्यािमाणे मला खरं च माप्रहत होतं का कसा पाटडनर हवा अहे ते? अतापयंत
भेटलेल्या मुलांपैकी मला कोणीच अवडला नव्हता ऄसं का? मला परत एकदा प्रवचार
करायची गरज होती. स्वत:ला प्रवचारायची गरज होती. काप्रहतरी चुकत होतं का? की
ऄजून काही वेगळं कारण होतं
माझा ऑफ झालेला मूड बघून अइ म्हटली, “जेव्हा तुझ्या नप्रशबात ऄसेल तेव्हाच
सापडेल तो. ईगाच आकडे-प्रतकडे डोकं अपटून काय होणार! ”
तर ताइ परत एकदा समजावत म्हटली की, “आतकं काही तुझं वय झालं नाही.
ऄसेल तुझ्यासाठी नक्कीच कोणीतरी. ते म्हणतात ना. स्वगाडत गाठी बांधलेल्या ऄसतात
तो समोर अला की तेरे ददमाग मे घंटी जरूर बजेगी” अप्रण तेवढ्यात माझा भाउ त्यामधे
ऄॅा
डे करत म्हटला, “अप्रण हो तुझ्या अजूबाजूला ऄचानक व्हायोप्रलनचे सूर वाजू
लागतील. . सगळीकडे ऄगदी िकाश भरून ईरे ल अप्रण पांढऱ्याशुभ्र घोड्यावर बसून तो
राजकु मार तुला घ्यायला येइल. . ” अप्रण फस्स करून अम्ही सगळे हसत सुटलो
माझ्या मनावरचं मळभ थोडंतरी दूर झालं. पण बाबांनी माि मनाशी एक प्रवचार
पक्का के ला. माझी पप्रिका कु ठल्यातरी भटजीला दाखवायची. बाबांनी एकदा मनावर
घेतलं की मग ते कोणाचंच ऐकत नाहीत. त्या दबंगच्या चुलबुल पांडस
े ारखं!
तर बाबांनी लगेच एका भटजीला माझी पप्रिका दाखवली अप्रण माझ्या लग्नाला
ईशीर का होत अहे याचा ईलगडा झाला. त्या भटजींनी सांप्रगतलं की मुलीच्या लग्नघरात
राहू अप्रण के तूचा वास ऄसल्या कारणाने प्रतच्या लग्नामधे प्रवलंब होत अहे. यावर ईपाय
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एकच! प्रतची नििशांती करून घ्या. माझ्याकडे के लीत तर प्रडस्काउंटमधे करून देइन
ऄथवा तुम्ही तुमचा ब्राम्हण शोधू शकता!
माझ्या पप्रिके मधे आतका गोंधळ सुरू ऄसेल ऄशी कोणालाच कल्पना नव्हती. याचा
पररणाम ऄसा झाला की सगळे मला म्हटले. “बाळ तुझी काही चूक नाही जर अतापयंत
कोणी अवडला नसेल तर. तुझ्या पप्रिके मधेच िॉब्लेम अहे. तू काळजी नको करूस अपण
काहीतरी ईपाययोजना नक्की करू”
मला एक गोष्ट कळे ना. अपल्या ग्रहमालेमधे राहू-के तू नामक कोणताच ग्रह/लघुग्रह
ककवा मानवी ईपग्रह नाही. मग हे दोन पठ्ठे माझ्या पप्रिके मधे अले कु ठू न?

बरं ते जरी

ऄसले वरती अकाशामधे बसलेले, तरी त्यांचा माझ्यावर आथे पृथ्वीवर, ते पण डायरे क्ट
पप्रिके मधे कसा काय पररणाम होउ शकतो? अप्रण जर ती नििशांती वगैरे के ली तरी
त्यांच्या डोक्यावर खरं च ऄिता पडतील. त्यांना ददलेला नैवेद्य चाखून ते खरं च माझ्या
लग्नाला संमती देतील
काय यार अजच्या जमान्यामधे ऄजूनही ह्या गोष्टी का पाळल्या जातात?? मी तर
सरळ प्रवरोध दशडवला अप्रण स्पष्ट सांप्रगतलं घरच्यांना “मी ऄशी कोणतीही पूजा करून
घ्यायला तयार नाही.” पण शेवटी ते माझे जन्मदाते ना. आमोशनल ब्लॅकमेल करून
माझ्याकडू न त्यांनी हे कमडकांड करवून घेतलंच
त्यांच्या दबावाला बळी पडू न मी पूजा तर करवून घेतली पण अता मला बघायचंच
होतं की भटजींनी ददलेल्या डेडलाइनमधे माझं लग्न होतं की नाही! !
भटजींच्या मते नििशांतीची पुजा त्यांनी आतकी पावरफु ल्ल बांधली होती की एक
मप्रहन्यामधे माझं लग्न झालंच पाप्रहजे नाहीतर दप्रिणा परत.
घरच्यांना ते ऐकू न कोण अनंद झाला पण अतापयंत अलेल्या ऄनुभवामुळे म्हणा
ककवा मला कदाप्रचत भप्रवष्य जणू कळालं म्हणा माझा अतला अवाज कु प्रत्सतपणे हसून
म्हटला. 'शक्यच नाही. एक मप्रहन्यात काय पुढच्या प्रनदान चार मप्रहन्यांमधे तरी हे
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होणार नाही. अत्ताच त्या ब्राम्हणाला म्हणावं की दप्रिणा बाजूला काढू न ठे व मी परत
घ्यायला येइन
बाकी भटजींनी के लेल्या त्या अकाशवाणीमुळे माझ्या बाबांनी 'वर'संशोधन डब्बलस्पीडने सुरू के लं. पण काही ददवसांतच मला ऑदफसमधे सांगण्यात अलं की मला तब्बल
सहा मप्रहन्यांकरता परदेशी जावं लागणार अहे. हे ऐकलं अप्रण माझ्या ऄंतमडनाने टाळी
ददली वर डॉयलॉगही मारला. बघ मी म्हटलं होतं ना
मी घरी अल्यावर ही बातमी ऐकवली अप्रण सगळं घर एकदम खुश झालं. परदेशी
जाण्याची संधी आतकी ऄलगद चालून अल्यामुळे मी तर हवेत तरं गतच होते. पंधरा
ददवसांतच मला प्रनघायचं होतं म्हणून मी अप्रण अइ लगेच याद्या करायला बसलो अप्रण
या सगळ्यामधे मी 'वरसंशोधन' वगैरे काही सुरू अहे हे पार प्रवसरून गेले.
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'नवरा' एक खोज - भाग ९

चार ददवसात एका िोफाइलच्या वडीलांनी घरी फोन के ला. अइने सगळी माप्रहती
प्रवचारली अप्रण दोन ददवसांत कळवतो म्हणून सांप्रगतलं. मी संध्याकाळी घरी अल्यावर
अइने मला त्या मुलाचं िोफाइल चेक करायला सांप्रगतलं. फोटो व्यवप्रस्थत होता.
द्वीपदवीधर होता. घरच्यांबद्दल-स्वतःबद्दलपण नीट माप्रहती ददली होती. मला सगळं
ठीक वाटलं. मी ठीक अहे म्हटलं.
पण मला तर परदेशी जायचं होतं. मग या मुलाला अत्ता भेटणं ठीक राहील का
ऄशी शंका मी ईपप्रस्थत के ली. त्यावर सगळ्यांचं म्हणणं झालं की जाण्याअधी एकदा
भेटून बघ. जर ठीक वाटत ऄसेल तर पाहता येइल पुढचं कसं करायचं ते.
मी तयार झाले पण माझी एक ऄट होती की मी एकटीच जाउन ह्या मुलाला
एखाद्या कॉफीशॉपमधे भेटेन ईगाच कं टाळवाणा, टाइमपास कांदा-पोहे िोग्रॅम मला
नकोय!
वेळेचं गप्रणत बघता अइ-बाबा पण तयार झाले.
त्या िोफाइलला बाबांनी फोन के ला अप्रण सांप्रगतलं की. मुलांना बाहेर भेटून घेउ
देत. मग सगळं ठीक वाटलं तर अपण भेटू. पण त्या मंडळींनी गळ घातली की तुम्ही
घरीच या. घर पण बघणं होइल अप्रण अपल्या गप्पा पण होतील. पण बाबांनी ते
अग्रहाचं प्रनमंिण टाळू न प्रनग्रहाने 'बाहेर भेटून घेउ द्या' हे सांप्रगतलं. मुलाकडची मंडळी
म्हटली ठीक अहे अम्ही कळवतो.
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दुसऱ्या ददवशी सकाळी त्या मुलाच्या वडीलांनी 'अम्हाला हरकत नाही'चं
सटीदफके ट ददलं अप्रण मुलीला स्थळ-काळ-वेळ ठरवण्यासाठी फोन करायला सांगा ऄसा
प्रनरोपही ददला.
त्या ददवशी मला ऑदफसमधे काम कमी होतं अप्रण शुक्रवारचा ददवस होता म्हणून
मी त्या मुलाला फोन के ला. अज संध्याकाळी ७वाजता ऄमूक रठकाणी भेटूया का ऄसा
मी िस्ताव मांडला. तो म्हटला मी माझं शेड्यूल चेक करून ऄध्याड तासामधे तुला
कळवतो.
बरोबर ऄध्याड तासाने त्याचा फोन अला.
पण त्याचं म्हणणं झालं की.
तो: तू सांप्रगतलेली जागा माझ्या ऑदफसपासून १६दकमी वर अहे म्हणून अपण
१०दकमी वर ऄसलेल्या कॉफीशॉप मधे भेटूया का?
मी: पण मला ती जागा माहीत नाही त्यापेिा अपण तमुक रठकाणी भेटलं तर
चालेल का?
तो: पण प्रतथे सीसीडी अहे का?
मी: मला माहीत नाही पण ऄसायला हवं. ते जर नसेल तर दूसरं कॉफीशॉप चालेल
का?
तो: हो ठीक अहे. मग भेटू अपण अज संध्याकाळी ७वाजता.
मी: हो ठीक अहे.
मी ऑदफसचं काम अटोपून ६. ५५वा. ठरलेल्या जागी येउन थांबले. दहा प्रमनीटे
झाली तरी त्याचा फोन नाही म्हणून मी त्याला फोन के ला. पप्रहल्या वेळेस त्याने ईचलला
नाही म्हणून मी त्याला मेसेज के ला मी प्रतथे पोहोचल्याचा पण तरी काही ररप्लाय नाही
अला
दहा प्रमनीटाने त्याचा फोन अला की. ७. ३०वा. भेटायचं ठरलं होतं अपलं तू
आतक्या लवकर का अली अहेस प्रतथे? ?
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मी म्हटलं ७वा. भेटायचं ठरलं होतं! !
तर तो म्हटला पण मी तर अत्ता प्रनघालो अहे ऑदफसमधून. त्यामुळे ऄजून दहा
प्रमनीटांमधे पोहोचेन.
मी म्हटलं ठीक अहे अता आतका ईशीर तर झालाचं अहे. ऄजून दहा प्रमनीटे
थांबूया. मी गाणे ऐकत त्याच्या फोनची वाट बघत प्रतथेच बसून राहीले.
दहा प्रमनीटांनी त्याचा फोन की तू सांप्रगतलेली जागा कु ठे अहे? मला सापडत
नाहीये गूगल मॅप्सवर. प्लीज मला गाइड कर. मग मी त्याला रस्त्याचं मागडदशडन करत
शेवटी प्रजथे ती जागा अहे प्रतथवर घेउन अले. हूह! !
बाइक पाकड करून तो मला हाय म्हटला अप्रण सीसीडीच्या ऐवजी बररस्ताचं
कॉफीशॉप बघून म्हटला, “आथे सीसीडी का नाही??”
मी म्हटलं, “कारण आथे बररस्ता अहे”
थोडं घुश्श्यातच त्याने माझ्याकडे बप्रघतलं अप्रण अम्ही अत गेलो. समोर ददसलेल्या
टेबलापाशी जाउन बसलो.
त्याने मला काय घेणार म्हणून प्रवचारलं. मी प्रतथे ऄसलेल्या मेन्यूपैकी एक शीतपेय
सांप्रगतलं. पैसे अप्रण ऑडडर देउन तो येउन बसला अप्रण. . ५. . १०. . १५प्रमनीटे झाली
तरी एकही शब्द बोलला नाही!
मी प्रवचार करत बसले की याला झालंय तरी काय हा बोलत का नाही? पण मी वाट
बघून आतकी वैतागले होते की म्हटलं जाउ देत बोलेल तेव्हा बोलेल.
प्रततक्यात अमच्यासमोर शीतपेयं अली. त्याने पप्रहला घोट घेतला अप्रण ओरडतच
बोलायला सुरूवात के ली
तो: ७. ३०वाजता भेटायचं ठरलं होतं ना मग तू ७वाजता का अलीस? ?
मी: (त्यातल्या त्यात माझा अवाज शांत ठे उन) पण अपण दुपारी फोनवर जेव्हा
बोललो तेंव्हा वेळ ७ ची ठरली होती.
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तो: शक्यच नाही. मला चांगलं अठवतंय अपण ७. ३०ला भेटूया ऄसं बोललो
होतो!
मी: ठीके . तू ठरवलं होतंस त्यािमाणे तू त्याच वेळेला अलास अप्रण मी माझ्या
वेळेला.
आतक्यात त्याचा फोन वाजला. ऄगदी हळू अवाजात त्याने. 'हो पोहोचलो मी.
भेटलो प्रतला. झालं की कळवतो हं' ऄसं पप्रलकडच्या माणसाला सांप्रगतलं अप्रण फोन
ठे वला.
तो माझ्यावर ऄसा ओरडेल ऄसं मला ऄपेप्रितच नव्हतं. त्यातही माझी काही चूक
नव्हती अप्रण ऄसती तरी त्याने ऄसं ओरडायला नको होतं. तरीपण तो मला ऄसं बोलला
त्यामुळे मी पण प्रचडले होते. पण शक्यतो शांत रहावं म्हणून मी नकोच काही बोलायला
ऄसं ठरवलं अप्रण शीतपेयं सीप करत बसले.
तो: (आंग्लीशमधे) तुझे ऑदफस ऄवसड कधी संपतात.
मी: (मराठीमधे) कामावर ऄवलंबून अहे तरीपण माझी प्रशफ्ट ११ ते ८ ऄसते.
तो: (आंग्लीशमधे) तुझं ऑदफस कु ठे अहे? टेक्नॉलॉजी काय अहे तुझी?
मी: (मराठीमधे) . . . .
तो: (आंग्लीशमधे). . पुढचा िश्न
तो: (आंग्लीशमधे). . पुढचा िश्न
तो: (आंग्लीशमधे). . पुढचा िश्न
मी मराठीमधून बोलत ऄसूनही तो सारखा आंग्लीशमधूनच बोलतोय म्हटल्यावर मी
पण आं ग्लीश सुरू के लं.
तो: तुला ऑस्िेप्रलया अवडतं का? मी प्रतकडे प्रशफ्ट होणार अहे. लोक वेड्यासारखे
यू. एस. अप्रण यू. के . च्या मागे लागतात. पण त्यांना माहीत नाही की ऑस्िेप्रलयामधे
दकती स्कोप अहे. मला माझ्या गाइडने सांप्रगतल्यािमाणे मी प्रव्हसासाठीची सगळी
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िोप्रसजर सुरू के ली. त्यामधे आंप्रग्लशची टेस्ट ऄसते. मग ऄॅण
प्टी ऄसते. मग हे ऄसतं. . . ते
ऄसतं. . .
मी त्याच्याकडे फक्त बघत बसले होते. त्याच्या आंग्लीशमधे बोलण्याचं कारण मला
अत्ता कळालं होतं. त्यामुळे मी म्हटलं संपव बाबा तू तुझं 'ऑस्िेप्रलया पुराण' मग मी
बोलेन.
थोड्या वेळाने त्याने थोडा पॉझ घेतला अप्रण माझ्याकडे बप्रघतलं. मी एक िण ब्लँक
झाले. अता काय बोलू?
मग तोच म्हटला. तुला काही िॉब्लेम नाही ना प्रतकडे जायला.
मी: पण मला माहीत नाही माझी कं पनी प्रतकडे ऑपरे ट करते की नाही अप्रण
िोजेक्ट नसेल तर कसं प्रमळे ल जायला.
तो: ऄगं मी तर नोकरी सोडू न जाणार अहे प्रतकडे. प्रतथे गेल्यावर अरामात नोकरी
प्रमळे ल माझा गाइड म्हटला अहे मला.
मी: (मी एकदम ईडालेच त्याचं ते वाक्य ऐकू न

मी सरळ सांप्रगतलं) मी

हातातली नोकरी सोडू न ऄशी नाही जाउ शकत.
तो: पण मला ऑस्िेप्रलयाला जायचंच अहे.
मी: ठीक अहे. पण जर दोघांनी हातातली नोकरी सोडू न प्रतथे जाउन नव्याने सगळं
सुरू करायचा प्रवचार के ला तर प्रतथे राहणार कु ठे अप्रण खाणार काय? प्रतथे ईपयोगी
येइल आतका पैसा कसा मॅनेज कसा करणार अहेस तू?
तो: मी अतापयंत प्रजतका पैसा कमावला अहे प्रततका सगळा मी प्रतकडे नेणार
अहे. म्हणजे मग नोकरी लागेपयंत व्यवस्था होउ शकते अप्रण राहायचं म्हटलं तर माझा
गाइड त्याची व्यवस्था लावणार अहे. त्यामुळे कसलीच काळजी करायची गरज नाही
मी: हम्म. पण तरी मला नाही पटत. एनीवे तुला ऄजून काही प्रवचारायचं अहे का?
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तो: तुला काय वाटतं एकि कु टुंबाबद्दल? तुला चालेल का? तू ऄॅउ
डजेस्ट करू
शकशील का?
मी: हो मला काही हरकत नाही. फक्त एकच अहे की. मी लग्नानंतर सुध्दा नोकरी
करणार अहे तर कदाप्रचत बाकीच्यांना माझ्या वेळेसोबत ऄॅत
डजेस्ट करावं लागेल.
तो: तुला काय वाटतं फॅ प्रमली दकतपत आम्पॉटंट अहे?
मी: फॅ प्रमली महत्त्वाची अहेच. पण त्याहीपेिा जया व्यक्तीसोबत अयुष्य व्यप्रतत
करायचं तो जास्त महत्त्वाचा अहे.
तो: म्हणजे तुला ऄसं म्हणायचं अहे का की फॅ प्रमली सेकंडरी अहे?
मी: ऄथाडतच.
तो: नाही मला नाही पटत! फॅ प्रमली सगळ्यात पप्रहले अप्रण मग आंप्रडव््युजयुऄल.
मी: सॉरी माझ्यासाठी तरी माझ्या पाटडनरचा स्वभाव अप्रण त्याचं माझ्या
अयुष्यातलं स्थान सगळ्यात महत्त्वाचं अहे अप्रण त्यानंतर मग त्याचं कु टुंब.
तो: अय नथक मग अम्हांला चुकीची माप्रहती प्रमळाली तुझ्याबद्दल.
मी: काय? माझ्याबद्दल तुला माप्रहत अहे
तो: हो. तुझ्या अइसोबत माझ्या मामाची बहीण प्रशकली अहे अप्रण त्यांच्याकडू नच
अम्हांला तुझ्याबद्दल कळालं. पण अम्हांला ऄसं सांप्रगतलं गेलं की मुलगी खूप चांगली
अहे. प्रशकलेली अहे अप्रण मोठ्यांचा अदर करते. पण जर तुझ्यासाठी कु टूंब सेकंडरी
ऄसेल तर मग मला नाही पटणार.
त्याचं सगळं ऐकू न मी शॉक झाले. पण माझे प्रवचार ककवा मी कोण ऄन कशी अहे
ही गोष्ट मला त्याला अता परत पटवून द्यायची काहीच गरज वाटली नाही. डोक्यातला
राग थोपवत मी फक्त म्हटलं.
मी: ठीक अहे. धन्यवाद अपण आथे भेटलात पण परत कधीच भेटू नका. बाय!
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कॉफीशॉपमधून बाहेर पडल्या पडल्या मी अइला फोन करून सांप्रगतलं. 'ऄसल्या
भांडकु दळ अप्रण चुकीचं ऄसलं तरी स्वतःचंच घोडं दामटणाऱ्या अप्रण दुसऱ्याचं म्हणणं
न ऐकता अप्रण समजावून न घेणाऱ्या माणसाशी मला लग्न करायचं नाही
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'नवरा' एक खोज - भाग १०

सहा मप्रहन्यांचा परदेशदौरा करून घरी अले अप्रण बाबांनी भलीमोठी यादी
माझ्यासमोर ठे वली. यादी कसली प्रवचारा, हं बरोब्बर! ती यादी होती 'यंदा कतडव्य
ऄसणाऱ्या मुलांची'! मी मनातल्या मनात डोक्यावर हात मारून घेतला अप्रण स्वतःला
अठवण करून ददली की हम्म ऄजून अपला नवरा शोधायचा राप्रहला अहे, मी
प्रवसरलेच होते
हूह! तर मी ती यादी हातात घेतली अप्रण लॅपटॉप ईघडू न एके का मुलाचं िोफाइल
बघायला सुरूवात के ली. जे जे ठीक वाटले त्यांच्या नावावर टीक करून यादी प्रनकालात
काढली.
ित्येकवेळेस जे तंि वापरतो ते यावेळेस नको हा एक प्रवचार मनात अला अप्रण मी
सगळ्यात अधी ऑनलाइन िोफाइल मधे टाकलेला माझा 'टीपीकल' फोटो बदलून मला
चांगला वाटलेला साडीतला एकच फोटो लावला
त्यानंतर ठरवलं की डोळे बंद करून कु ठल्यातरी एका िोफाइलवर क्लीक करायचं
अप्रण त्यालाच फक्त मेल पाठवायचं. पण पूवाडनुभवानुसार जर ईत्तर अलंच नाही तर
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दकती वेळ थांबायचं, म्हणून जास्तीत जास्त ३अठवडे वाट बघायची अप्रण पुढच्या
मुलाच्या िोफाइलकडे वळायचं ऄसं ठरवलं.
मग ठरवल्यािमाणे मी एक िोफाइल सलेक्ट के ला अप्रण त्याला मेल पाठवून ददलं.
दोन ददवसातच त्या मुलाच्या वडीलांचा घरी फोन अला. त्यांनी माझी पप्रिका
ऄमूक गुण जुळते ऄसं सांप्रगतलं अप्रण पुढचा काय प्रवचार अहे ऄसं प्रवचारलं.
बाबांना अधीच माप्रहत ऄसल्यामुळे बाबांनी, 'मुलांना एक-दोनदा भेटू द्या म्हणजे
कळे ल अपल्याला', ऄसं सुचवलं. मुलाचे वडील लगेच तयार झाले. मुलाचा फोन नंबर
घेउन बाबांनी मला त्याच्याशी संपकड करायला सांप्रगतला.
मी परत एकदा शुक्रवारची प्रनवड के ली अप्रण मुलाला संपकड करून कु ठे भेटायचं,
दकती वाजता भेटायचं ते ठरवलं. ह्या मुलाने कोणत्याही ऄंतराचं मोजमाप न-देता,
अढेवेढे न-घेता ठरलेल्या वेळेला भेटायचं कबूल के लं. मला थोडं अश्चयड वाटलं पण
हायसंही वाटलं
संध्याकाळी ६वाजताची वेळ ठरली होती अप्रण मला ५. ५५वा. त्या मुलाचा मेसेज
अला की, मी ठरलेल्या रठकाणी अलो अहे तू अल्यावर फोन कर.
मी वेळेत पोहोचले अप्रण त्याला फोन के ला. अमची भेट झाल्यावर मॉलमधे
ऄसणाऱ्या एका कॉफीशॉपमधे अम्ही जाउन बसलो.
कॉफीशॉपमधे गेल्यावर मेन्यू काडड समोर अलं.
त्याने मला प्रवचारलं की आथे कोणती कॉफी चांगली प्रमळते? मी पप्रहल्यांदाच अलो
अहे त्यामुळे माप्रहत नाही.
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मला ते ऐकू न थोडी मजा वाटली. मी मेन्यू कार्ड हातात घेउन माझ्या माप्रहतीतली
कोणती कॉफी ददसते का ते बप्रघतलं पण मलाही सापडेना तेंव्हा कॉफीशॉप च्या
माणसानेच मदत के ली
अमच्या गप्पा सुरू झाल्या एकामधून दुसरा, दुसऱ्यातून प्रतसरा ऄसे प्रवषय प्रनघत
गेले अप्रण फक्त 'ऄधाड तास भेटूया' ऄसं ठरवून अलेली मी दीडतासाने फोन वाजल्यावर
भानावर अले!
एकमेकांना बाय करून, घरच्यांशी बोलून प्रनणडय कळवूयात ऄसं म्हणून अम्ही
प्रनघालो.
मी स्वतःशीच प्रवचार करत होते की काय झालं अज? दीड तास वेळ कसा प्रनघून
गेला कळालंच नाही
खूप ददवसांनंतर दोन प्रमि भेटल्यावर जशा मनमोकळ्या ऄगदी मनापासून गप्पा
होतात तसं काहीसं वाटलं.
अज पप्रहल्यांदा मी ह्या मुलाला भेटले अप्रण तरी आतक्या गप्पा का कराव्याश्या
वाटल्या अप्रण तेही कोणत्याच अडकाठीप्रशवाय? अजपयंत आतक्या मुलांना भेटले पण
ऄसं कधीच झालं नाही मग अजच का?
कदाप्रचत तो पण खूप गप्पा मारतो म्हणून झालं ऄसेल का? पण माझं मन आतकं
अनंदाने का फु लून गेलं अहे, काय ऄसं वेगळं घडलं? मला तो अवडला अहे का? ओह
गॉड
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पण परत प्रवचार अला की आतक्या घाइघाइने मी प्रनणडयाित नको पोहोचायला.
घरी जाउन प्रवचार करू, ताइशी बोलू मग खरं ईत्तर कळे ल.
घरी अले अप्रण अधी ताइला फोन के ला. अम्ही भेटलो तेंव्हापासून ते अम्ही काय
ऄन कशाकशावर चचाड के ली ते सगळं आत्थंभूत सांप्रगतलं. ताइ शांतपणे ऐकत होती,
शेवटी प्रतने फक्त एकच प्रवचारलं, तुझं ऄॅूनाप्रलसीस काय अहे त्या मुलाबद्दल? अप्रण मी
सहजपणे बोलून गेले, 'ताइ,

आतक्या प्रनमडळ मनाचा अप्रण प्रनरागस मुलगा मला

पप्रहल्यांदाच भेटला अहे'.
ताइ ऄगदी मनापासून हसली अप्रण म्हटली, 'तेरी तो घंटी बज गयी बेटाssss,
अय नथक जया सहजतेने तुम्ही अज गप्पा के ल्या त्यावरून तुम्हांला दोघांनाही पुढे
जायला हरकत नाही'.
मी तर ईडालेच ते ऐकू न
मी परत एकदा प्रतला प्रवचारलं, 'खरं च तुला ऄसं वाटतंय? '
ताइ म्हटली, 'घाइ नाही अपल्याला. तुम्ही हवं तर ऄजून दोन-तीन वेळेस भेटा.
जर, तुझं मत अता सांप्रगतल्या पेिा वेगळं झालं तर परत अपण प्रवचार करू, हम्म :)'
मी ताइशी बोलून फोन ठे वला पण का कोण जाणे मनामधे ऄसाही प्रवचार अला
की, कदाप्रचत तो मुलगा ऄसंच सगळ्या मुलींशी वागत ऄसेल. त्यामुळे जरी मला तो
अवडला तरी त्याचं मत काय ऄसेल? तो म्हटला की घरी गेल्यावर कळवेन पण जर
त्याने नकार ददला तर? परत माझंच मन मला जागं करत म्हटलं, ऄगं तो स्वतः म्हटला
ना की त्याला ऄजून एक-दोन वेळेस भेटायला अवडेल म्हणून.
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मग परत वाटलं, अता त्याचा फोन येइपयंत नकोच प्रवचार करायला.
ऄसं ठरवलं खरं पण माझं मन काही त्याचा प्रवषय सोडायला तयार होइना.
रािीसुध्दा दोन प्रमनीटामधे झोपणारी मी संध्याकाळच्या भेटीचा िसंग अळवत पडले
होते . . रािी कधी झोप लागली ते कळालं नाही पण दुसऱ्या ददवशी अइने ईठवलं तेंव्हा
सकाळचे ११ वाजले होते! !
अइने ईठवलं अप्रण माझ्या चेहऱ्यावरून ऄगदी िेमाने हात दफरवत म्हटली, 'त्या
मुलाचा थोड्यावेळापूवी फोन अला होता. त्याला अप्रण त्याच्या घरच्यांना सगळं
अवडलं अहे. त्याने परत एकदा भेटायला हरकत नाही ऄसं सांप्रगतलं. ' मी तर एकदम
खाड्कन जागीच झाले ते ऐकू न अप्रण अइकडे बघतच राप्रहले. मी स्वप्न तर बघत नाही
ना म्हणून स्वतःला प्रचमटा पण काढू न बप्रघतला. पण हो अइ खरं च माझ्यासमोर बसली
होती अप्रण ऄगदी कौतुकाने हसत होती
मी लगेच ताइला फोन करून ही अनंदाची बातमी सांप्रगतली. अम्ही परत
भेटल्यावर काय बोलायला हवं ह्याची चचाड के ली अप्रण तासाभराने त्या मुलाला
रप्रववारी भेटायची वेळ ठरवायला फोन के ला.
. . . पुढे अम्ही दोन-तीन वेळेस भेटलो. खूप खूप गप्पा मारल्या. नोकरी, पगार,
एकमेकांची स्वप्नं, स्थाप्रयक होण्याचं शहर, अइ-बाबा-कु टुंब, नप्रवन नातं अप्रण ऄजून
भरपूर काही.
भेटीनंतर ित्येक वेळेस मी माझं मत तपासून बघत होते पण ते बदललं नाही.
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मग काय एके ददवशी अइ-बाबा अप्रण मी त्या मुलाच्या घरी गेलो लग्नाची बोलणी
करायला अप्रण...
फायनली माझं लग्न ठरलं
तर ऄशी ही साठा-ईत्तरांची 'नवराखोज' कहाणी पाचा-ईत्तरी सफळ संपूणड झाली
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“प्रजथून पडल्या गाठी”
प्रमिहो

कसं वाटलं पुस्तक?
अवडलं ऄसेल यात शंकाच नाही. अयुष्यातल्या एका महत्त्वाच्या वळणावरचे हे ऄनुभव जवळपास
ित्येकाच्याच वाट्याला येतात. प्रववाहासारख्या अनंदाच्या घडीत हे कटू ऄनुभव सावट अणतात. लोकांच्या
डोक्यात काय काय कल्पना ऄसतात एके क. त्यामुळे मुलींना अप्रण काही िमाणात मुलांनाही लग्न जुळवणं
म्हणजे ऄग्नीददव्यच ऄसतं. बरे च जण ते सांगत नाहीत. काहीजण ऄगदी जवळच्या लोकांना सांगतात. तेही
प्रनवडू न प्रनवडू न. घाबरत घाबरत. जशी काही अपलीच काही चूक अहे. त्यामुळेच जेव्हा कॊणी िांजळपणे
अप्रण स्पष्टपणे, प्रतखट मीठ न लावता हे ऄनुभव सांगतं तेव्हा ते वाचणाऱ्याला अपले वाटतात. कालड रॉजसडनी
म्हटल्यािमाणे “What is most personal is most universal”. प्रियंकाचे हे ऄनुभव वाचताना वाचकाला
ऄनेकदा पुनःित्ययाचा अनंदही झाला ऄसेल. ककवा याहूनही भन्नाट ऄनुभव अठवले ऄसतील. सांगावेसे वाटले
ऄसतील.
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ऄसे काही ऄनुभव ऄसतील तर कृ पया प्रलहून पाठवा. पुढच्या ऄंकात ऄशा ऄनुभवांवर संग्रह िकाप्रशत करणार
अहोत. नांव अहे “प्रजथून पडल्या गाठी”. याप्रशवाय अपल्याला अताच्या प्रववाह जुळवण्याच्या पद्धतीबद्दल
काही प्रलहायचे ऄसेल तरी अपण प्रलहू शकता. अपले प्रवचार. अपले ऄनुभव, अपल्या सूचना. यातून एक
मंथन व्हावे, प्रवचारांची देवाणघेवाण व्हावी अप्रण ककप्रचत का होइना पण प्रववाह जुळवण्याच्या पद्धतीत काही
सुधारणा व्हावी ऄशी ऄपेिा करू या का? काय सांगावं! यातून एक नवीन पवड जन्माला येउ शकतं. लोकांच्या
दृष्टीकोनात फ़रक पडू शकतो.
इ साप्रहत्य िप्रतष्ठान च्या वतीने हा नेहमीच ियत्न ऄसतो की नवनवीन लेखकांना िकाशात यायचा मागड
प्रमळावा. दूरदराजच्या वाचकांना छान काही वाचायला प्रमळावं. अप्रण त्यासाठी आं टरनेट सारखं एक छान
माध्यम प्रमळालं अहे त्याचा ईपयोग जास्तीत जास्त व्हावा. या साध्यासुध्या ियोगाला अता एक भव्य अकार
प्रमळाला अहे. पावणे दोन लाख वाचकांना अता अपलं ित्येक पुस्तक जातं. अप्रण वाचक अपापल्या परीने
नवीन वाचकांना या चळवळीत अणतात. अपणही अपल्या ओळखीच्या सवड मराठी लोकांचे इ मेल पत्ते
अम्हाला कळवा. त्यांचा वापर फ़क्त पुस्तके पाठवण्यासाठीच होइल याची हमी अम्ही देतो. अपल्या
ओळखीच्या लेखकांना अमच्याबद्दल कळवा. एकदा अमच्या वेबसाइटला भेट द्या. www.esahity.com
म्हणजे एक खप्रजनाच अहे. सवड िकारची पुस्तकं तुम्हाला प्रतथे प्रमळतील. खुश व्हाल.
अपली भाषा ती अपली. अप्रण दकतीही म्हटलं तरी परकी ती परकीच. अपल्या भाषेत प्रलहायला, बोलायला
अप्रण ऐकायला, वाचायला जे सुख, जो अनंद प्रमळतो ते दुसऱ्या भाषेत नाही प्रमळत. अपल्या घरी जी झोप
लागते ती फ़ाइव्हस्टार हॉटेलात लागते का?
चला तर! ही चळवळ वाढवूया. मराठीत ऄशा तऱ्हेचे ियत्न करणारे जे जे अहेत त्या सवांना मदत करू या.
याही एक िकारच्या गाठीच नाही का? वाचक अप्रण लेखकांना एकि अणणाऱ्या!
अपले प्रवश्वासू
टीम इ साप्रहत्य िप्रतष्ठान
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