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हेड शवे्हिंग पार्टी 
- नीलिमा कुिकर्णी ( क्लाक््सबर्स, न्यूज्ी) 

 

 

विमानप्रिा्ात विमानाची र्ती जाणिू नये इतक्या अलर्दपणे विमान पुढे ्रकत अ्तं आणण अचानक 

खड्डड्डयात पडल्या्ारखं विमान हादरतं. त्ं माझं आज झालं. फोन िाजला. फोनिर ‘राजश्री कुलकणी’ हे नाि दद्लं 
आणण फोन उचलायच्या आधीच नेहमीच्या अनुभिाने माझ्या चहेऱ्यािर ह्ू उमटल ंपण... 

राजश्री कुलकणी म्हणजे ्कारात्मक, पॉणझटीव्ह शक्तीचा स्रोत! ही माझी माझ्यापेक्षा २० िर्ाांनी लहान मैत्रीण! 

रक्ताचं नात ंन्लं तरी रक्ताच्या नात्यापेक्षा जिळचं अ्ं ननिडलेलं नात ं ‘मािशी’ म्हणून नतने  जोडलं आहे. नॉमसल 

जर्ाच्या बाहेर धाड् करणारी राजश्री, उत्तम प्रकृती, उदंड उत््ाह, “happy and healthy” चं प्रनतक अ्णारी राजश्री! 
न्यू ज्ीतच नव्हे तर उत्तर अमेररकेतही अनेकांना पररचचत अ्लेली. कोणाला नतच्या बहृन्महाराष्ट्रितृ्तातील पंढरीच्या 
िारीच्या लेखांमुळे मादहती अ्ेल, तर कोणाला मॅरेथॉन रनर म्हणून! नतच्याकडून ्तत काहीतरी िेर्ळं ऐकायला ममळतं. 
कधी ्ांर्त,े स्काय डायवव्हंर् करून आली तर कधी िारी! चाळीशी उलटल्यािर मॅरेथॉन धािण्याचे रीत्र रेननरं् घेऊन 

१२ हाफ मॅरेथॉन आणण नुकतीच न्यू यॉकस ची ्ुप्रम्ध्द २६.२ मैलाची मॅरेथॉन नतने पूणस केली. काही िर्ाांपूिी नतने भारतात 

जाऊन िारकरी लोकांबरोबर पायी चालून १८ ददि्ात २६० ककमी ची पंढरीची िारी केली. मध्यम ियाच्याच काय, पण 

तरूण मुलींना लाजिेल अशा नतच्या ह्या physical activities. मशिाय  ्ांस्कृनतक कायसक्रमांच े्ंचलन, ‘hidden gems’ 

या ्ंस्थेच्या कामात ्तत पुढाकार घेऊन केलेले कायसक्रम, मराठी विश्िच्या ‘रंर्दीप’ माम्काचे एका िर्ी ्ंपादन आणण 

नंतर ्ातत्याने केलेले ्ंपादन ्हाय्य अशा अनेक र्ोष्ट्टी ्रुू अ्तात. मराठी विश्िच्या ढोल-ताशा पथकात नाचायला 
राजश्री पुढेच अ्णार. अशी ही हरहुन्नरी, हौशी, आनंदी राजश्री. आता आणखी काहीतरी निीन ऐकायला ममळणार 
म्हणून मी उत््ुकतनेे फोन घेतला.  

पण आजचा कॉल एका िेर्ळ्याच मूडमध्ये ्रुू झाला. “मािशी, माझा मॅमोग्राम पॉणझटीव्ह आलाय, बाकीही 
टेस्ट झाल्या. मला बे्रस्ट कॅन््र झालाय.” राजश्री ्ांर्त होती, मी शक्य तवे्हढं शांत राहायचा प्रयत्न करीत, काळजी करू 

नको्, हा बरा होणारा कॅन््र आहे, आणण माझ्या ओळखीच्या कॅन््र झालेल्यांची यादी ्ांर्त, राजश्रीची बातमी 
पचविण्याचा प्रयत्न करीत होत.े इतक्या उत्तम प्रकृतीच्या व्यक्तीला अ्ं क्ं होऊ शकत,ं याचा ककडा मनात िळिळत 

होता. 
 नतला कॅन््र झाला ही बातमी खरोखरच धक्कादायक होती. तो कोणालाही होऊ शकतो याची आता खात्री पटली.  
मी मादहती काढू लार्ले. स्टॅदटवस्टक धक्का देणारे आहेत. अमेरीकेत दर ८ वस्त्रयांमारे् १ स्त्री ला बे्रस्ट कॅन््र होतो. २०१७ 

मध्ये २,५२,७१० के्े् होत्या. हा फक्त वस्त्रयांनाच होतो अ्े नाही. रे्ल्या िर्ी २४०० पुरुर्ही याचे बळी ठरले आहेत. 

१९८९ पा्ून बे्रस्ट कॅन््रने मतृ्यू येण्याच े प्रमाण दरिर्ी कमीच होत अ्ले, तरी रे्ल्या िर्ी जिळजिळ  ४०,००० 

वस्त्रयांनी आपले प्राण र्मािले आहेत. आपल्या कुरु्टिंबात कोर्णािा पूर्वी कॅन्सर झािा असेि, (family history असेि ) 

तर तुम्हािा असण्याची, होण्याची शक्यता दपु्पर्ट होत.े प्रत्येक स्त्रीने र्वयाच्या ४० ्या र्वर्षी र्व ४५ निंतर दरर्वर्षी मॅमोग्राम 

काढून घ्यायिा पाहहजे अशी अमेररकन कॅन्सर असोलसएशनची सूचना आहे. वजतक्या िर्वकर डडरे्टक्र्ट झािा तततकी तो 
बरा होण्याची शक्यता र्वाढत जात.े  ४० र्वर्षााच्या आधी, घरीच एखादी गाठ असेि का हे चाचपडून पहाण्याची “सेल्फ रे्टस्त्र्ट” 

पर्ण करायिाच पाहहजे.  



BMM Newsletter Feb., 2018 e section  

 
 
 
 

2 
 

 राजश्रीचा ४५ व्या िर्ीचा मॅमोग्राम नॉमसल होता, आता ४७ व्या िर्ी र्ाठ, आणण मलम्फनोडमध्येही प्रादभुासि 

दद्त होता. कॅन््र दु् ऱ्या स्टेजमध्ये आहे. ककमोथेरपीच े८ ्ेशन््, नंतर ऑपरेशन आणण रेडडएशन अशी रीटमेंट ठरली 
आहे. पदहल्या ककमोथेरपीनंतर राजश्रीचा टेक्स्ट आला.  
 

“२२ डड्ेंबरला मी ‘हेड शेवव्हंर् पाटी’ ठेिली आहे. YWCA, Princeton च्या बे्रस्ट कॅन््र रर्ो्स ्ेंटरमध्ये दपुारी 3 

िाजता जरूर या.” 
“बापरे, हे काय र्ं?” मी नतला फोनने विचारलं. 
“दु् ऱ्या ककमोनंतर के् जातात. जाणार तर आहेतच But, I want it to happen, the way I want. फे्बुकिर माझा 
शेवव्हंर् केलेला फोटो पाहून २-४ जणींना जरी मॅमोग्राम काढून बघािा्ा िाटला तरी ही पाटी यशस्िी झाली, अ्ं मला 
िाटेल. Awareness यायला पादहजे.” इनत राजश्री. 

मला नतचं कौतुक िाटलं. कॅन््र झाल्याचं कळल्यािर ती रडत ब्ली नाही. मलाच का ्ो्ािं लार्तं म्हणून 

ननराश झाली नाही. यातून मला काहीतरी ्माजकायस करण्याची ्ंधी ममळणार, अ्ा नतचा विश्िा् आहे. इलाज ्ुरु 

केलेत आणण  त्यातून आलेल्या ्ंकटांना धैयासने तोंड देते आहे. ‘हेड शेवव्हंर्’ या प्रकाराची मादहती काढण्या्ाठी मी ‘र्ुर्ल’ 

र्ुरूची मदत घेतली.  
 दु् ऱ्या ककमोनंतर के् र्ळायला ्ुरिात होत,े म्हणजे पुंजकेच्या पुंजके उशीिर, बाथरूममध्ये , घरभर पडत 

अ्तात. कधीकधी एखादा झुपका मुळापा्ून ्ुटून आपल्या हातात येतो, तर कधी उशीिर र्ंर्ािन पडािं त्ं के् नतथे 

आणण डोक्याचा एखादा भार् पूणस ररकामा झालेला अ्तो. कॅन््रच्या ददव्यातून जात अ्ताना के्र्ळणीमुळे 

डडपे्रशनमध्ये  भर पडते. यातून  हेड शेवव्हंर् पाटीची कल्पना जन्माला आली.  
‘कॅन््रने तुमच ेके् दह्कािून घेण्याआधी तुम्ही धैयासने ्ामोरे जा आणण आधीच के् काढून मुंडन करा.’ २००५ मध्ये 

्ेंट बाल्डररक्् या ्ंस्थेने कॅन््र झालेल्या लहान मुलां्ाठी अशा पार्टसया करायला ्ुरिात केली. पाटीला आलेले 

आईिडील, कधी कधी पूणस कुटंुब तर कधी ्र्ळी ममत्रमंडळी पेशंटला ्पोटस म्हणून हेड शवेव्हंर् करतात. काही ्हृदयी 
लोक कॅन््र रर्चस् ाठी पै्े उभारण्या्ाठी हेड शेवव्हंर् पाटी करतात. केटलीन या दहा िर्ासच्या मुलीने फंड रेणझरं् ्ाठी 
मुंडन केले आणण ७ हजार डॉल्स जमिले.  

 २००५ पा्ून आजपयांत केटलीन  ्ारखी धाड्ी मुलं, वस्त्रया, पुरुर् – हजारो लोक त्यात ्ामील झाले आहेत. 

्ेंट बाल्डररक्् या एकाच ्ंस्थेने हेड शेवव्हंर् च्या उपक्रमातून २३२ मममलयन डॉल्स जमा केले आहेत. न्यूज्ीत २०१५ 

मध्ये YWCA या्ंस्थेच्या बे्रस्ट कॅन््र रर्चस ्ेंटरन ेअशा पार्टसया आयोवजत करायला ्ुरिात केली. त्यातून बऱ्या 
झालेल्या वस्त्रया नतथे  व्हॉलेंटीयर म्हणून काम करतात.  

 वप्रन््टनमधील रर्ो्स ्ेन्टरच्या छोटेखानी इमारतीत ही पाटी होती. बाहेरच्या िऱ्हांड्डयातील खांबांना मोठमोठे 

र्ुलाबी ररबन््च े(बे्रस्ट कॅन््रचे प्रनतक) बो बांधले होत.े मी आत रे्ले. टेबलािर ्ुंदर डकेोरेट केलेल्या र्ुलाबी कपकेक्् 

आणण वपकं शॅम्पेन ठेिली होती.  नतथे ‘रेने’ नािाची एक  कॅन््र ्व्हासयव्हर Support Coordinator म्हणून काम  करत.े     

तीन िाजताच्या  ्ुमारा्, राजश्रीच्या काही मैत्रत्रणी र्ुलाबी, पांढरे बलून्् घेऊन आल्या. आता ‘पाटी’ िाटायला 
लार्ली. नंतर राजश्री, नतचा निरा राजेश, मुलर्ा कौस्तुभ आणण  बहीण आले. र्ुलाबी/ऑफ व्हाईट रंर्ांच ेफॅशनेबल 

कपड,े घालून नेहमी्ारखी मस्त तयार होऊन आलेली राजश्री, पाटीची खऱ्या अथासने उत््ाहमतूी बनून आली. आल्या  
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आल्या प्रत्येकीबरोबर फोटो काढण्याचा कायसक्रम झाला.  

 

(छायाचचत्रात- राजशे, राजश्री ि कौस्तुभ कुलकणी)  

 

 

(छायाचचत्रात  राजश्री ि नीमलमा कुलकणी) 
       

      नतच्या बदहणीने ्िाांना घरी तयार केलेल्या र्ुलाबी ररबन््च ेबो ददले. नेहमीप्रमाणे र्प्पा र्ोष्ट्टी, चषे्ट्टा मस्करी 
्ुरु होती. राजश्री हेअरकटच्या चेअरिर ब्ली. “कोणाला काही बोलायचंय का?” राजेशने विचारल्यािर ५-६ जणींनी 
राजश्रीच्या धैयासचं, ्ौंदयासचं, नतच्या ्कारात्मक स्िभािाचं आणण ्तत काही ना काही निीन उपक्रम करत राहण्याच्या 
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ितृ्तीचं कौतुक केलं. ह्णाऱ्या चेहऱ्यामारे्  लपिलेले अशू्र अबोलपणे त्यांचं अवस्तत्ि जाणिून देत होते. पण ‘पाटी’ मूड 

कायम ठेिण्याचा ननधासर प्रत्येकीच्या मनात होता.  
हेअरकट ्ुरु झाला, आधी एका बाजूने कापून फोटो काढला. मर् ‘मोहॉक’ ्ारखे फक्त मध्ये के् ठेऊन तो 

फोटो, नंतर पूणस के् काढल्यािर फोटो. प्रत्येक पायरीिर मुळात ्ुंदर अ्णारी राजश्री आणखीनच ्ुंदर दद्त होती.  

 
 

(छायाचचत्रात- राजशे, राजश्री ि कौस्तुभ कुलकणी)  

आत्मविश्िा्ाचं तजे नतच्या डोळ्यात चमकत होतं. फोटो झाल्यािर राजश्रीने मॅचचरं् स्काफस  फेर्टया्ारखा 
बांधला. पुन्हा फोटोज.्  

 राजश्रीच्या पाटीत नतचा मेडडकलला अ्णारा मुलर्ा कौस्तुभ यानेही मुंडन केले. दोघेही ्ुंदर दद्त होत.े एका 
कॅन््रमुक्त स्त्रीने मलदहले आहे, “हेड शेवव्हंर् केल्यािर माझ्या लक्षात आलं, हे के् म्हणजे मी नाही, मी म्हणजे 
बाह्य्ौंदयासपेक्षा बरंच काही आहे. हेड शेवव्हंर्ने मला अंतमुसख व्हायला मशकिलं.”    

कॅन््र म्हणजे ‘the emperor of all maladies’ -  ्िस द:ुखांचा ्म्राट. त्याच्याशी झंुज घेणारी ही झांशीची 
राणी! या ्ंघर्ासत नतला वजंकायचं आहे. ककमोथेरपी, त्यानंतर कमी झालेला WBC Count िाढिण्या्ाठी घेतलेल्या 
‘न्यूलास्टा’च े्ाईड इफेक्र्ट् – मळमळ, ऍम्डडटी, अनतप्रचंड थकिा, माऊथ अल््र/तोंड येणे, घशाला कोरड पडणे, हाडं 
दखुणे, हात ्ुजणे, डायररया ककंिा कॉवन्स्टपेशन, चक्कर येणे ... त े्हन करतकरत इंचाइंचाने पुढे ्रकायचं आहे. या 
काही लढाया “तो” वजंकेल, पण ननदान के्ांची लढाई आज नतने वजंकली होती. जणू काय ‘उदंड अमुची इच्छाशक्ती, 
अनंत अमुच्या आशा...’ म्हणत ती उभी होती. अंनतम विजय नतचा आहे, नतला बरं व्हायचं आहे... ! 

      हेड शेवव्हंर् पाटीचे तेच यश आहे.  ही कथा आहे वजद्दीने पुढे जाण्याची, खूप मशकण्याची, इतरांना मशकिण्याची 
आणण अंतमुसख होण्याचीही!  
 

*** 

(लेख पिूसप्रकामशत, “लोकरंर्”, २१ जानेिारी, २०१८)  


