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आयुवेद व योग-उपचार केंद्रामुळे योगोपचारां साठी आता
भारतात जाण्याची गरज नाही. ’योगवेदा’मध्ये सगळ्या प्रकारचे
आयुवेनदक उपचार उपलब्ध आहे त.
‘शब्दे वाटू धन जनलोकां ’ या तु कारामां च्या उिीप्रमाणे
‘ले खक तु मच्या भेटीला’ उपक्रमाद्वारे आपण शब्दां चे सोने
लु टत असतो. ऑक्टोबर मनहन्यातील या कायि क्रमाबद्दल या
अं कात पान ९ वर मानहती आहे च. उत्तम प्रनतसादासह हा
कायि क्रम पार पडला.
मंडळी, सणवार म्हटले म्हणजे खाणे आनण गाणे
असले च पानहजे. गाण्यासाठी आपला BMM कराओके आहे च.
ने हमीप्रमाणे ३१ ऑक्टोबरला हा कायिक्रम पार पडला. नवरात्री
आनण नदवाळीचा नवशे ष उत्साह यात यावेळी नदसला.
त्याचप्रमाणे नवरात्रीनननमत्त अने क मराठी मंडळां नी अने क
कायि क्रम आयोनजत केले होते .
ग्रीनक्तव्हल मराठी मंडळाने ‘दे वीमहात्म्य’ या नवषयावर
ऑनलाईन प्रवचन आयोनजत केले होते . प्रमुख वक्त्या श्रीमती
प्रनतभा नबवलकर (डोंनबवली) यां नी सलग पाच नदवस
नवरात्रीसं बंधी वेगवेगळ्या नवषयां वर प्रवचन केले . कोलोराडो
मराठी मं डळाने तर धमाल दां डीया नाईट आयोनजत केली
होती. या उपक्रमां चा सगळ्यां नी मनसोि आनं द घेतला.
मंडळी, बृ . म. मं. अनधवेशन जसजसे जवळ येते आहे ,
तसतसे एकएक सरप्राइज एनलमेंट तु मच्यासमोर आम्ही
उघडतो आहोत. आता यावेळेची नवीन गोष्ट् म्हणजे
अनधवेशनाच्या नननमत्ताने आम्ही नृ त्यरं ग, नाट्यरं ग आनण
स्वररं ग अशा नाट्य,अनभनय आनण गाण्याच्या स्पधाि आयोनजत
केल्या आहे त. या स्पधाि १ नोव्हें बर पासू न सू रू होतील. अनधक
मानहतीसाठी सं केतथिळwww.bmm2022.org
BMM आनण Happydemic यां च्या सं युि नवद्यमाने
या स्पधाां च्या नवजेत्यां ना व्यावसानयक पातळीवर ने ण्याचा
आमचा प्रयत्न आहे . त्याचाच एक भाग म्हणजे ‘स्वररं ग’ च्या
नवजे त्या गायकां ना सु प्रनसद्ध गायक शान यां च्यासोबत गाण्याची
सं धी नमळे ल. अनधक मानहतीसाठी हा क्तव्हडीओ बघा.
https://www.youtube.com/watch?v=LbaiTqaMz-0.
२१ ऑक्टोबरला आम्ही कन्व्व्हेंशन सनमतीने ऑल हॅ न्ड्स
मीनटं ग साठी अटलां नटक नसटी न्यू जसी कन्व्व्हेंशन सें टरला भेट
नदली.

अध्यक्षीय
नमस्कार मं डळी,
‘या दे वी सवि भूतेषु
शक्तिरूपे ण सं क्तथिता’
असे म्हणत सु ष्ट्ाच्या
दु ष्ट्ावरील नवजयाचे पवि
अिाि त नवरात्र सं पता
सं पताच वेध लागतात ते
नदवाळीचे .
नवजयादशमीच्या नदवशी
रावणाचा पराभव करून
अयोध्ये ला परतले ल्या
रामाचे स्वागत म्हणजे
नदवाळी! ‘नदवाळी सण
मोठा, नाही आनं दाला
तोटा’. वषि भर ज्याची
चातकाच्या आतु रते ने वाट पानहली जाते असा सण म्हणजे
नदवाळी. नदवाळी म्हणजे आनं द, नदवाळी म्हणजे उत्साह,
नदवाळी म्हणजे उजळले ले असं ख्य नदवे, नदवाळी म्हणजे
स्वप्ां चे आकाश नवे, नदवाळी म्हणजे िं डीची सु रुवात, नदवाळी
म्हणजे स्ने हाची रुजुवात, नदवाळी म्हणजे िराळाची साठवण,
नदवाळी म्हणजे एकमे कां ची आवजूिन काढले ली आठवण...असे
अने क सं दभि आपल्या लहानपणच्या नदवाळीला आहे त.
जसजसे आपण मोठे होत जातो तसतसे या प्रत्येक नदवसाच्या
मागचे खोल अिि कळायला लागतात, मग नरकचतु दिशीच्या
नदवशी मारला गे लेला नरकासु र हा केवळ पौरानणक राहात
नाही तर आपल्या अवतीभवतीच नदसायला लागतो. कधी
कोरोनाच्या रूपात तर कधी नै राश्य, दाररद्र्य, व्यसन यां च्या
रूपात. त्यां चा नाश हीच आजच्या काळातली नरकचतु दिशी.
पयाि वरणरूपी लक्ष्मीची आदराने केले ली जपणू क म्हणजे
लक्ष्मीपू जन. ‘हे नवश्वनच माझे घर’ अशा भावने ने जगातल्या
सीमा ओलां डून धरले ले स्ने हाचे बं ध म्हणजे खऱ्या अिाि ने
साजरी केले ली पाडवा, भाऊबीज. नदवाळीचे सं दभि असे
व्यापक होत गे ले तर कोणाच्याच आनं दाला तोटा राहणार
नाही हे नक्की. यां पैकी नै राश्याच्या
नरकासु राला मारण्याचे आमचे
प्रयत्न सतत सु रूच असतात. वैद्य
दीप्ती यां च्या ११ ते २४ सप्टें बर
दरम्यान पार पडले ल्या भावननक
व्यवथिापनावरील सत्राचा लाभ
अने कां नी घेतला. दीप्ती यां चा
आयुवेदावरील प्रदीघि अभ्यास,
भारत आनण अमेररका येिील
अनु भव आनण एकूणच शारीररक
आनण माननसक स्वास्थ्य या
नवषयाचा त्यां नी घेतले ला ध्यास
वाखणण्याजोगा आहे . नहं सडे ल,
इनलनॉय येिे त्यां नी सु रू केले ल्या
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सुमारे १००+ स्वयं सेवकानीं मीनटं ग अटें ड केली. त्याचा
सनवस्तर वृत्तां त पु ढच्या वृत्तात प्रकानशत होईल. तर मग
मंडळी, आम्ही तर लागलोच आहोत अनधवेशनाच्या
कामाला, तु म्हीही लागा लवकर तयारीला.
लक्ष नदव्यां च्या या उजळल्या ज्योती
मनामनातल्या वाटा प्रकाशून जाती...
व्यक्तिमत्त्वाचा प्रत्येक पैलू उजळू न टाकणारी ही
नदवाळी तु म्हाला सु ख,समृध्दी,आरोग्य,समाधान घेऊन येणारी
असो, ही शु भेच्छा!
आपली नम्र,

Reshimgathee

What: First In-person meeting of Prospective
Brides and Grooms with the mixture, speed
dating, lunch, and fun activities.
Who: ONLY Prospective Brides & Grooms
(No Parents :-)).
Event: Open to Reshimgathee Members &

-विद्या जोशी (अध्यक्षा, बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेररका)
Vidya.Joshi@bmmonline.org
***

Non-Members

श्रध्ाां जली

Where: Chicago, Illinois, Venue: TBD
When: Sat, 11th Dec., 2021
Time: 11:00 AM to 5:00 PM
Fees: Members $25; Non-members $50
For More Details: Visit
https://reshimgathee.bmmonline.org/

कळनवण्यास अत्यंत
खेद होतो की, गे ल्या १
ऑक्टोबर २०२१ रोजी सौ.
शोभा पडते ह्ां ना दीघि
दु खण्यानंतर त्यांच्या
ननवासथिानी दे वाज्ञा झाली.
न्यू जसीच्या मराठी समाजात
त्यां ना न ओळखणारी माणसे
िार िोडी! आपल्या
मनमोकळ्या गोड़ आनंदी व
मननमळावू स्वभावामुळे त्या

Email: reshimgathee@bmmonline.org

HEALTH INSURANCE
INDIVIDUAL & GROUP HEALTH
INSURANCE FOR

लोकनप्रय होत्या.
न्यू. जसी मराठी मंडळाचे माजी अध्यक्ष व नवश्वस्त
श्री. नंदा पडते यां च्या पत्नी व कायिकाररणी सभासद ह्ा
नात्याने त्यां नी अनेक वषे मराठी नवश्व संथिेसाठी बहुमोल
कायि केले . त्यां चे पाककौशल्य व आदरानतथ्य नावाजले होते.
शोभाला सविप्रकारच्या व्यायामाची अनतशय आवड
होती. त्या रोज ननदान दोन/तीन मैल चालत असत. ऊन
असो की बिि त्यां चा हा क्रम कधी चुकला नाही. २०१३ साली
त्यां चे नलव्हर टर ान्सप्ांट झाले . त्यातून पूणिपणे दु रुस्त
झाल्यावर त्यां नी अनेक वषे नमत्रपररवाराबरोबर व
कुटुं बीयां बरोबर प्रवासात व जनसेवेत घालवली.
त्यां च्या मागे त्यां चे पती श्री नंदा पडते, मुलगा नील
आनण मु लगी सौ. सपना व त्यां चा पररवार आहेत.
पडते पररवाराच्या दु ुः खात आम्ही सगळे तिा न्यू जसी
व उत्तर अमे ररकेतील अक्तखल मराठी समाज सहभागी आहे .
ईश्वर मृ तात्म्यास शां ती दे वो.
- प्रकाश लोथे (न्यू जसी)
***
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

* VISITORS
* H-1 B VISA HOLDERS
* PERMANENT RESIDENTS
( Some restrictions apply)

For more information:
Contact: Padmaja Bapat
Independent Insurance Agent
616 Rhodes Hill Court
Martinez, GA 30907
Tel: 888 705 8271
E-mail: padmaja.p.bapat@gmail.com

Website: visitors-insurance.com
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बृ हन्महाराष्टर िृत्त
बृ हन्महाराष्टर मां डळ उत्तर अमे ररका या सांस्थेचे मु खपत्र
स्थापना 1981 (वशकागो)
सांस्थापक: कै . नवष्णु वैद्य , कै . शरद गोडबोले , जयश्री हुपरीकर
सांपा्क: नवनता कु लकणी, नशकागो, इनलनॉय
बृ हन्महाराष्टर िृत्त कायाा लय -सां पका:BMM Treasurer - Sona Bhide
3574 S. Marion Way, Chandler, AZ 85286
Ph- (480) 812-9511 (PST) Email- sona.bhide@bmmonline.org
िगार्णीचे ्र: Printed Copy: $25/ year
Subscription payment is accepted online by Paypal at:
https://www.bmmonline.org/vrutta/subscription

जावहराती ांचे ्र

पूर्ण पान: $175

अर्धे पान: $ 100

पाव पान: $ 70

अष्टमाांश पान: $ 50

वृत्त दर मनहन्यास प्रनसध्द होते. आदल्या मनहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती
आले ल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर ननजकच्या वृत्तपत्रात प्रनसध्द
करण्याचे सवि प्रयत्न केले जातील. मजकूर युवनकोड मराठीत MS word/
Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.
प्रवसध् झालेल्या मजकुराशी सांपा्क सहमत असतातच असे नाही.
नलखाणाच्या ननवडीचे, प्रकाशनयोग्य नकरकोळ बदलाचे आनण व्याकरणीय
दु रुस्तीचे अं नतम अनधकार संपादकांकडे राहतील.
पाठवले ल्या सानहत्याची पोच ईमे ल कळनवल्यास नदली जाईल.
बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळाची कार्यकाररणी (२०१९-२०२२)
मताधिकार असलेले सदस्र्

अध्र्क्ष

ववद्या जोशी

शशकागो, इशलनॉय

सधचव

कोमल िौक्कि

लॉस अँजलीस, कॅशलफोननणया

कोषाध्र्क्ष

सोना शिडे

फ़फननक्स, ॲरिझोना

सदस्र्:

शमशलांद बावडेकि

ॲटलाांटा, जॉर्जणया

सांदीप बेलखोडे

ऑर्स्टन, टे क्सास

सांदीप दीक्षित

र्क्लवलँ ड ओिायो

शशल्पा कुलकर्ी

बॉस्टन, मॅसच्
ॅ यस
ु े टस

िे मा िािमाळे

डेरॉईट, शमशशगन
निर्क्
ु त सदस्र्

माजी अध्र्क्ष: अववनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेटस
वत्त
ृ संपादक:

ववनता कुलकर्ी, शशकागो, इशलनॉय
ववश्वस्त सममती:

अध्र्क्ष मोहित चिटर्ीस, शसॲटल, वॉशशांग्टन
सदस्र् ननतीन जोशी, शशकागो, इशलनॉय

सदस्र् सुनील सय
ण ांशी, रिजफ़िल्ड, कनेहटकट
ू व
...

प्रकाशक: बि
ृ न्मिािाष्र मांडळ, उत्ति अमेरिका

संकेतस्थळ: http://www.bmmonline.org

Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity from
Bruhan Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable nor responsible
for any actions or communications between third parties and the advertised
businesses, including parents and subsidiaries of the advertised businesses.

बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

अांकासाठी सावहत्/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:

vinata@gmail.com or

vinatak.bmmvrutta@gmail.com

Address: 3251 Thunderbird Court (E) Aurora IL, 60503

“आजकाल पूवीसारखं कुणी
सहज दु सऱ्याकडे जात-येत
नाही.”, असं काहीजण
पूवीदे खील वेगळ्या संदभाि सह
म्हणत. कोक्तव्हडजन्य
पररक्तथितीने मात्र कुणाकडे
सहज जाणे, प्रत्यक्ष भेटणे हे च
गैर ठरले . सामानजक दू री,
प्रमानणत स्वच्छता, वारं वार हात
धुणे ही नत्रसूत्रे हात धुवून मागे
लागली. २०२० सालची नदवाळी आपण सवाां नी कोरोनाच्या
छायेत, ‘िेसमास्क’ पररधान करून साजरी केली. काहींनी
त्यातही आनंद शोधून डरेसेसना मॅनचंग, पैठणी साड्ां ना पैठणीमास्कही आणले . २०२१सालचा पूवाि धि आपण ‘शॉट’ घेवून
(कोक्तव्हडचे, बरं का!) साजरा केला. आता २०२१च्या अखेरीस
नदवाळी-िराळाच्या जोडीला ‘कोक्तव्हड-लस-बूस्टर-डोस’ या
नवीन पदािाि ची भर पडली. मात्र मास्कची साि सुटली नाही.
कधी नवषाणू रोखण्यां , असली मुखवटे
कधी मनां सी झाकण्यां , नकली मुखवटे
एक चेहरा अन् तयां , अनंत मुखवटे
कोक्तव्हडने तुम्हाला काय नशकवले , असा काहींना (वयोगट
१८-५०) प्रश्न नवचारल्यावर उत्तरे होती-”आयुष्यात खरे नमत्र,
कुटुं ब यां ना अनधक प्राधान्य दे णे, स्वत:च्या व जनआरोग्याबद्दल
अनधक जागरूकता, आत्मनचंतन, भौनतक गोष्ट्ींच्या हव्यासावर
ननयंत्रण, ननसगिसानिध्याचे महत्त्व, नवज्ञान, झूमसारख्या
तंत्रज्ञानाची मानवी जीवनात उपयुिता आनण शक्य असल्यास
‘वकि फ्रॉम होम’ला प्राधान्य, ज्यामुळे रोजचा डराइक्तव्हंग टाईम,
आनण गॅस दोन्हीची जरा बचत होईल.” पूवी काहीजण समान
काम असूनही रीमोट वकि हे ९-५- तत्सम पूणि कायाि लयीन
कामापेक्षा दु य्यम मानत. कोक्तव्हड-पररक्तथितीतून जाताना
लोकां चा हा गैरसमज काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
‘अनंत अमुची ध्येयासिी, अनंत अन् आशा!’ तेव्हा,
सामूनहक प्रयत्नां नी लवकरच कोक्तव्हडरूपी महासुराचा समूळ
नाश होवो, हीच सनदच्छा!
या नदवाळी अंकाच्या आनििक बाजूचे व्यवथिापन आनण
जानहरातींची जबाबदारी सां भाळल्याबद्दल बृ. म. मंडळ
कोषाध्यक्ष सोना वभडे , अध्यक्ष विद्या जोशी व कायिकाररणीस
धन्यवाद! बृहन्महाराष्टर िृत्ताचे ले खक, िाचक, व्यािसावयक
जावहरात्ार आवर्ण वहतवचांतक याांसिांना ्ीपािलीवनवमत्त
हाव्ा क शुभेच्छा!
-विनता कुलकर्णी, सं पादक, बृ हन्महाराष्ट्र वृत्त, उत्तर अमेररका
***
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मराठी विवि (न्यूजसी) सांयोवजत बृहन्महाराष्टर मांडळ अवििेशन २०२२ िाताा
ऑगस्ट ११ ते १४, २०२२ - अटलाांवटक वसटी, न्यू जसी

मोलाचे मागिदशिन आनण सल्ला सातत्याने लाभत आहे . त्यां चा
प्रेमळ आशीवाि द आनण सनदच्छा अशाच पुढे आमच्या सोबत
असणार आहे त.
एक वषाां पूवी ‘मराठी नवश्व’ने ही धुरा समििपणे
पेलण्याचे नशवधनुष्य उचलले आनण बीएमएम २०२२ च्या ह्ा
अनधवेशनासाठी तयारीचा भाग म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या
ननपुण लोकां कडे नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली. मग त्यां च्या
मागिदशिनाखाली वेगवेगळ्या सनमत्यां नी आनण उपसनमत्यां नी
आकार घेतला. माझ्याकडे ह्ा अनधवेशनाचे मुख्य सांयोजक
म्हणून कायिभार सोपवण्यात आला. श्री. अमर उऱहे कर आनण
सौ. पुनीत मराठे यांन ी सह-संयोजक म्हणून जबाबदारी
स्वीकारली. ते माझ्याबरोबर प्रायोजकां शी वाटाघाटी
करण्यास मदत करत आहेत त्याबरोबरच नवनवध कराराचा
आढावा घेण्यासाठी आनण मौल्यवान अनभप्राय दे ण्यात त्यां ची
महत्त्वाची भूनमका असते.
अनधवेशनाचा सवाि त महत्वाचा घटक म्हणजे
कन्व्व्हेंशन-सेंटर. अत्यंत प्रनतकूल पररक्तथितीतही, न्यू जसीच्या
टीमने गेल्या वषिभरात बऱ्याच अडचणींचा सामना करून
बऱ्याच वेळा अनधवेशन केंद्रास भेट नदली. सुनवधा व्यवथिापन
प्रमुख श्री. अमोल पुरि यां च्या सजिनशील नेतृत्वात टीमने
उत्तम सुनवधेसाठी उत्कृष्ट् ननयोजन व मां डणी केली आहे .
सुनवधा लॉनजक्तस्टक्सच्या समन्वयावर श्री. सवचन अडबे आनण
श्री. ्े ि्त्त ्े साई काम करत आहे त .
अनधवेशनातील महत्वाची व सवाां च्या आवडीची,
नजव्हाळ्याची गोष्ट् म्हणजे जेवण. ह्ा सुग्रास, स्वानदष्ट् आनण
वैनवध्यपूणि जेवणाचा आस्वाद घेणे आनण तोसुद्धा आप्तेष्ट्,
पररवार आनण नमत्रमंडळींच्या सोबतीने, अशी संधी कोण
दवडणार? उत्तम जेवणाच्या जोडीला मग मनसोि गप्पाही
मारता येतात. अशा भोजनतृप्तीसाठी आमच्या िूड
सनमतीच्या प्रमुख सौ. पूजा वशरोडकर व सह-प्रमुख सौ.
रूपाली घोडे कर आनण त्यांच ी टीम सज्ज झाली आहे .
जोडीला सेवलविटी शेफ श्री विष्णू मनोहर स्वत: उपक्तथित
असतील. सौ. मीना ्े शपाां डे आनण सौ. मोना िासु्ेि यां चे
मोलाचे सहकायि व मागिदशिन िूड सनमतीला सातत्याने
लाभले आहे . हे चवदार गरम गरम जेवण तुमच्या पानात
कसे पडे ल, याची दक्षता िूड लॉनजक्तस्टक प्रमुख सौ. स्नेहल
िझे व सह-प्रमुख सौ. गायत्री कुलकर्णी, सौ. नीता
्े िळार्णकर आनण त्यांची टीम घेत ील.
उत्तम भोजनाच्या जोडीला उत्तरोत्तर रं गत जाणारे ,
मनाला आनंद दे णारे करमणुकीचे दजेदार कायिक्रम हा सुद्धा
अनधवेशनाचा महत्त्वाचा भाग आहे . आमच्या प्रोग्रानमंग
टीमला नवनवध कायिक्रमां साठी नवक्रमी २३५ प्रस्ताि प्राप्त
झाले . उत्तर अमेररकेतू न, भारतातील केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर
गोवा, छत्तीसगड आनण राजथिान मधूनही प्रस्ताव आले.

- प्रशाां त कोल्हटकर
बृ . म. मांडळ अवििे शन २०२२ न्यू जसी, सांयोजन-प्रमुख

पाऊले चालती बीएमएम ची िाट
उिः काल होता होता काळरात्र झाली
अरे , पुन्हा आयुष्याांच्या पे टिा मशाली
सुरेश भटां च्या ह्ा ओळी ४०
वषाि नंतरही, आजच्या पररक्तथितीत
नकती सािि आहेत. नवषम पररक्तथितीतून
सुद्धा मागि ननघेल, असा आशावाद
ननमाि ण करणारे हे गीत अजरामर आहे . ह्ा कनवतेमागे
वेगवेगळ्या प्रे रणा असल्या तरी, कोक्तव्हड महामारीच्या
जागनतक सं कटातू न हळू हळू बाहे र पडत असलेल्या आपल्या
सगळ्यां च्या सद्यक्तथितीला समपिक आहे . एक वषाां पूवी याच
सु मारास उत्तर अमे ररकेतील मराठी समु दायाला बृहन्महाराष्ट्र
मंडळ (बीएमएम) अनधवेशन होईल की नाही, याबद्दल शंका
होती. आपल्या अक्तस्तत्वाचा जणू सोहळा साजरा करण्यासाठी
कताि करवीता श्री परमेश्वराच्या कृपेने आपल्याला ह्ातून तारले
आनण आता नवस्कटलेली घडी पूविपदावर येऊ लागली.
ह्ाच सु मारास ‘मराठी नवश्व’ मंडळ, न्यू जसीकडे
बृ हन्महाराष्ट्र मं डळाने २०२२मध्ये होणाऱ्या अनधवेशनाच्या
यजमानपदाची जबाबदारी सोपनवली. तब्बल ३५ वषािनंतर
मराठी नवश्वला ही संधी नमळाली आहे . ती आम्ही अत्यंत
आनंदानें स्वीकारली असून बीएमएमने दाखवलेला नवश्वास
सािि करण्याच्या दृष्ट्ीने आमच्या कायिरिाची घौडदौड आता
भव्यनदव्य सोहळा पेश करण्याकडे कूच करते आहे .
बीएमएम २०२२ च्या अनधवेशनाला आता १० मनहन्यां पेक्षाही
कमी कालावधी उरला आहे .
बीएमएम अनधवेशन म्हणजे सां स्कृनतक मेळावा.
अत्यंत श्रवणीय अन दजेदार सां स्कृनतक कायिक्रम, सोबतीला
नवनवध प्रां तीय खाद्यपदािाांची, रुचकर मराठी भोजनाची
मेजवानी म्हणजे जगाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या
रनसकां साठी अत्यु च्च आनंदाची जणू पविणीच. अनधवेशनाचे
स्वरूप िि मनोरं जन नसून, आपल्या नवचारां ना चालना
दे तील, माणसां ना एकमेकांशी जोडतील असे असावे .आनण
हे नचत्र प्रत्यक्ष साकारण्यासाठी एका उत्सवाच्या रूपात
होणाऱ्या या मेळाव्याच्या यशासाठी अनंत मदतीचे हात
कायिरत असतील. मराठी नवश्व, न्यू जसीने गेली ४० वषे
लक्षणीय कामनगरी केली आहे . ह्ाचा दांडगा अनुभव
असले ल्या अनेक अनुभवी, जेष्ठ व्यिींचे आम्हाला अत्यंत
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

7

नोव्हें बर, २०२१

आपल्या मराठी समुदायामध्ये अनधवेशनासाठी एक
अभूतपू वि उत्साहाचे सकारात्मक वारे वाहत आहे त, हे च
जगभरातू न आलेला हा प्रनतसाद दशिनवते . एवढ्या मोठ्या
संख्येने आले ल्या कायिक्रमां मधून केवळ २५-३० उत्तम
कायिक्रम ननवडण्याचे आव्हान प्रोग्रानमंग प्रमुख श्री सां्ीप
िरम आनण ननवडसनमतीमधले त्यांचे इतर सहकारी
यां नी यशस्वीरीत्या पार करून तुमच्या सवाां समोर दजेदार
कायिक्रमाचा नजराणा पेश करण्यासाठी कायिरत आहे .
आपणां सवाां साठी नवनवधरं गी कायिक्रमाची रूपरे षा आम्ही
ठरवली आहे आनण येत्या काही आठवडयातच आम्ही
कायिक्रमाची मानहती आमच्या सोशल मीनडया चॅनेल्सद्वारे
तुमच्या पयां त पोहोचवू.
कोणताही कायिक्रम उच्च दजाि चा होण्यासाठी, ध्वनी
आनण प्रकाश समन्वय, नाटक नकंवा मैनिलीच्या यशात
अत्यंत मोलाची भू नमका बजावतात. ध्वनी आनण प्रकाशाची
जबाबदारी श्री. विकास फाटक आनण श्री. प्रफुल्ल मे स्त्री हे
समििपणे पे लत आहे त.
कायि क्रमां व्यनतररि आम्हाला नृत्य, संगीत आनण
एकां नकका क्षे त्रात नवोनदत कलागुणां ना व्यासपीठ द्यायचे
आहे . यासाठी आम्ही नवनवध स्पधाि आयोनजत करत आहोत.
या सवि स्पधाि नकंवा प्रदशिनाच्या प्रािनमक िेऱ्या ऑनलाईन
िोटो/क्तव्हडीओ-सबनमशनद्वारे घेतल्या जातील. त्यामुळे
जास्तीत जास्ती व्यिींना या स्पधाां मध्ये भाग घेता येईल.
नाट्य-रं ग स्पधे चे व्यवथिापन आनण समन्वय श्री. मनोज
शहार्णे आनण श्री. आशुतोि हडप करत आहे त . स्व र-रं ग
स्पधेचे सू र ताल सौ. िैशाली पाटर्णकर आनण सौ. अचाना
नाडकर्णी बसवत आहे तर सौ. ्ीपा वलमये आनण श्रुती
्े शपाां डे नृत्य -रं ग स्पधाि चे डान्स स्टे प्सच्या बारकाव्यांकडे
लक्ष पु रवत आहे त. अनधक मानहतीसाठी bmm2022.org
या संकेतथिळाला भे ट द्या
अनधवेशनाचा अनतशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे
उद् घाटन सोहळा, जो थिाननक कलाकारांच्या प्रनतभेद्वारे
सादर केला जातो आनण यजमान मंडळासाठी आपली
पनहली छाप ननमाि ण करण्याची आनण संमेलनासाठी पुढील
तीन नदवसां च्या कायिक्रमानवषयी प्रेक्षकांच्या मनातील अपेक्षा
उं चावण्याची संधी असते. उद् घाटन सोहळयाची जबाबदारी
न्यू जसीतील वथएवटर क्स या संथिेने घेतली आहे . सौ. शुभ्ा
कामेरकर, सौ. अनु महाशब्दे , सौ सुनीता पाठक, श्री.
राजीि भाले राि आनण श्री. मकरां ् भािे आनण त्यांच्य ा
सहकाऱ्यां च्या सक्षम खां द्यावर ही जबाबदारी आहे .
कायि क्रम आनण स्वानदष्ट् खाद्यपदािाां सह, उपक्तथितां ना
नवशेषत: मनहलावगाि ला अनधवेशनात खरे दीचाही मनमुराद
आनंद लुटता यावा ह्ासाठी नवक्रेता आनण स्टॉल
नमळवण्याची जबाबदारी वेंडर मॅनेजमेंट प्रमुख श्री. राहुल
पिार आनण सह-प्रमुख श्री. सुिीर बने सांभ ाळत आहेत .
लक्षवेधी सजावट हा कोणत्याही कायिक्रमातील अत्यंत
महत्त्वाचा भाग आहे . आमच्या अनधवेशनाची संकल्पना
उपक्तथितां पयांत पोहोचवण्याची व त्यां चा उत्साह वाढवण्याची
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

जबाबदारी सजावट सनमती प्रमुख सौ. गौरी चौिरी व सौ.
िैशाली वभडे आनण त्यांच्य ा सनमतीने घेत ली आहे .
अनधवेशनाला उपक्तथित प्रत्येकाला हे त्यां चे स्वतुः चे
अनधवेशन आहे असे वाटावे त्याचबरोबर काही अनवस्मरणीय
आठवणींच्या नशदोरीसह त्यां ची पाठवणी करावी; या
ध्येयपूतीसाठी सौ. अविनी कुरे , सौ. सुजाता बागडे आनण
सौ. शलाका सािांत ह्ांचा सहभाग असलेल ी यजमान
आनण आनतथ्य सनमती कामाला लागली आहेत.
उपक्तथितां साठी आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे
हॉटे ल मुक्कामाची उत्तम सोय, कन्व्व्हेन्व्शन सेंटर पासून जवळ
आनण वाजवी नकंमतीत उपलब्ध असावेआमच्या हॉटे ल आनण
टर ान्सपोटे शन नवभागसनमतीचे प्रमुख श्री. अवनरुद्ध वनिगी व
सह-प्रमुख श्री. योगेश िाळके याांच्या अिक प्रयत्नांमुळे
आम्ही यशस्वीरीत्या शेरेटन हॉटे लसह सीझर, टर ॉनपकाना
आनण हॅ रॅश सारख्या कॅनसनोसह २००० खोल्यासाठी करार
पूणि केला आहे.
हे अनधवेशन काही प्रमाणात/बाबतीत "Go Green"
असावे असे आमच्या सनमतीचे ठाम मत आहे . श्री. वनरां जन
्े ि, श्री. मकरां ् ्े ििर आनण गो ग्रीन तज्ञ सौ. ्शाना गुप्ते
यां नी या संदभाां त पुढाकार घेतला आहे .
दु सरा महत्त्वाचा वेगळा उपक्रम म्हणजे ‘एज्युकेशन
सवमट’ जो आपल्या नवद्याथ्याां ना भारत आनण उत्तर
अमेररकेतील नवद्यापीठाशी जोडणारा महत्त्वाचा दु वा ठरे ल.
यात आम्हाला श्री. मुकुां् चोरघडे आनण श्री. मुकुां् किे
मोलाचे मागिदशिन करीत आहे .
आम्हाला आशा आहे की, अनधवेशनाची ही रूपरे षा
बघून बरे च मराठी तरुण ह्ाकडे आकनषित होतील आनण
त्यां ना भारतीय आनण पाश्चात्य संस्कृतीचा समतोल
अनुभवायला नमळे ल. हे अनधवेशन आजच्या युवा नपढीसाठी
अनवस्मरणीय असावे यासाठी युवा सनमतीच्या प्रमुख सौ.
नीलम साळिी काम करीत आहे त आनण तेजल कुरे , ओम
सािरगािकर सारखे उत्स ाही तरुण मदत करत आहेत .
आमच्या सह-सांयोवजका सौ. पुनीत मराठे यांन ी
‘Day 0’ कायिक्रमांच्या ननयोजनाची जबाबदारी स्वीकारली
आहे . दर अनधवेशनाप्रमाणे ‘Day 0’ मध्ये CME, उत्तरं ग
आनण नबझनेस कॉन्फरन्सचा समावेश असेल. व्यापार
पररषेदला या अनधवेशनात आपण नवशेष थिान दे वूया.
नबझनेस कॉन्फरन्स सगळ्यां साठी करायचा आपण प्रयत्न
करू. "skills building, networking opportunities,
career
guidance
opportunities,
leadership
coaching अशा गोष्ट्ींचा समावेश करून मराठी माणसां ना
एकमेकां शी जोडायचा आपला प्रयत्न असेल. नबझनेस
कॉन्फरन्सचे नेतृत्व श्री. आनां् चौथाई करतील. “CME” चे
आयोजन प्रमुख डॉ. ्ीप्ती उतरर्णकर, सह-प्रमुख डॉ.
अमेय पाटील आवर्ण डॉ. सां्ीपा उत्पात करत आहेत , तर
उत्तरं गचे नेतृत्व श्री नां्ा पडते, श्री. जग्ीश िासु्ेि आनण
क्लब ५५ची अनुभिी मांडळी करत आहे त. ज्यासाठी
रनसकां ना उत्सुकता असते तो कायिक्रम म्हणजे संध्याकाळचे
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मेजवानीचे जे वण. ह्ा भोजनाच्या यजमानपदाची जबाबदारी
बँक्वेट कनमटी प्रमु ख सौ. ज्ञान्ा वभडे व सह-प्रमुख सौ.
उमा पुरां्रे ह्ां न ी घेत ली आहे .
वेबसाइट आनण सोशल मीनडया हॅ न्डल् सद्वारे
जगभरातल्या लोकां पयांत बीएमएम २०२२ अनधवेशनाची
मानहती पोहोचवण्याचे महत्वाचे काम केले जात आहे .
माकेनटं ग आनण मीनडया प्रमुख म्हणून श्री. राज पोफळे व
त्यां च्याबरोबर सौ. तेजू बाां बूळकर आनण सौ. राजश्री
कुलकर्णी जबाबदारी सांभ ाळणार आहे त . श्री. सुभाि
वलमये आम्हाला माके नटं ग साठी सुंदर आनण प्रभावी
फ्लायसि बनवण्यात मदत करत आहे त.
बीएमएम २०२२च्या अनधवेशनाची कायिकाररणी,
त्यातले सदस्य, इिे होणाऱ्या कायिक्रमाची रूपरे षा, जानहराती
आनण अनधवेशनाशी ननगडीत अनेक गोष्ट्ींचा समावेश
असणारी स्मरनणका रनसक प्रेक्षकां ना अनपित करण्यात येईल.
जेणेकरून उनपथित रनसकां च्या मनात हे अनधवेशन
शब्दरूपात नेहमीच मनाच्या कप्प्यात राहील. ही स्मरनणका
सौ. छाया अरर्णके, सौ. नीता नाबर, सौ. शुभ्ा
सािरगािकर, सौ.नप्रया गोडबोले आनण सौ. नीता पुरि
यां च्या प्रयत्नाने पु स्तकरूपात साकारे ल.
अनधवेशनाचे यशस्वी नचत्र प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी
हमी द्यावी लागते हजारोंच्या आकड्ात आनण खचि होतो
लाखोंचा घरात. अिाितच दे णग्यां च्या स्वरूपात गंगाजळी
जमवावी लागते. प्रत्येक यजमान मंडळ खचि ननयंत्रणात
ठे वण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परं तु उच्च दजाि
नटकनवण्यासाठी खचि हा काही वेळा, काही नठकाणी टाळता
येत नाही. आजची वस्तुक्तस्तिी अशी आहे की, दे णगीदारां च्या
पानठं ब्यानशवाय अनधवेशन आयोनजत करणे अशक्य आहे .
आनण मग सं भाव्य दे णगीदारां पयांत पोहोचण्याचा प्रवास सुरू
होतो. मला हे सां गताना आनंद होत आहे की, आम्हाला उत्तर
अमेररका आनण भारतातील मराठी समुदायाकडून जबरदस्त
पानठं बा नमळाल्याने आम्हाला आमच्या ननधी उभारणीचे लक्ष्य
वेळेपूवीच पू णि करण्यात मदत झाली आहे . मला नवश्वास
आहे की, आम्ही आमचे पुढील ननधी उभारणीचे लक्ष्य
टप्प्याटप्प्याने वेळेपू वीच पूणि करू शकू. यासाठी मी आनण
ननधी उभारणीचे प्रमुख श्री. विलास सािरगािकर व सहप्रमुख सौ. हे मल ढिळीकर संभ ाव्य वैय क्तिक दे ण गीदार
व कॉपोरे ट प्रायोजकां पयांत पोहोचत आहोत.
अनधवेशनाच्या नवनवध प्रवाहांमधील बजेट व्यवथिापन,
सवि प्रवाहां साठी उच्च दजाि चे प्रमाण राखणे आनण बजेट
ननयंत्रण सु ननक्तश्चत करणे हे सवाि त महत्त्वाचे काम आहे . ह्ा
बजेटचा ताळमेळ साधण्याची भूनमका कोषाध्यक्ष श्री. विहार
्े शपाां डे ननभावतील.
आनििक सामथ्याि बरोबरच, अनधवेशन यशस्वी
होण्यासाठी स्वयं सेवकांच्या ताफ्याची गरज असते. आम्हा न्यू
जसीकरां ना कुणी नवचारले की, तुमच्यातला सवाि त महत्त्वाचा
गुण काय, तर आमचे स्वयंसेवकां चे बळ, अनवरत उत्साह,
कौशल्य व आमच्यातील एकी. सवि स्वयंसेवकां मध्ये कामां चा
समन्वय अनधवेशनाच्या यशासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

असा समन्वय स्वयंसेवक सनमतीच्या प्रमुख सौ. रत्ना
आगरकर व सह प्रमुख सौ. ्ीप्ती कारखानीस करत
आहे त. प्रकल्प व्यवथिापक श्री. मुकुल डाकिाले सवि
सनमत्यां मध्ये समन्वय साधण्यास आनण सवि सनमत्यांसाठी
रोडमॅपची योजना आखण्यात मदत करीत आहे त.
मला सां गताना िार अनभमान वाटतो की, मराठी
नवश्व टीम आनण बीएमएम टीम मध्ये एक अनद्वतीय संतुलन
आनण समन्वय थिानपत झाला आहे. त्या बरोबर आमच्या
सनमतीला सतत मागिदशिन करणाऱ्या बीएमएमच्या अध्यक्षा
सौ. विद्या जोशी आनण सौ. सोना वभडे , सौ. कोमल
चौक्कर, सौ. हेमा राचमाळे , श्री. मोवहत वचटर्णीस व इतर
बीएमएम टीम सदस्यांचे मी मनापासून आभार मानू इक्तच्छतो.
वरील नवनवध सनमत्यां ची आनण त्यां च्या कायािची
ओळख करून दे ताना केवळ नकळत कुणाचे नाव नमूद
करायचे राहून गेले असल्यास आमच्याकडून क्षमस्व.
हे कायि नसद्धीस नेण्यास मी व माझी टीम बांधील
आहोत आनण ते आम्ही समििपणे पार पाडू अशी खात्री
बाळगून आहोत. आम्हाला ‘मराठी नवश्व’ बोडि आनण ‘मराठी
नवश्व’ अध्यक्ष श्री. अतुल आठिले यां चा पूणि पानठं बा आहे
आनण त्याबरोबर न्यू जसी मधील सवि मराठी समुदाय
भक्कमपणे आमच्या पाठीशी उभा आहे आनण त्यां चे
आशीवाि द आमच्या बरोबर आहे . आपल्या सवाां च्या
सहकायाि ने आनण कृपाछत्राने आम्ही आगामी अनधवेशनाच्या
यशाचा कळस नक्कीच गाठू ह्ात कुठलाही संदेह नाही.
‘सोहळा अश्स्तत्वाचा” ह्ा संकल्पनेच्या धतीवर
मराठी नवश्व तुमच्या सवाां चे बीएमएम २०२२मधे नदलखुलास
स्वागत करण्यासाठी सज्ज असेल.
चला तर मग, तुम्ही आम्ही नमळू न रचू एक नवा
इनतहास आनण होऊ एका ऐनतहानसक घटनेचे साक्षीदार.
पाऊले चालती बीएमएम ची वाट
उत्साह मनोमनी दाटला अिाट
नक्की यायचे ह्ा अनधवेशनाला
पाहतो तुम्हा रनसकां ची वाट !
Welcome to बीएमएम २०२२ !
***

ले खक तु मच्या भेटीला - Live प्रसारर्ण
भाग १४: २३ ऑक्टोबर २०२१, सकाळी ११ सेंटरल टाईम
लेखक- पराग कुलकर्णी, प्रकावशत पुस्तके:The PeaceMakers, The Rebirth of Leelavati,
सांिा्क - सां्ीप ्ीवक्षत
यूट्युब वलांक:https://www.youtube.com/watch?v=FLTSQT6uhkM

फ़ेसबुक वलांक: -

https://www.facebook.com/102944074388026/
posts/595920245090404/
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हांसरी हम्मा आवर्ण इतर आनां्

काळात तर नजिे अनेकदा दु :ख, त्रास, है राणी सगळ्यां च्याच
वाट्याला येत होती, तेव्हा मला या हं सऱ्या हम्माच्या
ननमाि त्याचा हा नवश्वास िारच मोलाचा वाटत रानहला.
कॅनडात जरी हे चीझ गेली साठ वषे नमळत असले,
तरी आता हा ब्रॅं ड क्वेबेकमधील एका कारखान्यातू न २००७
पासून बनतो आहे . हे चीझ आनण बेबी बेल चीझ हे दोन्ही बेल
ग्रुप फ्रोमाजरीचे चीझचे प्रकार आहेत. लानिंग काव् हे मऊ
चीझ
जेमतेम
लोण्याला
िोडासा
चीझचा
वास
लावल्याइतपतच मवाळ आहे . बेबी बेल िोडे अनधक चनवष्ट्.
पण दोन्हींमधे चीझच्या तुकड्ां च्या वेष्ट्नां तली गोलाई, आनण
एकूण पॅनकंगमधील सुबकपणा हे च त्यां च्या प्रचंड आनण
सततच्या लोकनप्रयतेचे गमक असावे. गेली अनेक वषे या
बेल ग्रुप फ्रोमाजरीचे लोक आपल्या कारखान्यांतील एकेका
नदवसाची हजारो डॉलसिची कमाई उचलू न मधूनमधून
चां गल्या कामां साठी दान करीत असतात. अनलकडे च त्यां नी
नगऱ्हाइकां ना आवाहन करून त्यां च्या हं सण्याचे क्तव्हनडयो
मागवून आपल्या वेबसाइटवर सवाां साठी प्रकानशत केले
आनण आपली शंभरी सवाां सह हं सून साजरी केली.
अनेक वषाां पूवी जेव्हा मी पॅररसमध्ये हा चीझचा प्रकार
प्रिम बाजारातून नवकत आणला, तेव्हापासूनच त्यांच्या
बां धणीचे आनण रचनेचे कौतुक मला सतत वाटत आलेले
आहे . पुण्यातील तुळशीबागेतील दु कानां मध्ये कसा कमीत
कमी जागेत जास्तीत जास्तीत माल रचलेला असतो, तशी या
चीझच्या डब्याची अप्रनतम कल्पकतेने केलेली रचना आहे .
जेमतेम सव्वाचार इं च व्यासाचा आनण अडीच इं च उं चीचा
साधा जाडसर कागदाचा गोल डबा. त्याच्यावर तसलेच
कागदाचे गाय छापासकटचे गोल झाकण. ते उघडायचे कसे
हे प्रिम शोधताना, त्यातून एक छोटासा लाल दोऱ्याचा तुकडा
बाहे र आलेला नदसतो तुम्हाला. तोच ओढू न डब्याभोवती
सुरिकन निरवला, की कळ उघडावी तसे ते झाकण उघडते!
मुलां साठी पावाला चीझ लावायचे असेल, तर डबा
उघडण्याच्या नक्रयेतली पनहली अनपेनक्षत गंमतच त्यां ना
क्तखदळवते! त्यानंतर झाकणाखाली झोपलेले नदसतात ते
पां ढऱ्या चांदीच्या कागदात गुंडाळलेले, गाईचा चेहरा
नमरवणारे , एकाच वतुिळात सामावणारे आठ समनद्वभुज
नत्रकोण. त्यां चे िॉइल पेपरचे वेष्ट्न उघडले, की एकेकातून
अगदी एका टोस्टच्या स्लाइसला लावायला लागेल तेवढे च
चमचाभर चीझ तुम्हाला लाभते. बाकीचे चीझ न
उघडल्यामुळे डब्यात अगदी व्यवक्तथित ताजे राहते. तो
चमचाभर चीझचा नत्रकोण उघडणेदेखील डब्याचे झाकण
उघडण्यासारखेच
आनंददायक.
नत्रकोणाच्या
खाली
नदसणाऱ्या नाजूक लाल टोकाने िरि कन् नत्रकोण
उघडण्यातली गंमत. नशवाय प्रत्येक गोल डबा वापरताना
आठाचा पाढा म्हणून मुलांना चीझ नकती सुंदर पद्धतीने
डब्यात बसवले आहे , ते दाखवतां येते. कारण एका छोट्या
गोल डब्यात केवळ आठ नकंवा कधी दु प्पट, सोळा नत्रकोण
असतात. लहान मुलां च्या बंक बेड्स् सारखीच यां ची रचना.
खाली तळाशी आठ नत्रकोण असतात, त्या आठां वर एका गोल

- विद्युल्लेखा अकलूजकर (व्हँकूव्हर, कॅनडा)
"नवलाख नदवे हे तुझ्या घरीं,
कां जानतस दु सऱ्यां च्या दारीं?"
अशा एका कनवतेच्या सुंदर ओळी
माझ्या लहानपणापासून ऐकलेल्या
अजून स्मरणात आहेत. अनलकडे
कोनवडच्या काळात दु सऱ्यांच्या दारीं
नदवाळीच्या िराळाला, पाट्याां ना नकंवा
इतर समारं भां ना जाणेच नव्हे, तर दु सऱ्यां ना आपल्या घरीं
आमंत्रण दे णेदेखील बंदच झाल्यामुळे, आपल्याजवळ
कायकाय आनंददायक आहे , हे पुन्हा एकदा तपासणे
आवश्यक झाले , आनण या सिीच्या गृहवासामुळे मला
माझ्या इवल्याइवल्या नचमूटभर आनंदां चा नव्याने शोध
लागला. गे ली अनेक वषे मी हे इवलेइवले आनंद येताजाता
उपभोगते आहे , पण एकटीने गुपचुप आनंदण्याऐवजी या
वेळी तु म्हा सगळ्यां बरोबर ते वाटू न घेऊ असे ठरवले. म्हणून
हा लेखप्रपं च!
रोज सकाळी ब्रेकिास्ट करताना नवऱ्याच्या टोस्टला
लावण्यासाठी नकंवा टोस्टवर घालण्यासाठी मी जे चीज
वापरते , त्यां त चेडरपासून हावातीपयांत अनेक प्रकार जरी
असले , आनण ते सगळे च जरी मला वेगवेगळ्या चवींमुळे
आवडत असले , तरी एक खास प्रकार वापरताना मला नेहमी
अनेकपदरी आनंद लाभत असतो. दरवेळी तो छोटा डबा
उघडताना मी हटकून त्या सुबक बां धणीच्या डब्याचे, त्यातील
छोट्याछोट्या चीझच्या तुकड्ांच्या सुरेख रचनेचे, आनण
एकूणच सगळ्या पॅ नकंगमधील पयाि वरणी दू रदृष्ट्ीचे मनोमन
कौतुक करते , ते चीज म्हणजे लानिंग काव्! या चीझच्या
गोलमटोल कागदी डब्यावर एक लालबुंद तां बू गाय हं सताना
नदसते .
ही हं सरी हम्मा जगभरातल्या १२० दे शां मधे सध्या
प्रचनलत आहे , असा या कंपनीच्या वेबसाइटचा दावा आहे .
आश्चयि नाही. कारण ही लालभडक रं गाची आखूडनशंगी हम्मा
त्या चीझच्या डब्यां च्या गोल चकत्याच कानात ररं गां सारख्या
घालून, नाक िेंदारून तुमच्या पुढ्यात हं सत राहते! कोणत्या
लहान मु लां ना ही हं सरी हम्मा पाहतां क्षणी आवडणार नाही?
माझी मुले तर लहानपणीच या लानिंग काव् च्या प्रे मात
पडली होती.
ही हं सरी हम्मा अनेक वषाां पूवी प्रिम मला पॅररसमधे
भेटली होती. कारण मुळात हा फ्रेंचां नी बनवलेला क्तस्वस
प्रॉसेस चीझचा एक प्रकार आहे . चक्क १०० वषाां पूवी म्हणजे
१९२१ मध्ये फ्रेंच आल्प्प्स पवितां च्या कुशीतल्या एका चीझ
िॅक्टरीच्या मालकाने, नलयॉन बेल याने, हा प्रकार स्वत:
आपल्या कारखान्यातून जगात आणला. "ला व्हाश नक
रर" ("La Vache qui rit") हे त्याला त्याने नदलेले मूळ नाव.
हं सरी तां बू गाय हा त्याचा ब्रॅंड. त्याचे कारण "हास्य ही तुमची
सवाि त मोठी ऊजाि आहे ," हा त्याचा नवश्वास! या कोनवडच्या
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

10

नोव्हें बर, २०२१

कागदी चकतीचे पां घरूण घालून बाकीचे आठ त्यावर तशाच वतुिळात
झोपले ले असतात. याहून मोठ्या डब्यात बत्तीस, आनण त्याहून मोठ्या
डब्यात अठ्ठेचाळीस चीझचे गाय-छाप नत्रकोण तसेच एकावर एक वतुिळात
बसवले ले असतात. कुठे ही प्लाक्तस्टकचा वापर नाही. िि जाड साधा
कागद, आनण अगदी कमी वजनाचा, चां दीचा कागद. सगळे नत्रकोणातले
चीझ खाऊन झाल्यावर कचरा केवळ पुनवाि पर करता येण्याजोगता
कागदां चा, आनण अत्यंत कमी िॉइल पेपरचा. ज्याने कोणी प्रिम ही इतकी
सुंदर रचना दू रदृष्ट्ीने शोधून राबवली, त्याच्या कल्पकतेला मी नतमस्तक
होते.
असाच आणखी एक आनंद मला आमच्या इिल्या सुपरस्टोअर
नामक ग्रोसरीच्या दु कानात जाताना होतो. याचे कारण नतिे वरच्या
मजल्यावरच असले ल्या या पसराळ दु कानात जाताना, दोन चढणींत
नवभागले ला नबनपायऱ्यां चा जो एक चढ चढावा लागतो, त्याच्या एका
बाजूच्या नभं तीवर हरतऱ्हेच्या खेळगड्ां ची रं गीबेरंगी नचत्रे रं गवलेली
आहे त, आनण दोन चढणींच्या मध्यभागीं टर ॉनपकल झाडां चा सुरेख
आबोरे टम केले ला आहे . नहवाळ्यात जेव्हा खूपच कंटाळवाणी पावसाची
ररपररप, आनण सू यिदशिनाचा अभाव है राण करतो, तेव्हा ही या इमारतीच्या
आतदे खील सरसरून वाढणारी रसरशीत झाडे पाहताना नकती बरं वाटतं,
ते सां गता ये त नाही. तशीच ती येताजातां उघड्ा हवेत हरतऱ्हे च्या खेळां चा
आनंद घे णाऱ्यां ची उत्साही रं गां ची नभनत्तनचत्रे. ती दाखवून नकत्येक तरुण
आयां नी आपापली रडती मुले शां त केलेली मी पानहलीत. त्यामुळे
दररोजच्या ग्रोसरीला जाताना हा अनमोल उल्लास नगऱ्हाइकां ना दे णाऱ्या
त्या सु परस्टोअरच्या ननमाि त्यां चेदेखील मी मनोमन आभार मानत जाते.
आणखी एक गंमत आमच्या ररचमंड गावातल्या एका नठकाणच्या
रस्त्ां च्या क्रॉनसं गची मला आवडते. या नठकाणी ग्रॅनक्तव्हल आनण गाडि न
नसटी हे वळतवळत जाणारे दोन मोठे रस्ते एकमेकां ना काटू न पुढे जातात.
या क्रॉनसं गवर मध्यभागी एक रस्त्ाचा भाग केवळ योग्य नदशेला नीट
वळण्यासाठी घातलेला आहे . त्यामुळे इिे आपल्याला नेमके कुठे जायचेय,
आनण त्यासाठी कोणत्या नदव्याकडे आपले लक्ष पानहजे, हे ध्यानात ठे वणे
गाडीचालकाला नेहमीच महत्त्वाचे असते. या गावात नवीनच येणारा माणूस
इिे हमखास चक्रावतो. नवनशक्या चालकाला तर गाडी नशकवणारे नकंवा
परीक्षक नेहमीच इिे आणून तपासत असतात. कारण याच रस्त्ां च्या एका
कडे ला आमच्या नसटी हॉलने कृनत्रम टे काडां ची चळत उभी करून
सायकली, नकंवा स्केटबोडाां वर कसरती करणाऱ्यां साठी एक खेळाचे
नठकाणही रचू न त्यां ना बहाल केले आहे . जाताजाता चुकून जर त्या
शूरवीरां कडे लक्ष गे ले, तर हमखास या रस्त्ां वर चालक अडखळणार.
नशवाय या वळणावर एक नदव्यां चा नसग्नलदे खील दु हेरी, म्हणजे डावेउजवे
दोन्ही बाण एकदम दाखवणारा आहे . कारण एका बाजूने येऊन दु सऱ्या
बाजूला जाताना आधी डावीकडचा नसग्नल दे तादे ता, अध्याि वळणावर
आल्याआल्या लगे च तो बदलून उजवा नसग्नल द्यावा लागतो. पण मला इिे
गंमत अशी वाटते, की इिवर येताना आधी वळतवळत येणाऱ्या
रस्त्ां वरील मध्यभागी लावलेल्या झाडांमुळे तुम्हाला सगळीकडून जाणाऱ्या
गाड्ा नदसतच नसतात, त्यामुळे या क्रॉनसंगवर हटकून आपल्याला वेग
कमी करावा लागतो. या रस्त्ां वर क्रॉनसंगची अशी गंमत करून ठे वणाऱ्या,
पण तरीही अपघात टाळण्यासाठी झाडां चा आडोसा करून वेगननयंत्रण
करणाऱ्या त्या नगररचनाकारां चेही मला रोज कौतुक वाटते.
तर असे हे माझे छोटे छोटे आनंद. आहे त की नाही नदवाळीतल्या
नमणनमणत्या पणत्यां सारखे?
***
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ऊांच माझा झोका
- मािुरी बापट (िॅचर, ॲररझोना)
श्रावणातली संध्याकाळ.
सोनेरी ऊनपावसाचा खेळ.
हातातला पेरू खात खात
सुखी झोपाळ्याला पायानं रट्टे
दे त उं च उं च नेत होती.
धारवाडी खणाच्या नकरनमजी
रं गाच्या परकर पोलक्यात
नतचा गोरा गोरा रं ग
आणखीनच खुलून नदसत होता. पायातले पैंजण
दर रे ट्याला छु मछु मत होते. त्याच्यावर लय धरत
बकुळीच्या झाडावर कोकीळ गात होता. खाली
जमीनीवर पडलेल्या बकुळ िुलां च्या सड्ाचा
मंदमधुर सुवास कसा आसमंतात दरवळत होता.
तेवढ्यात कुणीतरी मागून झोपाळ्याला
जोरात धक्का नदला अन् सुखदा सपशेल नतच्या
तोंडावरच आपटली. “आई गं “ म्हणत ती नतिंच
ितकल मारून बसली. हातातला पेरू गेला
घरं गळत लां ब. त्याचं दु :ख नव्हतं नतला. दु :ख होतं
ते पुढचा एक दात गमावल्याचा. नतच्या धारदार
नाकाला जोरदार हादरा बसल्याचा. परत एकदा
ती नकंचाळली. “आजी, अगं ये ना. मला नकती
खरचटलंय बघ. “
आजी आली नाही पण शेजारचा मुक्या
मात्र टपकला.
“हा घे तुझा पेरू.” तो म्हणत होता.
“काही नको जा, मला तो. सगळा मातीत
लडबडलाय. मी दु सराच घेईन झाडावरचा.”
डोळ्यावर आलेले नपंगट सोनेरी कुरळे केस
बाजूला करत ती बोलली.
“तूच ढकल्लस ना मला मागून? माझा दात
तुटला. नाक ठे चलं. आता कोण करे ल माझ्याशी
लग्न, सां ग?” सुखदा स्ुंदत होती.
“एवढं च ना? मी करीन लग्न तुझ्याशी. मग
तर झालं?” खो खो हं सत मुकुंदा बोलला.
दर उन्हाळ्यात सुखदा अन् मुकुंदाची
अशी भां डणं असायची. आजोळी येऊन भरपूर
लाड करून घ्यायला सुखदा चटावली
होती. तशी एरवी पण ती कोडकौतुकात नुसती
डु ं बतच होती. एकुलती एक. छोट्या का होईना
पण संथिाननकाची कन्या. कुठला हट्ट कधी
पुरवला नाही असं व्हायचं नाहीच. कधी नतची
आई बरोबर असायची कधी नसायची. कारण
नतची आई क्लबमध्ये गुंतलेली- रोटरी नाही तर
नजमखाना. रमीचं ही नतला व्यसनच होतं.
नोव्हें बर, २०२१

रावसाहे ब, सुखदाचे बाबा, सतत बंदूक घेऊन
नशकारीवर गे लेले असायचे. आपल्या कन्येवर त्यां चे नजवापाड
प्रेम. “काय म्हणतीये आमची नप्रन्सेस?” अशीच चौकशी
करत. नतला माहीत होतं आता रावसाहे ब रागावणार.
आईपण म्हणणार, “नकतीवेळा तुला सां नगतलय की, त्या
अवलक्षणी मु कुंदाबरोबर खेळत जाऊ नको म्हणून? मुलीच्या
जातीला जपावं लागतं सौंदयि. “
“मग सां गीन मी नतला, मुकुंदा लग्न करायला तयार
आहे माझ्याबरोबर. तू नको काळजी करूस.” सुखदा मनात
म्हणत खुदकन हं सली. नतला आवडायचा मुकुंदा. खोड्ाळ,
पण मनाने हळवा. उन्हाळ्याच्या सुटीत त्याच्याशी खेळायला
नमळायच्या सं धीची ती वषिभर वाट बघत असायची.
त्याच्याबरोबर झाडावर चढ, नचंचा, आं वळे , बकुळं गोळा
कर. पतंग बनव, उडव. एक ना दोन. शाळे त नतचं मन
रमायचं नाही. अभ्यास तर कधीच आवडला नाही. नाटकात
काम करायला आवडायचं नतला. नाच करायला आवडायचा.
नसनेमात काम करायची स्वप्ं होती नतची. नतच्या जात्याच,
ननसगि दत्त नमळाले ल्या सौंदयाि मुळं व रावसाहे बां च्या
ओळखीनं कुठली गोष्ट् अशक्य अशी नव्हतीच.
शाळे त सोडायला, आणायला पां ढरी नियाट गाडी नन
रं गा डरायव्हर. चौिीत असल्यापासूनच मनगटावर हे न्री
सॅं डोझचं घड्ाळ. शाळे चा यु ननिॅामि , तोपण टे ररकॅाटच्या
कापडाचा. कधी न चुरगाळणारा. डब्यात रोज काहीतरी
गोड. कधी पु री बरोबर गुलाबजाम तर कधी रसगुल्ला.
वगाि तल्या इतर मु लींबरोबर नतला आवडायचं नाही डबा
खायला. त्यां च्या डब्यातली नतखट वाटली डाळ, मसालेदार
वां ग्याची भाजी बघू नच नतच्या डोळ्यात पाणी यायचं.
मधल्या सु टीत रं गा गरम गरम डबा घेऊन यायचा.
गाडीत बसू नच ती डबा खायची. रं गापण आपली नचलीम
ओढायचा. तं बाखूची िक्की मारायचा.
“तू ते काय खातोस? मला पण दे ना.“, सुखी
म्हणायची. त्यावर रं गा, “नाय नाय, आईसाब रागाला येत्यल”
म्हणायचा.
“असं काय रे , दे ना. मी कशाला सां गनतये नतला?”
सुखीचा िारच आग्रह झाला तर मग, द्यायचा तो नतला िोडी
तंबाखू. मग ही रोजचीच संवय पडून गेली. काही नदवसां नी
त्याच्या नचनलमीचा एखादा झुरकापण ती घ्यायला लागली.
आठवीत पोचली तोपयांत त्याच्या बाटलीतलं तीििपण नतच्या
पोटात जायला लागलं.
उन्हाळ्यात आजोळी धारवाडला रं गाच सोडून यायचा
नतला. अन् तीपण न चुकता आईच्या नकळत कपड्ांच्या
बॅगेत गुपचू प नचनलमीची पानकटं , तीिाि ची बाटली भरायची.
कधी एकदा मु कुंदाबरोबर पाटी करतोय असं व्हायचं नतला.
दु पारचं जे वण झालं , हातावर पाणी पडलं की, “आजी मी
खेळायला जातीये “ म्हणत आजीच्या परवानगीचीही वाट न
बघता लग्गे चच ती पळत मागच्या दारानं वाडीत जायची.
आं बा, पेरू, नचक्कू, डानळं ब अन् बकुळीच्या झाडां नी वाडी
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

दाटली होती. मोगरा, गुलाब, चमेली, सायलीच्या िुलझाडां नी
डं वरली होती. झाडांच्या सावल्यात त्यां ना उन्हाची अनजबात
झळ लागायची नाही. बकुळीच्या झाडाच्या सावलीत नतची नन
मुकुंदाची चोरून भेटायची जागा. आजीला त्यात काही गैर
वाटायचं नाही. लहानपणापासूनची त्यां ची मैत्री. मुकुंदापण
चां गल्या घरातला मुलगा. हुशार. नचत्रकलेत ननपुण. सुखीची
नकतीतरी नचत्रं त्यानी काढली होती. आजीच्या चाळीस
वषाां च्या संसारात प्रेमाचीच काय ती उणीव होती. पूवीच्या
काळच्या पद्धतीनं झालेलं नतचं लग्न. तेपण पंधरा वषाां नी
मोठ्या असलेल्या नबजवराशी. केवळ सोय म्हणून केलेलं लग्न.
सुखी नन मुकुंदाच्या रुजणाऱ्या, िुलणाऱ्या ननष्पाप प्रेमाचं
नतला कोण कौतुक होतं. आपल्याला जे नमळालं नाही ते
आपल्या नातीला तरी नमळावं हीच नतची सनदच्छा.
सुखीच्या आईला मात्र आता त्यां ची मैत्री खुपायला
लागली होती. आठ/दहा वषे वयापयांत ठीक होतं. पण बारा/
चौदा वषाां च्या मुलामुलीनी असं एकत्र वेळ घालवणं नतला
बरोबर वाटत नसे. आजीला नतनं सां नगतलंदेखील. “सुखीला
एकटीला जाऊ दे वू नकोस मुक्याबरोबर आई.” पण सुखी
कसली ऐकायला. दु पारच्या जेवणानंतर आजी म्हणायची,
“सुखी जरा माझ्याजवळ पड हं दु पारची.” आजीचा डोळा
लागला की, ही पसार व्हायची, बरोबर तीिाि ची बाटली नन
नचनलनमचं पाकीट घे ऊन. मु कुंदा डरॅाईंग पॅड घे ऊन नतची
वाटच बघत असायचा, बकुळीच्या झाडाखाली. रोज वेगळी
पोझ घेऊन ती उभी रहायची वा बसायची. कधी नाचाची पोझ
घ्यायची. मुकुंदा झरझर नतचं सौंदयि पेक्तन्सलनं कागदावर
बंनदस्त करायचा. म्हणायचा, “दे वानं तुला इतकी सुंदर
बनवलीये ती केवळ माझ्या कलेचं साििक करण्यासाठी.”
नतच्या सौंदयाि वर तो निदाच झाला होता. सुखीला
त्याचं आकषिण होतंच. त्याचे घारे डोळे नतला घायाळ
करायचे. त्याच्या चेहऱ्यायावरचं नमक्तिल हास्य नतला वेड
लावायचं. नतनं हळू हळू त्याला पण आपल्या संवयीत सामील
करून घेतलं. “अरे बघ तरी िोडी नपऊन. काय मस्त वाटतं
ते.” ही गोष्ट् नतच्या आईच्या लक्षात आली, तशी नतनं सुखीला
आजोळी पाठवायचीच बंद केली. एस. एस. सी. झाल्या
झाल्या सुखीसाठी थिळपण बघायला लागली. सुखीनं खूप
त्रागा केला. पण आई नन रावसाहे बां पुढं नतची मात्रा चालली
नाही. नतनं आजीला नवनवलं. “आजी तू तरी सां ग ना आईला.
तुला मानहतीये मला मुकुंदा नकती आवडतो ते. मी सुखी
होणार नाही उगीच कोणाशी लग्न करून.” पण नतच्या आईने
आजीलादे खील टरकावलंन्.
“अगं तू मला संथिाननक बघून नदलास. मी कशी
दे ऊ माझी मुलगी एका भणंगाला? नशक्षण नाही, नोकरी नाही
त्याला. नुसती नचत्र काढू न का तो सां भाळणार नतला?” त्यावर
आजी म्हणाली होती, “अगं, तो अठराच वषाां चा आहे . तुम्ही
पाठीशी असाल तर सगळं काही नीट होईल.”
सुखदाच्या आईला मात्र आत्ताच सगळं नीट असलेलं
थिळ हवं होतं. नतचंही बरोबर होतं म्हणा!. लग्न करून सुखी
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लां ब खानदे शात रहायला गेली. चां गला नशकलेला,
कमावणारा कले क्टर अनंता. सुखीहून दहा वषाां नी मोठा.
लग्नात मुकुंदा येणार नाही याची आईनं खबरदारी
घेतली होती. पण कसा कोण जाणे, तो टपकलाच कुठून तरी.
वरातीपु ढं दारू नपऊन नाचत होता. भुसनाळे लावत होता.
आकां ताने ओरडत होता. “सुखे, सुखात रहा बरं ” अनंता
नतच्यावर बारीक लक्ष ठे वून होता. दोन मुलगेपण झाले नतला
दोन वषाां च्या अं तराने. पण नतचं संसारात मन रमत नव्हतं.
झोक्यावरून उतारावर
पडलेल्या पेरूसारखी ती
नदवसें नदवस जास्तच गतेत जात होती. तो पेरू उचलायला
मुकुंदापण आसपास नव्हता.
“सु खे, अगं आपल्या मुलां साठीतरी नीट वाग.” अनंता
नतला समजावण्याचा प्रयत्न करायचा. पण ती कुठे तरी
हरवल्यासारखी बघत बसायची. मुलां ना वेळेवर दू ध पाजणे,
जेऊ घालणे , आं घोळी घालणे, शाळे ला पाठवणेदेखील
नतच्याच्याने होईनासे झाले. एक नदवस बािरूमचं दार लावून
नकतीतरी वेळ ती आत बसली होती. अनंताचा आता मात्र
संयम गेला. “सु खे, दार उघड.” त्यां च्या हाकां नीही काही साध्य
झालं नाही. शे वटी दार िोडून तो आत गेला. पहातो तर, ही
नपऊन बे शुध्द पडलेली. अनंताने नतच्या डोक्यावर िंड
पाण्याचे तां बे ओतले. नतला कॅािी पाजली. अन् लगेच
रावसाहे बां ना िोन लावला. “मी सुखीला कायमची पाठवतोय
तुमच्याकडे . माझ्या मुलां ची मला काळजी घेतली पानहजे.
तुम्हीच आता नतला सां भाळा रावसाहे ब.” सुखी माहे री परत

येण्याअगोदरच, तीव्र हाटि अटॅ कने रावसाहे ब दे वाघरी पोचले
होते. सुखीच्या कमननशबाचे दु :ख त्यां ना सहन झालं नाही.
सुखीच्या वागणुकीवर त्याचा यक्तत्कंनचतही पररणाम
झाला नाही. ती व नतची आई एका मोठ्ठ्या वाड्ात भकासपणे
रहात होत्या. पण त्यां चं एकमेकींशी बोलणं नव्हतं. गाड्ा
नवकल्या, सोनं, नाणं नवकलं. हळू हळू नोकरचाकरही
परवडे नासे झाले. ते पण सोडून गेले. सुखीच्या व्यसनापायी
राखरां गोळी झाली. अनंता िोडी पोटगी पाठवायचा त्यात
दोघींचे जेमतेम भागायचे. त्यात सुखीला नलव्हर टर ान्सप्लां ट
करावं लागलं. त्यातच ती गेली. नतच्या आईच्या लग्नात
एकवीस तोिां ची सलामी नदली होती. संथिानची राणी म्हणून
पायात सोन्याच्या साखळ्या घातल्या होत्या. सुखीला तशा
नेहमी हव्याशा वाटायच्या. पण राणीचा मान असेल तरच त्या
नमळायच्या.
शेवटी सुखीची आई अंिरुणाला क्तखळली. गावातले
कोणी येत असत अधूनमधून काहीतरी खायला यायला
बरोबर घेऊन, चौकशीला. पण नतची अिावरची वासनाच
गेली होती. एके रात्री झोपेतच सुखीच्या आईनेही शेवटचा
श्वास घेतला.
इकडे धारवाडात मुक्या बागेतल्या बकुळीच्या
झाडाखाली आपणच काढलेली सुखीची नचत्रं न्याहाळत
बसलेला असायचा. कधी झाडावरच्या झोक्याला पायाने रट्टे
दे त गात बसलेला असायचा, ’ऊंच माझा झोका‘!
***

अवज सोवनयाचा व्नु...
- अविनी आनां् चौथाई (एनडसन, न्यू ज सी)
२२ िेब्रुवारी २०२०चा
शननवार नेहमीप्रमाणे उगवला
होता. आदल्या नदवशी झालेल्या
बिि-वृष्ट्ीमुळे
बाहे र हवेत
गारवा होता, मात्र आकाशात
सूयि तळपत होता. माझे पतीआनंद
याची
रात्रीपासून
सकाळपयांत सुरू असलेली
(PD) पेरीटोननअल डायनलनसस
- overnight session, post cleanup आनण vital data
writing नुकते च आटोपले होते. गेले तीन मनहने तो एका
कुशीवर झोपत होता, PD कॉडि न दु मडता डायनलनसस
सुरळीत चालू राहण्यासाठी! अपूणि झोपेमुळे त्याला
सकाळचा चहा, नाश्ता केल्यावर िोनवर ऑनिसचे इमेल्स
वाचता वाचता डु लकी लागली.
ते वढयात से लिोनची घंटा वाजली, पलीकडून नसि
बोलत होती "Congratulations आनंद चौिाई We may
have a matching deceased’ -Kidney and PancreasDonor for you, if you can come, quickly come and
complete the Blood Work. “
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

आनंद या िोनने उडाला, मी स्वप्ात आहे की,
सत्यात? असे त्याला वाटले. चार नदवसां पूवीच त्याचे ब्लड
वकि, कानडि ओ तपासणी करून हे रनजस्टर े शन झाले होते,
अन् आता लगेच शननवारी िोन खणखणला. तत्परतेने ब्लड
वकि करून तो परतला आनण हॉक्तस्पटलच्या ननणियाच्या
िोनची वाट बघत बसला.
दोन तासात (RWJ) रॉबटि वूड जॉह्न्सन युननव्हनसिटी
हॉक्तस्पटल (न्यू ब्रन्सनवक, न्यू जसी ) नसिने आनंदची ननवड
केली होती, बॅग पॅक करून हॉक्तस्पटलमध्ये भल्या सकाळी
ॲडनमट होण्यास सां नगतले कारण एका मृत तरुणीचे आठ
अवयव नवनवध पेशंटना नमळणार होते नतच्या डराइक्तव्हंग
लायसन्स वर लाईि डोनेशनचे स्टार-नचन्ह होते.
आनंदचा मधला डॉक्टर भाऊ ननतीन, त्यावेळी
कॅनलिोननियाला मेनडकल कॉन्फरन्ससाठी गेला होता. तो
नमनशगनला त्याच्या घरी न जाता आनंदच्या शस्त्रनक्रयेसाठी
नमळे ल त्या नवमानाने रात्री उनशरा आमच्या घरी न्यूजसीला
आला. माझे मन खूप आनंनदत होते तसेच काळजीनें व्यापलं
होतं. शस्त्रनक्रया म्हटले की, ररस्क आली. डोळे सारखें
पां णावत होते उद्या यावेळी आनंद कसा असेल? मी जर
रडले तर त्यालाही रडू कोसळे ल असे आनंद म्हणाला. म्हणून
मी माझे मन कसे तरी घट्ट केले.
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अवघड शस्त्रनक्रया दे वाच्या आनण डॉक्टसिच्या भरवशावर
सोडून आम्ही त्या रात्री झोपी गेलो. दु सऱ्या नदवशी भल्या
पहाटे आनंदने स्वतुः चे आवरून, स्वतुः डराईव्ह करत आमची
मुले, मी आनण दीर सवाां ना एकाच गाडीतून हॉक्तस्पटलला नेले.
हॉक्तस्पटलमध्ये पुन्हा त्याचे vitalsची तपासणी झाली.
सजिन-डॉक्टरने स्वतुः ची ओळख करून नदली आनण
आनंदला ऑपरे शन निएटरमध्ये नेण्यां त आले. आमचा मोठा
मुलगा-अनभषेक या हॉक्तस्पटलला जोडलेल्या RWJ
युननव्हनसि टी मे नडकल स्कूलमधे एमडी अभ्यासक्रमाच्या
नतसऱ्या वषाि त नशकत होता. आनंदच्या सजिरीपूवी मी आनण
तेिील डॉक्टरने अनभषेकला ऑपेरेशन निएटरमध्ये हजर
राहून आनंदची शस्त्रनक्रया बघण्यानवषयी सुचवले . पण तो
तयार झाला नाही. “मी माझ्या बाबाला शस्त्रनक्रया रुग्ण आनण
भूल नदले ल्या क्तथितीत बघू शकणार नाही. कृपा करून मला
आग्रह करू नकोस.” हे त्याचे त्याच्या बाबांबद्दलच्या प्रेमाचे
पडसाद होते , डॉक्टरने त्याच्या नवनंतीचा मान राखला.
नकडनी टर ान्सपोटि ला उशीर झामुळे, शस्त्रनक्रया दोन
तास उशीरा सु रू झाली. आम्ही सारे जनरल वेनटं ग रुममध्ये
बसलो होतो, समोर इलेक्टरॉननक्स बोडि वर आनंदचा MRN#
वरून सजि री स्टे टस अपडे ट्स् कळत होते. सजिरी वेनटं ग
रूम मधील सुं दर निश टॅ न्ककडे बघता बघता, माझे मन
भूतकाळात गेले.
काही वषाां पूवी आप्त आनण नमत्रां सोबत वयाची पिाशी
साजरी केली, दोन्ही मुले कॉलेजमध्ये नशकत होती, एम्टी
नेस्टची सवय झाली होती, आनंदचे आनण माझे ऑनिस
आनण वकिलाईि बॅलन्स आजवर जमले होते, जगभर
नहं डण्यानिरण्याचं आनण भनवष्यात लवकर कसे नोकरीतून
ननवृत्त व्हायचे
याबद्दल संयोजन अधूनमधून चाले.
आनंदला गे ली बरीच वषि टाईप टु (type II) डायबेनटस
होता. तो स्वत: ननयनमत डॉक्टरकडे जाऊन उपचार आनण
औषधे घे त होता. त्याच्या आईचे तीन ककिरोगाशी लढा दे ऊन
सप्टेंबर २०१३ मध्ये ननधन झाले . त्यानंतर आनंदच्या आजारात
ब्लड-प्रे शरची भर पडली ते क्तथिर रहाण्यासाठी नेफ्रॉलॉनजस्ट
व हापरटे न्व्शन-स्पे शानलस्टकडे तो ननयनमत जात होता आनण
औषध, उपचार करत होता. पण कुणी त्याला कधीही कल्पना
नदली नाही की, त्याला नकडनीचा आजार आहे. Glomerular

क्रीएनटनची पातळी खूप वाढली होती. खाण्यानपण्याची पथ्य
आनण औषधें बदलून त्याला दोन नदवसां नी हॉक्तस्पटलमधून
घरी सोडले. नकडनीचे आयुष्य िोडे च उरले आहे, वषिभरात
डायनलनसस/नकडनी टर ान्सप्लां ट करावा लागेल अशी
धोक्याची घंटा वाजवली.
२०१९ मध्ये आम्ही नकडनी डोनरचा शोध सु रू केला
नेफ्रॉलॉजी डॉक्टरच्या सां गण्याप्रमाणे न्यू जसीचे सेंट बानिबस
हॉक्तस्पटलमध्ये नकडनी टर ान्सप्लां ट नवभागात नाव दाखल केले
आनण प्रािनमक टे स्ट्स केल्या RWJ मध्ये आमचा मेनडकल
हे ल्थ इन्व्शुरन्स चालला नाही, पुन्हा पुढच्या वषी प्रयत्न करा
असा सल्ला नमळाला. िेसबुक-ग्रुप ई-मेल, नकडनी चॅक्तियन
प्रोग्रॅममध्ये जानहराती नदल्या. त्या दरम्यान माझे बाबा
अल्प्झायमर आनण डे मेंटीया आजाराने त्रस्त असल्याने एनप्रल
-मे मध्ये आम्ही पुण्यात गेलो होतो. तेिे नेफ्रॉलॉनजस्टचे मत
(2nd opinion) घेतले. पुण्यातील धाकट्या भावाची नकडनी
चालेल, असे डॉक्टर म्हणाले, तेिे नकडनी शस्त्रनक्रयां ची िी,
ररकव्हरीची चौकशी केली. ७५ वषाि ची माझी आई, मधला
डॉक्टर भाऊ, ऑनिस मधला सहकारी आनण मी नकडनी
दे ण्यास तयार होतो. सवाां चे एनलनजनबनलटी स्क्रीननंग सु रू
केले. नकडनी टर ान्सप्लां टसाठी रुग्णास डायनलनसस सु रू
करावे लागते. नोव्हेंबर २०१९मध्ये आनंदचे हे मो डायनलनसस
सु रू झाले. ते डायनलनसस सेंटर मध्ये एक नदवसाड करावे
लागते. त्यापेक्षा घरच्या घरी पेरीओननअल होम डायनलनसस
नसस्टीमसाठी लोकल शस्त्रनक्रया करून आनण त्याचे नशक्षण
घेऊन ते रोज करणे आनंदने सुरू केले. जीवनाचा हा नवीन
नदनक्रम त्याने ननभियपणे स्वीकारला.
रुग्णाला बरे होण्यासाठी आनििक, माननसक मदत
करणे काहीवेळा सोपे असते पण मला तुमच्या शरीरातील
अवयवाचे दान कराल का? असे नवचारणार कसे? अजून
आपला समाज या गोष्ट्ी उघडपणे बोलत नाही, आजाराची
चचाि करत नाही, आजार लपवून ठे वतो म्हणून हा लेखप्रपंच!
सेंट बानिबस हॉक्तस्पटलने मला, “तुम्हा नवरा बायकोचे
ब्लड ग्रुप वेगळे असले तरी इन्डक्शन िेरपी करून आनंद
माझी नकडनी स्वीकारू शकतो“ हे नननश्चत केले. बाहे रच्या
नकडनी डोनरचा शोध िां बला. खूप हायसे वाटले.
माझी वैयक्तिक डॉक्टर माया- मला म्हणाली तुझा
ननणिय योग्य आहे . नतने नतच्या सहकारी मेरीला सां नगतले "बघ
मेरी, आपण रोज छोट्या छोट्या बाबींवरून नचडतो, पण बघ
अनश्वनी कशातून जात आहे . ती नवऱ्याला आपली नकडनी
दे ण्यास तयार आहे . एकादीने तर नवराच सोडला असता."
माझ्या नकडनीचा अल्ट्र ासाऊंड करण्यास सां नगतले गेले.
त्यासाठी मी रे नडओलॉजी सेन्टरमध्ये टर ान्सप्लां ट सेन्टरची
कागदपत्रे घेऊन गेले. चाचणी पूणि होताच तेिील नसिने मला
नवचारले, तू कोणासाठी ही चाचणी करते आहे स ? मला खूप
रडू आले, पेपर नटश्यू दे त ती मला म्हणाली, “काळजी करू
नकोस, मी यशस्वी कहाण्या ऐकल्या आहेत, तुला खूप खूप
शुभ आशीवाि द. एक नदवस तू मला दू रदशिनवर नदसशील.”
मी नतला प्रेमाने आनलंगन नदले.
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जास्त
असल्याने आहारात बदल करण्याबद्दलही सां नगतले नाही.
ऑक्टोबर २०१८मध्ये ऑनिस कामासाठी नमनशगनला
जाऊन परतल्यावर त्याचा रिदाब २००/१२० वर गेल्याचे
त्याला आढळले , बाकी काही त्रास जाणवला नाही. तो
इमजिन्सी क्तक्लननकमध्ये गेल्यावर तेिील डॉक्टसिने त्याला
ताबडतोब हॉक्तस्पटलमध्ये ॲडनमट होण्यास सां नगतले. मी
न्यूयॉकि मधू न ऑिीसच्या परतीच्या प्रवासात होते. नेहमी तो
मला स्टे शनवर घ्यायला येत असे. मी उबर टॅ क्सी करून
हॉक्तस्पटलच्या इमजिन्सी नडपाटि मेंटमध्ये पोहचले. डॉक्टर
तपासण्या करत होते. इलेक्टरोकानडि ओग्रॅम अननयनमत
आढळला. डॉक्टरां नी औषधे दे ऊन ब्लड प्रेशर नॉमिल केले.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त
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जानेवारी २०२० मध्ये RWJने आमचा मेनडकल हे ल्थ
इन्व्शुरन्स स्वीकारला. टर ान्सप्लां ट नडपाटि मेंटमध्ये ओररएं टे शन
आनण टे क्तस्टंग झाले. तेिील डॉक्टरां नी डायबेनटक रुग्ण म्हणून
नकडनी अँ ड पॅ नक्रीस डोनेशन वेनटं ग यादी मध्ये आनंदचे नाव
दाखल केले . पॅ नक्रीस टर ान्सप्लां टमुळे त्याचा मधुमेहदे खील बरा
होणार होता.
अशीही जीवदान दे णारी अवघड शस्त्रनक्रया, तब्बल
साडे दहा तासाने पूणि आनण यशस्वी झाली. आनंदला
जीवनदान दे णारी ती अज्ञात परी आम्हाला दे वासारखी सदै व
वंदनीय राहील यात शंकाच नाही. शल्य-कुशल हातानी
घडवलेली ही दै वी दे णगी अशीच अखण्ड कायिरत राहो हे च
मागणे गणराया! मला नदलासा दे णाऱ्या त्या नसिचे शब्द खरे
झाले, आनंदला पु नजिन्म दे णाऱ्या शस्त्रनक्रयेला िेब्रु वारी २०२१
मध्ये एक वषि पू णि झाले. RWJ टर ान्सप्लां ट नडपाटि मेंटच्या
प्रोमोशनल जानहरातीत आनंद व पररवाराला आमंनत्रत केले
गेले. RWJ टर ान्सप्लां ट नडपाटि मेंटच्या जानहरातीचे संकेतथिळ:
https://fb.watch/86WnBgVcdZ/ ही जानहरात MSNBC,
FOX, ESPN टीव्ही चॅ नेल्स वरून प्राईम टाईमला अधू नमधू न
दाखवली जाते .
आनंद स्वतुः नशक्षणाने आनण व्यवसायाने अनभयंता
असल्याने नवज्ञान आनण तंत्रज्ञानाचा तो चाहता आहे , आनण
आता डॉक्टर मुलाचाही तो बाप आहे ! आनंदच्या मते स्वतुः चा
अनुभव जगजाहीर करणे हे समाजकल्याण, आनण रुग्णां ना
पुनजिन्म नमळवून दे णाऱ्या शस्त्रनक्रयां ना प्रोत्साहन दे णे ही
काळाची गरज आहे .
टीप: या लेखातील नकडनी आनण पॅनक्रीस टर ान्सप्लां टबद्दल
अनधक मानहती हवी असल्यास संपकि:
सौ अनश्वनी आनं द चौिाई, ईमेल achouthai@hotmail.com
***

अनुिाव्त पु स्तक: ‘माझे पप्पा: हे मांत करकरे ’
२६ नोव्हें बर २००८ रोजी मुंबई शहरावर मोठा दहशतवादी
हल्ला झाला. या हल्ल्यामध्ये त्यावेळचे दहशतवाद नवरोधी
पिकाचे प्रमु ख हे मंत करकरे शहीद झाले. त्यां ची कन्या जुई
करकरे - निरे (बॉस्टन) यां नी वनडलां नवषयी नलनहलेल्या
आठवणी 'Hemant Karkare: A Daughter's Memoir' या
पुस्तकाच्या रूपाने The Write Place द्वारा प्रकानशत झाल्या.
मराठी वाचकां ना सु पररनचत, अमेररकाक्तथित लेश्खका शोभा
वचत्रे यां न ी या इं ग्रजी पुस्तकाचा ‘माझे पप्पा: हेमांत करकरे ’
- मराठी अनुवाद केला आहे. हे मराठी पुस्तक १८ सप्टेंबर ते
२६ नोव्हें बर २०२१ या काळात प्रत्येक शननवारी आनण
रनववारी महाराष्ट्रातील साधना प्रकाशनाच्या ’कताव्यसािना’
https://kartavyasadhana.in/writing-type-articles/ या
संकेतथिळावरून क्रमश: प्रकानशत होत आहे .
जरूर वाचा आनण नमत्रपररवारां त शेअर करा; जेणेकरून
एका असामान्य व्यक्तिमत्वाचा जीवन-पररचय सवाां ना होईल.
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समथा व्ग्दशाक - हृविकेश मुखजी
- डॉ. विजय ढिळे (ऑटवा, ऑंटेररयो, कॅनडा)
नहं दी नचत्रपटसृ ष्ट्ीत अने क
नदग्गज नदग्दशिक होऊन गेले, झनक
झनक पायल बाजे, दो आँ खे बारह
हाि दे णारे शां तारामबापू , दो नभगा
जमीन, पररनणता, नवराज बहू, मधुमती
ह्ा सारख्या उत्तम कलाकृती सादर
करणारे नबमल रॉय, आवारा, जागते
रहो, संगम, मे रा नाम जोकर, अशा
अनवस्मरणीय नचत्रपटां चे उद् घाते राजकपूर आनण अशां च्या
पंिीत मानाचा पाट मां डणारे हृविकेश मुखजी. ते आज
हयात असते तर त्यां नी ११० वषे
पार केली असती, नदलीप
कुमार, राज कपूर, अशोक
कुमार, राजे श खिा, अनमताभ
बच्चन, ह्ां च्यासारख्या सरस
प्रिम
श्रे णीच्या
अिाट
लोकनप्रय नायकां ना नदग्दनशित
करणारे एकमे व महारिी,
त्यां ना अने क पुरस्कार लाभले .
ते सरळमागी, नाकासमोर
नदसणारी वाट चोखाळणारे ,
नमतभाषी, नवलोभनीय व्यक्तिमत्वाचे बंगालीबाबू . कोणत्याही
वादापासून अनलप्त राहणारे , कोणाच्या ना अध्यात ना मध्यात,
चाकोरी-बाहे रच्या कक्षा ननवडून दजे दार नचत्रपट बनवणारे .
जगावे गळ्या कल्पनां ना उठाव दे ऊ पाहणारे , मुं बईच्या
नसने सृष्ट्ीत ते आपला पाय रोवू पाहात होते ते व्हां ही त्यां चे
आगळे पण जाणवण्यासारखे होते . त्यावे ळी हृनषदा मोहन
स्टु नडओजवळच्या एका छोट्या फ्लॅ टमध्ये राहात होते .
उमे दवारीचा काळ होता, फ्लॅ टची जागा अनतशय मयाि नदत,
खोल्याची व्याप्ती खूपच लहान, त्यामध्ये वास्तव्य करताना
त्यां चे नवचारचक्र सदै व भ्रमण करत असायचे .
इमारतीमध्ये अने क िुटकळ व सामान्य घटना
घडायच्या. नभं तीवर कोणीतरी काहीतरी नलहून ठे वले ला
मजकूर, कोण्या छोट्या मु लाने त्यां च्या क्तखडकीच्या
तावदानावर नचकटवू न ठे वले ली, बहुधा त्यां च्या आजोबां च्या
धोतरावरची ले बले , एखाद्याने नजन्याच्या कोपऱ्यात मारले ली
पानां ची नपचकारी- अगदी िालतू , ने हमीच्या व्यवहारातही
नगण्य वाटणाऱ्या गोष्ट्ी. पण हृनषदां ना त्याचेच अप्रूप वाटायचे .
नदलीपकुमारशी त्यां ची दोस्ती होती. नबमल रॉयच्या
दे वदासमध्ये अप्रनतम अनभनयाचा आनविार दाखवणारा हा
सवोत्तम नट. नबमलजी आनण हृनषदा अगदी जवळचे नमत्र.
एकदा गप्पा मारतां ना हृनषदा नदलीपकुमारला म्हणाले ,
"मी घरी जातो, माझ्या छोट्या खोलीत बसतो. नवचारां ची
आवति ने मनात उमटतात. ही खोली, नतलादे खील इनतहास
असणार. ह्ा केवळ चार ननजीव नभं ती नाहीत, त्यां नाही
इनतहास असणार. ह्ा खोलीत माझ्या आधी नकतीतरी माणसे
नोव्हें बर, २०२१

राहून गेली असतील, माझ्या नं तरही नकत्ये क राहून जातील.
वे गवे गळ्या स्वभावां ची, वे गवे गळी व्यक्तिमत्वे! जर या खोलीस
वाचा िुटली तर ती नकती अजब कहाणी सुनवू शकेल. अशा
ह्ा खोलीवर मला नचत्रपट बनवावासा वाटतो", नदलीपकुमारने
सवि शां तपणे ऐकून घे तले आनण म्हणाला "तु मची कल्पना
अनोखी आनण रसप्रद आहे पण असा नचत्रपट बनवण्यात
धोकाही आहे , तु म्हाला आत्मनवश्वास वाटत असल्यास जरून
बनवा नचत्रपट, मी त्यात नवनामू ल्य काम करे न".
'मु सानिर' ह्ा नचत्रपटाची ही जन्मकिा. नदलीपकुमारने
मानधनापोटी एकही रुपया घे तला नाही. पण त्याचे भाकीत
खरे ठरले . नसने मा सणसणीत आपटला, समीक्षकां नी त्याची
प्रशंसा केली, परं तु सामान्य प्रेक्षकां नी त्याच्याकडे सपशेल
पाठ निरवली. बॉक्स-ऑनिसचे गनणत चुकले . हृनषदा पार
खड्ड्यात गेले. परं तु त्यां ची चाकोरीच्या बाहे र जाऊन काम
करण्याची, प्रवाहाच्या नवरुद्ध पोहण्याची संवय गेली नाही.
त्यातू न ‘अनु पमा’ पडद्यावर झळकली. बंगाली लोक हे
मु ळातच भावनाप्रधान असतात, ते नवचारां चे धन करतात.
हृनषदां ची एक बहीण होती, ती जन्मली आनण काही
नदवसातच नतची आई काही असाध्य रोग झाल्यामु ळे ननधन
पावली. आता ह्ामध्ये त्या लहानगीचा काय दोष? पण नतच्या
वनडलां च्या मते ती पां ढऱ्या पायाची, आईला नगळू न टाकणारी
कृत्या होती ! रोज रात्री भरपू र दारू ढोसून घरी यायचे ते व्हा
नतच्याशी खूप प्रेमाने वागायचे . एकदा नशा उतरली की, गाडी
मू ळपदावर यायची. मग नशव्यां ची बरसाद. कधी कधी तर
छडीने झोडपून काढायचे. ह्ा सवाां मुळे ती नबचारी कायम
भे दरले ली असायची. "नतच्या चेहऱ्यावर मी कधी हं सू पानहले च
नव्हते . ते व्हा मी नसने क्षेत्रात उमे दवारी करत होतो. पै शाची
तीव्र टं चाई होती. त्याचवे ळी ननश्चय केला की, माझ्या ह्ा दु दैवी
बनहणीच्या दु ुः खाला वाचा िोडणारा नचत्रपट काढे न. तीच
माझी अनु पमा झाली. नसने मातले बहुते क प्रसंग खरे आहे त.
सत्य हे कधीकधी कल्पने पेक्षाही भयानक असते त्याचा हा
नमु ना. नचत्रपट गाजला. वास्तववादी घटना भारतीय
प्रेक्षकां च्या हृदयाला नभडतात. मला अनु पमा नचत्रपटासाठी
राज्य पुरस्कार आनण उत्कृष्ट् नचत्रपट म्हणून नद्वतीय
क्रमां काचा राष्ट्रपती पुरस्कार नमळाला." ही सत्यकिा एका
पत्रकाराला सां गताना हृनषदां चे डोळे पाणावले ले होते .
राजकपूर हा हृनषदां पेक्षा २० वषाां नी लहान, त्या
दोघां च्या मनाच्या तारा जु ळल्या होत्या, प्रत्ये क पंधरवड्ाला
नकमान एकदातरी िोनवर बोलणे व्हायचे . प्रत्यक्ष भे टी
िारश्या नाहीत कारण दोघे ही आपापल्या कामात व्यस्त.
हृनषदां ना हा आपला नजवलग स्ने ही आपल्या आधी जर मरण
पावला तर आपली काय अवथिा होईल हा नवचार नेहमी
सतावत असे. राजकपूरचा स्वभाव मनस्वी, दारू आनण
नसगारे ट या व्यसनां नी त्याच्या शरीराचा ताबा घे तले ला असे.
१९५४ मध्ये हृनषदां नी ‘आनंद’ ह्ा नचत्रपटाची किा
नलनहली ती सुद्धा राजकपूरला समोर ठे ऊनच. नचत्रपटात
दाखवले ले बहुते क प्रसंग त्या दोघां च्या आयु ष्यात प्रत्यक्ष
घडले लेच आहे त. पण आत्ता करू, मग करू अशा अवथिे त
नसने मा सेटवर ने ण्याकररता िार वे ळ झाला. तोपयां त राजची
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चाळीशी उलटू न गेली होती. त्यामु ळे त्याला आनं दची भू नमका
शोभली नसती, म्हणून त्याजागी राजे श खिा आला. त्याने
भू नमकेला योग्य न्याय नदला खरा, पण राजला आपण घे ऊ
शकलो नाही, ही जाणीव हृनषदां ना कायमची छळत रानहली.
‘आनं द’ला सवोत्कृष्ट् नचत्रपट म्हणून राष्ट्र्पती पाररतोनषकदे खील लाभले . त्यात अनमताभ बच्चनने तोडीस तोड भू नमका
केली होती. त्यावे ळेच्या सुपरस्टारसमोर तो आत्मनवश्वासाने
उभा राहीला. नचत्रपटात आनं दचा मृ त्यू झाल्यावर तो म्हणतो,
"आनं द मरा नही, आनं द कभी मरते नहीं" हे शब्द तो एवढ्या
ताकदीने म्हणाला होता, की नदग्दशिकाच्या अं गावर त्या
सीनच्या वे ळी रोमां च उभे रानहले होते !
’गुड्डी’ नचत्रपटाने हृनषदां ना लोकनप्रयते च्या नशखरावर
ने ऊन ठे वले. त्यावे ळी ’मे री सपनोकी राणी कब आये गी तू ’अशी लाखो तरुणींच्या हृदयाना साद घालणाऱ्या राजे श
खिाचा जमाना होता. ’रूप ते रा मस्ताना’चे सूर प्रत्ये क
तरुणाच्या ओठावर खेळत होते . नकशोरदां चा मधाळ आवाज
आनण सनचनदां चे सुश्राव्य संगीत तमाम भारतीयां ना धुंद करत
होते . नकत्ये क तरुणी पडद्यावर नदसणारी मायावी, आभासी
दु ननया हीच खरी आहे , असे मानू न चालल्या होत्या. राजे श
खिाच्या ’आशीवाि द’ बंगल्यासमोर त्याचे क्षणभर तरी दशिन
व्हावे म्हणून लोक तासन् तास ताटकळत बसायचे. “हा
अनतरे क मला असह् वाटत होता, तरुण नपढी अशा प्रकारे
बरबाद होऊ लागल्यास दे शाचे , समाजाचे काय होणार हा
नवचार सारखा छळत असायचा. नचत्रपटाचे माध्यम हे अनतशय
प्रभावी आहे . त्यातू न समाजप्रबोधन होऊ शकते . नकत्ये क
वषाां पूवी शां तारामबापूंनी दहे ज हा नचत्रपट बनवला होता
हुं ड्ाच्या घातक व जाचक प्रिे नवरुद्ध. त्याचा इतका पररणाम
झाला की, नबहार राज्यसरकारने हुं डानवरोधी कायदा संमत
केला. ते उदाहरण डोळ्यासमोर ठे ऊन मी गुड्डी नचत्रपटाचे
नदग्दशिन केले .” सुदैवाने जया भादु रीसारखी ननष्णात
अनभने त्रीही लाभली. नतने नसने सृष्ट्ीत गुड्डी म्हणून पदापिण
केले .”
बंगाली मं डळी सवि स्व झोकून काम करण्याबद्दल
प्रनसद्ध आहे त. रवींद्रनाि टागोर हे कवी, नाटककार, लघु किा
व कादं बरी ले खक तसेच शां नतननकेतनचे संथिापक, नोबेल
पुरस्कार नवजे ते. ने ताजी सुभाषचंद्र बोस कट्टर दे शभि,
धाडसी, साहसी आनण अनहं सा कुचकामी आहे , सशस्त्र
प्रनतकारानशवाय स्वातं त्र्य नमळणे शक्य नाही असे
रोखठोकपणे सां गणारे , सत्यनजत राय अव्वल दजाि चे ननमाि तेनदग्दशिक, अपुर संसार, अपरानजतो असे एकाहून एक सरस
बंगाली नचत्रपट त्यां नी काढले . शतरं ज के क्तखलाडी हा त्यां चा
एकमे व नहं दी नचत्रपट. सुनचत्रा सेन ही सौंदयि वती अनभने त्री.
भारताच्या स्वातं त्र्य चळवळीत भाग घे ऊन कोवळ्या वयात
िां सावर चढले ले खुनदराम बोस. अशी नकत्ये क उदाहरणे दे ता
ये तील, त्याच मानलकेत हृनषदा चपखल बसतात. ’गुड्डी’मध्ये
धमें द्रवर निदा होऊन जया भादु री मुं बईत ये ते, नतची कहाणी
होती. खुद्द धमें द्रही त्यां त काम करत होता. जयाचा अनभनय
अकृनत्रम. ती पुण्याच्या निल्म इक्तिटयू टची नवद्यानििनी. "मै ने
ऐसी ॲक्तक्टंग की िी भी समझो मीनाकुमाररकी छु ट्टी कर दी",
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हे वाक्य ती इतक्या ठसक्यात म्हणते की, नचत्रपट-प्रे क्षकां ची
नतला हमखास दाद नमळत असे . पडद्यावरील नायकाबद्दल
अवास्तव कल्पना सामान्य जनते च्या मनात असतात. तो
भ्रमाचा भोपळा िोडण्याचे काम हृनषदां च्या गु ड्डीने केले .
पडद्यामागे काय चालते . नचत्रपट कलावंतां चे खासगी जीवन
चारचौघां सारखे असते , हे सु रेखपणे नचनत्रत केले होते . जे
पडद्यावर नदसते ते वास्तव नसते हा सं देश द्यायचा हे तू साध्य
झाला. भ्रम दू र करण्याचा तो प्रयत्न सिल झाला. जया एकदम
प्रिम श्रे णीच्या नानयकां च्या माळे त जाऊन बसली.
"अशोककुमार, नकशोरदा, आम्ही एकत्र जमलो, की
कायम बं गालीतच बोलायचो. ते व्हां अशोकदा म्हणायचे , मी
नचत्रपटातू न तु मच्याकडे ने हमी चररत्र अनभने ता म्हणू न कामे
केली पण नायक म्हणू न कधीही नाही. हे कसे काय एक
नदवस मी त्यां ना िोनवर म्हटले , मला नचडवणे बं द करा
नाहीतर मी खरोखरच तु म्हाला म्हातारा नायक बनवून नसने मा
काढे न. ते हसले, त्यां ना वाटले मी िट्टा करतो आहे पण जेव्हा
’आशीवाि द’ची किा माझ्या हातात आली ते व्हां त्यां तली
मध्यवती भू नमका दादामुनी ंना शोभणारी होती त्यासाठी
अशोकदां ना निल्मिेअर पाररतोनषक नमळाले आनण माझ्या
वाट्याला सवोत्कृष्ट् नचत्रपट म्हणू न राष्ट्रपती ंचा पु रस्कार.
दादामुनी ंना दादासाहे ब िाळके हा प्रनतष्ठे चा, नसने सृष्ट्ीतील
सन्मानाचा पु रस्कारही त्याच वषी नमळाल्याने आम्हा सवाां चा
आनं द नद्वगु नणत झाला". हृनषदां हा नकस्सा सां गताना
भूतकाळाच्या मधु र स्मृती ंमध्ये हरवले होते .
त्यां च्या नचत्रपटां चा मागोवा घेतला तर समान धागा हा
आढळतो की, त्यामधली किानके अत्यंत साधी, सामान्य
माणसां च्या जीवनाशी सलंग्न असतात. तसा होता 'बावची'नसने मा. मायावी दु ननयेत भंपकपणा पदोपदी आढळतो.
खोट्या स्तु तीचे डोंगर प्रत्ययाला येतात. तोंडपु जेपणा तर
ओतप्रोत भरलेला असतो. हररन्द्रनाि चटोपाध्याय हे नामवंत
लेखक. त्यां चे एक सु रेख वाक्य आहे , जे हृनषदां ना ने हमी
मागि दशि क वाटायचे , ते असे : "सु खी राहणे हे अगदी साधे
सरळ आहे . पण साधे सरळ राहणे मात्र खू प अवघड आहे !"
’अनभमान’ ही हृनषदां ची एक सु रेख कलाकृती. अनमताभ
व जया बच्चन ह्ां नी त्यावे ळी नववाह केला होता. त्यां ना
मागि दशि न करण्याकरता नकंवा धोक्याची सू चना दे ण्याकरता
हा नचत्रपट बनवला गे ला असा सामान्य प्रे क्षकां चा, समीक्षकां चा
इतकेच नव्हे तर नसने सृष्ट्ीतल्या अने कां चाही समज झाला
होता. पण वस्तु क्तथिती तशी नव्हती. ‘अनभमान’ची किा ही
१९५५च्या सु मारास हृनषदां नी नलनहली ते व्हा त्यां ची बच्चन
दाित्याची ओळखही नव्हती. खु द्द अनमताभ हाच मुळी
त्यानं तर सु मारे १२ वषाां नी ‘सात नहं दुथिानी’ ह्ा नसने माद्वारे
रजतपटावर प्रिम चमकला होता.
‘अनभमान’ ही सत्यकिा आहे . हृनषदां चे एक कौटुं नबक
स्ने ही होते , पे शाने गायक, दोघेही. लग्न झाल्यावर त्यां चे
वैवानहक जीवन काहीसे डळमळीत व्हायला लागले . परं तु
नचत्रपटात हृनषदां नी काही प्रसं ग, उनचत गाणी हे केवळ
मसाला म्हणू न घुसवले आहे त कारण त्यानशवाय किा
पररणामकारक झाली नसती. पण तसे म्हटले तर डॉक्टर,
वकील, आनकिटे क्ट, इं नजनीअर, सं गणकतज्ञ अशा एकाच
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व्यावसानयक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोणत्याही जोडयाची
’अनभमान’ ही किा होऊ शकते . त्यामुळे ती लोकनप्रय झाली
असावी. भारतीय पु रुषप्रधान सं स्कृतीमध्ये अशा प्रकारचे
वैवानहक खटके हे बऱ्याच वेळा प्रत्ययास येतातच.
आपण जसे आहोत त्यापे क्षा काहीतरी वेगळे आहोत,
असे दाखवण्याच्या प्रयत्नात ती व्यिी स्वतुः चे मूळ स्वरूप
आनण व्यक्तिमत्व हरवून बसते . तसे करण्यात प्रचं ड धोका
असतो, कारण तु म्ही आमूलाग्र बदलता. हे नचनत्रत करणारा
‘नमकहराम’ हा नचत्रपट! हृनषदां ना मनमोहन दे साई, नानसर
हुसे न, नकंवा मराठीतले दादा कोंडकेंसारखे केवळ तीन घटका
ननभेळ करमणू क, डोक्याला ताप नाही, काही बोधप्रद सं देश
नाही असे नचत्रपट काढण्यात रस नव्हता. ते त्यां ना जमलेही
नसते , कारण त्यां च्या स्वभावाशी ते पू णिपणे नवसं गत ठरले
असते . माणू स सोंग आणू शकतो, पण नकती काळ?
पण माणू स अट्टाहासाने सोंग करत रानहला तर ते सोंग
हीच त्याची ओळख बनते . इतकी की, ती त्याला स्वतुः लाही खरी
वाटू लागते . त्याचे खरे स्वरूप व धारण केलेले नकली रूप
ह्ामधली सीमारे षा पु सली जाते . “असली क्या है , नकली क्या है
-पू छो नदलसे मेरे”, असे दे वानं द ‘असली-नकली’ नचत्रपटात
गातो, तशीच अवथिा! नसने सृष्ट्ीत बे गडे पणा अमाप, त्यामधला
िोलपणा दाखवण्याकरता हृनषदां नी ’नमकहराम’ नचत्रपट
बनवला. त्याचा कोणताही पररणाम झाले ला नदसला नाही !
बच्चन दां पत्याशी हृनषदां चे अत्यंत नजव्हाळ्याचे सं बंध होते .
अनमताभ हा राजीव गां धी ंचा अगदी जुना, नजवलग दोस्त होता.
त्यां च्या घरातलाच एक माणू स. राजीव-सोनीया नववाहाप्रसं गी
साक्षीदार म्हणू न हजर असलेली ती एकमेव व्यिी. इं नदरा
गां धी ंनी दे शावर आणीबाणी लादली. वृत्तपत्र स्वातं त्र्य
भूतकाळात जमा झाले . त्याचे खापर अनमताभवर वृ त्तपत्रां नी
िोडले , अनमताभही भडकला, त्यां नी मुलाखती दे णेच बं द केले .
शू नटं गच्या वेळीदे खील पत्रकारां ना येण्यास त्याने मज्जाव केला
होता, तसे च हृनषदां ही करू लागले . त्यां चे कारण होते
"प्रे सवाल्याशी कसे ही वागले तरी त्यात त्यां ना वाकुडपणाच
नदसतो. अगदी नशष्ट्ाचार म्हणू न साधा चहा जरी नवचारला तरी
त्यात त्यां ना सु प्त हे तू नदसतो."
हृनषदां बां द्रा समुद्रनकनाऱ्याच्या कां ठावर असलेल्या
एका बै ठ्या बं गल्यात नकत्येक वषे राहत होते . व्हरां ड्ात
झोपाळा होता. त्यावर धोतर-कुडता आनण खां द्यावर शाल ह्ा
वेषां त ते तासनतास बसून नवचार करायचे . त्यां च्याकडे
पानहल्यावर ते कवी असावेत असे प्रिमदशि नी वाटत असे . पे न,
कागद व चष्मा ह्ा त्यां च्या जीवनावश्यक वस्तू . केव्हा एखादी
कल्पना मनात चमकेल ह्ाचा ने म नसल्याने ने हमी नलखाणाची
जय्यत तयारी ठे वायचे .
१९७७ मध्ये त्यां च्या अमृतमहोत्सवी वषाां त भावना सोमय्या
ह्ा पत्रकाराला मुलाखत दे ण्याचे त्यां नी मु क्तिलीने कबू ल केले .
भावना त्यां च्या घरी पोहोचली. अनभवादन केले, हृनषकेशजी
असे सं बोधू न ती बोलायला सु रवात करणार ते वढ्यात नतला
हाताने िां बवत ते म्हणाले, (आपल्या नवशाल टकलाकडे बोट
दाखवून ) ’तु म्ही मला हृनषच म्हणा, कारण पहा ना, सवि केश
गळू न गे ले आहे त ना!’
***
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प्रसंगातून गेल्यावर, माझ्या सुदैवाने बरे च वषे डें नटस्टकडे
जायची वेळ आली नाही.
मग मी अठरा/ एकोणीस वषाां ची असताना, अक्कल
दाढ नामक एका शत्रूला तोंड द्यायची वेळ आली. अनतशय
धडधडत्या काळजाने मी आता दु सऱ्या कोणत्यातरी दातांच्या
डॉक्टरकडे गेले. मधल्या साधारण आठ दहा वषाां मध्ये,
आरोग्याबाबत मी बऱ्यापैकी जागरूक झाले होते, आनण
एकंदरीत डें नटस्ट् स सुद्धा खूप नवीन पयाि य आनण सेवा दे त
होते. ह्ा डें नटस्ट मनहला होत्या, त्यां ना मी माझा लहानपणचा
अनुभव सां नगतला. प्रिम त्यां नी एक्स रे काढला. ह्ाही
वेळेला मी दु दैवी ठरले, माझी अक्कलदाढ काही वेडीवाकडी
आनण दु सऱ्या दाढे च्या मुळाशी आली होती, त्यामुळे ती
दाढही प्रचंड दु खत होती. अखेर ती बाहे र न पडलेली
अक्कलदाढ आनण नतच्यामुळे माझी दु खावलेली दाढ ह्ा
दोघींना धारातीिी पडावे लागले. आता दातां चा ऑनिनशअल
काऊंट २७ वर येऊन िां बला. माझ्या दातात आधीच िटी
आहे त, आता तर एक उजव्या बाजूला वर आनण खाली डाव्या
उजव्या बाजूला व्यवक्तथित नसंगल लेन्स तयार झाल्या.
या वेळच्या माझ्या मनहला डें नटस्ट कोकणी होत्या,
त्यां नी मला प्रेमाने त्या काय करणार आहे त ते समजावले. त्या
माझ्या अक्कल दाढे ची पोनझशन समजावताना म्हणाल्या, "
“हा नवसडमचा दात आडवा पडला आहे . तो दु सऱ्या दाताला
आतून त्रास दे तो आहे , म्हणून त्याला उपटला पानहजे."
एकंदरीत तोंडात वादळ होऊन झाडं आडवी पडल्यासारखा
दात आडवा पडला आहे , तो उखडला पानहजे.
कॅलनशयमच्या कमतरतेमुळे मला दातां चा त्रास
बाळं तपणानंतरही झाला. पण ह्ा वेळेला दोन दाढा न
काढता, रूट कॅनाल करून त्यावर क्राऊन्स बसवले गेले.
डोक्यावर नाही पण दाढे वर मुकुट आले. त्यानंतर मध्ये बरीच
वषे वषाि तून एकदा डें नटस्टकडे डें टल क्तक्लननंग नशवाय
जायची वेळ आली नाही. पण मुलां च्या दातां साठी जावे
लागले. या वेळेपयांत मुलां च्या दातांच्या आरोग्याच्या
नावाखाली त्यां चे जे लाड होतात, डें नटस्ट त्यां च्याशी जे
आईवनडलां पेक्षा प्रेमाने बोलून आपले वात्सल्य नसद्ध
करण्याचा प्रयत्न करतात, ते पाहून माझे अंतुः करण भरून
आले. माझ्या मुलाच्या दु सऱ्या नकंवा नतसऱ्याच वषी त्याचे दात
भनवष्यात कसे असतील याचा एक आलेख मला दे ण्यात
आला. त्याचे दात मोत्याप्रमाणे एकाच आकाराचे असावेत
आनण त्यावरील कॅलनशयमचा िर जाऊ नये, म्हणून
आतापासूनच काय काय करता येईल, याची एक मोठी नलस्ट
नदली. प्रत्येक स्टे प पूणि केल्यावर मुलाला काय तरी बक्षीसाचे
आनमष होतेच. त्या सुंदर दातां चे मॉडे ल, िोटो, वेगवेगळे टू ि
ब्रश, गागिल कप, टू ि पेस्ट एका सुंदर नपशवीत घालून प्रत्येक
नवनजटला संक्रांतीच्या वाणासारखे नमळायचंच.
तेव्हा मला नमळालेला पनहला टू ि ब्रश आठवला,
वनडलां च्या अनेक अटी आठवल्या. सगळ्यात मोठी अट,
माकि चां गले नमळायला हवेत, रोज पाढे व शुद्धलेखन
काढायचे. दात घासण्याच्या ब्रशचा व पाढ्यां चा काय संबंध?

अखेर बत्तीशी खरी झाली
पविनी व्िेकर (नेपरक्तव्हल, इनलनॉय)
आमच्या लहानपणी दात हा
अवयव शरीराच्या आरोग्याचा
भाग आहे , सौन्दयाि चा भाग आहे ,
याचा पत्ता ननदान मला आनण
माझ्या वयाच्या सविसाधारण
मुलां ना नव्हता. माझ्या मेंदूला
नकतीही ताण नदला, तरी दातां ची
आनण माझी ओळख म्हणजे
सकाळी उठल्यावर एका हातात
पाण्याचा तां ब्या घेऊन, दु सऱ्या
हातात त्यातील पाणी ओतून चुळा भरणे. मग माकड छाप
काला दं तमं जन आई हातावर द्यायची. बोटाने तो काळा,
खरखरीत पदािि, दातावर नशक्षा नदल्यासारखा चोळायचा.
त्याला एक खारट, तुरट चव असायची. मग परत चुळा
भरून, मु खमाजि न नामक एक ननरस कायिक्रम अत्यंत दु ुः खी
मनाने रोज सकाळी करायचा.
माझे दु धाचे दात पडल्यानंतर, माझी एक दाढ
आईला नकडलेली आढळली आनण डें नटस्ट नामक एका
व्यिीशी माझी ओळख झाली. अिाि तच त्यावेळच्या
संस्कृतीनुसार मुलां शी प्रेमाने बोलणे, हे डॉक्टर, नशक्षक,
शेजारी, दु कानदार, नशंपी, बस कंडक्टर, काही नातेवाईक
यां ना अत्यं त असां स्कृनतक वाटायचे.
डें नटस्टच्या खुचीत बसण्यापासूनच माझी घाबरगुंडी
उडाली होती. माझे बकोट धरून त्यां नी मला खुचीत बसवले.
जरा दरडावूनच तोंड उघड असे म्हटले. त्यां च्या हातातील
भ्रुम भ्रु म असा आवाज करणारे यंत्र पाहून साहनजकच मी
भोकाड पसरले . आईने मला जरा ओरडूनच गप्प बसवले. मी
तोंड उघडल्यावर जी दाढ नकडली आहे, ती पानहल्यावर, नतिे
नडरल करून भरायला लागेल, असे डें नटस्टने आईला
सां नगतले. अिाि तच त्या संभाषणातील एकही अक्षर मला
कळले नाही, पण काहीतरी संकट येत आहे याची जाणीव
होऊन मी जोरदार आवाज उठवला आनण हात पाय
मारायला सु रुवात केली. शेवटी आईने माझे हात घट्ट धरले,
आनण दाढ कोरण्याचा तो वेदनादायी प्रसंग मला
आयुष्यभराची भीती दे ऊन गेला.
माझ्या मोठ्या भावाने मला ह्ा आठवणी सां गतेवेळी
सां नगतले की, हा डें नटस्ट मद्रासी होता. तो आपल्या मोडक्या
तोडक्या नहं दीत म्हणायचा, "ये दात तोडना पडे गा, ये दात
खोदना पडे गा." नशीब मला तेव्हा नहं दी येत नव्हतं. नाहीतर
माझ्या कोणत्या गुन्व्ह्ा-अंतगित तो माझे दात तोडू पाहत होता,
ते मी नवचारलं असतं .
माझ्या दु दैवाने अजून दोन दाढां वर संक्रां त आली आनण
त्या डें नटस्टने दाढा काढणे ह्ा व्यनतररि दु सरा काही पयाि य
नसल्याचे सां गून, माझी बत्तीशी, बहुतेक एकोणतीशी नकंवा
नतशीवर आणू न ठे वली. दाढा काढण्याच्या त्या भयंकर
-
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मंत्र्यां च्या परवानगी नशवाय माझ्या तोंडात दोन पूल बांधले
गेले. मुखयंत्रात दात, जीभ, टाळू ह्ा गोष्ट्ी असतात, िोडे च
नदवसात त्यात तीन क्राऊन्स आनण दोन नब्रजेसची भर
पडली. इतके नदवस तोंडात सोशल नडस्टन्सनसंग पाळू न
असलेल्या माझ्या दातांमध्ये आता नवे पाहुणे अचानक आले.
सत्तावीशी वरून आता परत मी बत्तीशी गाठली. वयाची
साठी व दातां ची बत्तीशी हे समीकरण माझ्या आयुष्याला एक
वेगळे च वळण दे ऊन गेले.
डें नटस्टकडून घरी आल्यावर तोंड उघडून परत परत
दोन/तीन वेळा पुन्हा पुन्हा मोजले, अत्यंत आनंदाने डें नटस्ट
कडून मला नमळालेले वाण उघडून त्यातील ब्रश काढू न
हलक्या हाताने दात घासले. वर, खाली, डावीकडे ,
उजवीकडे , दातां च्या आतल्या बाजूला लीलया ब्रश निरवला.
हलकेच बोट पण निरवून सवि दातां ना स्पशि केला. भरपूर
चुळा भरल्या. आता दात भरल्या तोंडाने, उशीवर तृप्ततेने
डोके ठे वले आनण अचानक एक नवनचत्र अनुभूती मला होऊ
लागली. तोंडातली दातांची भाऊ गदी मला अस्वथि करू
लागली. इतके नदवस दातांच्या िटींमधून लीलया वावरणारी
माझी जीभ आता अडखळत होती. इतकी वषे दातातील
िटींमुळे नतिे पेरूची बी अडकली नाही, फ्लॉनसंग करावे
लागले नाही. कोणत्या गोष्ट्ी उजव्या बाजूने चावायच्या
कोणत्या डाव्या बाजूने चावायच्या, याचे काही संकेत ठरलेले
होते.
माझ्या नजभेला दातातील िटींमधून सहज
नवहरण्याची इतकी सवय लागली होती. मुळात असलेल्या
दातां ना आनण दाढां ना काही वेळा अि चावायचा कंटाळा
आला की, ह्ा नसंगल लेन मागाि वरून अि घशाकडे सहज
ढकलून द्यायचे. आता त्यां ना नवीन दातां बरोबर जुळवून घ्यावे
लागते आहे . जीभसुद्धा आता पूवीसारखं काही रानहलं नाही,
अशी तक्रार करते आहे. नतच्या आधीच्या उच्चारां करता ज्या
जागा ती घ्यायची नतिे आता नवीन दातां च्या पायाशी नतला
वाकावे लागते आहे . ती माझ्या मुखयंत्रात जुनी जाणती
असल्याने नतला ते अपमानास्पद वाटते.
ह्ा नवीन दातां मुळे, दु सऱ्या नदवशी सकाळी टोस्ट
तोंडात सरकवल्यावर, पुढच्या दातां नी तुकडा तोडला, पण
हाय रे हाय, हे नवीन दात, नव्या सुनेप्रमाणे, ’मी कधी माहे री
स्वयंपाक केला नाही’ सारखे, आम्ही आतापयांत काही चावले
नाही, म्हणून टोस्टच्या तुकड्ाला तोंडात डावीकडून
उजवीकडे ढकलू लागले. कसाबसा तो तुकडा चावून मी
नगळला.
आता नवीन दातां ना चावायला नशकवणे, त्यां च्यातील
िटी संपल्याने फ्लॉनसंग करणे, पेरूची बी अडकू न दे णे, ह्ा
जबाबदाऱ्या वाढल्या. घरातली कामे करताना आपण साधे
कपडे घालतो, पण नवे कपडे जपून वापरतो, पैठणीसारख्या
साड्ा मात्र अगदी जपून नेसतो, ती नेसल्यावर अगदी जपून
हालचाली करतो, पाणी, लागू दे त नाही. तसाच नवचार माझ्या
या नव्या दातां च्या बाबतीत माझ्या मनात येऊन, मी आता
नतळाचे लाडू, नचक्की तोंडात ठे ऊन जरा चघळू नच खात
होते. सॅलेड मधल्या काकडीच्या िोडी, बदाम, अक्रोड

शु द्धले खन आनण टू ि पेस्ट यां च्यात काय नाते आहे ? हे
वनडलां ना नवचारण्याची नहम्मत अिाि तच माझ्यात नव्हती. नवा
ब्रश नमळाला त्या आनंदात मी त्या जाचक अटींना मान्यता
नदली होती. ब्रश दातावर जोरात घासून नझजवायचा नाही.
नकमान एक वषि हा ब्रश नटकला पानहजे. सवि अटी
क्तस्वकारून, एक पां ढऱ्या रं गाचा सवाि त स्वस्त ब्रश मला
नमळाला. तो कुठे टां गून ठे वायचा, तो कसा धुवायचा, त्यावर
नकती पे स्ट लावायची, यावर एक सेशन झाले.
‘खरं तर ही सवि िेरं आहे त, पण आता डॉक्टरां नी
सां नगतलंय म्हणू न हा नस्ता खचि आलेला आहे . आम्ही
आयुष्यभर राखुंडी वापरली, आमचे दात कसे मजबूत आहे त,
तुमच्या दातात कशी ताकद नाही आनण तुम्हाला भाज्या
खायला नकोत.’ इनत तीििरूप! त्यानंतर अखेर माझा ब्रश
मोरीच्या नभं तीवर नवराजमान झाला. सुरवातीला मी नदवसातून
नकत्येक वेळा टां गले ला ब्रश आहे ना? हे पहायची.
कॅक्तल्प्शयम कमी आहे , म्हणजे नक्की काय कमी
आहे ? कुठे असतं ते कॅक्तल्प्शयम? याचा काही पत्ता नव्हता.
पण त्यामु ळे ते काळं दं तमंजन बोटाला लावून दात घासणं
िां बलं . िॅन्सी टू ि ब्रश आनण गोड चवीची टू ि पेस्ट सकाळी
पटकन उठून दात घासायला उत्सानहत करू लागली.
यिावकाश "साठी" आली, एक नदवस अजून एका
दाढे ने त्रास द्यायला सुरुवात केली. अक्षरशुः खायचे दात
डें नटस्टला दाखवले, ते त्याने पानहलेच, पण न नदसत
असले ल्या दातां बद्दल त्याने नवशेष आत्मीयतेने चौकशी केली.
मी सगळा इनतहास त्याला सां नगतला. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे
आता टे क्तिकली तु मचे नसलेले दात म्हणजे कृनत्रम दाढा
अगदी सहजरीत्या ररकाम्या जागी प्राणप्रनतनष्ठत करता येतील.
पुढची १५ वषे तरी छान नटकतील.
’हो ना, त्यानंतर कोणी पानहलंय!’ मी म्हटलं.
’अगदी बरोबर’, असं पटकन माझा डें नटस्ट बोलून
गेला. अिाि तच त्याला त्याची चूक लक्षात आली, आनण नबचारा
माझी क्षमा मागू लागला. त्याची रडवेली चयाि पाहून मी
पटकन त्याला माझ्या तोंडातल्या ररकाम्या जागा भरायची
परवानगी नदली.
प्रिम त्याने आता त्रास दे णाऱ्या दाढे चे रूट कॅनाल
केले. मग ररकाम्या जागा, दात व त्याच्या आगेमागे असणाऱ्या
िटींचे माप घे तले . त्या माझ्या दातां चे नत्रनमती मॉडे ल तयार
करून मला दाखवले. मग त्यातील ररकाम्या जागा भरून
माझे जागनतक सुंदरीसारखे हसू कसे नदसेल ह्ाचा एक डे मो
नदला. माझी मोत्यासारखी दं तपंिी मला िारच भावून गेली.
ह्ा वेळचा माझा डें नटस्ट चक्क मराठी आहे , पण
है द्राबादे त जन्मले ला आनण वाढलेला आहे . मी मराठी
बोलणारी आहे असं कळल्यानंतर त्याचे मराठी प्रेम
उिाळू नआलं , मलाही अिाितच त्याचा आनंद झाला. त्याची
बायको पं जाबी असल्याने घरात िारसं मराठी बोललं जात
नाही. पु ढची दाढ आधीच पाडली आहे, म्हणून नतकडच्या
खड्ड्याने पु ढची दाढ सैल केली असल्याने आपण नवीन
टे क्तिकने नवा नब्रज इकडे बां धून दे ऊ. अशा शास्त्रशुद्ध
मराठीत त्याने मला समजावले. अशा प्रकारे बां धकाम
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चावताना नवे दात वगळू न नकंवा त्यां ना त्रास न होईल अशा
प्रकारे कसे खाता ये ईल, असे नवनचत्र नवचार मनात ये ऊन, ते
खाणेच टाळावे असे वाटू लागले .
एकंदररत,मोत्यासारख्या दं तपंिीला सां भाळणे हे पां ढऱ्या
हत्तीला पोसण्याइतकेच कठीण आहे !

ह्ा दं तपुराणाचे तात्पयि म्हणजे , इतुः पर दातां ची
संख्या वाढल्याने तोंडात गदी झाली आहे , त्या गदीला तोंड
दे णे आता क्रमप्राप्त झाले आहे .
***

क्वाहेरी (गुडबाय!)
- सु िा गोरे (कक्तम्मंग, जॉनजिया)
आपण नै रोबीच्या एम्बकानस एअरपोटि
(आताचा जोमो केन्याटा इं टरनॅ शनल
एअरपोटि ) वर उतरत आहोंत, अशी
हवाईसुंदरीची सूचना आली आनण मी
उत्सुकते ने क्तखडकीमधून खाली पानहलं .
नु कत्याच पावसाच्या सरीने नानहले ली
असल्यासारखी नहरवीगार ओलीनचंब
जमीन, त्या लाल लाल मातीच्या
नवखुरले ल्या वाटा!, पाहता क्षणीच मी ह्ा
दे शाच्या प्रेमात पडले ; प्रिम ह्ा प्रसि
ने हेमीच ताजे वाने असणाऱ्या नहरवाईने
आनण मग ह्ा इिल्या रां गड्ा प्रेमळ माणसां मुळे!
आम्ही नै रोबीला १९६४ साली आलो ते व्हा माझा मु लगा
लहानच होता. भरल्या माणसां च्या घरां तून इिे आल्यावर तोच
काय मीदे खील रडकुंडीला आले होते . नवरा कामाला
गेल्यावर सारा वे ळ तो आनण मी, अन मी अशी हरवले ली!
हाऊसबॉय हवाय म्हणून तीन/चार जणां ना सां गून ठे वलं होतं .
पीटर प्रिम आला तो नदवस मला अजू नही आठवतो. मी दार
उघडलं आनण बाहे र एक सोळा/अठरा वषाां चा मध्यम उं चीचा
हसऱ्या चेहऱ्याचा शुभ्र पां ढरा शटि आनण पॅन्ट घातले ला मु लगा
उभा होता. तो हं सला आनण त्याचा चेहरा उजळू न गेला.
नकंनचत झुकून हातां तील नचठ्ठी माझ्यापुढे करत तो म्हणाला,
“जां बो मामा “(स्वानहली मध्ये मामा म्हणजे मॅ डम आनण जां बो
एक- अनभवादन).
मी नचठ्ठी वां चत असताना माझा मु लगा कधीच त्याच्या
कडे वर झे पावू न गेला होता. पीटर त्याच्याबरोबर स्वानहली
मध्ये बोलत होता आनण माझा मु लगा त्याच्याकडे नवस्ारून
पहात त्याच्या दा दा’ च्या भाषेत बोलत होता, आनण दोघे हं सत
होते . त्या क्षणापासून पीटर आमच्या घरातला, माझा
मागिदशिक, नशक्षक, दु भाष्या आनण हाऊसबॉय (या क्रमाने !)
झाला.
केननयामध्ये नककुयू , तु काि ना, लु हा, नलसो, मसाई
बऱ्याच जमाती आहें त. १९६३ मध्ये केननयाला स्वातं त्र्य नमळालं
आनण श्री जोमो केन्याटा पनहले अध्यक्ष झाले. जोमो केन्याटा
नककुयू जमातीचे म्हणजे पीटरच्याच जमातीचे म्हणून त्याला
कोण अनभमान! त्याचे गां व नै रोबीपासून ५० मै लां वर होतं .
वे स्टनि नसक्तव्हलायजे शनच्या प्रभावाने सवि दृश्यच बदलायला
लागलं होतं . नवीन स्वातं त्र्य नमळाले ल्या ईस्ट आनफ्रका,
ऱ्होडे नशया (आत्तां चे झां नबया व नझम्बाब्वे) सवाां नाच स्वातं त्र्य
नमळाल्यानं तरच्या समस्या जाणवायला लागल्या होत्या.
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नै रोबी सारख्या मोठ्या शहरां त लोक काम शोधण्यासाठी
आपापली गावे सोडून येऊ लागले होते . पीटर शाळें त गेला
नव्हता पण तो िोडं िार इं क्तिश बोलू शकत होता. नकंबहुना
िोडं िार इं क्तिश यावं, ही हाऊसबॉय शोधतानाची माझी अट
होती. पीटर हुशारच होता आनण नवं नशकायची खूप हौस.
पीटर सकाळी आला की, आधी Bwana Kubwa
(उच्चार बाना कुबा, म्हणजे मोठे साहे ब)चा ब्रेकिास्ट
करायला मदत करायचा. तोवर माझा मु लगा -पीटरच्या भाषे त
टोटो उठले ला असायचा, मग तो टोटोबरोबर खेळायचा.
त्यानं तर घरकाम. तोवर दारावर ताजी भाजी नवकायला कुणी
यायचं. पीटटरने माझ्याबरोबर जणुं ठरवू न टाकलं होतं , तो
मला स्वानहली नशकवणार आनण मी त्याला इं ग्रजी. मी बुद्दू च
होते . तो अडला तर मी लगेच सां गत असे, पण पीटर एकदम
नशस्तीचा. माझी भाजीवाल्या बाईशी खाणाखुणां नी चालले ली
चुकतमाकत स्वानहलीची झटापट तो शां तपणे बघत राहायचा.
त्या बायापण जणू त्याला सामील. म्हणायचा, मी सां नगतलं तर
तू कशी नशकणार? तो टोटोशी सतत स्वानहलीतच बोलायचा.
जां बो, हबारी गानी (काय कसं काय) असे पनहले शब्द, वाक्य
माझा मु लगा स्वानहलीमध्ये बोलला तर पीटर त्याला कडे वर
घे ऊन नाचला, मला म्हणाला; बघ, कसा हुशार आहे .
लय-ताल ह्ां च्या रिातच असावे . पीटर आनण त्याचा
वायरले स-म्हणजे टर ाक्तन्सस्टर. भाज्या नचरणे, पोळ्या करणे
नाहीतर जनमनी पुसणे, हे करताना त्याच्या जवळ वायरले स
त्याच्याबरोबर तालां त डोलणे चालू असे. वे ळ झाली की,
रे कॉडि प्लेअर वर जे म्स बॉण्डच्या नसने मां तील िीम सॉंगवर तो
आनण त्याचा टोटो नाचण्यां त रं गून जायचे. इतकं त्याच्याशी
खेळायचा, पण तरीदे खील मु लाला बाहे र न्यायला नॅनी असे.
कारण इिे नब्रनटश कलोननअल कस्टम्स! मग पीटरने च या
कामासाठी त्याची मैत्रीण शोधून आणली. ती म्हणजे नब्रनटश
संस्कार कोळू न यायलेली! आमचे नसतील इतके माझ्या
मु लाचे कपडे कडक इस्त्री केले ले आनण पायमोज्यां पासून
सगळं नतला मॅ नचंग हवं असायचं.
पीटरकडून मला त्यां च्या नकतीतरी पध्दती, परं परा
कळल्या, ज्या मला पुस्तकं वाचूनदे खील समजायला वे ळ
लागला असता. त्याच्या बरोबर कोणी आले तर तो, माझा
भाऊ बहीण म्हणून सां गायचा, एकदा त्याला नवचारलं, इतके
कुठले भाऊ बहीण? तर तो म्हणाला त्याच्या गावां तले, त्याच्या
जमातीचे म्हणजे त्याचे भाऊ आनण बहीणच. त्यापूवी मला
वाटायचं, नातीगोती जपणे िि आपल्या भारतात. पीटरला
पैसे नमळणार ते नकती पण जी काही ‘उगार’, त्यां चे मुख्य
खाणं, ते सवि जण नमळू न खायचे. मग मी त्याला नवचारायला
लागले, same father, same mother? त्याच्या उत्तरावरून
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मला कळायचे की, त्याचा सख्खा भाऊ आलाय. मी त्याला
काही छान भेट नदली, की पीटर खुश.
नैरोबीची जमीन सुपीक. एखादा खराब झालेला टोमॅटो
बाहे र टाकावा आनण पाहावं तर रोप वर आलेले. गाव ४०००
िूट उं चावर आनण जवळ जवळ रोज पाऊसाचा नशडकावा.
छान िंड पण न बोचणारी हवा. माझ्या मावस सासूबाई, (मी
त्यां ना मावशी म्हणत असे) सुप्रनसद्ध ‘संदेश‘वृत्तपत्रकार
अच्युत बळवंत कोल्हटकरांच्या पत्नी, (आम्ही इिे आलो, त्या
इिे होत्या ह्ा आधारानेच). त्या म्हणायच्या आता नैरोबीची
िंडी इतकी रानहली नाही. नैरोबीचे मराठी मंडळ १९४५ला
थिापन झाले. पनहल्या महायुद्धानंतर डॉक्टर, इं नजनीअर,
वकील अशी बरीच मराठी कुटुं बे नवीन संधींसाठी ईस्ट
आनफ्रकेत ये ऊ झाली.
नैरोबीची महाराष्ट् मंडळाची स्वतंत्र इमारत १९५०मध्ये
बां धली गे ली. ते व्हाचे भारताचे प्रनतननधी श्री अप्पासाहे ब पंतां नी
इमारतीचे उदघाटन केलेलं मावशींनी सां नगतलेलं अजून
माझ्या आठवणींत आहे . माझ्या सासूबाई मंडळ सुरू झाले
तेव्हा मं डळाच्या अध्यक्षा होत्या. त्यां चं स्वानहली अजबच होतं.
गुजराती आनण स्वानहलीच असं मजेदार नमश्रण असायच की,
प्रिम मला गोंधळायला व्हायचं. पण त्यांच्या नोकराला ते
बरोबर समजायचं . इिे मोठा गुजराती समाज होता. खूपसे
व्यावसानयक आनण डॉक्टरदे खील भरपूर होते. सासू बाईंचं घर
आमच्या जवळच होतं. दु पारी जेवायला आठवड्ां तून एकदा
तरी आम्ही त्यां च्याकडे असायचो. (समस्त आनफ्रकेत हीच
पद्धत, सविजण कचेरीतून दु पारचं जेवायला घरी येणार) मी
मुलाला बाबागाडीत टाकून, आतल्या रस्त्ाने त्यांच्याकडे
जायची. त्यां च्या माझ्या गप्पा रं गायच्या. अच्युतराव वतिमानपत्र
नलनहताना कसे तु कडया तुकड्ां वर मजकूर नलहायचे, तें कसं
बरं पडायचं कंपोज करायला वगैरे त्या सां गायच्या. (ह्ाचा
उल्लेख मी नंतर ‘मी कसा झालो’ ह्ा आचायि अत्र्यांच्या
पुस्तकां त वाचला आनण मावशींची आठवण आली.)
हल्लींच्या नपढीला मानहती नसणार परं तु स्वातंत्र्यपूवि
काळां त लोकमान्य बाळ गंगाधर नटळकां च्या ‘केसरी’चे
राजकारण सोया, खुसखशीत लेखां नी सविसामान्य लोकांपयांत
पोहोचवायचे काम श्री कोल्हटकरां च्या ‘संदेश’वृत्तपत्राने केले.
मावशी म्हणायच्या, की कधी कधी हातां तील गोठ तोडे द्यावे
लागायचे दे णेकऱ्यां साठी, पण पुन्हा केले जायचे. त्यां चा एक
सैंपाकी होता, त्याला सांनगतलं अरे तू आता जा माझ्याकडे
तुला द्यायला पै से नाहींत तर तो म्हणायचा तुम्ही जेवाल तेच मी
जेवेन मला पै से नका दे ऊ पण मी साहे बांबरोबर राहणार.
महात्मा गां धी आनण इतर बरीच मोठी माणसं त्यांच्याकडे
जेवायला, राहायला येऊन गेली होती. त्यां नी १९३० सालच्या
मुंबईतील कायदे भंगात भाग घेऊन तुरुंगवासही अनुभवला
होता. त्या अशा जु न्या जुन्या आठवणी सां गायला लागल्या की
त्यां च्याशी बोलू न सवि त्यां चे त्यावेळेचे अनुभव नलहून ठे वेन असं
मी मनां त म्हणायची. पण राहून गेलं... त्याचं वाईट वाटतं.
मोठया लोकां च्या गोष्ट्ी सविच नलनहतात, त्याबरोबर त्यांच्या
कुटुं बीयां ची झालेली ओढाताण मात्र कोणालाच समजत नाहीं.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

आमची झां नबयामध्ये लुसाकाला, जायची तयारी सुरू
झाली आनण पीटर एकदम शां त शां त वावरू लागला. मला
ती शां तता सहन होईना. मी त्याला म्हटलं, “पीटर, आम्ही
लुसाकाला गेलो तरी नैरोबीला येतच राहू, आपण भेटणारच”.
“No, Mama it is not same. Toto will not remember
me”. तो म्हणाला. बघता बघता त्याचे डोळे पाण्याने भरून
आले. नवमानतळावर त्याच्या टोटोला माझ्याकडे दे त तो
म्हणाला, ‘Kwaheri’ (Goodbye). पण मी क्वाहे री म्हणू
शकले नाही. माझा जीव इिंच गुंतला होता.
लुसाकाला आम्ही नवीन घरां त नशरतोय तोच,
आल्प्फ्रेड आनण रे नजना, त्याची बायको बाहे र उभी. त्या घरात
पूवी राहणाऱ्या नब्रनटश कुटुं बाकडे ती दोघे काम करत होती.
आपली कुत्री-ज्युडी- त्यां नी जातां ना शेजारच्या स्वीनडश
माणसाला नदली होती. पण दोन नदवसां त जुडी मूळच्या,
म्हणजे आता आमच्याच घरात हजर. ती डॉक्सन्ड जातीची
होती. नतला मुलां ची सवय झालेली ती कशी त्या एकट्या
माणसाच्या घरां त रमणार? रोज संध्याकाळीं नतला स्वत:च्या
घरी न्यायला कंटाळू न त्या स्वीनडश माणसानं जुडी आम्हाला
बहाल केली. मग काय, आमचा मुलगा एकदम खुश.
लुसाकात माझ्या नवऱ्याने सरकारी जॉब घेतला होता.
सरकारी घरं म्हणजे नब्रनटश कलोनीअल स्टाईलचा रुबाब!
मोठ्ठाली ऐसपैस पसरलेली घरं , पाठीमागे हाऊसबॉय, गाडि न
बॉय यां च्यासाठी छोटी घरं . आमच्या घराभोवती लॅबनिमच्या
झाडांच्या जांभळ्या रं गांच्या िुलां चा असा रांगोळीसारखा
सडा पडायचा लाललाल मातीवर, मी गाडे नबॉयला तो झाडून
काढायचा नाहीं, अशी ताकीद नदली होती.
बरें च नदवस गाडि न बॉय नव्हता तेव्हां माझ्या नवऱ्याने
गम्मत म्हणून २०/२५ कोंबड्ा त्याच्या घरां त ठे वल्या. मग
मुलं त्यां चं खाणं, अंडी गोळा करणं आमच्या नमत्रां ना अंडी
नदल्यावर त्याचा नहशोब ठे वणं अगदी आनंदानं करायची.
तेव्हा आमच्याकडे राज आनण राणी दोन डॉबरमन जातीची
कुत्री होती. दोनदा राणीचं बाळं तपण आम्ही केलं.
स्वयंपाकघराच्या बाजूला एक मोठी खोली होती, नतिे आडोसा
करून जुना बेड घालून बाळ बाळं नतणीची खोली केली.
शाळें तून आल्या आल्या मुलं नपल्लां पाशी जायची. मग एकेक
करत ती नपल्लं लोकां ना दे ताना वाईट वाटायचं, रडारडी
ठरलेली असायची. हे सवि अनुभव मला वाटत नाही आम्ही
तेव्हा अमेररकेत असतो तर आमच्या मुलां ना नमळाले असते.
तेंव्हां भारतां तून आनफ्रकेत त्या गावात आलेली आम्ही
आठ-दहाच कुटुं बं. सविच आमच्यासारखे expatriates. काही
सरकारी जॉबमधली काही खाजगी कंपन्यां मधून आलेली. इिे
िननिचर व इतर सवि सामान सरकारने नकंवा त्या त्या कंपनीने
नदलेले. कांही खरे दी करायचा प्रश्नच नाही, त्यामुळे अगदी
इं नडयन एम्बसीच्या हाय कनमशनरपासून आम्ही सविजण दर
शुक्रवार, शननवार संध्याकाळी नब्रज, बॅडनमंग्टन खेळायला
एकत्र जमत असू. ज्यां च्याकडे जमायचे नतिेच जेवणेही होत.
त्यानननमत्ताने, ३०/४० जणां चे जेवण करायला मी इिेच
नशकले.
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आमच्याकडे लोक जेवायला असले की, आल्प्फ्रेड रे नजना
मनापासू न काम करत. माझे पाहुणे ते त्यांचेच पाहुणे. मी
दे खील कधी त्यां ना रात्र रात्र जागवत ठे वलं नाही. जेवण तयार
झालं की, मी आधी त्यां ना वाढू न घरी जायला सां गायची, आनण
सकाळी घर आवरायला यायला सां गायची. त्यां च्याकडे कोणी
आले की, मग सु टी न मागताच ते कधी यायचे नाहीत पण ते
म्हणजे आपलं घर म्हणून तो त्यां चा हक्कच असायचा. प्रिम
मला हे जरा न सां गणं पटायचं नाही, मग लक्षांत आलं, ही
त्यां ची पद्धत झाली. एकदा काही मनहने मला भारतां त मुलां ना
घेऊन जावं लागलं , माझ्या नवऱ्याने नलनहलं पत्रां त (तेव्हां
कुठलं व्हॉट् स् ॲप) तू जशी गणपतीची दु वाि , जास्वदींच्या
िुलां नी पूजा करायचीस, तर Mama (मॅडम) चं काम म्हणून
तेही आल्प्फ्रेड करतो. िि दु वाां च्या ऐवजी साधं गवत असतं.
मला इतकी मजा वाटली वाचून. अशी ही भोळी भाबडी
माणसं ! मग कसं रागवायचं ह्ां च्यावर? इिेदेखील कुणी आलं
तर same father, same mother मला नवचारावे लागे,
स्पोट् िस्ची इतकी आवड की. ‘मुहम्मद अली’ची मॅच मला
वाटतं आमच्या वेळेने पहाटे ची. तरी, आल्प्फ्रेड पाठीमागच्या
दाराने हळू च बघायला येणार. स्पोट्ि स आनण म्युनझकची
कुठल्याही आनफ्रकन दे शाला दे णगीच असावी.
आमच्यासारखी Expatriate कुटुं बे सोडून इिे बराच
मोठा गुजराती समाज होता. छोट्या छोट्या खेड्ां मधून पैसे
नमळवण्यासाठी, भाग्य उजळण्यासाठी आलेली ही सविजण.
लुसाकामध्ये एक सेकंड क्लास टर े नडं ग एररया म्हणून भाग
होता, त्या भागां त त्यां ची दु कानं होती. गावां तून ते व्हां मोठा
कैरो रोड जात होता आनण त्याच्या दोन्ही बाजूला माकि अँड
स्पेंन्सर सारखी मोठी नब्रनटश दु कानं, इन्व्श्युरन्स, टर ॅ व्हल
एजन्सी, पक्तब्लक लायब्ररी इत्यादी. इिले लोक खरे दीसाठी
त्या से कंड क्लास टर े नडं ग एररयात जायचे. ह्ा गुजराती लोकां ना
इं क्तिश अगदी जु जबी येत असल्याने ते आमच्यां त
नमसळायला सं कोच करायचे पण एकदा ओळख झाली की,
त्यां चा पाहुणेचार, प्रेमळपणा आपल्याला लाजवणारा
असायचा. ह्ा बायकां नी मला बुंदीच्या लाडवां पासून ते
िािडा, नचवडा, खारी नबक्तस्कटे वगैरे करायला नशकवलं.
लुसाकाला समुद्रनकनारा नाही, इतर गोष्ट्ी गावापयांत यायला
वेळ लागे , त्यामुळे सवि काही स्वत: करायला येणं भागच होतं.
ते व्हा लु साकामध्ये प्रिमच युनायटे ड नेशन्स, इतर
एम्बनसस इत्यादी वेगवेगळ्या थिरां मध्ये वावरण्याचा अनुभव
मी घेतला. आमच्या बायकांच्या नब्रज क्लबमध्ये अमेररकन
एम्बनसमध्ये एका मनहले ने आम्हाला डोनट् स् करायला
नशकवले . अमे ररकेत आल्यावर डं नकन डोनटमध्ये डोनट
खाल्यावर मला नतची आठवण आली. मी यु ननव्हनसिटी ऑि
झाक्तम्बयाच्या लायब्ररीमध्ये काम करत होते , ते िेही आम्ही
इं िंड,अमे ररका, इं नडया, इनजप्त, रनशया नायजे ररया वगैरे
वे गवे गळ्या दे शां तून आले ले लायब्ररीअन्स होतो. मजा अशी
की, ते कॉन्टर ॅ क्टवर आले ले म्हणून त्यां ना नवद्यापीठाकडून
रहावयास घरं होती कॉन्टर ॅ क्ट संपल्यावर रजा होती पण त्याच
पदावर, मी आनण एक दु सरी मु लगी expatriate च्या पत्नी
असल्याने आम्हाला त्यां च्यासारखी घरं नाहीत, रजा नाही.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

ते िे खूप गेमपाक्िस् बनघतली. जगप्रनसद्ध नलक्तव्हंग्स्टन
िॉल्स, ज्याला इिल्या भाषे त Mosi-oa-tunya (मोसी ओ
तू न्या), Smoke that Thunders म्हणतात, कैक वे ळा
पानहला. रात्रीं बाहे र बसून (बंदूकधारी Game Warden
असायचेच) नीरव शां तते त, मधूनच कानावर ये णारे जनावरां चे
आवाज ऐकत असंख्य ताऱ्यां नी चमचमणारं आकाश पानहलं ,
अगदी टर ी टॉप्स हॉटे लची मजा अनु भवली. नवनलयम
होल्डनच्या माऊंट केननयाच्या पायथ्याशी असले ल्या सिारी
लॉजवर रानहलो.
इिू न आम्ही दु सरीकडे रहायला जाऊ, असा नवचारही
मनां त आला नव्हता. पण १९७४ पासून असुरनक्षतता जाणवू
लागली होती. आमच्यासारखे इिे आलेले नशक्षक,
यु ननव्हनसिटीमध्ये , हॉक्तस्पटल्समध्ये कॉन्टर ॅ क्टवर आले ले लोक
परत जात होते . १९७६च्या सुमारास आम्हीही अमेररकेंत
आलो. तें व्हा आमची मुलं १२/१३ वषे वयाची होती. अमेररकेत
रुजायला वे ळ लागला. मन आनफ्रकेतू न बाहे र आलं नव्हतं .
नतिल्या माझ्या मैनत्रणी लं डन, काही मुं बई, पुण्यात थिानयक
झाल्या परं तु ते व्हाचे जमले ले नात्यां चे धागे घट्टमुट्ट रानहले .
अमे ररकेंत थिानयक झाल्यावर २००२मध्ये माझ्या
अमे ररकन मै नत्रणीबरोबर मी आनफ्रकेच्या गेम-पाक्िस्ची टू र
घे तली. टू र सुरू होण्यापुवी दोन नदवस आधी आम्ही नै रोबीला
रानहलो. नतिे च असले ली माझी मै त्रीण आम्हाला नहं डवणार
होती. हॉटे लच्या रूममधून खाली आले तर मला म्हणाली,
आधी ती गळ्यां तील चेन काढू न ठे व. हल्ली िार चोऱ्यामाऱ्या
होतात. हा अनु भव मला नवीनच होता. ते िे मराठी मं डळां त
गेलो, आनफ्रकन माकेटमध्ये नहं डलो, माझ्या मु लींचा जन्म
झाला तें ने गारा (Ngara) हॉक्तस्पटल पाहायला गेलो, नतिे आता
हॉस्पटल नव्हतं पण मला मु लींना िोटो दाखवायचे होते .
संध्याकाळी मै नत्रणीच्या घरी जे वायला गेलो तर नतचा
हाऊसबॉय हातां त व्हाईट िोव्हज घालू न अदबीनं वाढायला
हजर. गरम गरम िुलके आं तून आणून वाढत होता. ’No
wonder everyone wanted to stay in Africa’ माझी
अमे ररकन मै त्रीण म्हणाली. ते िून ननघतां ना बाहे र गेटवर
बंदूकधारी रखवालदार नदसले . ही माझी नै रोबी आता
वे गळीच वाटली, मन उदास झालं .
२००६ साली पुन्हा एकदा केप टाउन ते कैरो ही टू र
आमच्या इतर नमत्रां बरोबर घे तली. पूवी नपरॅ नमड् स् पानहले
नव्हते आनण नशवाय साऊि आनफ्रकेच्या ते व्हां इतक्या जवळ
राहून दे खीलआम्ही नतिं गेलो नव्हतो. Non white म्हणून ते िे
पूवी नमळणारी वागणूक माझ्या मनाला पटली नव्हती. त्याचा
वचपा म्हणून केप टाउनमधल्या मु नझयममध्ये ’Europeans
Only’ नलनहले ल्या बाकावर बसून आम्ही िोटो काढले . परं तु
ह्ा वेळेस सगळ्यां त िरारक अनु भव म्हणजे ग्रेट मायग्रेशन
पाहायला नमळण्याचा!
मसाई माराच्या लॉजवर आम्ही रानहलो. हॉट एअर
बलू नमधून सैर करण्यासाठी पहाटे बाहे र पडलो आनण हवा
अनु कूल नसल्याने परतलो. दु सऱ्या नदवशी तोच प्रकार; पण
आमचा डर ायव्हर सां गायला लागला, तुम्हाला आता एक गंमत
पाहायला ने णार आहे . एका एका जीपमध्ये सहाजण असतात.
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त्यामु ळे आमच्या ४/५ जीप होत्या. आमची जीप त्याने एका
टे कडीवर िां बवली, ते िून लां बवरचा पररसर नदसत होता. The
Greatest Show On the Earth आमच्यासमोर चालला होता.
अगदी लां बवर नजर लागेस्तो हजारो जं गली श्वापदे संिपणे त्या
माळावरून मारा नदी ओलां डण्यासाठी ये त होते . आमच्या
समोरच्या घळींतून मारा नदीत उड्ा टां कून दु सऱ्या तीरावर

नसले ल्या कुटुं बाच्या घरीं. ती घरं मोठी होती, नोकरचाकर
होते . पण हा मनाचा मोठे पणा आनफ्रकेच्या मातीने मला
नशकवला. एक जु नी आनफ्रकन म्हण आहे , Once you drink
the waters of Africa, you will come back again. खरं
आहे ते ! बऱ्याच वषाां नी वाचले ल्या श्री ना. धो. महानोरां च्या
कनवते ची आठवण मला दर वेळेस ये त रानहली.
“ह्ा शेताने लळा लावला असा असा कीं ...
मी त्याच्या नहरव्या बोलीचा शब्द जाहलो.”
खरं आहे , या दे शाने लळा लावला असा असा कीं ...
***

गुलाबाचे अांतरां ग
-

गीता जोशी (चॅँडलर, अॅररझोना)

आपण गुलाबाला िुलांचा
राजा समजतो. पण माझ्या
मते त्या गुलाबाचे नवनवध रं ग
इतरही काही भावना बोलू न
जातात. ते या छोटयाश्या
काव्यात सां गायचा प्रयत्न.

कळप जात होते. सुमारे चौदा लाख जं गली श्वापदे , दोन लाख
झे ब्रा, गझे ल (हरीण) मसाई-मारामध्ये जु लै ते ऑक्टोबर व
केननयाच्या मारा ररझवि मध्ये जाने वारी-िेब्रुवारीपयां त राहून परत
टां झाननयाच्या सेरेंगेटीमध्ये जातात. हे चक्र अव्याहत चालू आहे .
आनफ्रकेचे स्टॅ नटक्तस्टक्स् पुस्तकां त वाचू शकले असते, पण
मला जी माणसं भे टली, ज्यां नी मला वे गळी आनफ्रका दाखवली,
ती मला पुस्तकां त नदसली नसती. Monday, Tuesday, Friday अशी पनहली नां वे ऐकून मी मनात हसले . पण त्यां चे
भोळे पण व त्या माणुसकीने मला जो दे श दाखवला, जे िे
नजवाभावाची नाती जोडली गेली, ती आनफ्रका मला गूगल नकंवा
कुठल्या पुस्तकां त सापडली नसती. माझा जीव इिे जडला.
लु साकामधे ते व्हा दोनतीनच हॉटे ल्स होती आनण ती सदै व
भरले ली. त्यामु ळे खूपवे ळा भारतां तुन आले ली कुटुं बं त्यां ना
कुठल्या गावाला पोक्तस्टंग होणार ते कळे पयां त आमच्याकडे च
साताठ नदवस मु क्कामाला असायची. ते व्हा कधी मनां त आलं
नाही की, कोण कुठली अपररनचत लोकं आपल्याकडे राहायला
आहे त. आम्हीदे खील मलावीला नहं डायला गेलो असताना असेंच
रानहलो होतो कुणाकुणाच्या ओळखीने , आम्हाला मात्र माहीत
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त
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अनभमानाने बोले गुलाब लाल
उत्कंठ प्रेमाचे प्रतीक मी िोर
मान व धैयि ही असती माझीच रूपं |
त्यावर बोले गुलाब नपवळा
दावे मी मैत्री, आनंद व स्वातंत्र
न नमळे हे ज्याला, तो माणूस नवरळा |
लाजून बोले गुलाबी गुलाब
सौंदयाि चे तर मीच लक्षण
सुखावथिा, आदर मजवीण कोण जाणं?
चविा गुलाब वदे
निक्कट नपवळा जरी असे रं ग माझा
जाणवी आपुलकी, मोहकता, प्रेमळ नजव्हाळा |
त्यावर बोले गुलाब पाचवा
गडद केशरी रं ग असे माझा
असे मी मूनतिमंत उत्साह, शिी आनण आकां क्षा |
शेवटी बोले गुलाब पांढरा
नसे ना का मज रं ग मजेदार
पण शुद्धता, गूढता, ननरागसता यां नी
मी बनलो आहे सप्तरं गाचे सार |
***
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शाांतीचा मोचाा

- ज्योती

न्याय द्या न्याय द्या... आम्ही शां तीसाठी आलो आहोत
‘काळे वणीयही मनुष्यच आहेत’, घोषणाच्या आरोळ्यात

जोशी (नॉटि न, मॅसॅच्युसेट्स्)

आकाशात िुरिुरणारे हे नलकॉप्टर घुसमटले
झळकणारे िलक पाहून ऊनही लाजले
जरासा धीर आला,
घामाच्या धारां ची कणव नभजली आरपार मनात
केव्हां पोहचलो पोलीस-स्टे शनवर ते पावलां ना कळलेही नाही
मास्कमध्ये गुदमरलेल्या श्वासां नां ते जाणवलेही नाही।
तेवढ्यात पोलीस चीि सामील झाला, आमच्याच घोळक्यात,
एका गुडघ्यावर नम्रतेने बसला खाली, नी म्हणाला,
‘मीही तुमच्यातलाच! एक माणूस, नवसरू नका, हमी बाळगा’।
एका मागून एक तरुण नवद्यािी भाषण दे त होते,
त्यां च्या नवदारक अनुभवां चे
माझ्या भावाला गोळी घातली. नब्रयानाला ठार मारलं...
मास्कमधून गुदमरलेला माझाही आति स्वर बाहेर पडला,
कोणाला िसवताय तुम्ही?
उत्तर दनक्षण यादवी यु ध्द झाले ।
गुलामनगरीची नवझलेली मशाल
अजूनही आमच्या हाती धुमसतेय.
कोणाला िसवताय तुम्ही?
नहरोनशमाचा वेताळ अजून अवतीभवती वावरतोय
कोररया, क्तव्हएतनाम, अिगानणस्तान,
इराकचे आम्ही नकली रखवालदार!
नेनटव्ह इं नडयनच्या कळपां ची रिबंबाळ ननशाणी,
आमच्या गल्लीबोळां वर केवळ नावाला झळकतेय...
कोणाला िसवताय तुम्ही? कोणाला िसवताय?
हा अत्याचार असाच अनानद अनंत।
सूयाि च्या प्रखरतेत, तासभर एका मागोमाग तरुण नवद्याथ्याांची
जोषाने ओिंबलेली भाषणं ऐकत मी ताटकळत उभी
पण त्यां च्या खंबीर आश्वासनानं सावलीसारखं माझं मन ननवाले
कमरे ला लागलेली रग नवसरले
उदासीनतेने पळ काढला।
मनात आशेची नकरणं झळकली ...
आम्ही नाही पण ही युवा नपढीच हे जग नक्की बदलेल,
एक नवीन हमी मला परत नमळाली
मनातल्या काळजीचा मास्क नढला झाला,
नी मला उत्साहाचा श्वास हुरुपला।
***

(मॅ सॅच्युसेट्स्मध्ये
४ जू न २०२० रोजी
झाले ल् या
मॅ न्सनिल् ड माचि संदभाि त ही कनवता)

शां तीचा मोचाि शां तीचा मोचाि
लेक ननघाली, नातू आला, मीही ननघाले.
आम्हाला त्या यात्रे त सामील करून
शां तीचा मोचाि ननघाला
बातम्यां तून पानहलेली जाळपोळ, लुटालू ट
भीतीनं माझी शां ती जळू लागली।
पोनलसां चा लाठीमार, अश्रुधूर
मनाचे डोळे चुरचु रू लागले
अस्वथिते चा काळा धूर श्वासांतून बाहे र पडू लागला ...
तरीही मी ननघाले मोचाि ला।
सामील झाले खरी या शांतीच्या पदयात्रेत
पण करणार काय मी कप्पाळ?
हायस्कूलमधल्या एका गोऱ्या रं गाच्या नसनीयर आयीशाने
आयोनजत केलेला हा मोचाि
वाटलं होतं सगळी शाळे तलीच पोरं असतील
पण माझ्या सारखे बरे चसे पागल होते की जमलेले!
एका मागोमाग सहा िुटां वर अंतराने नशस्तीने चालत
तरणे म्हातारे प्रौढ काळे पांढरे ब्राऊन,
आया लेकुरां ना पाठीवर बां धून,
व्हीलचे अर नवकल हातानी ढकलत येणारे लुळे पां गळे
आनफ्रकेच्या कळपां तील शांतीचं द्योतकलां ब अं गरखा घातले ले,
आमच्याही तीन नपढ्या...
मेक्तल्ट्ंग पॉट- सगळे मोचाि त सामील झाले ।
आजचा मोचाि शां तीचा शांतीचा...

‘सहनशिी नष्ट् झालीय”... इनि इज इनि,
मला श्वास घेतां येत नाहीये ’
बि
ृ न्मिािाष्र वत्त
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‘नका जािू मांव्री’
- रोवहत काळे
(ग्रीनक्तव्हल, साऊि कॅरोलायना)

नका जावू मं नदरी
वाहण्या दे वापायी िुले
प्रेम आनण माये ने प्रिम
घर भरा आपुले
नका जावू मं नदरी
लावण्या वेदीपुढे नदवा
घालवा तो गवि अन अहं कार
घेरले ज्याने नजवा

नका जावू मं नदरी
ठे वण्या दे वचरणीं मािा
ज्यां ना दु खावले असे ल तयां ची
मागा मािी आता
नका जावू मं नदरी
बसण्या गु ढगे टे कून
करा समिि दु बळ्यां ना
स्वािि मागे टाकून
नका जावू मं नदरी
मागण्या क्षमा पापां ची
तुम्हा दु खावले ल्या सवाां ना
द्या मुिता शापां ची !

( टीप: गुरुदे व रवींद्रनाि टागोर
नलक्तखत ”Go Not to the
Temple" या शीषि काच्या
सुपररनचत कनवतेचा भावानु वाद)

***

बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

- वशरीि कीताने (लाँ गवूड, फ्लोररडा)
अनमत टं डन’ची स्टॅ न्ड अप कॉमेडी मी आनण मीना ऐकत
होतो. त्याच्या बोलण्यात काही गोष्ट्ी भारतानवषयी असल्याने
आनण माझा जन्म भारतात झाला असल्यामुळे मला त्याचा
कायि क्रम पहाण्यात मजा येते. त्या नदवशी तो अरें ज्ड मॅरेज बद्दल
बोलत होता. “कोणी मला नवचारले की, तू नहच्याशी लग्न का केले
तर म्हणे ती एकच मुलगी होती की, नतने मला हो म्हटले.” मग
तो म्हणाला, लग्न ठरवण्याअगोदर मुलगा, मुलगी एकमेकां ना
चाचपू न पाहतात. मुलीला एकदम 'तु झे कोणी बॉय फ्रेंड आहे त/होते का, असे आनण मुलाला
गलिफ्रेंडबद्दल कसे नवचारायचे , हा प्रश्न पडतो. मग 'तु झे कॉले जमध्ये बरे च नमत्र होते का,
अजून त्यां च्याशी कॉन्टॅ क्ट आहे का’ असे आडून नवचारले जाते .
खरे तर माझे ही लग्न 'ठरवून' म्हणजे अरें ज्ड आहे . टं डनचे बोलणे ऐकत असताना मी
मीनाकडे आनण नतने माझ्याकडे पानहले. मी नतला नवचारायच्या आधीच नतने नवचारले, 'तू
अमेररकेत एकटाच आला होतास अनव, मग तु झी कोणी लग्नाआधी मैत्रीण होती का?"
टं डनच्या म्हणण्यानु सार मला मैत्रीण नव्हती असे म्हणणे , म्हणजे आपण बावळट हे मान्य
करण्यासारखे आनण मला मैनत्रणी होत्या असे कबू ल केल्यास, ’ती आता कुठे य, का िाटले,
'तु मचे सं बंध कुठपयांत गे ले होते ’, असे काहीसे नाजूक प्रश्न येतात. मग उत्तर काय द्यायचे ?
मैनत्रणी होत्या, पण ननिं ग सीररयस असे उत्तर दे ऊन वेळ मारून ने ली की, नवचारणाऱ्या
मुलीला असे वाटते की, मुलगा अगदीच काही ‘हा' नाही, म्हं णजे पोटे क्तन्व्शयल आहे ... इनत
टं डन.
त्यामुळे मीनाने मला प्रश्न नवचारल्यावर मी नतला मोघम उत्तर नदले. 'अगं एक तर
भारतातू न आलेलो आनण रे नसडे न्सी म्हणजे अक्षरशुः मजु री. मग अशा गोष्ट्ी करायला वेळ
कुठून असणार? पण तरीही मीनाच्या प्रश्नाने मला भूतकाळात ने ले. मी खोटे बोललो नव्हतो,
पण मला मैत्रीण होती का नव्हती, ह्ा प्रश्नाचे खरे उत्तर जरा ननराळे होते . आनण आता
सां गावे का नाही ह्ाचा ननणि य होत नव्हता. मीनाच्या ते लक्षात आले.. ‘काय असे ल ते सां गून
टाक’, ती म्हणाली. मी नतच्याकडे पानहले आनण सां गू लागलो...
तु ला वाटत असे ल तसे काही नव्हते . पण मी- मी-नाही म्हणजे मला- मी- एकदा
डे टवर गे लो होतो. मीनाचे डोळे चमकले. मी लगे च म्हणालो - तु ला वाटते तसे नाही- पण
मी एकटाच एकदा डे टवर गे लो होतो. नतच्या काहीच लक्षात आले नाही. मी पु ढे सां गू
लागलो. त्याचे असे झाले...
मी अमेररकेत आल्यावर मला इं टनि नशप नमळाली. जु लै मनहन्यात इं टनि नशप सु रू
झाली. नव्या डॉक्टरां ना आधी ओररएं टे शन दे ण्यात येते. ते व्हा असे टर े ननं ग एक/दोन नदवसच
असायचे . मला त्याची िार जरुरी वाटली नाही, त्यामुळे टर े ननं ग चालू असताना माझे लक्ष
दु सरीकडे च असे . आमच्या ग्रुपमध्ये काही नव्या नसे स होत्या. त्यां च्याकडे पाहताना माझे लक्ष
एका नसि कडे जास्तच गे ले. का असे तू नवचारशील, पण मला त्याचे उत्तर माहीत नाही.
नदसायला सुं दर, ब्लॉन्ड म्हणू न की, मी नतच्याकडे पाहताच नतने हं सून मला उत्तर नदले
म्हणू न, मला माहीत नाही. ओररएं टे शन टर े ननं गमधल्या ब्रे कमध्ये माझी नतच्याशी ओळख
झाली. योगायोगाने माझे पोक्तस्टंग ज्या वॉडि मध्ये होते नतिे च नतचे देखील होते .
इं टनि नशपबद्दल मी बऱ्याच गोष्ट्ी ऐकल्या होत्या. त्यात िारच मजुरी असते . भारतीय
लोक ज्यां नी अमे ररकन हॉक्तस्पटलमध्ये काम केले ले नाही त्यां ना पे शंट काय बोलतात हे
कळत नाही वगै रे. मला इं ग्रजी येत होते आनण मी ओव्हर कॉक्तन्फडन्ट होतो. पण पनहल्या
एक/दोन नदवसातच मी माझ्या नसं हासनावरून खाली खे चला गे लो. भारतीय उच्चार ननराळे ,
अमेररकेतली औषधे ननराळी. आम्ही नहपॅ ररन म्हणायचो तर येिे हे परीन; सलाईन’ला से लीन,
त्यात काही कृष्णवणीय लोकां चे अजून वेगळे उच्चार! मला काहीवेळा पे शंट काय सां गतोय,
ते च कळत नसे .
रे नसडे न्सीचा पनहला नदवस. मी ननसां ग स्टे शनशी बसलो असताना मला कॉल आला
की, एका पे शंटचे डोके दु खते आहे . भारतात टायनलनॉल नसते . भारतात क्रोसीन असते .
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नतचा येिे पत्ता नाही आनण येिे टाइनलनॉल तापावर दे तात हे
कळायला आम्हाला वेळ लागतो. ’ती’ नसि माझ्या बाजू लाच
उभी होती, माझ्या चे हऱ्याकडे पाहत! नतने मला िोन होल्डवर
ठे वायला सां नगतले. मला म्हणाली, टायनलनॉलच्या दोन गोळ्या
द्यायला सां ग. एका कागदावर नतने नलहून तो कागद माझ्या पु ढे
ठे वला. मी नतला िँ क यू म्हणालो. ती नु सतीच हसली.
मला पे शंटच्या बोलण्यातू न न समजलेल्या गोष्ट्ी ती नसि
मला सां गायची, ते पण अशा खु बीने की, बाजूला असले ल्या
पे शंटला, त्याच्या नाते वाईकां ना मला त्यां चे उच्चार कळत
नसल्याचा सं शय येत नसे . एकदा तर गं मतच झाली. एका
नव्या पे शंटला पाहायला गे लो. तो हॉक्तस्पटलमध्ये का आला ह्ा
माझ्या प्रश्नावर तो म्हणाला, ’मी बाहे रून खाऊन आलो आनण
मग माझ्या पोटात दु खू लागले, आनण 'I went to John'. परत
आलो, मला जरा बरे वाटले. पण पु न्हा १५-२० नमननटाने पोटात
दु खू लागले आनण मी पु न्हा जॉनकडे गे लो आनण मला परत बरे
वाटले. पण नतसऱ्यां दा हाच प्रकार झाल्यावर मी ठरनवले की,
आता इमजिन्सी रूममध्ये जायचे .’
हा माणू स सारखा त्या जॉन नावाच्या व्यिीकडे का
जातो, ते िे गे ल्यावर ह्ाला बरे का वाटते , असा प्रश्न माझ्या
मनात आला. मी तसे नवचारणार हे ‘ती’च्या लक्षात आले . नतने
मला एक्सक्यूज मी असे म्हणू न बाजूला ने ले. आनण जॉन
म्हणजे काय ते माझ्या कानात हळू च सां नगतले. (Doctor
going to potty is going to John) आनण माझ्या डोक्यात
प्रकाश पडला.
आमची ने हमीची नदवसाची ड्ु टी पाच वाजता सं पायची.
(नसे सची आठ नकंवा बारा तास नशफ्ट) पण दरे क नतसऱ्या
नदवशी कॉल ड्ु टी असे . (२४ तास हजेरी) कॉल वर असताना
झोप दोन तास नमळाली तरी तु म्ही भाग्यवान. एक नदवस माझा
कॉल टाईम पाच वाजता सं पत होता, साडे चार वाजले होते मी
ते व्हा कॅिेटररयात गे लो होतो. घरी जाताना ते िूनच िोडे दू ध
घ्यावे असा नवचार असताना मला कॉल आला. दु धाचा नवचार
रद्द करून मी कॉिी घेऊन पे शंटला पहाण्यासाठी जायचे
ठरवले. तोवर या पे शंटवर प्रािनमक उपचार करण्यात काही
वेळ जाणारच होता. मी कॉिीचा कप घेऊन वर गे लो. स्टर ोक
आलेला हा पे शंट रिदाबाच्या नवकाराने त्रस्त होता. सकाळी
उठल्यावर जरा डोके दु खू लागले, त्याने टायनलनॉल घे तली
आनण त्याची शु द्ध गे ली. त्याला इमजिन्सी-वॉडाि त आणले होते .
मी त्याला पाहायला गे लो. त्याचे कॅट स्कॅन केलेले होते
आनण त्यात त्याच्या मेंदूमध्ये रिस्त्राव झालेला होता. त्यातू न
वाचायची शक्यता कमी होती. त्याची इच्छा अशी की, ’मला
रे क्तस्परे टरवर ठे वून जगवू नका.’ त्यामुळे त्याला अनतदक्षतानवभागात न ठे वता मेनडकल फ्लोअरवर ठे वले होते . मी त्याला
पाहायला गे लो ते व्हा त्याची तरुण बायको व मुलगा बाजूला
होते . हा ६५ वषाि चा, ही त्याची दु सरी बायको आनण त्यामुळे
त्याचा मुलगा १५ वषाि चाच होता. मी त्या पे शंटला तपासले -तो
गाढ झोपला आहे असे वाटत होते . ब्लडप्रे शर कंटर ोल करायचे
आनण नडहायडरेशन होऊ नाही म्हणू न फ्लुइड द्यायचे . जर दोन
नदवस जगला तर न्यूनटर शनचा प्रश्न. मेंदूला सू ज कमी व्हावी
म्हणू न स्टीरॉइड! मी त्यां ना माझा प्लॅन समजावून सां गणार
बि
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होतो, पण त्या मुलाने मला प्रश्न नवचारला,
’Doc Do you believe in Christ?’ ह्ा प्रश्नाला मी काय
उत्तर दे णार? मी नहं दू आहे आनण माझी दे वाची कल्पना
ननराळी आहे , वगै रे? त्याला काय उत्तर द्यावे असा मला प्रश्न
पडला. ते व्हढ्यात ती (नसि ) मध्ये पडली -ती म्हणाली अिाि त,
Doc believes in God. त्यावर तो मुलगा म्हणाला, मग
डॉक्टर तु म्हाला काय वाटते , माझे बाबा बरे होतील का नाही?
ते व्हा पे शंटच्या जगाचा माझा अनु भव िारच कमी होता.
मला माझ्या मे नडकलच्या ज्ञानाचा अनभमान. त्यामुळे हा रुग्ण
जगण्याची शक्यता िारच कमी असे मी म्हणणार, तर ती नसि
म्हणाली, ’It is too early, आपण पाहू २-३ नदवसात काय
होते ते . ब्लड-प्रे शर कंटर ोल करू, मेंदूची सू ज कमी करायला
काही औषध दे ऊ आनण पाहू दे वाच्या मनात काय आहे ते .
God and Angels are with him - Let us see!’
’बरोबर आहे ही नसि सां गते य ते ’, असे म्हणू न मी व तीनसि रूमच्या बाहे र गे लो. बाहे र गे ल्यावर मी नतला म्हणालो, 'तू
त्यां ना खोटी आशा कशाला दाखवलीस? मला आनण तु लाही
माहीत आहे की, हा रुग्ण जगणार नाही'. त्यावर ती म्हणाली,
'खोटी आशा? Are you sure that he is going to die?
दे वावर नवश्वास ठे व, त्याच्या मनात काय असे ल ते च होईल.'
माझा दे वावर नवश्वास आहे . परं तु ही गोष्ट् माझ्या
शास्त्रीय मनाला पचणारी नव्हती. पण मी काही बोललो नाही.
दु सऱ्या नदवशी मी हॉक्तस्पटलला आलो ते व्हा तो पे शंट
पू वीच्याच क्तथितीत, बे शुद्ध होता, ब्लड-प्रे शर, नाडी आनण
ऑक्तक्सजन वगै रे बरे होते . मी निडी ंग ट्यू ब- म्हणजे नाकातू न
एक नळी टाकली, त्यातू न न्यूनटर शन सु रू केले. ...
त्या पे शंटच्या कुटुं बाचा नप्रस्ट नु कताच येऊन गे ला
होता त्यां नी एकत्र नमळू न प्रािि ना केली होती. ती नसि ही त्यात
सहभागी झाली होती. ते पानहल्यावर हा जगणार नाही, असा
शब्द पण काढणे मला शक्य नव्हते . सकाळचे पे शंट पाहून
झाले होते . दोन पे शंटला नडथचाजि द्यायचा होता आनण त्यां चे
पे पसि आनण नप्रक्तस्क्रप्प्शन तयार करायची होती. त्यामुळे मी
ननसां ग स्टे शनवर बसू न काम करत होतो. ती िोड्ा अं तरावर
बसू न नतच्या पे पर-चाटि मध्ये नोट् स नलहीत होती. त्यावेळी अशी
कामे कम्युटरवर करत नसत. त्यामुळे नसे सला पण बरे च
पे पर-चानटां गवकि करावे लागत असे .
मी च्याकडे हळू च पानहले. हळू च का, तर एकतर ती
नदसायला सुं दर होती, आनण दु सरे म्हणजे कुठल्याही मु लीकडे
कामानशवाय (?) पहाणे माझ्या मनाला बरे वाटत नव्हते .
त्याचवेळी माझ्याकडे हसू न पाहत ती म्हणाली,
’Did You have lunch?’ मी माने ने नाही म्हणताच, ती
म्हणाली, ’Never forget to eat, no matter how busy
you are.’ हॉक्तस्पटल-कॅिेटे ररया २४ तास उघडा नसतो. मी
नतला जरी हो म्हणालो असतो, तरी मी काही खाल्ले नव्हते .
कारण त्यानदवशी कॅिेटे ररयात उकडलेल्या भाज्या आनण
नलव्हर, उकडलेला बटाटा हा चॉईस होता. माझ्या चे हऱ्याकडे
पाहून नतला खरे कारण कळले असावे , नतने पीनट बटर
क्रॅकरचे पाकीट मला नदले, मी ते मुकाट्याने घेतले.
शु क्रवार आला. त्या रुग्णाच्या पररक्तथितीत िरक नव्हता,
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तो सं पूणिपणे कोमात होता. पण त्याच्या कुटुं बाने आशा
सोडली नव्हती आनण ही माझी नसि पण तसे काही बोलत
नव्हती. आता सोमवारी निडी ंग ट्यू ब घालावी लागणार
(म्हणजे पोटात नछद्र करून, नु सती नाकातू न नाही) -आनण
मग ननसां ग होममध्ये त्याची रवानगी करावी लागणार!
ह्ा इं टनि नशपमध्ये शननवार -रनववार-वीक-एन्ड केव्हा
येतो आनण केव्हा जातो ते कळत तर नाहीच, पण ते येऊन
जीवनात खास िरकही पडत नाही. त्या शनी-रवी पै की मला
शननवार ऑि अन् रनववारी कामाला यायचे होते . पण
शननवार झोप आनण काही साचलेली कामे करण्यात जातो हे
मला माहीत होते . रे नसडे न्सीच्या नदवसां त, वीकडे जमध्ये
पसि नल असे काही करायला वेळच नसायचा. माझे शु क्रवारचे
काम सं पत आले होते . मी साइन आऊट केले होते - म्हणजे
माझे जे पे शंट असतात त्यां च्याबद्दल कॉलवर असलेल्या
रे नसडं टला मानहती दे णे... ते झाल्यावर मी ननघणार होतो. ती
बाजूलाच होती. मी नतला म्हणालो, ’See you, Sunday?’
'का तू उद्या-सॅ टडे ला ऑि आहे स? नतने नवचारले ,
‘हो पण रनववारी कॉल वर आहे मी’, मी म्हणालो.
’मग शननवारी काय काय करणार आहे स?' नतने
नवचारले . मला शननवार ऑि होता, आपण बाहे र जाऊया का,
असे नवचारावे असे माझ्या मनात आले. पण जीभ साि दे त
नव्हती, पण काहीतरी बोलायचे म्हणू न मी नतला नवचारले, - ’तू
काय करणार आहे स?’ त्यावर, ’Do you want to go for
dinner tomorrow, I am busy in the morning.’ या
नतच्या उत्तराने मी उडालोच. मला काय बोलावे ते च कळे ना.
“आं धळा मागतो एक डोळा आनण दे व दे तो दोन.”
“दे व का दे वी?“, माझी गोष्ट् नीट ऐकत असलेली मीना
मधे च म्हणाली. मी िि मीनाकडे पानहले , नतला ही गोष्ट्
कशी सं पली, ते माहीत नव्हते . मी पु ढे सां गू लागलो...
नतला मी हो म्हणालो. मग आम्ही एक इटालीअन रे स्टॉरं ट
शोधू न काढले. रनववारी दोघां ना कामावर यायचे होते त्यामुळे
शननवारी सं ध्याकाळी सहा वाजता भेटायचे ठरनवले .
त्या शु क्रवारी सं ध्याकाळी मी घरी गे लो. रात्री मला झोप
आली नाही. अशी एका मुलीबरोबर जायची माझी ती पनहलीच
वेळ! एखाद्या लहान मुलाला नाही का आईने सां नगतले की,
उद्या सकाळी उठल्यावर दु धाबरोबर कुकीज नमळतील मग
तो मुलगा रात्री सारखा उठून पाहतो, अजून सकाळ झाली
की,नाही! अगदी तशीच माझी अवथिा होती. सकाळी उठलो.
इतर कामे- म्हणजे जी करावीच लागतात ती उरकली,
जेमतेम १२ वाजले होते. काहीतरी कालचेच उरलेले खाल्ले,
आनण परत ४ वाजता आं घोळ केली.
"भेटायच्या आधीच आं घोळ? मला वाटले भेटून
आल्यावर गार पाण्याने अं घोळ!" - इनत मीना. मी मीनाच्या
िट्टे कडे दु लिक्ष केले आनण गोष्ट् पु ढे सां गू लागलो.
त्यानदवशी उशीर नको, म्हणू न सं ध्याकाळी मी पाच
वाजताच घराबाहे र पडलो. मी रे स्टॉरं टमध्ये पोहोचलो. जेमते म
साडे पाच वाजले होते . मग मी इकडे नतकडे निरलो आनण
सव्वा सहाला आत गे लो. नतची वाट पाहत बसलो. पण
काहीतरी मागवावे लागणारच होते . मग कोक मागनवला.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

आणखीन २० नमननटे गे ली. ती आली नाही. मी मग एक पास्ता
ऑडि र केला, तो आला. ती आली नाही, मी तो हळू हळू खाल्ला.
आशा एकच होती की, ती उनशरा का होईना येईल. शे वटी
तब्बल दोन तासाने मी ननराशे ने ते िून बाहे र पडलो. ती काही
आली नाही.
'ही तु झी डे ट?' मीना म्हणाली.
’िां ब जरा, माझी गोष्ट् अजू न सं पली नाहीये.’ असं
मीनाला म्हणू न मी गं भीरपणे पु ढे सां गू लागलो. त्या रात्री मला
झोप लागली नाही. उद्या नतच्याशी कसे वागायचे , काहीच झाले
नाही असे दाखवायचे , का जरा दु रूनच बोलायचे , की, ती का
आली नाही हे नवचारायचे ? असा नवचार करत त्या रनववारी मी
हॉक्तस्पटलमध्ये गे लो. आदल्या रात्रीच्या कॉलवर असलेल्या
रे नसडं टकडून ररपोटि घेतला. मला ती कुठे च नदसली नाही.
माझी अशी मैत्री नव्हती की, मी सहज इतर कोणाला नवचारे न
की, ‘ती’ आज का आली नाही? नसे स आनण इतर लोक
हळू हळू काहीतरी बोलत होते , का ते माझ्या मनाचे ते खे ळ
होते ?... मला हे ड-नसि नदसली. मला पाहताच ती मला म्हणाली,
‘अरे तो बावीस नं बरच्या रूममधला पे शंट जागा झाला आहे
आनण तू केव्हा येणार असे आम्हाला नवचारतो आहे .’
मी हे ड-नसि ला नवचारले की, आज कुठली नसि त्याला
असाइन केली आहे ? माझी अपे क्षा होती की, ही नसि मला
'नतच्या'बद्दल सां गेल. झाले तसे च. हे डनसि म्हणाली, ’अरे तु ला
कळले नाही?’ त्यावर मी नवचारले, ’कशाबद्दल?” तर हे ड-नसि
म्हणाली, ’त्या कोमातल्या पे शंटची रोजची नसि -ती-डे बी- काल
कोणाला तरी भेटायला जात होती, नतच्या कारला अपघात
झाला आनण ती गे ली’!
’काय?’ मी जोरात नकंचाळलो.
’एक्झॅ क्ट्ली अशीच सवाां ची ररॲक्शन झाली आहे .
पण अगोदर तू त्या पे शंटला पाहून ये ’, हे ड नसि म्हणाली.
त्या बे शुद्ध पे शंटला पाहून मी काय करू, असे मी
म्हणणार, तोच मी चपापलो. हे ड-नसि सां गते य, की, कोमातल्या
-त्या- पे शंटला मला भेटायची घाई झाली आहे ! मला काही
कळे ना! मी धावत त्या पे शंटच्या खोलीत गे लो. त्याची बायको
ते िेच होती आनण तो स्वत: बे डमध्ये च पण पाठीला उश्या
लावून बसला होता. डोळे उघडे आनण आज तो शु द्धीवर होता.
मला पाहताच तो म्हणाला, "गु ड मॉननां ग डॉक्टर, मला ’ती’
काल रात्री सां गत होती, अगदी तसे च तु म्ही आहात."
'कोण ही ’ती’?, काय सां गत होती, आनण केव्हा?’ असं मी
नवचारताच तो म्हणाला, “डॉक्टर, असं काय नवचारताय? काल
रात्री मला जाग आली तर ती नसि माझ्या उश्या नीट करत
होती. ती मला म्हणाली, की, नतला “आता इिे ये ता येणार
नाही. पण You are in good hands तुला जो डॉक्टर
असाइन केला आहे तो खूपच चां गला आहे . तो उद्या येईल,
त्याला माझा ननरोप दे . म्हणावं मी तुला पुन्हा नक्की भेटेन.” ...
कोमातून शुध्दीवर आलेल्या पेशंटचे ते बोलणे ऐकून
त्याच्याकडे मी आ वासून पाहत रानहलो. मी गोष्ट् संपवली.
मीनाकडे पानहले. नतने माझा हात हातात घेऊन हळू च
दाबला, मीही त्यां स प्रनतसाद नदला!

***
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चां दीचे वाळे . मुली-सु नेसाठी एखादा नवीन पद्धतीचा दानगना.
बाळगु टी, वावनडं ग, मुरुडनशं ग हे सगळं इतर बॅगां मध्ये ठे वलं
आनण हरवलं तर या धास्तीनं बरोबरच ठे वलेलं. इतकं
महत्त्वाचं सामान त्या नपशव्यां मध्ये असल्यानं प्रवास सु रू
होताच त्या नपशवीवरची घट्ट धरलेली पकड, अगदी हाताला
नकतीही रग लागली तरी न सोडलेली!
या अं गाखां द्यावरती असणाऱ्या या सामानाव्यनतररि
केसरी टर ॅ व्हल्सची आणखीन एक मोठी बॅ ग बरोबर. मोडू नयेत
म्हणू न ननगु तीनं भरलेल्या कुरडयां चा खोका. गोडा मसाला,
मेतकूट, नडं काचे -अळीवाचे लाडू. वाटे त लागलंच तर पटकन
तोंडात टाकायला करून घेतलेल्या शं करपाळ्या-चकल्या.
लां बचा दोन नदवसां चा प्रवास. आनण त्यातच ने मका उपासाचा
नदवस आल्यानं आठवणीनं घेतलेले राजनगऱ्याचे लाडू आनण
बटाट्याचा नचवडा. शे जारच्या बापटकाकूंनी त्यां च्या मुलीसाठी
बां धून नदलेला डबा. आनण जोश्यां च्यां नी नु कत्याच नशकायला
गे लेल्या मुलासाठी नदलेला छोटा प्रे शर कुकर. हे सारं तब्येतीत
त्या बॅ गमधे ठासू न भरलेलं. हे सगळं सामान चे क-इन बॅ गमध्ये
ठे वा ही पु तण्यानं केलेली कळकळीची नवनं ती धु डकावून
लावले ली. कारण कुणाकुणाच्या बॅ गा हरवलेले अनु भव
ऐकलेले. जोश्यां च्या मुलाला कुकर नाही नमळाला तर आधीच
घरची आठवण काढू न झुरणारा मुलगा नकती दु ुः खी होईल, ही
नचं ता! हे सामान मावावं म्हणू न अगदी ऐनवेळी स्वत:चे ४-५
कपडे ही कमी केलेले.
नवमानतळावर डोळ्यात ते ल घालून हे सगळं सामान
सां भाळत असणारी ती दोघं. एकमेकां ना सां भाळू न घेत, वेळ
पडलीच तर सं कोचाने का होईना पण एकमेकां चा हात धरून
नदलासा दे णारे , आपलं सु रनक्षत जग सोडून, मायेसाठी या
धाडसी प्रवासाला ननघाले ले हे मूक प्रवासी. कुणाचे तरी,
आई-बाबा, सासू -सासरे , मामा-मामी, मावशी-काका. स्वतुः चे
प्रनतनबं बही न्याहाळता येईल अशा स्वच्छ चकचकीत
नवमानतळावर टर ाक्तन्व्झटमधे पु ढच्या नवमानाची वाट बघत
बसलेले. कानावर पडणाऱ्या शब्दां चा अिि लागत नाही, या
नवीन अनु भवानं गोंधळलेले. तीन खोल्याच्या मोजक्या जागे ला
आनण कमी वॅटेजच्या नमणनमणत्या प्रकाशाला सरावलेले.
आनण आता अचानक या अपररनचत रं गीत झगमगाटानं
बावचळलेले. खड्डे भरल्या रस्त्ावर एस्टीच्या प्रवासाने ही एरवी
न दमणारे , पण चाळीस हजार िूट उं चीवरच्या आरामदायक
प्रवासात नशणू न गे लेले, तरीही नशणलेले त्यां चे चे हरे या
प्रवासाच्या शे वटी पोटच्या मुलां ची भेट होणारे , हे मानहती
असल्यानं मायेनं उजळू न ननघाले ले. बघणाऱ्याचा नशणवठा
घालवणारे .
कुठल्याही इं टरनॅ शनल नवमानतळावर असतात ही
अशी दोघंजणं ! गे ल्या नकत्ये क वषाि त जेंव्हा केंव्हा मी त्यां ना
बघते त्यावेळी माझे डोळे भरून येतात. "काळ बदलला,
अगदी जवळच्या नात्याचा नजव्हाळा सं पला" वगै रे काहीही
लोकं म्हणोत, पण मी जेंव्हा जेंव्हा हे असे दोघे भारत सोडून,
लां बवरच्या अनोळखी जगात प्रवास करत असलेले बघते ,
त्यावेळी त्यां ना प्रत्यक्ष नाही करता येत म्हणू न, मी मनोमन
खाली वाकून नमस्कार करते . गे ट आनण कने क्तक्टंग फ्लाईटची

माया
- वशल्पा केळकर (निननक्स, ॲररझोना)
लग्नसमारं भात ने सतात
इतकी भरजरी नाही, पण
ठे वणीतली चोपू न्-चापू न
ने सलेली नतची साडी.
डोक्याला लोकरीचा
गुं डाळलेला स्कािि, त्या
ठे वणीच्या साडीशी अगदीच
नवशोनभत. पायात अं गठा
वेगळा ठे वणारे सॉक्स आनण
चपला. पां ढराशु भ्र इस्त्रीचा
आनण भारतातल्या प्रदू नषत हवेत मळू नये म्हणू न अगदी कमी
वेळा घातला जाणारा त्याचा शटि . पॅं टही तशी ठे वणीतली. ती
नशवून काळ उलटू न गे ल्यानं काळाप्रमाणं नतनं आनण नतच्या
मालकानं आपापलं माप बदलेललं. त्यावरती अगदी नवशोनभत
नदसणारं िं डीचं जॅकेट. तात्पुरतं भाचा-भाची/ पु तणापु तणीकडून मागू न घेतलेलं.
"चारच मनहन्यां साठी महागाचं कशाला नवकत घ्या", या
मध्यमवगीय नवचारात चपलख बसणारं ; पण त्या व्यवहाराला
अं गाचं माप माहीत नसल्यानं आकाराला मोठं . जमेल तसं
त्याच्या बाह्ा दु मडून लहान केलेलं आनण नवमानतळावर
ननघताना गडबडीने ते जॅकेट अं गात चढवलेलं. नं तर इिं
पोचल्यावर क्तखशात हात घातल्यावर सापडलेला पु तण्याचा
गॉगल. आता मोटरसायकलनं कामावर जाताना त्या भाच्याच्या
डोळ्यात काहीबाही जाणार ह्ा नववंचने नं त्याचा ग्रासलेला
चे हरा. घरातले मोठे कते सवते पण कायम सां भाळत आल्यानं
सगळ्यां ची नचं ता करायची लागलेली सवय.
त्याच्या पायात नु कते च नवकत घेतलेले म्हणू नच
अजूनही पां ढरे शु भ्र असलेले स्पोटि -शू ज. घालणाऱ्याला आनण
त्या शू जना, दोघां नाही अजून एकमेकां चा सराव नाही
हे चालीतू न स्पष्ट् नदसू न येणारं . सां साररक ओझ्यां नी वाकले ल्या
पाठीवर बॅ गपॅ कचं एक नवीनच ओझं . त्याचे खां द्यात रुतणारे
आनण लां बीला जरा जास्तच असलेले पट्टे . त्यानशवाय त्याच्या
खां द्यावर अजू न एक नपशवी. नतच्या खां द्यावर पसि , तट्ट
िुगलेली. त्यातू न अधि वट डोकावणारं आनण वेगवेगळे वास
असलेलं सामान. बघणाऱ्याची उत्सु कता चाळवणारं . प्रवासात
अधि नशशीनं डोकं वर काढलं च तर ठे वलेलं अमृतां जन. मधे अधे चघळायला आनण नपत्तासाठी बरी म्हणू न बरोबर ठे वलेली
लवंग आनण आवळ्याची सु पारी. हात पु सायचा रुमाल. आता
सहा मनहने तरी परत येणार नाही म्हणू न नु कते च डोळे
तपासू न घेतल्यानं नव्या चष्म्याचं नवं कोरं पाकीट. रोज
सकाळी वाचायची छोटी नशवलीलामृताची पोिी. दु सरी मोठी
बॅ गेत असल्याची खात्री दोनदोनदा केलेली. झालंच तर पावडर,
कुंकू, कंगवा. रोजची- ब्लडप्रे शर आनण लागली तर बरोबर
असावीत म्हणू न ठे वलेली इतर औषधं . पासपोटि -नतनकटाव्यनतररि आणखीन महत्त्वाच्या नजनसा. दोन नपढ्या चालत
आलेला, नव्या नातवासाठी घे तलेला नजवतीचा गोि आनण
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त
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मानहती शोधू न दे णं, त्यां चं सामान न्यायला मदत
करणं , ...त्यां ना हवी असे ल तशी चहा, कॉिी आणू न
दे णं, अशी मला जेवढी शक्य असे ल ते वढी मदत तर
करते च करते . आपलीच भाषा बोलणारे असतील तर
मग बघायलाच नको. घर-दे श सोडून कुठल्या
भलत्याच नवमानतळावर बसलेलं असताना आपली
भाषा बोलणारं कुणी सापडलं की, त्यां ना होणारा
आनं द बघणं ही एक पविणीच. त्यां चा प्रवासाचा ताण
काही काळापु रता तरी हलका करता येतो यात
समाधान नमळतं . मग त्यां च्याकडून ते कुणाकडं
जाताहे त वगै रे सवि मानहती भरभरून नमळते . त्यां च्या
सां गण्यातू न चे हऱ्यावरून ले क-लेकीनवषयीचे कौतु क
ओसं डत
असतं .
आपल्याही
आईवनडलां नी
आपल्याकडं पनहल्यादा येताना आपल्यानवषयी असं
कुणाला सां नगतलं असे ल, या नवचारानं माझे डोळे
कायम भरून येतात.
बदलत्या काळानु सार या दोघां मध्ये आता
बदल होत चालला आहे . नतचा आनण त्याचा पोशाख,
सामान बदलत चाललं आहे . चे हऱ्यावरचा
बावचळलेपणा
हळू हळू कमी होतो आहे .
काहीजणां ची तर अमे ररकेची दु सरी-नतसरी नटर प
असल्यानं नकंवा नकमान नसं गापू र-हॉंगकॉंग असा
प्रवास केला असल्यानं परदे श प्रवासाबद्दलचं
गोंधळलेपण कमी झालं य. हे जरी बदलत असलं तरी
अजून बदललं नाहीये ते त्यां च्या आवाजातलं आनण
चे हऱ्यावरून ओसं डून वाहणारं कौतु क, प्रे म, इतका
लां बवरचा प्रवास करण्यामागची कारणं . इतकंच नव्हे ,
या दोघां च्या पं गतीला आता मी केंव्हा हळू च जाऊन
बसू लागलेय, हे मला कळलं च नाही.
इं टरनॅ शनलच काय पण इिल्या डोमे क्तस्टक
नवमानतळां वर कधी एकट्यानं नकंवा कधी बरोबरीनं
प्रवास करणारे असे दोघं नदसू लागलेत. कुठे
कॉले जला लां ब गे लेल्या मु लां कडं जाणारे , काही
दु सरीकडे से टल झालेल्या आपल्या सु ना-जावईनातवंडां कडं ! मान्य आहे की, त्यां चे चे हरे भां बावलेले
नाहीयेत पण त्यां च्या सामानातू न अशा बऱ्याच गोष्ट्ीत
ते सापडतील. त्यां चे चे हरे ही त्याच समाधान-कौतु काचे
असतील. त्यां च्या जाण्यामागची धडपड ओढ अगदी
तीच असे ल.
दू रवर कॉले जमध्ये नशकत असलेल्या मु लीकडं
जाताना नतला आवडते गरम पोळी म्हणू न नतच्याकडं
नसलेलं लाटणं मी माझ्या सामानात कधी ठे वलं, हे
मलाही कळलं नाही. म्हणू नच आजही जेंव्हा केंव्हा
अशा दोघां ना नवमानतळावर बघते त्यावेळी वाटतं हो, काळ बदललाय खरा, माया करायचे
प्रकारही बदलले असतील, पण "हे दोघे" असे पयांत
माया कधीच आटणार नाही या जगातली, हे ही मात्र
नततकंच खरं ...!
***
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मांगळ-िारी
- शु भ्ा गतारे -कोरे (ॲाक्तस्टन, टे क्सस)
गे ले
वषि भर
या
कोरोनामुळे
सगळ्यां नाच घरात कोंडून घ्यावे लागले
होते . कोठे निरायला नाही, कोणाची भेट
नाही, कोणते ही से नलब्रे शन नाही. पण
हळू हळू नवीन जीवनशै लीची सवय होवू
लागली आनण माणू स त्यातही आनं दाचे
क्षण शोधू लागला. बागकाम, कलाकुसर,
पाककृती, जु ने-नवे छं द यां ना तर बहर
आलाच, पण बऱ्याच जणां चे माइलस्टोन
वाढनदवस, लग्नाचे वाढनदवस, ग्रॅ ज्युएशन यासारखे नवशे ष समारं भदे खील
लोकां नी लॅ ाकडाउनचे सवि ननयम पाळू न, वेगवेगळ्या पध्दतीने साजरे
करून खास बनवले . आमच्याही जीवनातील असाच एक नवशे ष नदवस
काहीतरी नवीन अनु भव घे वून अजूनच खास व अनवस्मरणीय करायचा
आमचा पू विननयोनजत बे त होता. पण आकक्तस्मक आले ल्या या
कोक्तव्हडच्या वादळाने सगळा बे त निसकटला. काही तरी वेगळे
करायचे हे ननक्तश्चत होते च पण आता ते कसे करावे हे एक कोडे च होते .
“आपण कोठे तरी नवीन वेगळ्या नठकाणी जावू या ना!”, या माझ्या
वाक्यावर नवऱ्याने अगदी तत्परते ने, “आता काय चं द्रावर जायचे का
मग?” असे मला नचडवत म्हं टले खरे , आनण मग, कोठे आनण कसे जाता
येईल याचे नवचारचक्र माझ्या डोक्यात सु रू झाले . सु दैवाने आमचे
लसीकरणही पू णि झाले होते व नवमानसे वा नवीन ननयमां चे पालन करून
सु रू झाली होती. इतरां च्या अनु भवावरून नवमानप्रवास सु रनक्षत आहे
याची खात्री करूनच बे त आखायला सु रूवात केली. तशी
बकेटनलस्टमध्ये बऱ्याच नठकाणां ची नावे होती. जायच्या नठकाणाची
कोरोनाची पररक्तथिती, हवामान याचा सवि नवचार करणे ही नततकेच
महत्त्वाचे होते . जगप्रनसध्द आचे स नॅ शनल पाकि आनण त्याच्याच जवळचे
केननयन लॅं ड नॅ शनल पाकि हे मुख्य आकषि ण होते पण इं टरने टवर
मानहती गोळा करत असताना अजून एका नठकाणाने माझे लक्ष वेधले .
ते िील िोटो पानहल्यावर मं गळ ग्रहाचे च आहे त की, काय असा भास
होत होता. इिे तर गे लेच पानहजे मग! “अरे नवीन वे गळे नठकाण
सापडले ! चं द्र नाही, आता आपण मंगळावरच जावूया!”, असे मी
अनतउत्साहाने ओरडून नवऱ्याला सां नगतल्यावर त्याने आधी जरा साशं क
नजरे ने च माझ्याकडे पानहले . मग मी त्याला आं तरजालावरचे िोटो व
मानहती सां गून त्याच्या मनातली शं का दू र करायचा प्रयत्न केला. नतिे
कसा अगदी मंगळावर असल्याचाच भास होतो हे पटवण्यात मी
लवकरच यशस्वी झाले . आपली बायको दरवेळी नवीन काहीतरी
नठकाण शोधू न काढते , हे माहीत असल्याने त्याने ननक्तश्चं तपणे मान
डोलावली आनण आम्ही उभयतां नी या मंगळ-वारीच्या प्रस्तावावर
नशक्कामोति ब केले . नवमानाचे व रे झॅ ाटि चे आरक्षणही झाले .
आं तरजालावर शोधाशोध करून व्यवक्तथित प्रवासक्रम आखला व
दोघेही तयारीला लागलो.
वेगवेगळी नठकाणं पहाण्याची व प्रवासाची खू पच आवड
असल्याने मी भलतीच खू श होते . ठरल्याप्रमाणे आम्ही मोॲब, युटामध्ये
पोहोचलो. हवामानाच्या अं दाजानु सार रात्रभर पाऊस चालू होता पण
नजकडे आम्हाला जायचे होते नतकडे मात्र पाऊस दाखवला नव्हता
त्यामुळे काही अडचण नव्हती.
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सकाळी लवकरच नाश्ता करून ननघालो. मोॲब अगदी
छोटे गाव. गावातू न जाणारा मुख्य रस्ता व त्याच्या दोन्ही
बाजूला काही दु काने , गॅ स स्टे शन्स व मोजकीच रे स्टॅ ारं ट् स
इतकेच! एका बाजूला बिाि च्छदीत नशखरां चे ला साल पवित तर
दु सऱ्या बाजूला तां बूस सॅं डस्टोन. नकती नवरोधाभास! सारी
ननसगाि ची नकमया! मोॲब सोडल्यावर रस्त्ात कोठे ही गॅ स
स्टे शन नाही, गाव नाही आनण नं तर ने टवकि पण नसते हे
आधीच वाचले होते . एकुलते एकच असले ल्या स्टारबक्समध्ये
कॅािी घेतली. भरपू र पाणी व स्नॅ क्स जवळ ठे वले होते च.
गाडीचा गॅ स टॅं कही भरला व रस्ता धरला. डे क्तस्टने शनला
पोहोचण्यासाठी जीपीएस दीड तास दाखवत होते .
काल उन्हात चमकणारे ला साल पविताचे बिाि च्छानदत
नशखर ढगात हरवले होते . बाहे र पावसाची ररमनझम, खाली
उतरले ले ढग, गाडीत लावले ली सु रेल गाणी ऐकत व कॅािीचा
घोट घेत आमची मंगळ-वारी सु रू झाली. अगदी मस्त
रोमॅंनटक! दु तिाि पावसाने नभजले ला लाल गु लाबी सॅं डस्टोन
अजूनच गडद भासत होता. मोॲब सोडताच लगे चच आचे स
नॅ शनल पाकिचे ए्क्तक्झट आले .
प्रवेशद्वाराजवळ गाड्ां ची रां ग नदसत होती. क्तरंग
असल्यामुळे प्रवाशां ची गदी नदसत होती. युटाला भेट द्यायला
क्तरंग व िॅाल नहच वेळ उत्तम. इिला प्रदे श वाळवंटी
असल्याने अनतशय तीव्र उन्हाळा, त्यामुळे पयिटकां ची गदी या
दोन सीझनमध्ये च जास्त असते . उजव्या बाजूला जगप्रनसध्द
कमां नीना सोडून आमची गाडी भरधाव वेगाने ननघाली.
रस्त्ावर रहदारी तु रळकच होती. काही मैलानं तर एक्तक्झट
घेवून डावीकडे वळलो. दोन्ही बाजू ला रं गीबे रंगी िरां च्या
वाळू च्या निजले ल्या टे कड्ा नदसत होत्या. पाऊस िां बला
होता व मधू नच कधीतरी सू याि चे दशि न होत होते . सगळ्या
बाजूला दू रवर नक्षनतजापयांत िि लाल, गु लाबी, तपनकरी व
राखाडी रं ग पसरले ले . कधी सपाट, कधी छोट्या टे कड्ा तर
कधी पवित, एकही झाड वा नहरवळ नदसत नव्हती, िि
वाळवंटातील खु रटी झुडुपे . मधू नच एखादा मृगसदृश प्राणी
नदसत होता. आपल्या भक्षकापासू न वाचवण्यासाठी ननसगाि ने
त्यां ना सभोवतालच्या रं गात सहजपणे लपता येतील अशीच
रं गसं गती बहाल केली होती.
ररमोट एररया असल्याने आता िोनमध्ये ने टवकि
नमळत नव्हते . रस्त्ावर दू रपयांत एकही गाडी नदसत नव्हती.
जणू काय सगळा पररसर िि आमचाच होता. हळू हळू
आपण नक्की पृ थ्वीतलावावरच आहोत ना?, अशी शं का येवू
लागली. आपली गाडी बं द पडली तर काय होईल याची
िोडीशी धास्ती वाटत होती पण पु ढे जाऊ लागलो तसे
अधू नमधू न कॅंिसि च्या गाड्ा नदसू लागल्या अन् जीवात जीव
आला. गाडीने एक सुं दर वळण घेतले व समोर तां बूस -राखाडी
रं गाच्या टे कड्ां च्या पाश्वि भूमीवर “Goblin Valley State
Park”ची पाटी नदसू लागली. या पाकिचा इनतहास त्यां च्या
वेबसाईटवर नदला आहे तो असा:खू प वषाां पूवी आपली भटकले ली गु रे शोधत असताना
गु राख्यां ना ही जागा सापडली.
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त्यानं तर १९२० मध्ये ॲािि र शे निन व इतर काही
कंपन्या पयाियी मागि शोधत जेंव्हा इिे पोहोचल्या तेंव्हा नतिे
नदसले ल्या चमत्काररक आकारां नी बनले ली दरी पाहून सारे
अचं नबत झाले . नं तर त्याला मशरूम व्हॅ ली असे सं बोधले गे ले.
१९६४ मध्ये युटा राज्याने याला स्टे ट पाकिचा दजाि नदला.
Entrance Stationवर वीस डॅ ालसि चे नतनकट घेवून
आत गे लो. अजून काही अं तर गे ल्यावर पानकांग लॅ ाट व
कॅंपसाईट् स नदसू लागले . गाडी पाकि करून खाली उतरलो.
वरून नदसणारे दरीतले दृश्य अद् भूत होते . सं पूणि दरी तां बूस
रं गाच्या ननरननराळ्या मशरूम सारख्या आकारां नी व्यापले ली
होती. पायऱ्या उतरून आम्ही व्हॅ लीत आलो व लक्षात आले
की, वरून छोटे नदसणारे हे नवनचत्र आकार बरे च मोठे आहे त .
हे पाकि म्हणजे भूगभाि चा इनतहास दाखवणारे प्रदशि नच आहे .
लाखों वषाां पूवी हा भाग समुद्राखाली होता. वषाि नुवषे झीज
होवून असे आकार बनत गेले. हा पररसर पू णित: सॅं डस्टे ानचा
बनले ला आहे . उघड्ावर पडले ल्या उं च लाल पाषाणाच्या
नभंती ंवर समां तर िर नदसतात. प्रत्येक िराची कठीणता नभि
त्यामुळे जोराचा वारा व पाण्यामुळे होणारी झीजही वे गळी.
मऊ िराची झीज जलद व जास्त असल्याने तो भाग कठीण
िराच्या मानाने लवकर नझजतो. त्यामुळे नचत्रनवनचत्र, मजे शीर
आकार तयार झाले , ज्याला “गॅ ाक्तिन्स” नकंवा “हुडोज”
म्हणतात. इिे प्रत्येकाला आपल्या कल्पनाशिीप्रमाणे
वेगवेगळे ... माणसां चे चे हरे , बदक, कासव, उं ट, झाडे , दरवाजा,
इत्यादी आकार नदसू लागतात.
चुं बनोत्सु क प्रे मी युगुलाचा आकार तर इिले एक नवशे ष
आकषि ण आहे . नतिू नच काही अं तरावर थ्री नसस्टसि पॅाईंट
आहे . नावाप्रमाणे तीन बनहणी उभ्या आहे त असेच वाटते .
िोटोग्रािसि साठी तर हे पाकि म्हणजे पविणीच! Galaxy Quest
व इतरही काही Sci-Fi नचत्रपटात दाखवले ल्या परग्रहावरच्या
दृश्यां चे नचत्रीकरण या पाकिमध्ये च झाले ले आहे असे कळले .
तीन चौरस मैलां चा हा पररसर हजारो हुडोजनी
व्यापले ला आहे . त्यात तीन व्हॅ ली आहे त व पु ढे जाईल तसे
हुडोज मोठे होत जातात. हाईनकंगसाठी खास टर े ल नव्हता.
कोठूनही कसे ही जावे .
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शेवटच्या व्हॅ लीत गेल्यावर मला आपण
दनक्षण भारतातील हे माडपंिी मं नदरां ची रां गच
पहातोय की काय, असे वाटले . नकती शां त, सुंदर
वातावरण होते ते ! जवळच्या इतर भव्य पाक्िस्च्या
तु लने ने िारच लहान, हायवे पासून आत ररमोट
एररयात असल्यामु ळे असेल कदानचत, पण इतके
वे गळे नठकाण असूनही याची ते वढी प्रनसद्धी
झाले ली नाही. कोणत्याही प्रकारचे प्रकाशाचे प्रदू षण
नसल्याने पृथ्वीतलावावरची सगळ्यात काळोखी रात्र
इिे अनु भवायला नमळते व त्यामु ळे हे पाकि आकाश
ननरीक्षणासाठी एकदम उत्तम नठकाण आहे . बरे च
लोक खास त्यासाठी इिे कॅंनपंगला ये तात. इिे
कंॅ नपंगची व्यवथिा चां गली आहे . दोन आरामदायी
सवि सोयींनी यु ि शेल्टसिही आहे त. आम्हाला इिे
काही कॅंपसि भे टले .
तीन/चार तास कसे गेले कळलं च नाही.
अजू न काही अं तर पुढे गेवर ७० िूटां ची गुहा आहे
पण ते िे जाण्यासाठी खास सानहत्य व canyoneering skills लागत असल्याने आम्ही तो नवचार केला
नाही. चढउतार करून पाय िोडे िकले होते .
पोटात कावळे ओरडत होते . नतिल्याच एका
नपकननक टे बलावर आम्ही बरोबर आणले ली
आमची नशदोरी सोडली. धपाट्यां च्या वासाने भू क
अजू नच चाळवली. सोबत आं ब्याचे लोणचे व
शेंगदाण्याची खमं ग चटणी, अहाहा! आपल् या
मराठमोळ्या पदािाां च्या वासाने इिे ही हजे री लावली
तर! पोटपूजा करून अजू न िोडा वे ळ निरलो व
हळू हळू आम्ही परतीची वाट धरली.
मध्यानीच्या उन्हात निकट गुलाबी नदसले ला
सॅंडस्टोन संध्याकाळच्या मावळतीच्या प्रकाशाची
लानलमा चढल्यामु ळे की काय, अजू नच तां बूस
नदसत होता. नकती नवलोभनीय दृश्य होते ते ! पुढे
मोॲबला पोहोचेपयां त मात्र त्याने वे गळे च रूप
धारण केले होते . रात्रीच्या काळोखात त्याचा
अजस्त्रपणा पोटात धडकी भरवणारा वाटत होता.
नदवसभरात एकाच पाषाणाची नकती नवनवध,
अद् भू त रूपे पहायला नमळाली. ननसिगाच्या
कलाकारीला तोड नाही!
दु धाची तहान ताकावर भागली! प्रत्यक्षात
मं गळावर जाणे सध्या स्वप्वत असले तरी,
पृथ्वीवरच्या या मं गळभू मी सदृश प्रदे शाची वारी मात्र
घडली होती. पूविननयोनजत नसतानाही, महामारीच्या
संकटात धाडस करून आम्ही आमच्या जीवनातील
माइलस्टोन- वषाि तील नवशेष नदवस - अशा प्रकारे
वे गळाच अनु भव घे वून अनवस्मरणीय केला.
***
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एकाांवकका - ‘वडनर पाटी’
- सु िीर शां . कुलकर्णी (लेिम, न्यू यॉकि)
(नठकाण: अमेररकेतील एका भारतीयाच्या
घरातील नलक्तव्हंग रूम; वे ळ: शननवार
संध्याकाळच्या नडनर पाटीची तयारी घरात
चालू आहे )
सररता जोशी (नकचनमधून): समीर, नकती
वाजले माहीत आहे का? मी काढू न ठे वलेले
शटि आनण पॅन्ट घातले स ना? तु झ्या
कपड्ां च्या रं गसंगतीबद्दल काही बोलायलाच
नको!
सुधाकर जोशी (हसत हसत): ते कबूल करण्यात मला काही
कमीपणा वाटत नाही. बरं , तु म्ही बायका कुठल्या मूव्हीला जाणार
आहात?... अरे हो, आपल्या सुनील व सुचेता ह्ां ची नपझ्झा पाटी
झाल्यावर तू च त्यां ना घरी आणशील ना?
सररता: (नकचनमधून नलक्तव्हंग रूममध्ये ये ऊन): मू व्हीमध्ये
पॉपकॉनि होतीलच. नं तर आम्ही सवि जणी वाटले तर बाहे र िोडे िार
खाऊन ये ऊ. माझी तर आता जे वण करता करता भू क नाहीशी झाली!
ये ताना मु ले जागी असतील तर त्यां ना घरी घे ऊन ये ईन. त्यां ना नतिे
झोपायचे असले तरी उद्या रनववार असल्याने काहीच प्रॉब्ले म नाही!
सुधाकर: अगं, नडर ं क्सच्या आधी खाण्यासाठी चकणा काय आणला
आहे स?
सररता: हे बघ, ह्ा दोन बश्यां मध्ये शेव व खारे दाणे ठे वले आहे त
मात्र, जनाबाई आनण रमाबाईंच्या नादात चकणा खाऊन पोट भरू
नका!... मी सकाळ पासून खपून केले ले जे वण खाण्यासाठी पोटात जागा
ठे वा, म्हणजे झाले !
सुधाकर (िोडं त्रासून): आलं ध्यानात, मी बाकीच्यां ना त्यासंबधी
आठवण करून दे ईन!
सररता (समजु तीच्या स्वरात): हे बघ, राजकारणातील, तु झ्या
आवडीचा नवषय असो, नकंवा व्यिी असो, त्यां च्यावर टीका केल्यावर
तु झा आवाज, तु झ्या नकळत,चढतो. त्यामु ळे कुणाचा गैरसमज होण्याची
शक्यता आहे , ह्ाची काळजी घे !
सुधाकर (उपरोधाच्या स्वरात, पण हसत हसत): ररतू , तू ना, अशा
पाटीमध्ये मी कसे बोलावे , कसे वागावे याची एक यादीच करून ठे व व
मला ती अशा पाटीच्या आधी दाखवत जा!...अगं, कोनवड नं तर जवळ
जवळ दीड वषाां नी आपल्याकडे नडनर पाटी अरें ज करत आहे . त्यामुळे
तु म्हा बायकां ना एक संध्याकाळ स्वतं त्रपणे मजे त घालनवण्याची संधी
नमळत आहे हे लक्षात ठे व!..तु झा उपदे श आवरून तू आता घराबाहे र
पडलीस तर तु ला उशीर होणार नाही!
सररता: हो, तुझे बरोबर आहे ! सात वाजायला आले आहे त. कोणी
आपल्याकडे ये ण्याआधी मला घरातू न सटकायला पानहजे , नाहीतर
त्यां च्याशी बोलत बसले की, मला जायला उशीर होईल, आनण माझ्या
मै नत्रणींच्या टीकेला तोंड द्यावे लागेल!
(सररता घरातू न घाईघाईने बाहे र पडते . काही वे ळानं तर घराची बेल
वाजते . सुधाकर उठून पुढचे दार उघडतो. संदीप पवार आत ये तात.)
सुधाकर: या, या, संदीप! अगदी वे ळेवर आलात!, मी तुम्हाला सँडी
नाही, संदीपच म्हणणार आहे . बसा... बाकीचे िोड्ा वे ळात ये तीलच...
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Be Comfortable! मी प्रिम ह्ा दे शात आलो ते व्हा माझ्या
ऑनिसच्या लोकां नी नवचारले , आम्ही तु ला सॅम म्हणून हाक
मारू का? ते व्हा मी त्यां ना ननक्षू न सां नगतलं, मला
बालपणापासून सुधाकर असं संबोधतात. माझे नाव काही
अवघड नाही उच्चारायला! मग ले काचे, नशकले माझे नाव
बरोबर म्हणायला!
(परत बेल वाजते . सुधाकर दार उघडून भरत राजे व अशोक
कामत यां ना घरात घे तात)
सुधाकर: तु म्हा दोघां चे स्वागत! या, बसा!
अशोक: आपण जवळजवळ दीड वषाां नी भे टत आहोत,
नाही का?
भरत: सवाां नी व्हॅ क्तक्सनचे दोन दोन शॉट् स घे तल्याने ,
मास्कचे जोखड झुगारल्याने , नकती मोकळं वाटतं आहे !
सुधाकर: अगदी बरोबर! बरं , तु म्हाला आज यायला
काय पानहजे ?
संदीप उिि सँडी: काय काय चॉईस आहे ?
सुधाकर (हसत हसत): ने हमीप्रमाणेच जीन, रम व
बीअर नमळे ल!
संदीप: मला रम आनण कोक चाले ल!
भरत: तु म्हाला माहीत आहे च मी एकच बीयर नपतो !
सुधाकर: भरतराव, खरे म्हणजे तु मचे नाव
सुधाकर...'एकच याला' मधील...असायला पानहजे होते !
(बाकीचे हसतात.)
अशोक: भरतभाऊ, म्हणून मी तु मच्याबरोबर पाटीमध्ये
ये तो! तु म्ही Designated Driver असल्यामु ळे घरी सुखरूप
परतणार ह्ाची खात्री असते हो! सुधाकरराव, मलाही रम व
कोक चाले ल.
संदीप (हसत हसत): म्हणूच आम्ही तु म्हाला शत्रुघ्न
म्हणतो, कारण अशा वे ळी तुम्ही ने हेमी भरतबरोबर असता!
(सुधाकर सवाां चे नडर ं क आणण्यासाठी नकचनमध्ये
जातो.)
संदीप (सवाि ना उद्दे शून): आजचा नदवस िार चां गला
होता नाही? त्यामु ळे गोल्फ खेळायला मजा आली!
भरत: अहो, याडि मधील गवत िार वाढले होते,
त्याकारणाने mowing करून टाकले . अशोक, तु मचा नदवस
कसा गेला?
अशोक: मी तर टीव्हीवर टे ननस मॅ च बनघतल्यावर
चक्क एक डु लकी काढली!
(सुधाकर एका टर े मध्ये सवाां साठी भरले ली नडर ं क्स् घे ऊन
ये तो व कॉिी टे बलवर ठे वतो. परत आत जाऊन चकणा
भरले ल्या दोन बशा घेऊन येतो, आनण सवाां ना त्यां च्या हातात
नडर ं क दे तो.)
संदीप (सवाां च्या हातात नडर ं किास बघू न): चला, सवाि ना
चीअसि!
भरत: मी "चां ग भले !" म्हटले तर चाले ल ना?
सुधाकर: काहीही म्हणा! आपल्या हे ल्थसाठी पीत
आहोत, हे लक्षात असूद्या! नडर ं कबरोबर चकणा खायला नवसरू
नका, पण जे वणासाठी चां गली जागा ठे वा म्हणजे झाले !
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

सररताने , खपून चां गला, स्वयंपाक केला आहे , त्यावर अन्याय
करू नका!
संदीप: (नडर ं कचा घोट घे त घे त) बरं का, सु धाकर, ये ताना
कारमध्ये रे नडओवर, मध्य अमे ररकेतू न, लहान मु लां च्या झुंडी
मे क्तक्सको बॉडि रवर धडक दे त आहे त, असे ओझरते ऐकले ,
...नकतपत खरे आहे ?
सुधाकर (खारे दाणे तोंडात टाकत): होय, ते खरे आहे !
आज इव्हननं ग न्यूजवर त्यासं बंधी ररपोटि दाखवला.
संदीप (शेव तोंडात भरत): खरे म्हणजे बायडनने टर ि
साहे बां च्या पॉनलसीमध्ये बदल केल्यामु ळे, ग्वाटे माला,
हॉन्डोरस व साल्वाडोर या मध्य अमे ररकेच्या दररद्री दे शातू न
ह्ा मु लां चे आईवडील त्यां ना अक्षरशुः अमे ररकेत ढकलत
आहे त, पुढेमागे त्यां च्या मु लां च्या आधारे त्यां चे आईवडीलही
अमे ररकेत प्रवे श करू शकतील या आशेने!
भरत (नडर ं कचा िास खाली ठे वत): अहो, पण त्या
आईवनडलां चाही नाईलाज आहे . त्यां चे दे श गुंडनगरी,
लाचलु चपत, ह्ां नी पोखरले ले आहे त. ... त्यातू न सुटकेसाठी
त्यां च्यापुढे एकच मागि आहे , तो म्हणजे मु लां च्या आधारे
अमे ररकेत ये णे!
संदीप (नडर ं कचा घोट घे त, मोठ्या आवाजात): म्हणून
काय अमे ररकेने सवि जगाच्या उध्दाराचा मिा घे तलाय का?
अशोक (शेवेचा घास भरत): अहो, २०२०च्या अध्यक्षपदाच्या
ननवडणुकीत नहस्पॅननक मतां वर डोळा ठे वून बायडन
साहे बां नी टर िच्या धोरणात बदल करण्याचे ठरनवले , त्यात
काय चूक?
संदीप (तावातावाने): मी तर म्हणतो घोडचूक आहे !
अशा बेकायदे शीर घु सखोरीमु ळे दे शाच्या सुरनक्षतते ला धोका
पोहोचेल, म्हणून टर ि साहे बां नी दनक्षण बॉडि रच्या काही
भागात संरक्षक नभं त उभी केली. पण बायडन सारखे नलबरल
त्याला आता भगदाड पाडत आहे त! आपण नाही का,
पद्धतशीरररत्या क्तव्हसासाठी अजि करून, ग्रीन काडि ची प्रतीक्षा
करून, मग त्यावर अमे ररकेत आलो, पुढच्या दरवाजाने !
भरत (नडर ं कचा एक घु टका घे त): अहो, सवि जगातील
गां जले ले, नाडले ले, नपळवणूक झाले ले लोक आश्रयासाठी
अमे ररकेत ये तात, हा आजवरचा इनतहास नवसरलात का?
संदीप (िोडा आवाज चढवू न): मग आता उत्तरे प्रमाणे
दनक्षण बॉडि रही खुली ठे वा! ये ऊ दे त ह्ा तीन दे शाव्यनतररि
मे क्तक्सकन झंु डीच्या झंु डी! 'आव जाव घर तु म्हारा' धोरणाने
वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपले राहणीमान खालावत जाणार,
गुन्हेगारी वाढणार! मग करा ठणाणा बायडनच्या नावाने !
त्यावे ळेस लक्षात ये ईल टर ि साहे बां नी कसा ह्ा घु सखोरीला
नवरोध केला!
सुधाकर (हातातले नडर ं क खाली ठे ऊन, समजु तीच्या
स्वरात): हे बघा, संदीपराव, भरतभाऊ, एव्हढे लक्षात ठे वा,
की, भनवष्यात आपल्यापैकी कोणाला मदतीची जरुरी भासेल,
त्यावेळी टर ि, बायडन ह्ां च्यापै की कोणीही आपल्या मदतीला
येतील का?... नाही ना!...त्यावे ळी आपल्यापै कीच कोणाची तरी
मदत होईल ह्ाची जाणीव ठे वून, वादनववाद टाळू न, चचाि पु ढे
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चालू ठे ऊया! माझी अशी नवनं ती आहे की, आपल्यात 'मतभेद'
असू शकतात पण 'मनभेद' होऊ दे ऊ नका! ...पण त्याआधी
मी तु म्हा सवाां चे नडरंक रीनिल करतो, त्याचबरोबर चकणाही!
(सु धाकर नकचनमध्ये जातो.)
अशोक: भरत, ही शे व चवीला चां गली आहे , नाही का?
कुठल्या ब्रँ डची, हे सु धाकरला नवचारणार आहे . आपल्या
भागातल्या इं नडयन ग्रोसरीवाल्याला आणायला सां गायला
पानहजे!
(सु धाकर आतू न एका टर े मध्ये सवाां चे नडरंक आणतो व
परत आत जाऊन चकण्याच्या दोन नडशे स घेऊन येतो. )
सु धाकर: भरत, तु मच्यासाठी आता कोक आणला आहे
आनण बाकीच्यां चे रीनिल नडरंक!
अशोक: सु धाकर, ही शे व चां गली खु शखु शीत आहे .
त्याचा ब्रँ ड कुठला आहे ?
सु धाकर: तु म्ही ननघण्याआधी जरूर सां गेन! हां , ह्ाच्याआधी साऊि बॉडि रवरील घु सखोरीचा नवषय चालला होता ना
आपला?
भरत (कोकचा घुटका घेत): मला तर हा प्रश्न भारताच्या
पू विसीमेवरील बां गलादे शी व आता रोनहं ग्यां च्या घुसखोरी
सारखा वाटतो! आधीच भारताची लोकसं ख्या प्रचं ड, त्यात हे
उपरे जवळच्या पनश्चम बं गाल व आसाम प्रदे शात घुसून ते िील
राजकीय वआनिि क समीकरणे बदलत आहे त! भनवष्यात त्या
प्रदे शात सध्याचे अल्पसं ख्य बहुसं ख्य होऊन दे शाची परत
िाळणी करण्याची पाळी येते का, ही शं का ननमाि ण होत आहे .
सं दीप (नडरंकचा एक घुटका घेऊन): माझ्या मते ,
भारतातील बहुसं ख्य पक्षां चे राजकारणी आपली घराणे शाही
नटकवण्यासाठी व अल्पसं ख्याकां चे तु ष्ट्ीकरणाचे राजकारण
खे ळत आहे त.
भरत (हात पु ढे करून): द्या टाळी सं दीप! ह्ा बाबतीत
आपले दोघां चे एकमत आहे ! गे ल्या सात वषाि त पं तप्रधान
मोदी ंनी ह्ापै की काही करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही!
अशोक (शे व तोंडात टाकत): एकदम कबू ल!...पण
कोरोनाची दु सरी लाट भारतात िार झपाट्याने पसरत आहे
त्याला आळा घालण्यात मोदी ंचे भारत सरकार तसे च राज्य
सरकारे असिल ठरत आहे त! आता बायडनचे बघा, त्याने
सत्ता हातात घेतल्यापासू न सहा मनहन्याच्या आं त अमे ररकेत
लसपात्र लोकसं ख्येपैकी ७०% लोकां ना व्हॅ क्तक्सनचा एकतरी
डोस दे ण्याची योजना आखली -Heard Immunity साठी! ती
जवळ जवळ पु री होण्याची शक्यता आहे !
सुधाकर: अहो, भारतात मध्यवती सरकार व राज्य
सरकारे यां च्यात एकवाक्यता नव्हती हा खरा प्रॉब्ले म आहे !
प्रिम राज्य सरकारे म्हणाली की, आम्ही व्हॅ क्तक्सन नमळवू न ते
जनते ला दे ऊ. जेव्हा त्यां च्या लक्षात आले की, हे काम एव्हढे
सोपे नाही, मग त्यां नी पनवत्रा बदलून मध्यवती सरकारकडे
व्हॅ क्तक्सन नमळवून दे ण्याची नवनं ती केली. ह्ा घोळात दोन
मनहने वाया गे ले. दे शातील कोरोनाची दु सरी लाट पू णि
ओसरली नव्हती. भनवष्यात नतसरी लाट येण्याची शक्यता
नाकारता येणार नाही!
सं दीप (नडरंक खाली ठे ऊन): म्हणू नच भारतातील
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

राजकारण्यां चा मला नतटकारा येतो! त्यामुळे मी भारताच्या
बातम्या वाचत नाही, ऐकतही नाही! आता आपण ह्ा दे शाचे
नागररक आहोत तर भारतात काय चालले आहे याची मला
निकीर वाटत नाही. आपल्या भावी नपढीचे व आपले जीवन
आता अमेररकेशी ननगनडत झाले आहे , हे नवसरता काम नये !
भरत (समजुतीच्या स्वरात): सं दीप, माि करा, पण
आपल्या सवाां चा जन्म भारतात झाला त्याची आठवण मला
करून द्यावीशी वाटते . नतिल्या टॅ क्स-पे यसि ’च्या जीवावर नकंवा
मदतीमुळे आपले नशक्षण झाले. त्याच्या जोरावर आपण
अमेररकेत येऊ शकलो, हे नवसरता कामा नये! भारत ही
आपली मातृ भूमी आहे आनण आपण नतचे काही दे णे लागतो
हे ध्यानात ठे वले पानहजे!आपली नं तरची नपढी- आपली मुले,
नातवंडे इिे जन्मल्याने व वाढल्याने भनवष्यात त्यां ना
भारताबद्दल काही आपु लकी राहील की नाही, हे आताच
सां गता येणार नाही. परं तु आपण भारतातील पू र, दु िाळ
इत्यादी नै सनगि क आपत्तीमध्ये तसे च कोरोना महामारीच्या
काळात, इिे राहून काय हातभार लावू शकतो ह्ाचा नवचार
माझ्या मनात आला! त्याबाबतीत बाकीच्यां चे नवचार मला
जाणू न घ्यायचे आहे त.
सं दीप: भरतभाऊ, तु मच्या दे शभिीचा मला आदर आहे ,
पण भारत सरकारवर, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, माझा
नवश्वास नाही, आनण त्यातू न नोकरशाहीवर तर नाहीच नाही!
मला आठवते , राजीव गां धी पं तप्रधान असताना त्यां चे एक
नवधान- ते म्हणाले होते की, सरकारी योजने च्या १००
रुपयां पैकी िि १५ रुपये च जनते पयांत पोहोचतात! त्यामुळे
मी तर कुठल्याही भारतीय सरकारी यंत्रणे मािित मदत
पाठवण्याचा नवचार करणार नाही!
अशोक (शे वेचा घास भरून): सं दीप, तु मचे म्हणणे
अगदी बरोबर आहे . मला वाटते , की, इिे क्तथिरथिावर झालेल्या
आपल्या-सारख्या भारतीयां नी महाराष्ट्र राज्य तसे च बाकीच्या
प्रदे शाच्या नवकास-कायाि साठी काम करणाऱ्या, उदाहरणािि
महाराष्ट्र िौंडेशन व से वा इं टरनॅ शनल सारख्या से वाभावी
NGO मािित डोने शन द्यावी. ह्ा सं थिां चा कुठल्याही
सरकारशी काहीही सं बंध नाही!
सु धाकर: (आपला िास वर करून): अशोक, तु मची
सू चना एकदम सॉनलड! तु म्ही सु चनवलेल्या सं थिां चे
Administrative Expenses िारच कमी आहे त, ह्ा सं थिां ना
IRS मान्यता आहे . अिाि त ह्ा नकंवा दु सऱ्या से वाभावी सं थिां ना
डोने शन दे ण्याबाबतचा चॉईस तु मचा असे ल! हो आणखी, ह्ा
डोने शनचे दोन िायदे मला दाखवायचे आहे त, जे तु म्हालाही
माहीत असतील; एक, मातृ भूमीच्या मदतीसाठी आपला
खारीचा वाटा! दु सरे , आपल्याला भराव्या लागणाऱ्या
अमेररकेतील इन्कम-टॅ क्समध्ये सू ट!
नमत्रां नो, हे सवि िूड िॉर िॉट समजावे! मात्र,आता
प्रत्यक्ष िूडसाठी, सररताने पाटीसाठी केले ले जे वण एन्व्जॉय
करण्यासाठी आपण सवि डायननं ग रूममध्ये जाऊया!
(सवि जण उठतात व पडदा पडतो.)
टीप: या एकां नककेच्या प्रयोगाचे सवि हक्क लेखकाच्या स्वाधीन!
***
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ताऱयाांचे ग्रह

-विनता कुलकर्णी (नशकागो)
अल्बटि आईिाईनचे एक बहुचनचित वाक्य आहे.
"God does not play dice with the universe." (दे व
नवश्वाबरोबर िासे (जुगार) खेळत नाही.) या वाक्यातील दे व
या शब्दामुळे आनण िासे खेळणे– ही क्रीया ननयती-सूचक
असल्याने शास्त्रज्ञ आईिाईन दै ववादी आहे , अशी काहींनी
टीका केली. त्यावर आईिाईनने इ.स. १९५४ मध्ये एका
पत्रातून असे स्पष्ट् केले होते की, ननसगािच्या गनणती
ननयमां वर त्याचा नवश्वास आहे . त्याच्या मते दे व म्हणजे
ननसगि ननयमां नी नवकनसत होणाऱ्या ब्रह्ां डामागची शिी!
याचा अिि, "दे व" एक रूपक म्हणून त्याने वरील वाक्यात
वापरले असावे, कारण जगाच्या वैज्ञाननक संरचनेबद्दल
त्याच्या मनां त अपार प्रशंसा होती.
आईिाईन दै ववादाचा पुरस्कताि असो वा नसो, परं तु
त्याच्या अिाट बु क्तध्दमत्तेमुळे आनण संशोधन-कायाि ने तो
कीतीरूपी अमर झाला हे ननक्तश्चत! शास्त्र, कला नकंवा
अजून कुठले ही क्षे त्र असो, यशाच्या अत्युच्च नशखरावरील
व्यिी समाजात सु पर-हीरो सुपर स्टार-मानले जातात. मात्र
ज्यां च्या अंगी कलागुण व क्षमता असूनही काही कारणाने
यश व प्रनसध्दीचे झगमगाटी वलय जर त्यां ना लाभले नाही,
तर अशा लोकां च्या क्षमतेस समाज कमी ले खू लागतो.
याउलट काहींना प्रनसध्दी लाभते, उल्लेखनीय क्षमता
नसूनही. काही वषाां पूवी मी घेतले ल्या एका नामां नकत
कवींच्या मु लाखतीत ते म्हणाले होते, “भरपूर प्रनसध्दी म्हणजे
चां गली कनवता, असे समीकरण मां डू नये ”. प्रत्यक्षात आनण
सध्याच्या सोशलमीनडयाच्या आभासी जगातही हे नवधान
अनेकां च्या अनुभवां स येते. (’In the current social media
universe, it matters less what you do than how
many people say about what you do.’)
स्कॉनटश डॉक्टर व शास्त्रज्ञ अले क्झांडर फ्ले नमंग
(ऑगस्ट ६, १८८१- माचि ११, १९५५) बद्दल सां गायचे तर
जगाच्या आनण त्याच्याही दृष्ट्ीने एका शुभनदनी, अपघाताने
त्याला पे नननसनलनचा शोध लागला. लं डनच्या सेंट मेरी
हॉक्तस्पटलमध्ये काही प्रयोग करत असताना अचानक
फ्ले नमं गला असे आढळले की, एक नवनशष्ट् (पेनननसनलयम)
बुरशी रोगाच्या सू क्ष्म जंतुंच्या (बॅक्टेररयाच्या) वाढीस प्रनतबंध
करणारा पदािि तयार करते. यातील सक्रीय पदािाि वर लक्ष
केंनद्रत करून त्याने इ.स. १९२८मध्ये त्यां स ‘पेनननसनलन’ नाव
नदले . त्याचे ‘अँ टी-बॅ क्टेररअल’ औषध नवकनसत करण्यामध्ये
इतर शास्त्रज्ञां चाही सहभाग होता. परं तु, त्याकाळी नब्रनटश
वृत्तपत्रां नी फ्ले नमं गच्या कतृित्वानवषयी रकाने भरून
बि
ृ न्मिािाष्र वत्त
ृ

वृत्तपत्रां चा खप वाढला, बहुधा महायुध्दाने ग्रस्त नब्रनटश
जनतेस एका नब्रनटश नायकाची गरज होती. फ्ले नमंगचे ग्रह
पालटले . तो स्टार बनला. नंतर इ.स. १९४५ मध्ये अले क्झां डर
फ्लेनमंग, हॉवडि फ्लोरी व अिि चेन यां ना पेनननसनलनचा शोध
व औषधनवकनसत केल्याबद्दल नोबेल पुरस्कार नमळाला.
िॉमस अल् वा एनडसनच्या नां वावर संशोधनपर अनेक
(१०९३) पेटंट्स आहे त. मात्र ज्यामुळे तो त्याकाळी —१४२
वषाां पूवी-१८७९मध्ये प्रकाशझोतात आला, त्या इलेक्तक्टरक
बल्बची संपूणि संकल्पना त्याची नव्हती. परं तु त्याचा ‘लाईटबल्ब’ घरगुती रोषणाईसाठी परवडणारा ठरला. काबिनयुिबां बूची निलामेंट ननवडण्यापूवी न्यू जसीतील एनडसनच्या
"इन्व्व्हेंशन फ़ॅक्टरी”मध्ये त्याच्या सहकाऱ्यां नी सहा हजाराहून
अनधक चाचण्या केल्या होत्या असं सां नगतलं जातं. त्यानंतर
अचानक योग्य सामग्री सापडून त्यां चे नशीब िळिळले.
“The Drunkard’s Walk”- How Randomness
Rules Our Lives” (by Leonard Mlodinow) या
गाजले ल्या पुस्तकात ले खक म्हणतो, नकत्येकदा आपण
संभाव्यतेचा आयुष्यावर होणारा पररणाम दु लिनक्षत करतो.
आनण बुक्तध्दमत्तेची पातळी आपल्या कल्पनेने, समाजाच्या
अपेक्षेने आनण यशाच्या पातळीनेच मोजतो, अंगभूत
क्षमतेनुसार नाही. अंगी कायिक्षमता असूनही एकाद्याला यश
नाही नमळाले की, सविसाधारणपणे समाजात त्या व्यिीची
बुक्तध्दमत्ता यशस्वी व्यक्तिपेक्षा कमी, असे लोक मानतात. ब्रुस
नवलीस नचत्रपटात झळकण्यापूवी बार टे न्डर होता. हे वाक्य
वाचून लोक त्याच्या पूवाि युष्यातील कष्ट्ां बद्दल आदर व्यि
करतात. कारण समाजास तो आता यशस्वी निल्मस्टार म्हणून
माहीत आहे . पण जेव्हा एकादा बार टे न्डर मला नसनेमात
चमकायचे आहे असं सां गतो, तेव्हा बहुधा लोक, अनवश्वासाने,
‘हो का, पण अगोदर माझा वाईन िास भर बाबा’, असे
म्हणून नवोनदतांच्या स्वप्ां चे अन् क्षमतेचे एकप्रकारे
अवमूल्यनच करतात. लौनकक जगात माणसाचे कतृित्व,
यशावरून ठरवताना ज्यां ना योग्यवेळी वाट सापडली नाही, ते
अकुशल, अकायिक्षम असा गैरसमज बऱ्याचवेळा आढळतो.
“The Drunkard’s Walk” पुस्तकातील नोंदीनुसार
लंडनच्या संडे टाईम्सने पूवी एक प्रयोग केला. सानहत्यक्षेत्रात
मानां नकत ‘बुकर’ पुरस्कारासाठी ननवड झालेल्या परं तु हा
ननकाल जाहीर न झालेल्या दोन कादं बऱ्या त्यां नी ननवडल्या.
त्यातील सुरुवातीची प्रकरणे टं कनलक्तखत करून, त्या दोन मूळ
लेखकां ची नां वे बदलून त्याजागी दोन अज्ञात लेखकां ची नावे
घालून २० प्रमुख प्रकाशकांकडे ते लेखन पाठवण्यात आले.
वीसपैकी एकोणीस प्रकाशकां नी ते (बुकरने पुरस्कारासाठी
ननवडलेले) सानहत्य नाकारले, आनण एका प्रकाशनसंथिेने,
‘ले खन ‘बरे ’ आहे , पण प्रकानशत करू शकत नाही असे
सां गून साभार परत केले.
भयकिा, अमानवीशिी, रहस्य, गुन्हेगारी, नवज्ञान
इत्यादी नवनवध नवषयां वर ले खन करणारा अमेररकन
कादं बरीकार, स्टीिन एडनवन नकंग (जन्म सप्टेंबर २१, १९४७)
हा एक प्रनितयश लेखक.
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स्टीिन नकंगच्या पु स्तकां च्या ३५०+दशलक्ष प्रतींची आजवर
नवक्री झाली आहे . अनेक नचत्रपट, लघुपट दू रनचत्रवाणीमानलका आनण कॉनमक पुस्तकां मध्ये त्याच्या कादं बऱ्या
रुपां तररत झाल्या आहे त. त्यानेही पूवी असाच एक प्रयोग
केला होता. ररचडि बाक्मन नावाने त्याने काही कादं बऱ्या
नलनहल्या. परं तु त्यां स वाचकां चा अनजबात प्रनतसाद नमळाला
नाही. नंतर ररचडि बाक्मन म्हणजेच प्रनसध्द स्टीिन नकंग हे
जाहीर केल्यावर त्याच कादं बऱ्यां ना वाचकां नी डोक्यावर
घेतले. िोडक्यात स्टीिन नकंग आपल्या लेखनगुणाने
नामां नकत- ‘स्टार’ बनला, मात्र, त्याने नाव बदलून नलनहल्यावर
त्याचे ग्रह निरले .
जोएन कॅिलीन रोनलं ग नहला स्वत:लाही कल्पना
नव्हती की, लं डनच्या टर े नमध्ये बसून प्रवास करत असताना
मनां त आले ले किा-बीज नतचे आनििक हलाखीचे, व
माननसक अस्वास्थ्याचे पूवाियुष्य पार बदलू न टाकेल. असे
म्हणतात की, नतने आपल्या टाईपरायटरच्या साहाय्याने
कागदावर उतरवले ला हॅरी पॉटर (भाग १), बारा प्रकाशकां नी
नाकारला पण ते रा आकडा जणुं नतला शुभ ठरला! नतच्या
प्रकाशन-एजं टने नतचे लां बलचक नाव बदलू न ते जे. के
रोनलं ग केले , का, तर ज्या वयोगटासाठी नतने पुस्तक नलनहले ,
त्या मुलामुलींच्या तोंडी सुटसुटीत नाव असावे, म्हणून! जे. के.
रोनलं ग नलक्तखत ‘हॅ री पॉटर अँड द निलॉसॉिसि स्टोन’ ह्ा
पनहल्या कादं बरीने १२ कोटी (१२० नमनलयन्स) प्रती नवक्रीचा
जागनतक नवक्रम केला. रातोरात रोनलं ग स्टार बनली, नतच्या
नावाला वलय प्राप्त झाले . आनण त्यामुळे क्रमश: हॅ री पॉटर
सवि सात पु स्तकां चे जगभरातून स्वागत झाले . नतची पुस्तके
८० भाषात अनुवानदत झाली. पुस्तकां चा ५०+ कोटी (५००+
नमनलयन्स) खप झाला.
जे . के. रोनलंग आनण अशा अनेकां च्या यशोगािा
म्हणजे , आत्मनवश्वास न गमावता जे आपल्या मागाि वर चालत
राहतात ते नकत्ये क वेळा पडले तरी प्रयत्न करत राहतात,
याचा दाखला! आय बी एम.चा आद्य शास्त्रज्ञ िॉमस वॉटसन
एकेनठकाणी म्हणाला होता, ’तुम्हाला यश नमळवायचे
असल्यास, अपयशाचा दर दु प्पट करा’. (िोडक्यात जोमाने
प्रयत्न करत रहा.) यशाची शक्यता आनण त्यामागची इतर
कारणमीमां सा इतर अवलं नबत घटक हा संख्याशास्त्रीय
(Theory of Probability) मुद्दा वेगळा! मात्र दै व म्हणा,
नवधीनलक्तखत समजा, मानवी व्यवहारात त्याचे पडसाद
उमटतातच!
आपण कुणाच्या पोटी, कुठल्या कुटुं बात, समाजात,
दे शात जन्मां स येतो, आनण ज्ञात, अज्ञात अनेक गोष्ट्ींचा
व्यिीच्या जडणघडणीत, यशापयशात वाटा असतो.
स्वत:च्या कतृि त्वाचा गवि करण्याअगोदर त्यामागे स्वत:चे
आनण भवतालचे नकती घटक कारणीभूत आहे त याचा नवचार
केला, तरी माणसाचे पाय जनमनीवर राहतील. यशाची माळ
आपल्या गळ्यात पडण्यासाठी प्रयत्नां बरोबरच योग्यवेळी
योग्यनठकाणी असणे (’Being in the right place at the
right time’) अशा सुदैवाबद्दल कृतज्ञता बाळगणे, या मानवी
बि
ृ न्मिािाष्र वत्त
ृ

वृत्तीचा समाजशास्त्रज्ञ अभ्यास करत आले आहेत. त्यात
त्यां ना असेही आढळले की, यशाबद्दल अहं काराऐवजी
कृतज्ञता व यशामध्ये सुदैवाचाही िोडािार वाटा असू शकतो
असे मानणाऱ्यां मध्ये शारीररक, माननसक व सामानजक
पातळीवरही संतुलन व काहीप्रमाणात सकारात्मक बदल
घडतात. (संदभि- Success and Luck: Good Fortune
and the Myth of Meritocracy, By Robert H. Frank)
िोडक्यात ननिाम कमियोग असो, “प्रयत्ने वाळू चे कण
रगनडता तेलही गळे ” असा कमििलानवषयी आशावाद असो,
‘दै वायत्तं कुले जन्म, मदायत्तं तु पौरुषम् ’ (कोणत्या कुळात
जन्माला यायचे ते नशीबावर अवलं बून असते, पराक्रम मात्र
स्वतुः वर.) असा आत्मनवश्वास असो, आं तररक शिीवर
भरवसा असो, “Randomness in Human Affairs” असं
नकंवा “दै व जानणले कुणी?” असं काहींचं मत असो, अपयश
पचवून यश नमळवण्यासाठी प्रयत्न करत रहाणे... प्रत्येकाच्या
हाती असते, हे ननक्तश्चत!
***

काय नेमके मोजू रे ?
- व्यां कटे श कुलकर्णी (है दराबाद, भारत)

गेलेले की उरलेले, मी काय नेमके मोजू रे ?
सरणाऱ्या या आयुष्याचे वषि कोणते मोजू रे ?
उन्हे सावल्या सोसायाला भान स्वतुः ला हवेच ना?
मावळतीच्या खुणा सभोती, नकती कवडसे मोजू रे ?
असे अचानक सखे सोबती दू र दू र जातात कुठे ?
सतावणारे भास नेमके कुणाकुणाचे मोजू रे ?
होते नव्हते झाले सगळे दोष कुणाला दे ऊ मी?
नवस्कटलेल्या श्वासां चे या कुठवर धागे मोजू रे ?
नचत्र नवदारक होते आहे , या दु ननयेचे रोज अता
हातावरती हात ठे वुनी काय उसासे मोजू रे ?
***
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श्री. यु वान यां च्या मातृ भूमीतू न ननसटले ल्य कोरोना
नवषजं तूने जगभर िै मान घालायला सुरुवात केली व यु वानचे
भाग्य िळिळलें . त्यां च्या कंपनीचा स्टॉक २५ डॉलसि वरून
३५० डॉलसिवर पोहचला, यु वान ह्ाची ने ट विि १५ नबनलयन
डॉलसि झाली. त्यानदवशी, नसस्को नसक्तस्टम कंपनीचे सारे बोडि
ऑि डायरे क्टसि ढसाढसा, आक्रन्व्दून आक्रन्व्दून रडले
असावे त असा अं दाज बां धायला हरकत नसावी.
ह्ा पृथ्वीवर सध्या सगळ्यात मोठा रोग आहे तो
एकले पणाचा! त्यावर झूम कंपनीने झूम मीनटं ग्सचं रामबाण
औषध शोधून काढलं . मं गळागौरीपासून ज्ञाने श्वरीवाचनापयां त सगळ्याकररता झूम वापरण्यात ये ऊ लागलं . शाळा
कॉले जे झूममु ळे परत उघडली व उघडीच रानहली. जे िे
इं टरने ट उपलब्ध, जे िे चार लोकां ना एकत्र यावं सं वाटलं ते िे
झूमने एकले पणाचा पराभव केला. झूम सारखं स्वस्त आनण
मस्त App सामान्य माणसाला उपलब्ध नसतं , तर कोक्तव्हडपेक्षा जास्त लोक नडप्रेशनमुळे मे ले असते यात शंका नाही.
२०२०सालच्या खलनायकाची भू नमका जर चीनला द्यायची
ठरवलं , तर नायकाची भू नमका श्री. यु वान यां ना द्यायला हवी.
एका वषाि च्या आत इं टरनेटमु ळे सारे नवश्व virtual
झालं ! गम्मत अशी, ते मुळातच अिाि त माया आहे , असं
आमचं वे दां त गेली पाच हजार वषे सां गतं य, ते मात्र कुणाच्या
लक्षात आलं नाही.
आता माझं च उदाहरण घ्या. मी सकाळी उठलो, की
पावणेसात वाजता प्राणायामाचा क्लास असतो त्यात सहभागी
होतो. कौतु काची गोष्ट् अशी की, माझ्यासारखे ननदान ४० ते
५० नवद्यािी ह्ा वगाि त असतात. (असा क्लास नसता तर मी
कधीच प्राणायाम नशकलो नसतो.) आश्चयि म्हणजे यात
बहुते क सगळ्या क्तस्त्रया असतात आनण त्याहून आश्चयि
म्हणजे त्यापैकी कुणीही मे कअप केले ला नसतो. (ह्ाला
म्हणतात वै राग्य!) झूमवाल्या यु वान साहे बाने (खरं तर नचनी
माणसाला साहे ब म्हणणे म्हणजे कोल् ह्ाला लां डगा
म्हणण्यासारखं आहे की नाही?) अशी सोय केली आहे , की,
तु म्ही तु मचा कॅमे रा केव्हां ही बंद करू शकता. त्यामु ळे क्लास
बोअर होत असल्यास तु म्ही मध्ये च पळ काढू शकता. अधी
चड्डी घालू न क्लासला बसू शकता. इतकेच नव्हे , क्लास चालू
असतानाही तु मच्या सहवगीयां शी “चॅट“ करू शकता. ह्ा
वगाि त झूम यं त्रणेमुळे जगातले कुठले ही लोक सहभागी होऊ
शकतात. आमच्या गीते च्या झूम क्लासमध्ये निननक्सचे एक
गृहथि असतात. एक बाई पु ण्याच्या व तीन म्हातारे नागपूरचे !
हा वगि संपला की, लगेच योगासनां चा वगि असतो. त्यात तर
आनफ्रकेतली माणसं असतात. सोमवारी संध्याकाळी एकाच
वे ळी ज्ञाने श्वरी व भगवद् गीता असे दोन वगि असतात व
प्रत्ये क वगाि त ३०-४० मु मुक्षु मं डळी असतात. तेिे तोच प्रकार!
फ्लॉररडापासून न्यू यॉकि पयां त सगळ्या पूवि नकनाऱ्यावरील
माणसं त्यात सहभागी असतात.
नमत्रहो, शेकडो स्वामीजी जे करू शकले नाहीत,
(म्हणजे वे दां ताचा प्रसार) ते एरीक यु वानने करून दाखवलं .
हा माणूस कृष्णाचा नाही तर ननदान बोनधसत्वाचा तरी
अवतार असला पानहजे . (श्रीयुत यु वान झे न बुक्तद्धस्ट आहे त,

“झम
ू बराबर झम
ू शराबी”
प्रकाश लोथे (िेन ॲलन, व्हनजिननया)
कुठल्यातरी
जु न्या
नहं दी
नचत्रपटातील “झूम बराबर झूम
शराबी” हे गाणं आठवलं की, मला
हल्ली खुदकन हसू ये तं. ह्ा
गाण्यातला झूम हा शब्द दारू
नपऊन मस्त होणे ह्ा अिाि ने
वापरला होता. पण एकनवसाव्या
शतकाच्या दु सऱ्या दशकात ह्ा
शब्दाचा
अिि
झूम
नामक
टे िॉलॉजी वापरून मस्त होणे असा झाला आहे . अन ह्ाचे
सारे श्रे य कोनवड नावाच्या जंतूला! कोनवडने सगळ्या जगाला
घरबंदीवासात बद्ध केले व झूमने लगेच ह्ा हताश जगाला
पदराखाली घे तले .
माझी पनहली झूम मीनटं ग मला अजू नही आठवते .
२०२०च्या िेब्रुवारीत सवि त्र लॉक डाउन जाहीर झालं आनण
आमचा दर रनववार सकाळचा गीताध्यायनाचा वगि बंद पडला.
पण सुदैवाने आमच्या नचन्मया नमशनने त्याचे झूम मीनटं गमध्ये
पररवति न केलं . आम्हाला झूम मीनटं गची ई-मे ल आली. आनण
आम्ही दोघे ही भे दरलो. कारण झूम म्हणजे काय याची
आम्हाला िोडीही कल् पना नव्हती. त्याचं app म्हणजे काय
अन ते आमच्या प्राचीन गणकयं त्रावर कसं डाउनलोड
करायचं हे माहीत नसल्याने आम्ही हताश झालो. त्या ई-मे ल
मधून ननळ्या अक्षरात एक नलं क होती व खूप धाररष्ट् करून
मी त्यावर क्तक्लक केलं अन अहो आश्चयि म्! भगवान
श्रीकृष्णां च्या कृपेने एक क्तखडकी उघडली, झूम आपोआप
लोड झालं व पासवडि आनण यु झर आय डी टाईप केल्यावर
चक्क आम्हाला आमचे ने हमीचे गुरुजी नदसले . इतकेच नव्हे ,
तर आमच्या वगाि तले सारे सहाध्यायी सुद्धा ते िे होते ! हे पाहून
सौ. अत्यं त प्रसि झाली. नतने चक्क माझे (माझ्या टकलावर)
चुंबन घे तले .
ह्ा मत्यि जगात तु मच्या पेक्षाही कुणीतरी जास्त
अज्ञानी (म्हणजे बुद्दू ) असणं िार महत्त्वाचे असते ! झूम हे
तं त्रज्ञान २०२०च्या पूवी सुद्धा नवद्यमान होते पण नसस्को
नसस्टीम नामक कंपनीच्या मठ्ठ अधूदृष्ट्ीच्या अनधकाऱ्यां च्या
नतजोरीत कुजत पडले होते . त्याला कंपनीचे लोक वे बेक्स
म्हणायचे. व ते िि मोठ मोठ्या कंपन्यां च्या मीटींग्स साठी
वापरले जात होते . वे बेक्सचे इन-चाजि सुपीक में दूचे नचनी
इं नजनीअर एरीक यु आन ह्ाच्या लक्षात आलं की, ही
टे कनॉलॉजी जर स्वस्त दराने सामान्य माणसापयां त पोचवली,
(म्हणजे आय िोनवर App म्हणून नदली), तर कंपनीला खूप
िायदा होईल. पण हे त्यां च्या वररष्ठां च्या मठ्ठ डोक्यात नशरलं
नाही. वै तागाने श्री यु वान कंपनीतू न बाहे र पडले व त्याने
स्वतुः ची झूम क्तव्हनडओ ही कंपनी थिापन केली. पुढील तीन
वषाि त त्याने वे बेक्सचा िलाट (प्ॅ टिॉमि ) इतका सुंदर केला,
की माझ्यासारख्या टे िोिोबलाही तो सहज वापरता यावा.
-

बि
ृ न्मिािाष्र वत्त
ृ

40

नोव्िें बि, २०२१

असे म्हणतात). त्याखेरीज बी. एम. एम. व थिाननक मराठी मं डळे शननवारी दु पारी
कधी नाटक, कधी नबंगो, कधी अं ताक्षरी तर कधी संगीताचे कायि क्रम- हे सगळे
झूमवर आयोनजत करतात! त्यामु ळे मराठी मं डळाच्या कायि क्रमाची संख्या
भलतीच वाढली. खचि कमी व दजाि वाढला. खाणंनपणं नाही, प्रवास नाही,
कायि क्रमां साठी शाळा भाड्ाने घे णे नाही.
आता सहानजकच प्रत्ये क नवीन तं त्रज्ञानाला डाउन साईड असते . त्याला
झूम अपवाद नाही. ह्ा साऱ्या भानगडीत मानवी स्पशि (म्हणजे ह्युमन कॉन्टॅ क्ट
बरं का) नाही. त्यामु ळे माणसं आणखीच तु सडी व एकलकोंडी होणार असलं
भाकीत काही लोक करू लागले . पण मला तरी असं होईल असं वाटत नाही.
मनु ष्यप्राणी मु ळातच सोशल आहे . दीघि पावसानं तर उघाड पडताच जशी एकदम
सवि त्र िुलपाखरं नदसू लागतात त्याप्रमाणे कोक्तव्हडची महामारी गे ल्यावर माणसं
परत नडस्ने वल्ि ड मध्ये , कॉन्सटि ला व दे वळातू न गदी करतील यात मला
नतळमात्र संदेह नाही.
प्रत्ये क यशस्वी माणसाला शत्रू असतात हा जग-ननयम आहे . नसस्को
कंपनीतल्या मत्सरी लोकां नी झूम सवि र (Server) चीनमध्ये असल्याने झूम वापरणं
धोक्याचं आहे , अशी अिवा उठवली. खरं तर आज चीनमध्ये काय नाही? तु मच्या
टॉयले ट पेपरपासून तु मच्या टी व्ही पयां त सगळं च चीनमध्ये तयार होतं . चीनने
मनात आणलं तर ते तु मचा प्रातनवि धीसुद्धा साबोटाज करू शकतात. (टॉयले ट
पेपरमध्ये जर एखाद्या नचंग चँगने नमरचीची पावडर नमसळली तर नवचार करा
काय होईल!) आता मं डळी. तु म्हीच सां गा, आमच्या घरगुती गप्पा, धानमि क
कायि क्रम सत्यनारायण व गीता ऐकून नचनी हे रां ना वै ताग ये णार नाही का? काय
सां गावं , ते कदानचत क्तस्पररच्यु अलसुद्धा होतील, हो की नाही? (ये िे कुणी अशी
शंका उपक्तथित करे ल की नचन्यां ना मराठी कसं समजे ल? आमचे सारे च कायि क्रम
अधिवट इं क्तग्लशमध्ये होत असल्याने हा प्रश्नच सु टतो.) आनण तसं झालं , म्हणजे
नचनी वे दाक्तिक झाले तर तर साऱ्या जगाचं भलं होईल! म्हणजे असं की दलाई
लामा आपल्या नतबेटमधल्या घरी परत जाऊ शकतील, आपल् या भारताला
अकसाई चीन परत नमळे ल, ते िील भारतीय सैननक आनं दाने घरी परत ये तील,
अमे ररकेचं डीिेंस बजे ट एकदम कमी होईल. िोडक्यात म्हणजे नचनी लोकानी
झूमवर ज्ञाने श्वरी ऐकली म्हणजे eavesdropping केलं च तर नवश्वाचं भलं च
आहे . ते व्हा झूमचा Server चीन मध्ये असायला माझी अनजबात हरकत नाही!
ह्ा सगळ्या भानगडीत सुपीक में दूच्या आम्हा भारतीयां नाही योग्य ते श्रेय
द्यायलाच हवं . आमचं प्राचीन वे दाक्तिक तत्त्वज्ञान इतक्या सहजते ने जगभर
पसरवण्यास झूम क्तव्हडीओ हे नकती चपखल ॲप आहे हे आम्ही चटकन
ओळखलं . त्याकररता स्वतुः चा वे ळ व पैसा खचि करून, त्यावर खूप अभ्यास
करून, श्रोत्यां च्या िुरसतीच्या वे ळी त्यां ना भारतीय संत -वाङ्ममयाची ओळख
करून दे णारी कमि योगी माणसं आमच्यात भरपूर आहे त.
िोडी जरी पूविसुकृताची जोडी असेल तर तु म्हाला सद् बुद्धी होते आनण
तु म्ही “नबग बँग निअरी”चे री-रन्स, “िॅनमली फ्युड”चा नधंगाणा नकंवा भारतात
कुठं तरी चालले ली ननरिि क नक्रकेट मॅ च न पाहता, घरबसल्या प्राणायाम नशकता,
योगासने नशकता. पसायदान नकती सुंदर अिि पूणि प्रािि ना आहे , ते तु म्हाला कळतं .
पतं जलीच्या अद् भु त अष्ट्ां ग-योगाची ओळख होते . अन हे सगळं एका नचनी
इं नजननअरमु ळे अन आमच्यातील कमि योगी माणसामु ळे, हे केवढे आश्चयि !
अरे हो, मी कोक्तव्हडला तर नवसरलोच! साऱ्या जगाने कोक्तव्हडमु ळे जबर
आनिि क माननसक व वै यनत्तक नकंमत मोजली पण कोक्तव्हडने च जगाला
अध्यात्माकडे वळवलं हे मान्य करावं लागेल. काही लोक म्हणतात, कोक्तव्हडची
साि गेली, की झूमचं वे ड कमी होईल, असे गृहीत धरून ज्यां नी झूमचा स्टॉक
नवकला, ते अपार दु ुः खी झाले . कारण आता लोकां ना झूमच्या सोईची चटक
लागली आहे .
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झूमवर सुरू झाले ले दासबोध
ज्ञाने श्वरी व गीते चे वगि कधीच बंद
पडणार नाहीत. मे रीलँ डमध्ये राहून
कॅनलिोननि यातल्या माणसां ना प्राणायाम
नशकवणारे कधीच झूमचा त्याग करणार
नाहीत, क्तव्हसा न नमळाल्याने ये िे न ये ऊ
शकणारी नाटके व संगीताचे कायि क्रम
झूमच्या नवमानात बसून आकाशमागे
अमे ररकेत पोचतील. आनण म्हणतील;
झूम झूम के नाचों आ, गाओना, …
गाओ खुशीके गीत, गाओ खुशीके गीत”
LIKE THEY SAY IN ENGLISH,
WORLD WILL NEVER BE THE
SAME!
***

नका
- सुजाता महाजन (नशकागो, इनलनॉय)

नका! नका रे इतकं बोलू .
नका प्रत्ये क गोष्ट्ीवर व्यि होऊ.
िां बवा सगळे आवाज.
हा प्रनतनक्रयां चा गदारोळ िां बवा.
ऐका, पावसाचा आवाज, िें बां चा आवाज
वाऱ्याची शीळ, पाखऱां चं गाणं.
शां तते लाही असतो गूढ आवाज, तो ऐका.
मौनात पण आत बोलत रहाणं िां बवा.
ररकामे ठे वा कान, ररकाम्या ठे वा नजभा
ररकामे ठे वा में दू िोडा वेळ.
आता,
कसलाही ले प न नदले लं एक क्तस्मत
आतू न ये तंय पहा चेहऱ्यावर.
डोळे , नाक, कान,ओठ, गाल...
सगळ्या सगळ्या अवयवातू न
खरं खु रं हसू ये ऊ द्या चेहऱ्यावर.
जगाला वाचवायला एवढं पुरे आहे सध्या.

***
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२०२१ची व्िाळी, आगळी िेगळी, कोविड असे जरी

गांगेकाठचा पक्षी

- अवजत नातू (िोल् सम कॅनलिोननिया)

- मु कांु ् मातंड मोहरीर (सॅ न नडएगो, कॅनलिोननिया)

ना आकां क्षा मनी न अपेक्षा,
सरली सारी सत्त्वपररक्षा
आशा न मनीषा नाही ईषाि
नवरि जीवन आनंद वषाि II १ II
मन-पक्षी मारी उं च भरारी,
मु ि संचारी नक्षनतजे सारी
उघडे नपंजरे समाज बंधने,
गात उडतो मुिी कवने II २ II

आली नदवाळी आनंदाची, ह्ा वषीची असे आगळी वेगळी
बीएमएम पररवाराची, नाच गाणे गीतां नी करूया साजरी

खळखळ वाहे अवखळ गंगा,
धीर गंभीर ती येत प्रयागा
नवसावी पक्षी प्रयागतीिी,
मनी शां ती मती परमािी II ३ II

दू र दे श जरी, नमत्र प्रेमाचे ह्ा नतरीं, मने सौख्यें जुळली
भेट दे ऊ घेऊ, पोशाख खास अन सणाची साडी भरजरी
कंदील शोभवू घरा, चकली नचवडा करू िराळी
तू काय केले नन मी काय केले, याचीच चचाि भारी

जैसे गेले गंगापिणले,
पक्षीजीवन प्रयाग झाले
मनी मंदीरे उं च गोपुरे,
मु खी "जय जगदीश हरे ” II ४ II

कोनवडचा नरकासुर बाहेर, घरातच मां नडली ही नदवाळी
तरी नाही हटायचे, भेटू वेबवर, आपल्या प्रेमात नसे दरी

आठवणीं रानहली बाबां ची रोषणाई, आईची कडबोळी
भाऊराया तर दू र रानहला, बनहणीची माया अंतरी

टाळ मृदंग तालावरती,
भि-गण आरती गाती
नादब्रम्ही गुंगुन जाई
सं ि वाही गंगामाई II ५ II

नमत्र जमवले दू रदे शा, प्रेम नदले घेतले, चाले नटं गळटवाळी
मज्जा करतो दू रदे शी, तरी गतनदनां चा कढ उसळे अंतरी

या पनवत्र पावन गंगातीरी,
प्रशां त पक्षी ध्यान धरी
दृष्ट्ी त्याची पैलतीरी,
मनां त जपतो हरीहरी II ६ II
***

कुपीतील ते नदवस, आठवत साजरी करूया ही नदवाळी
जरी सय येते मायदे शीच्या प्रेमाची, आसू क्षनणक नयनी
चला पुढे जाऊया, नवीन जागवूया आठवणी, ह्ा नदवाळीं
रां गोळी अन चांदणी दाराशी, चला भरूया रं ग जीवनी !
***
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अमृताचा 'ररकामा कॅनव्हास' आपल् याला सु ि करून टाकतो.
िाळणीने केले ल्या नवध्वं सावर आधारले ली नतची 'नपं जर' ही
कादं बरी उत्कृष्ट् ठरली. २००३ मध्ये नतच्यावर नचत्रपट ननघाला.
पं जाबमधल्या क्तस्त्रयां चा आवाज ही अमृताची ओळख होती.
अमृताच्या ले खी स्वातं त्र्य म्हणजे सविसाधारण
व्यिीच्या जीवनाला अिि प्रदान करू शकणारी पण कुणाचं ही
व्यक्तित्व हरवून न टाकणारी व्यवथिा. नतने स्वतुः हे च स्वातं त्र्य
जपलं . सोळाव्या वषी ज्या प्रीतमनसं गाशी नववाह झाला तो
व्यसनी अनण असं वेदनशील ननघाला. दोघां चे स्वभाव अनतशय
नभि होते . दोन मु लं झाली पण त्या पतीपत्नीचं कधी जमलं च
नाही. स्वतं त्र वृत्तीच्या अमृ ताला असा बळजबरीचा सं सार
करणं मान्यच नव्हतं . ते दोघे नवभि झाले . त्यानं तर नतच्या
आयुष्यात आला सानहर. नहं दी नचत्रपट सृ ष्ट्ीतला प्रनितयश
शायर सानहर लु नधयानवी.
दोघां ची ओळख वाढली, मैत्री, गाढ मैत्री आनण प्रे म हा
प्रवास ननुः शब्दपणे चालू होता. लग्न-बं धनात दोघां नाही
अडकायचं नव्हतं . परस्परां वर केले लं काव्य आनण शायरी
यातू नच त्यां चं प्रे म वृद्धी ंगत होत गे लं. सानहरच्या काव्यप्रनतभेने
आनण व्यक्तिमत्वाने नतला झपाटू न टाकलं . मेरा शायर, मेरा
मेहबू ब, मेरा खु दा आनण मेरे दे वता सबकुछ सानहलही है असं
ती म्हणायची. पण सानहरने मात्र अध्याि तच ननरोप दे ऊन मुंबई
गाठली. नतिे त्याच्या प्रनतभेला खू प वाव नमळाला. नहं दी
नचत्रपट सृ ष्ट्ीतला नचत्रपट गीतकार आनण शायर अशी त्याची
प्रनसद्धी झाली. रोज पत्रव्यवहार चालायचा. सानहरने अमृ ताचं
आयुष्यच व्यापू न टाकलं होतं , त्यामुळे ती झुरत रानहली.
त्यातू नच 'आखरी खत' या पु स्तकाची नननमिती झाली.
सानहरला याची जाणीव होती, त्याचं ही अमृतावर
नजवापाड प्रे म होतं . त्याच्या शायरीतू न ते व्यि होत असे .
‘आखरी खत’ या पु स्तकाचं मुखपृ ष्ठ करण्याच्या
नननमत्ताने अमृताची भेट झाली इमरोज या उमद्या नचत्रकाराशी.
इमरोज नतच्यापे क्षा लहान होता, दे खणा तर होताच नशवाय
सानहरच्या नवरहाने पोळले ल्या अमृताला त्या दु ुः खातू न त्याने
बाहे र काढलं . या मनस्वी नचत्रकाराशी नतचे भावबं ध इतके
जुळले की, त्यानं तर तब्बल पिास वषां त्यां नी एकमेकां ची साि
केली. पण त्यां चे प्रे माचे धागे इतके घट्ट झाले की,
एकमेकां साठी "नु सतं असणं" एवढं च त्यां ना महत्त्वाचं होतं .
सतत चाळीस वषां नतच्या ले खनाच्या वेळी ने माने रात्री चहाचा
कप दे णारा इमरोज नतचा नजवाभावाचा सखा, नप्रयकर होता.
कुणीतरी आपली इतकी काळजी मनापासू न घेतंय, ही
भावनाच नतला ले खनासाठी प्रोत्साहन नमळायला पु रेशी
व्हायची. ती त्याला म्हणते ,

अमृता प्रीतम
(जन्म ऑगस्ट ३१, १९१९ मृ त्ू ऑक्टोबर ३१, २००५)

- िसुां िरा पिा ते (िॉस्टर नसटी, कॅनलिोननिया )

“वो कहता िा, वो सुनती िी,
जारी िा एक खेल, कहने सुनने का,
खेलमे िी दोन पनचिया,
एकपर नलखा िा कहो,
एकमे नलखा िा सुनो,
उसके हाि लगी िी वही पची,
नजसपर नलखा िा सुनो,
राजाने कहा जहर नपयो,
वह मीरा हो गयी,
ऋषीने कहा पत्थर बनो,
वह अनहल्या हो गयी,
प्रभु ने कहा ननकल जाओ,
वह सीता हो गयी,
तीन बार तलाक कहा,
तो वह पररत्यिा हो गयी,
घुटती रही उसकी िररयाद,
अटके रहे शब्द,
नसले रहे ओठ, रू
ं धा रहा गला,
उसके हाि कभी नही लगी वह पची
नजसपर नलखा िा कहो “
िोर सानहत्यकार, ज्ञानपीठ पु रस्कार नवजेती आनण
पद्मनवभूषणसह अने क नवनवध पु रस्कारां नी सन्माननत
नसद्धहस्त ले क्तखका अमृता प्रीतम यां च्या ले खणीची चुणूक
दाखवणाऱ्या
या
ओळी
आहे त.
केवळ
सहा
दशकां च्या
कारनकदीत
कनवता, कादं बऱ्या, ननबं ध,
चररत्रं अशी १०० पु स्तकां ची
नननमिती
केले ल्या
या
ले क्तखकेची
सानहत्यसं पदा
अने क भारतीय व परकीय
भाषां च्या माध्यमातू न जगभर
पोचली आहे .
पं जाबातल्या,आता पानकस्तानात असले ल्या गु जरावाला
या शहरात अमृताचा जन्म झाला. वयाच्या अवघ्या सोळाव्या
वषी प्रीतमनसं गशी लग्न झालं आनण अमृता कौर अमृता प्रीतम
झाली. याच वषी नतचा 'अमृ त ले हरन' हा पनहला काव्यसं ग्रह
प्रनसद्ध झाला आनण नतचा ले खनप्रवास सु रू झाला.
अमृताची कनवता अस्सल आहे , स्वानु भवाच्या
अं गारातू न नतचा जन्म झाले ला आहे . वै यक्तिक आनण
सामानजक जीवनात क्तस्त्रयां ची होणारी अवहे लना, कोंडी बघून
नतचं बं डखोर मन उसळतं . दु सरं महायुद्ध, भारतीय
स्वातं त्र्यसं ग्राम आनण नवशे षतुः िाळणीचे चटके सोसले ली ही
मनस्वी स्त्री. नतच्या कनवते त िि नतच्याच आयुष्यातली वे दना
नव्हती, तर त्या काळात होणारी क्तस्त्रयां ची ससे होलपट यां चं
प्रनतनबं ब नदसतं .
बि
ृ न्मिािाष्र वत्त
ृ

‘मैने नजंदगी की सारी कडवाह्ट पी ली
क्यों नक इसमे तुम्हारे इश्ककी बूंद नमली िी’

अमृताच्या शे वटच्या आजारपणात इमरोजने नतची मनापासू न
से वा केली. नतच्या प्रनसद्धीपु ढे हा गुणी नचत्रकार सदै व
झाकोळले लाच रानहला पण इमरोजला त्याची खं त नव्हती.
अमृता इमरोजमध्ये गुं तली असली तरी नतचं सानहरवरचं प्रे म
तसू भरही कमी झालं नव्हतं . १९८० साली जेव्हा सानहरचं
ननधन झालं ते व्हा आपलाच मृ त्यू झालाय असं नतला वाटलं .
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इमरोज-बरोबरीच्या आयुष्याबद्दल 'रनसदी नटकट'
नलनहताना ती म्हणते , "कुणा एका व्यिीला एखाद्या नदवसाचं
प्रतीक मानता येत असे ल तर इमरोज माझा पं धरा ऑगस्ट
होता-माझ्या स्वातं त्र्याची ग्वाही दे णारा; याउलट सानहर हा एक
नवचार होता-हवेत तरळणारा."
अमृता-सानहर आनण अमृता-इमरोज ही दोन्ही नाती
जगावेगळी, जगरहाटीच्या अगदी नवरुद्ध आनण म्हणू नच त्या
काळच्या समाजाला मान्य होण्यासारखी नव्हतीच. पण स्वतं त्र
व्यक्तिमत्वाच्या अमृताने समाजाची पवाि कधीच केली नाही.
लग्नबं धनात न पडता त्यां च्या एकत्र राहण्याला, समाजाची
मान्यता नव्हतीच पण अमृ ताचं म्हणणं असं की, “आम्ही
एकमेकां शी वचनबद्ध आहोत याची कबु ली समाजापु ढे
दे ण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही."
ती पु ढे असं ही म्हणते , "आम्ही लग्न केलं नाही, ही गोष्ट्
खरी. तन, मन, करणी आनण वचन या सवि बाबतीत आम्ही
एकमेकां शी एकननष्ठ आहोत. प्रत्येक समस्ये शी आम्ही
एकत्रपणे सामना करतो. मग आम्ही सामानजक ननयम तोडले
असं का म्हणायचं ? खरं तर समाजापु ढे आम्ही एक अत्यंत
ठाशीव आनण पररणामकारक उदाहरण ठे वलं य."
ती मुिपणे जगली, प्रथिानपत समाजमू ल्यानवरूद्ध
नतने बं ड केलं तरीही ती स्वै राचारी नव्हती. सानहर, अमृता
आनण इमरोज या तीन नबं दूंतून जाणारं वतुि ळ नतने पू णि केलं
आनण ही कहाणी नतने 'अमृ ता-इमरोज-एक लव्ह स्टोरी' या
पु स्तकात मां डली.
अमृता बहुआयामी होती. नागमणी या मानसकाची ती
सं पानदका होती, आकाशवाणीवरची ननवेनदका होती.
राज्यसभेची खासदार होती. 'कागज ते कॅनव्हास' या
पु स्तकासाठी नतला ज्ञानपीठ पु रस्कार नमळाला. नतचं 'सु नहडे ’
हे पु स्तक सानहत्य अकादमीच्या सवोच्च पु रस्काराचं मानकरी
ठरलं . तसं च अकादमीची िेलोनशपही नतला नमळाली.
अमृताला कोणीतरी नवचारलं , "तु मच्या सानहत्यातल्या
नानयका सत्याच्या शोधात घर सोडून जातात, हे समाजाला
घातक नाही का?'
ती शां तपणे उत्तरली, "चु कीच्या सामानजक मू ल्यामुळे
घरं मोडली जातात तर सत्याच्या आग्रहाखातर आणखी काही
घरां ची मोडतोड झाली तरी काही हरकत नाही."
अमृताच्या स्वभावाचे , आयुष्याचे वेगवेगळे ते जस्वी पै लू
आपल्याला नदपवतात. धगधगत्या ले खणीने प्रथिानपत
ले खनाला आनण नवचारां ना जबरदस्त धक्का दे णारी अमृता
आपल्या पनहल्या आजारी नवऱ्याला प्रीतमनसं गला घरी आणू न
त्याची से वा करते . क्तस्त्रयां वरच्या अन्यायाला धीटपणाने वाचा
िोडणारी अमृता प्रे माचे नाजुक भावबं ध अनतशय
कोमलपणाने उलगडते . सानहरवर शे वटच्या श्वासापयांत प्रे म
करते आनण इमरोजला म्हणते ,

नक्षत्राांचा भार वशरीचा
- अविनाश रघुनाथ पटििान (क्तव्हएिा, व्हनजिननआ)

दू र नभींची नक्षत्रे मी, सागरातले मोती
वेचुन केले होते गोळा, धुंदी त्याची होती ॥
कड्ाकपारी दऱ्यांदऱ्यांतुनन वणवण निरुनन आलो
वैभव सारे बघुनन माझे, मीच हरखुनन गेलो ॥
हषाि च्या उन्मादी वदलो, का अशी तू क्तखळल्यावाणी
हे वा वाटत असेल नाही, तुझाच तुजला राणी ?॥
तुझ्याच साठी उभी ही केली, संपत्तीची रास
धोक्यात ठाकलो उभा, लावले सविस्वनच पणास ॥

हे काय? तुझ्या ह्ा ओल्या, नयनकडा शुभ काली
चमकुनन म्हणालो नतजला, का चूक काही का झाली?॥
म्हणाली,
काळ गमनवला सारा, जरी तू हा मज साठी
वस्तूत नवसरला भ्रमुनन, कारण जे होते पाठी ॥
काय करू मी घेवुन, ह्ा व्यिि स्वनगिच्या खाणी
उिळ प्रेम रे ऐसे, नशकनवले तुला हे कोणी ?॥

बहकुनन भटकला कोठे , मज सोडलेस वैराणी
पुसतोस तरीही का रे , ’डोळ्यात तुझ्या का पाणी’॥
कळ एक उमटली क्षणभर, नतज शब्दांच्या ह्ा बाणी
नक्षत्रां चा भार नशरीचा, नवखरुन गेला आणी ॥
***

“मै तुम्हे निर नमलुं गी
कहॉ नकस तरह यह नही जानती
शायद नचनगारी बनकर तुम्हारे कॅनव्हास पर उतरू
ं गी
या शायद तुम्हारे कॅनव्हासके उपर एक रहस्यमय
रे खा बनकर खामोष तुम्हे दे खती रहुं गी ।”
***

बि
ृ न्मिािाष्र वत्त
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लेखमाला - 'हॉलीिूडची फॅक्टरी'
प्रास्ताविक

'हॉलीिूडची फॅक्टरी' (ले ख क्र. १)

- मोहन रानडे (निलाडे नल् िया)
अमेररकेत आले ली पनहली
मराठी नपढी ही व्यवसायाने
बहुतां शी इं नजनीअर अिवा
डॉक्टर होती. कारण या
नपढीला त्याकाळी भारतात
नोकरी
अिवा
व्यवसाय
करण्यास तोच उत्तम पयाि य
होता.
या
नपढीची
मुले
अमेररकेत नशक्षण घेऊ लागली
तेव्हा मात्र या नपढीने आपल्या
मुलां ना- तुम्हाला ज्या नवषयात
रस असे ल ते नशका, असा नुसताच सल् ला नदला नाही
तर मु लां चे ध्ये य पू णि होण्यास माननसक व आनििक
पाठींबा नदला. भारतातही असे नचत्र आता नदसू लागले
आहे . त्याचा पररणाम म्हणून भारत आनण अमेररकेतील
मराठी तरुण नपढी नशक्षण व व्यवसायाचे नवनवध मागि
जोपासत आहे . एवढे च नव्हे तर त्यात अभूतपूवि यश
नमळवत आहे .
या मु लां नी व्यवसायाचा एक पयाि य म्हणून
हॉनलवूड नचत्रपटसृ ष्ट्ी नुसतीच ननवडली नसून त्यात
उत्तम नाव आनण यश नमळवले आहे . अशी वेगळी
कारकीदि ननवडून त्यात यश नमळवणाऱ्या मराठी
युवकां ची ओळख करून दे णारी ले खमाला 'हॉलीवूडची
िॅक्टरी' या मनहन्यापासून सुरू करीत आहोत.
ओळख करून दे ण्यास तशीच एक योग्य व्यिी
- लॉस अँ जलीसचे शनशकां त पानट - बृ हन्महाराष्ट्र
वृत्ताला लाभले आहे त. आपणां पैकी अनेकां सारखेच
शनशकां त यां नी इं नजननअर म्हणूनच अमेररकेत
कारकीदि केली पण त्याचबरोबर त्यां नी ले खन, अनभनय
अशा त्यां च्या आवडीच्या कलां चा पाठपुरावा केला
आनण त्यात उत्तम यश नमळवले .
ननवृत्तीनंतर हॉलीवूडमध्ये नचत्रपट नननमितीच्या
ले खन, नदग्दशि न, अनभनय, नननमिती सल् लागार अशा
अनेक अं गात त्यां चा सध्या नुसता सहभाग नसून, काही
नचत्रपटां साठी त्यां नी नामांकने नमळवली आहेत.
हॉलीवूडमधील
भारतीयां च्या
िोडक्यात
कतृित्वगािा वाचू या, शनशकां त पानट यां च्या या
ले खमाले तू न! ...
***
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- शवशकाां त पानट (लॉस अँजलीस, कॅनलिोननिया)
बरोबर १०८ वषाि पूवीचा नदनां क
एनप्रल २१, १९१३ हा नदवस भारताच्या
नचत्रपट-सृष्ट्ीत सुवणि नदन समजला
जायला पानहजे, या नदवशी दादासाहेब
िाळके
यां नी
“राजा
हररश्चंद्र”
हा मूकपट तयार करुन नचत्रपट सृष्ट्ीचा
श्रीगणेशा केला. त्याच्या पुढल्याच वषी (१
ऑगस्ट १९१४) दादासाहे बांना लं डनच्या
दु सऱ्या भेटीत नमळाले ला नोकरीचा
प्रस्ताव त्यां नी स्वीकारला असता तर भारताच्या नचत्रपटसृष्ट्ीचे
स्वप्च धुळीला नमळाले असते. पण ननयतीच्या मनां त
ननराळे च असावे.
लं डनला नमळाले ल्या त्या नोकरीला नवनम्रपणे नाकारून
दादासाहेब भारतात परतले आनण सत्यवान सानवत्री (१९१४),
लं का दहन (१९१७), श्रीकृष्ण जन्म (१९१८), कानलया मदि न
(१९१९) असे नचत्रपट ननमाि ण करुन त्यां नी भावी नचत्रपट सृष्ट्ीचा
भक्कम पायाच रोवला. अिाि त सुरुवातीला त्यां नी एकट्याने
ननमाि ता, पटकिा ले खक, संकलन, कला नदग्दशिक, कलाकार
ननवड, वेशभूषा रं गभूषा प्रमुख अशा “All in One” जबाबदाऱ्या
पार पाडल्या.
तुलनात्मक दृष्ट्ीनेच पाहायचे झाल्यास अगदी त्याच-वेळी
म्हणजे १९१४ साली, हॉलीवूडमधे काय घडत होते? Cecil B
Demille यां चा पनहला वनहला नचत्रपट (Feature Film) The
Squaw Man हा याच वषी तयार झाला.
दादासाहेब िाळक्यां नी अवघ्या १९ ते २० वषाि त ९५
नचत्रपट (Feature Films) अनण २७ लघु-नचत्रपट (Short
Films) ननमाि ण केले . हे धडाकेबाज कतृित्वच पुढे बॉलीवूडच्या
नननमितीचे पनहले पाऊल ठरले . आता बॉलीवूडमधे वषाि कां ठी
सरासरी १०००च्या वर नचत्रपट तयार व्हायला लागले आहे त.
यामधे इतर म्हणजे तेलगू, तानमळ, मल्याळम् , बंगाली, मराठी
अशा प्रादे नशक भाषांमधले तयार झाले ले नचत्रपट जमा केले तर
तो आकडा वषाि काठी १७०० ते १८०० पयांत जातो.
करमणुकीच्या माध्यमातुन अििप्राप्ती नकती भव्य प्रमाणात
होते ते सुजाण वाचक जाणतातच! आपला भारत दे शदे खील
त्याला अपवाद नाही. नमळकतीच्या रकमेपैकी केवळ नसनेमा
पाहण्यासाठी राखीव बजेट सवि साधारण कुटुं बात ठे वले जाते.
आता हे आकडे च पहाना! नसनेमातून नमळणारे एकंदर
उत्पि (२०१९ मध्ये अकराशे कोटी रुपये) ४३ टक्के बॉलीवूड,
३६ टक्के तेलगू आनण उरले ले २१ टक्के प्रादे नशक भाषां मधले
(तानमळ, मल्याळम्, बंगाली, मराठी) आहे.
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मुद्ाां कन

कोक्तव्हडचा काळ वगळता, भारतीय नसनेमासृष्ट्ी वषाि ला
अठराशे कोटींचा व्यवसाय करते.
या तु लनेने हॉलीवूडची पररक्तथिती काय आहे ? अगदी
अनलकडच्या काळात म्हणजे गे ल्या दशकात हॉलीवूडमधे
(नवशेषत: २०१२ ते २०१६ या काळां त) भारतात तयार होतात
त्याच्या अधे नचत्रपट (Feature Films) तयार झाले . मात्र
YouTube, Short, आनण Feature असे सवि जमा केले तर
तो आकडा १६००च्या आसपास असावा. मात्र २०१४ हे साल
हॉलीवूडला िारसे लाभदायक ठरले नाही. हॉलीवूडमधे या
वषी िि ७०० नचत्रपट तयार झाले तर भारतामधे १९६९
नचत्रपट तयार झाले .
हॉलीवूडनगरी ही जगातल्या साऱ्या नचत्रपटसृष्ट्ीमधे
प्रिम क्रमां काची मानली जाते. नननमितीपासून पटकिाले खन,
कलाकार ननवड, सं कलन, छायानचत्रण, रं गभूषा, वेशभूषा,
प्रकाश योजना, कायिकारी ननमाि ता अशा अनेक नवभागां चे
अनेक प्रकारचे प्रनशक्षण इिे उपलब्ध आहे , त्या तुलनेने
भारतात अशा प्रकारचे नशस्तनशर प्रनशक्षण नमळते पण ते
दु रापास्त आनण क्वनचतच! असे असूनही, भारतातील होतकरू
मंडळी हॉलीवूडमधे कामासाठी येतात, नशीब अजमावून
पाहावे म्हणू न ये तात, आनििक शक्यतेनुसार जमेल तेव्हढे
प्रनशक्षण घे तात, कुणाबरोबर तरी अपाटि मेंट शेअर करतात,
गाडी नसल्याने बसने प्रवास करतात आनण क्वनचतप्रसंगी
पायी जातात. आनण नुसतेच स्वत:च्या पायावर उभे राहात
नाहीत तर पाय घट्ट रोवून उभे राहातात, नां व कमावतात,
पाररतोनषके नमळनवतात, त्यां ना प्रॉजेक्ट करण्यासाठी गळ
घातली जाते , वेळप्रसंगी त्यां नीच तो करावा म्हणुन त्यां च्या
सोयीने प्रॉजे क्ट पु ढेही ढकलतात!
हे सारे घडते तरी कसे? आनण कोण आहे त ही माणसे?
’इिे’ पोहोचायला त्यां ना कशाकशातून जावं लागलं आहे ?
आनण ये िल्या प्रनशक्षण घेतले ल्या अनुभवी बुजुगाांबरोबर ते
एका अिाि ने या जीवघेण्या शयितीत भाग तरी कसे घेतात?
हॉलीवूडच्या या िॅक्टरीत भारतातून आले ले हे लोक
आहे त तरी कोण? त्यां चा आनण त्यां च्या कमियोगाचा िोडक्यात
पररचय करून घे णे हा या ले खमाले चा उद्दे श!

***
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- विद्या हडीकर सप्रे (मररएटा, कॅनलिोननिया)
नहं दुथिानच्या दनक्षणचरणी लोळण
घेणारा सागरसम्राट डोळे भरून
पहातां ना… अगदी चैत्री पौनणिमेला
सूयाि स्त आनण चंद्रोदय एकाच वेळी
पहातां ना; नववेकानंद स्मारकाचं
दशिन घेताना ते नकाशात नदसणारं
दनक्षणेचं अंगठीतल्या खड्ाच्या
आकाराचं पाचूचं नटं ब एकदा प्रत्यक्ष पहावं असं वाटलं !
मग रे नडओ नसलोन- अमीन सयानीची नबनाका
गीतमाला, जगातल्या पनहल्या मनहला पंतप्रधान ‘नसररमाओ
बंदरनायके’ राजीव गां धीची हत्या करणारे तानमळ टायगसि –
अशी वतिमानकालाची नटं ब मनात आली. ‘श्रीपाद’, बुद्धाचा
दात अशी नटं ब भूगोलात वाचले ली, आनण मग आठवणीतल्या
गोष्ट्ीतलं रामायण- सीताहरण, ते अशोकवन- लं कादहन
आनण रामसेतू- मग ते राम-रावण युद्ध आनण पुष्पक
नवमानातून येतां ना सीता आनण रामावरची पुष्पवृष्ट्ी! –
संघनमत्रा बोटीतून श्रीलं केला पोहोचली ती कोणत्या बंदरावर
उतरली असेल? आनण कोलं बो ते अल् मोडा’ अशी व्याख्यानं
नववेकानंदां नी नदली- ते कोलं बो श्रीलं केतलं च का ? अल् मोडा
पानहलं होतं म्हणजे कोलं बोचं दशिन घ्यायलाच हवं आता !
बाकी योजनेची जबाबदारी आमच्या प्रवासदशिकावर
म्हणजे टर ॅ व्हल एजंटवर टाकून आम्ही ननघालो. कोलं बोला
पोहोचल्यावर आमचा प्रवासी मागिदशिक आमची वाट पहात
उभा होता. “मी तुमचा चक्रधर आनण मागिदशिक आहे , माझं
नां व ‘अरुण कीनतिवंत’! त्यानं प्रसिपणे ओळख करून नदली
आनण आमचं लं कादशिन सुरू झालं .
नजिे गौतम बुद्धाला ज्ञानसाक्षात्कार झाला त्या
बोनधवृक्षाची िांदी आणून लावले ला महाबोनधवृक्ष! त्याच्या
सावलीत आम्हीही कृताििपणे नवसावलो!
अरुण कीनतिवंतच्या मागिदशिनाप्रमाणे आम्ही
आज्ञाधारकपणे आनण भक्तिभावाने त्या बुद्धाच्या दं तपेटीचे
दशिन घेतले ! हजारो लोकां च्या शारण्य भावाने केले ल्या
प्राििनेच्या लहरी मनाच्या गाभाऱ्यापयांत पोहोचल्या. “ओम
मनणपदमेन अहं ! बुद्धं शरणं गच्छानम!”चे सूर ओठातून
नकळत उमटले - बोनधवृक्षाखाली समानधस्त झाले ल्या त्या
गौतमाला एक साक्षात्काराचा क्षण गवसला. त्यानं आपले
कमलनयन उघडून नत्रकालाकडे पानहलं . कृतािि हसू
ओठां वर उमटलं आनण क्षणभर नदसले ल्या दातावर
पराववनतित झाले ला सूयिनकरणही कृतािि झाला! त्याच दाताचं
ते साक्षात्कारी दशिन ! मला मनहरून आलं .
श्रीलं केत ‘मूनस्टोन’च्या खाणी आहे त. हा म्हणजे
कानलदासाच्या श्लोकातला चंद्रकां त मणी, मी कधीच
पानहला नव्हता. धुवट दु धी मणी, मध्येच परावनतित प्रकाशाची
तेजाळले ली कळी! तो खाणीतून काढणं आनण त्याला पैलू
पाडणं हे नजनकरीचं काम! मला मणी म्हणजे रत्ने, नहरे

(क्रमश:)
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पहायला िार आवडतात. ते अंगाखां द्यावर घालू न स्वतुः ला
सजवून घ्यावं असं वाटत नाही! पण घेतलीच एक लहानशी
अंगठी! त्या मु नद्रकेमधल्या धूसर चंद्रकांत मण्याच्या अगदी
प्रेमात पडायला झालं ! “व्यनतषजनत पदािाि न अिर: को$नप
हे तू”!... तसं. चं द्राला पाहून चंद्रकां त नवरघळतो अशी
कानलदासाची कनवकल् पना ! इिे मात्र त्या मण्याकडे पाहून
माझा मु खचं द्रमा नवरघळला हे बरीक खरं !
श्रीलं केशी प्रत्येक भारतीयाचं आणखी एक अतूट
आं तररक नात आहे . तो दु वा आहे रामकिेचा. ती रामकिा
लं केत अनेक नठकाणी कळत नकळत भेटते. नहमालयात
सापडणाऱ्या आनण आणखी आजूबाजूला न आढळणाऱ्या
दु नमिळ औषधी वनस्पती श्रीलं केत पाच/सहा नठकाणी तरी
नदसतात. ’द्रोणानगरीचे भाग इिे सां डले ’ अशा दं तकिा
पारं पररक मौक्तखक वाङमयात प्रचनलत आहे त. आमचा
चक्रधर मागि दशि क ती नठकाणं जवळू न नकंवा दु रून दाखवत
होता. एका रमणीय आनण घनदाट जंगलाच्या भागाला
‘अशोकवानटका’ असे नाव आहे .
कोलं बोच्या उत्तरे ला एक नबभीषणाचा राजवाडा
आहे . नतिे नबभीषणाला राज्यानभषेक करणारा लक्ष्मण
कोरले ला आहे . रामाने रावणवधानंतर नजिे नशवपूजा केली ते
नशवमं नदर दाखवतात. ‘नदवुरुिोला’ गावात सीतेच्या
अग्नीनदव्याची दं तकिा सां नगतली जाते. नदवुरुिोला
(Divurumpola) या शब्दाचा नसंहलीमध्ये ‘शपि घेण्याची
जागा’ असा आहे . वाल् नमकी-रामायणात उल्लेख केले ला
अधिचंद्राकृती दगडही तेिे नदसतो. श्रीलं केत सुमारे तीसचे
पेक्षा जास्त नठकाणी रामकिेचे संदभि दे णाऱ्या दं तकिा
प्रचनलत आहे त आनण वाल् नमकी रामायणातले संदभि त्या
थिानाशी आनण किां शी जुळतात. त्या संदभाि शी जुळणारे
पुरावे सापडतात का हे पहाण्याचा प्रयत्न पुरातत्व खाते करत
आहे .
त्या त्या नठकाणची भौगोनलक क्तथिती, वाल् नमकी
रामायणातले ग्रह ताऱ्यां चे उल्लेख आनण “आनकियोअॅस्टरॉनॉमी”चे
तं त्रज्ञान
वापरून
ननक्तश्चत
केले ला
रामायणकाल आनण त्या थिानावरील अवशेषां चे ‘काबिन
डे नटं ग’ करून आले ला काळ याची सुसंगती लागली तरच या
संशोधनाला अिि ये ईल. तो पयांत रामायण हे काल् पननक
महाकाव्य की इनतहास –नल सेतू नकंवा रामसेतू हा नैसनगिक
की मानवनननमि त – रावणाचे सहा सात नवमानतळ दाखवतात
ते म्हणजे नक्की काय होते, पुष्पक नवमान हे वाल् नमकीच्या
कल् पना साम्राज्यातले की खरे ? हे प्रश्न आनण त्यावर
गरमागरम चचाि होत रहाणार! रावणाबद्दल मानहती करून
घेतल्यानशवाय ही चचाि अभ्यासपूणि होत नाही.
रावण हा नवद्वान, कलाप्रेमी, संगीतकार, वेदां चा
अभ्यासक, सानहक्तत्यक, औषधशास्त्राचा अभ्यासक, उत्तम
प्रशासक, योद्धा आनण दहा राज्यां चा सम्राट होता असे
उल्लेख आहे त. त्याची पट्टराणी मंदोदरी ही प्रख्यात
थिापत्यशास्त्रज्ञ मायासुराची कन्या. रावणाच्या काळात
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

श्रीलं का वैभवसंपि असावी. त्यामुळे लं केतल्या नवटादे खील
सोन्याच्या असल्यास आश्चयि नाही! रावणाच्या राजवाड्ांचे
नकंवा सातहजार वषाि पूवीच्या ‘लं कानगरीचे ’ अवशेष अजून
नमळाले नाहीत. परं तु डोंगराळ भागातून वेगाने दळणवळण
व्हावे म्हणून खोदले ल्या मनुष्यनननमित गुहां चे जाळे नदसते.
नतिे तेव्हाच्या थिापत्यशास्त्र, तंत्रज्ञान यां ची चुणूक नदसते.
आज पाण्याखाली असले ल्या (सुमारे दहा िूट) रामसेतू
बां धायला ज्याने रामाला मदत केली तो ‘नल’ हा
थिापत्यशास्त्रज्ञ म्हणजे ‘नवश्वकमाि ’ या थिापत्याचा मुलगा
असे रामायण सांगते. हा सेतू इ.स. १४८० पयांत वापरात होता
असे इनतहास सांगतो. सातहजार वषाि त तेिील समुद्राची
पातळी दहा िुटां नी वाढली असे समुद्रनवज्ञान सां गते.
काहीही असो, ‘रम्बोडा’च्या हनुमान मंनदरातून जो
भव्य ननसगिपट नदसतो तो मनाला वेगळ्याच पातळीवर घेऊन
जातो. सीतेचा शोध घेतां ना या नठकाणी िां बून हनुमानाने
प्रदे शाचे नवहं गावलोकन केले , अशी लोककिा आहे. म्हणून
हे हनुमान मंनदर इिे बां धले आहे नचन्मयानमशनच्या
कोलं बोतील ‘प्रगती’ या केंद्राने! श्रीलं केतील रामायणाचा शोध
घेण्यात श्रीलं का पुरातत्व खात्याबरोबर आणखी काही संथिा
काम करतात नचन्मयानमशन ही त्यातली एक संथिा. त्यां चे
“रामायण इन लं का” हे पुस्तक मला नतिे नमळाले .
कोलं बोतील राममंनदर आनण “सीता इलय”
भागातील सीतारामाचं मंनदर यां च्या मध्ये अनेक नठकाणी
नवखुरले ले रामायण दु वे दाखवणारी श्रीलं का टू ररझमची
(आणखी काही कंपन्यांची ) रामायण टू र आहे असे ऐकले .
हनुमान मंनदरातील हनुमंताचं दशिन घेऊन आम्ही ‘सीता
इलय’च्या नदशेने ननघालो. न्युआरा इलयच्या एका भागालाच
‘सीता इलय’ म्हणतात. बंनदनी सीता इिे झऱ्यावर स्नान करीत
असे अशी दं त-लोक- किा आहे .
‘सीता इलय’ आहे अगदी ननमिनुष्य भागात. सभोवती
उं च पहाड, ननसगिरम्य नननबड अरण्य आनण एकाकीपणे
वाहणारा तो झरा! का कोणास ठाऊक पण नतिल्या शां ततेला
एक क्तखितेचं वलय जाणवलं . कदानचत तो माझ्याच मनाचा
खेळ असेल का? नतिे अनतप्राचीन अशा सीता, राम यां च्या
मूती सापडल्या, असं म्हणतात. अगदी अलीकडल्या काळात
त्या झऱ्याकाठी सीतारामाचं मंनदर कोण्या भिानं बांधलं
आहे ! मंनदर म्हणावं इतकंही मोठं नाही. जेमतेम चार नभंतींची
झोपडीच, पण कोणाला तरी नतिे सीतामाईचं स्मारक करावं
असं वाटलं . नतिेही नतच्याबरोबर नतच्या मनातल्या आनण
नमनातल्या रामाची मूती आहे च !
दशिन घेऊन मागच्या झऱ्याचा तो खळाळ पहात
आम्ही उभे होतो! मन सात हजार वषे मागे जाऊन िबकलं ,
कुठे रहात होती ती बंनदनी सीता? कशी रानहली असेल?
अशीच क्तखि, एकाकी ननराशेत नदवस कंठत असेल का?
जन्माला आली तीच मुळी एकटी! ‘नतचं ’ असं कोण होतं?
‘भूनमकन्या’ म्हणत जनकानं आपलीशी केली; लालन पालन
केलं . कौतुकानं स्वयंवर करून नदलं आनण रामाघरी धाडून
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नदली. ते व्हा सीतेला प्रिमच कोणी ‘स्वतुः चा’ भेटला. प्राणसखा म्हणून
त्याच्या खां द्यावर नवसावली. राजवैभव सोडून त्याच्या जीवावर ननघाली
वनात! अल्लड असेल, पण रामावर सविस्वाचा भरं वसा ठे ऊन
वनातही ननभि यपणे बागडत असे ल.
एक नदवस सगळं उलटं पालटं झालं , ध्यानीमनी नसताना.
कपटानं पळवली जात होती. तेव्हा नपळवटणारा आक्रोश केला
असेल! आपल्याला शोधत येणाऱ्या रामाला वाट सापडावी म्हणून
ननरागस भाबडे पणानं चार दानगने वाटे त टाकत गेली तेव्हा
वास्तवाच्या अं तराची कुठे कल् पना होती? आज येईल उद्या येईल
रघुनाि म्हणू न वाट पहातांना सगळं भाबडे पण रापून गेलं असेल.
“कुठे आहोत आपण? कसं पोहोचावं रामापयांत? कधी भेटेल तो
आता?...” असं ख्य प्रश्नां चे न संपणारे पहाड आनण भोवतीच्या नननबड
अरण्यात लु प्त झाले ला भनवष्याचा प्रकाश!
सखा म्हणावा तो एकच झरा- प्रवाही असा तोच! बाकी
सगळं च साकळू न गेलेलं ! स्नानाच्या नननमत्तानं सीता कदानचत त्या
प्रवाहापाशीच मन उघडं करीत असेल. कधी चार आसवंही प्रवाहात
नवसजि न करून दे त असेल... तर कधी धो धो रडून मन मोकळं
करीत असे ल. सावलीसारखी सोबत करणाऱ्या लक्ष्मणाला घालू न
पाडून बोलल्याच्या आठवणीचे काटे सलत असतील कधी – नप्रय
सख्यानवनां एकटं राहणारी उनमिलाही आठवत असेल कधी...
बळजबरीनं पकडून नेणाऱ्या रावणाची सावली पाण्यात पाहून भीतीनं
जीवाचं पाणी होत असेल. कधी... जीवन संपवून टाकण्याच्या
नवचारां ची सावटं ही भेडसावत असतील...आनण एक नदवस ती
नचरपररनचत मु नद्रका समोर आली तेव्हा नतला काय वाटलं असेल?
गनदमां नी नकती सुं दर रे खाटल्या आहे त नतच्या भावना!
“मुनद्रका अचु क ही ओळखली मी त्यां ची । मज सां ग अवथिा दू ता
रघुनािां ची||” असं ती म्हणते, तेव्हाचा तो राम भेटल्याचा क्षनणक
आनंद आनण पुढच्या क्षणी नतच्या मनात आले ला पनहला प्रश्न, की
“त्या रघु नािाची अवथिा काय आहे ” मग गीतामध्ये आहे त तसे त्या
रामदू ताला नतने अनधरपणानं प्रश्न नवचारले ते इिेच का?
“मनात नवरहानं कष्ट्ी झाले का ते रघुनंदन? हताश होऊन तर
बसले नाहीत ना? धीर तर सोडला नाही ना माझ्या रामाने? की
नवसरूनही गे ला मला? कुणास ठाऊक माझ्यावरचं प्रेम पुसट तर
झालं नाही ना? नेईल ना रे तो मला सोडवून ? केव्हा ये णार म्हणून
सां नगतलं त्याने? अरे , ही मुनद्रका पानहली ना, तर खरं च जीवात जीव
आला. हे बघ माझा एक ननरोप सां ग रघुनािां ना...त्यांना सां ग की,
सगळे प्राण तु मचं कुशल ऐकण्यासाठी गोळा केले आहे त आता
तुम्हाला प्रत्यक्ष पाहीपयांत हा जीव तग धरून राहील!...” कसा नन
काय झाला असे ल तो संवाद ते त्या एक झऱ्यालाच ठाऊक !
कधीही न पानहले ल्या रामदू तासमोर सीतेनं मन मोकळं केलं
असेल! जणू तो नतचा जन्मसहोदरच होता. हनुमंताशी सीतेचं एक
कोवळ्या पालवीचं नातं गुंिलं गेलं असेल. अखंड वहाणारा तो
ननझिरही क्षणभर िां बला असेल का तेव्हा? बोटातल्या मुनद्रकेशी
अस्वथिपणे खेळताना माझ्यासाठी तो क्षणच िां बला. श्रीलं केच्या
आनण माझ्या भावननक नात्याचं मुद्रां कन करून गेला!
***
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

48

हक्क

ले खन आवर्ण रे खावचत्र:- िीर्णा शाह (िू मनिल् ड नहल् स, नमनशगन)

मला ओढ धरतीची
तुझे आकाशाचे गाणे
माझी मं दशी झुळूक
तुझे वादळाचे येणे
माझे छोटे दे वघर
जपे समईची ज्योत
तुझी पाऊले धावती
सहजच वणव्यात
हात नचमणे कोवळे
माझ्या गळ्यात नपलां चे
तुझ्या डोळ्यात कौतुक
झेपावल्या गरुडां चे
कधी माझीही नजर
धावे क्तखडकीच्या पुढे
सृजनाची आस मला
नननमितीच्या नदशें ओढे
क्तखडक्या, नभंती, दारे
एवढे च नवश्व नाही
माझ्या भरल्या ओंजळीत
सृजनाचे बीज राही
केव्हा त्याला द्यावा जन्म,
माझा हक्क नननमितीचा.
माझी काया, माझी भूमी
माझा हक्क ननणियाचा
***
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Greetings for a Happy Diwali
Charity giving to any entity in India is now easy
with Foundation for Small Charities India, Inc. (FSCI)
Granted by IRS A (501 (C)(3) Tax Exempt Status.
You get a tax deduction and do not pay any commission.
You instruct and send, we deliver.
An affiliate ‘Foundation for Small Charity’ (FSC) has the 80-G
and FCRA required Registration in India,
allowing you to give at will, without any red tape.

India recipients of your giving need not be a registered charity.
They do not even need tax exemption (80-G,FCRA).FSC is the answer.
For more detail. Visit our Website “WWW.SmallCharity.Org”
Or Email to Admin@SmallCharity.Org
You will hear from:
Ramesh Sarva, CPA, 183 S. Broadway,#210, Hicksville NY 11801
Cell: 347-232-8668

Join Donor List

and
show your gratitude to your college or university:
SUHASINI JOSHI
KAMALAKAR PENDSE
KISHOR DANDEKAR
KIRAN NANDINI JOAG
MUKUND SHAILA DIDOLKAR
SUBHASH SUHASINI PURANIK
VASANT DHOPESH
RAHUL PUNAM MUTHA
KASI& GEETHA GABBITA
ANDREW LEDERER
JAGDISH & SHUBHANGI THAKUR
KOTESWARA R KUNDA
RAVI NILIMA BHIRUD

बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

COSMIC BEATS
ATHASHREE
AMPTE FOUNDATION
V.T. PATIL FOUNDATION
EDUCATIONAL FOUNDATION
CASP, PATHAK TRUST
DHOPESHWARMAHILA MANDAL
ANAND RISHI Hosp. AHMADNAGAR MH
NIH, INDIA
BUILDASCHOOLININDIA.COM
EDUCATIONAL FOUNDATION
EDUCATIONAL FOUNDATION
WOMEN’S EMPOWERMENT IN INDIA
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With Best Compliments to BMM of North America

तू िाल पु ां

ी

ाणेदार र्ां र्ा Detroit निवासस्थािी
ी

ार्ेदाि. २००

साली

काशशत झालेल्या िी ' ी' िी इच् ा या पुस्तकामुळे मिा

वािकाांना परिचित असलेले व्यर्क्तम व.
मन सुद्र्ध तुझां गोष्ट िाये पचृ ववमोलािी
तू िाल पु ां तुला िां ग या िीनत कशािी
पवाण बी कुनािी

Shri Thanedar, Serial Entrepreneur, Author, Candidate for Governor of
Michigan (2018) and now elected as the State Representative from Detroit,
in the Michigan House of Representative (2021-2023).
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त

नोव्हें बर, २०२१

बृहन्महाराष्टर िृत्त - पुरिर्णी
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म्हातारपणीदे खील होत असावं! ‘म्हातारपण म्हणजे दु सरं
बालपण’ म्हणतात ते म्हणूनच बहुतेक, असा नवचार
प्रसादच्या मनात डोकावत असतानाच त्याला आई-अप्पां चा
एक मजेशीर संवाद आठवला.
“रघ्या, मध्या, जनु सगळ्यां च्या नातवां च्या मुंजी
िाटामाटात पार पडल्या ! अगदी परदे शातून इिे येऊन
सगळी साग्रसंगीत तयारी करून झाली. ना सोशल
नडस्टक्तन्संगची कटकट ना मास्कचं ररस्क!
त्ाांचां आपलां बरां य !” इनत अप्पा.
“असं बोलणं म्हणजे कमालचै तुमची हं ! ‘हं ! झाली
आता त्यां च्याकडची मुंजकायि ’ असं बघून कोरोना आला की
काय ? नाहीss, त्ाांचां बरां य ते तसंच असून्दे पण तुम चं
बोलणं खरं य असं कसं म्हणावं बरं ? अहोs, कोरोना ला
कोण ठाण मांडू दे णारे ? आपल्या नातवाच्या मुज
ं ीला अजून
दोन वषि अवकाशै. तोवर सं शोधक मंडळी त्याला पळतां भुई
िोडी करून सोडतील ! बघालं च तुम्ही !!”
प्रसादच्या मनात आलं , समोरच्याला न रुचणारा मुद्दा
मां डून पटकन वर सकारात्मक साखरपेरणी करणं हे आईला
अगदी सहज जमतं.
रघुकाका, जनुभाऊ नन मधुकाका हे अप्पां चे अगदी
नजवलग नमत्र ! नतघां चीही मुलं परदे शी थिानयक झाले ली.
नाही म्हणायला रघुकाकां चा मोठा मुलगा जवळ आहे म्हणजे
अगदी मुंबईत नाही पण है द्राबादला!
एकुलत्या एका ले काचा, प्रसादचा, जन्म झाला तेव्हा
अप्पां चा चाळीशीत प्रवेश झाले ला होता. म्हणजे
त्याकाळाप्रमाणे तसा उशीरच खरं तर! त्याकारणाने ,
प्रसादच्या नन त्या नतघांच्या मुलां च्या वयात तसं अंतर अंमळ
जास्तच होतं. आपल्याही ले काचं परदे शी असंच बस्तान
बसावं, असं अप्पां ना मनोमन वाटे . पण…
उमज यायला लागल्यापासून प्रसाद मात्र, ‘भारत
सोडून जायचं नाही’ ह्ा मतावर ठाम होता. नन त्याच्या बारावी
परीक्षेच्या ननकालानंतर त्या नदशेने त्याने घेतले ल्या
ननणियामुळेच
तर
अप्पां च्या
नाराजीला
सुरूवात
झाली. आत्ताही तो प्रसंग प्रसादला जसाच्या तसा आठवला.
“प्रसाद, अरे एवढा छान स्कोअर आहे , सुदैवाने
पैशां चीही काही अडचण नाही, तरीही मॅथ्स घेऊन नुसतंच
बीएस्सी करायचा तुझा नवचार अगदीच चुकीचा आहे . अगदी
जवळची उदाहरणं आहे त डोळ्यां समोर! जनुचे दोन्ही ले क
पहा, आयआयटी ग्रॅज्युएट होऊन परदे शी जाऊन पोस्टग्रॅज्युएशन करून छान सेटलदे खेील झाले . एवढं च
कशाला मध्याच्या दोन्ही ले कीनीही बेनसक इं नजननयररं ग
करून पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी पुढे परदे शाचीच वाट
चोखाळली. मी काय म्हणतोय त्याचा पुननविचार होणार आहे
का? की आपलं ‘िोडक्यात समाधान’ ह्ा आईच्या नवचारां च्या
वळणावर जायचं ठरवलं यस?”
“घ्या! हे तुमचं बरं आहे बै! तुमच्या मतानवरुध्द
असले ल्या गोष्ट्ींचं खापर िोडायला माझं डोकं आहे चै.
आईच्या चालीनं चालायला प्रसाद का आता लहानै? “...

त्ाांचां बरां आहे …
- अनुजा बिे (नवले पाले (पूवि), मुं बई, महाराष्ट्र)
बेडरूमचं दार हलकेच
उघडून प्रसादने आत
डोकावून बनघतलं तेव्हा
अप्पां चा डोळा लागल्याचं
ध्यानात आलं त्याच्या.
पंचाहत्तरी जवळ आले ल्या
अप्पां नी होम क्वारं टाईनमध्ये
कोरोनाशी सामना करण्यात
यश नमळवलं खरं , पण
िकवा जरा अनधकच
रें गाळला. बे डजवळ येऊन प्रसादने अगदी हळू च अप्पां चं
पां घरूण सारखं केलं नन क्तखडकीवरचा पडदाही, आवाज न
होईलशा बे तानं ओढू न तो रूमबाहे र पडला.
“सां नगतलं स का ह्ां ना रघुकाकां चा िोन आला होता
ते ? संध्याकाळी नतन्ही नमत्रां ची टोळी भेटायला येतेय ते ? ‘त्यां चं
आपलं बरं आहे , त्यांच्याकडे भरपूर खेळती नन
ऑक्तक्सजनयु ि हवा आहे ’, ही प्रनतनक्रया आलीच असेल
अप्पां ची ! हो नं ?”
आईच्या प्रश्नातला नमक्तश्कलपणा जाणवून प्रसादलाही
हळु च हसू आलं .
“आई, तू पण नं! अगं अजूनही अधनंमधनं श्वास
घ्यायला िोडं जड जातंय म्हणून नचडनचड होतेय गं अप्पांची !
पण मू ळात अप्पा असं काहीही म्हणाले नाही, कारण त्यां ना
झोप लागले य. त्यां ची झोप होईपयांत तू दे खील िोडी नवश्रां ती
घे बरं ”
“चाले ल, िोडं फ्रेश वाटे ल. नन नंतरच्या संवादाला
धारही ये ईल, नाही का ?”
असं म्हणत बेडरूमच्या नदशेनं वळले ल्या पाठमोऱ्या
आईच्या चेहऱ्यावर हलकंसं क्तस्मत असेल ह्ाची खात्री होती
प्रसादला.
मनाची प्रसिता सतत नटकवण्याच्या प्रयत्नात असणं हा
आईचा स्वभाव त्याला चांगलाच माहीत होता. नकंबहुना
त्याच्यामध्ये ही हा आईचा गुण संक्रनमत झालाच होता की
म्हणून तर अप्पां चा राग-नचडनचड, प्रसंगी अपमानास्पद
बोलणं ह्ा सगळ्याशी जुळवून घेणं, सावरून धरणं नन
घरातलं वातावरण हलकं राखणं , हे त्या दोघा मायले कां ना
शक्य होई. अिाि त् स्वप्ाची, प्रसादच्या सहचाररणीचीही छान
साि होतीच जोडीला म्हणा.
तसा आईचा प्रश्न अथिायी नव्हता खरं तर. गेली काही
वषे, ‘त्ाांचां आपलां बरां य’… हे पालु पद, त्या ओघाने नमत्रांच्या
पररक्तथितीशी स्वत:ची केले ली तुलना नन त्यामुळे होणारी
अप्पां ची नचडनचड ह्ा गोष्ट्ी ननत्याच्याच झाल् या होत्या.
साधारणत: बालपणी नवनशष्ट् वयात मुलं अकारणच
रागराग-नचडनचड करतात, ‘नतसरं नन नवसरं ’ म्हणतात, तसं
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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“बीएस्सी करण्यापाठचा त्याचा नवचार कायै हे तरी नवचारा
एकदा”
“शु ध्द गाढवपणाच्या नवचाराबाबत नवचारायचंय काय ?
तो खोडूनच काढायला हवा. कौटुं नबक जबाबदाऱ्या नन
आनििक चणचणीपायी आमच्या ‘बुध्दीच्या भरारीला’ वावच
नमळाला नाही पण म्हटलं ले क ती कसर भरून काढे ल.
कस्सलं काय ! जन्या -मधु-रघु, त्ाांचां बरां य आपलं . परदे श ी
त्यां ची मु लं छान मागी लागलीदे खील! “
उघडपणे दशिवत नसले तरी, अप्पां च्या मनात
प्रसादच्या हुशारीबद्दल अनभमान, प्रेम खूप होतं. प्रसादही ते
जाणून होता. पण ले काबाबतच्या त्यां नी बनघतले ल्या
स्वप्पू तीची ईषाि मध्ये आल्यामुळे प्रसादचा ननणिय कधीच
त्यां च्या पचनी पडला नाही.
ठरवल्याप्रमाणे मॅथ्स घेऊन नवशेष प्रानवण्यासह
ग्रॅज्युएशन पू णि करून आयआयटीमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशनही
पूणि केलं प्रसादने! मॅथ्स नशकवणं नन मुख्य म्हणजे मुलां च्या
मनात ह्ा नवषयाचं असले लं दडपण दू र करणं, हे प्रसादचं
पॅशन होतं .
आधी एका प्रनसध्द क्लासमध्ये वषि -दोनवषां अनुभव
घेतले ल्या प्रसादचा मग स्वत: सुरू केले ल्या क्लासमध्ये
लीलया जम बसत गेला. नशवाय नशकवण्याचीच आवड
असले ली स्वप्ा, पत्नी म्हणून लाभणं हा खरं तर दु ग्धशकिरा
योगच म्हणायला हवा.
‘पु ढे जाऊन ले काला परदे शी पाठवण्यासाठी रक्कम
उभी राहू शकते ’ ह्ा नवचाराने घराजवळच असले ली छोटी
जागा अप्पां नी घेऊन ठे वली होती नतचा प्रसादला क्लास
उभारणीसाठी छान सपोटि नमळाला. अिाि त् अप्पां च्या
मनातलल्या उद्दे शाला तडा गेल्यामुळे त्यां ची नाराजीच होती.
ध्यास असं नामकरण के ले ल्या क्लासमधल्या
अभ्यासाला वषाि ग नणक नवद्याथ्य ाांचे छान ररझल् ट येऊ
लागल्याने अल् पावधीतच प्रसादचं नाव सविदूर पोचू लागलं .
त्यानंतर हळू हळू अप्पां ची नाराजी अंमळ बोिट झाली खरी
पण… नततपतच !
“जनुचं बरं य आपलं ! आधी ‘एकदा ह्ा’, ‘मग त्या’ अशा
दोन्ही ले कां बरोबर प्े झर टर ीपा झाल्या परदे शी! मग
बेबीनसनटं गचं नननमत्तं म्हणूनही ! मज्जाय ले काची”
“मध्याच्या ले की गुणी हो! न नवसरता िोन अस्तो
दोघींचा आलटू न पालटू न! इं नडया टर ीपवरही वषाि दोन वषाि त
न चुकता येतात नन आईबाबां साठी आवजूिन अद्ययावत
इं पोटे ड नगफ्टा आणत असतात. त्ाचां
आपलां बरां
आहे ! ,नशीब असतं एके काचं, अजून काय!”
ह्ा अशा अप्पां च्या नटप्पण्या नन त्यावर आईने
हसतखेळत केले सं वाद-कड्ा हे चालू च राही घरात. अप्पां चं
जरी असं असलं तरी, उताराला लागले ल्या वयात मुलगा-सून
जवळ आहे त हे पाठबळ असणं , घराच्या जवळच मुलासुनेचं
कायिथिळ असणं , घरात अवतीभवती नातवाचं बागडणं , ही
खरं तर माननसक ऊजाि दे णारी नन आजकालच्या काळातली
दु नमिळ गोष्ट् असल्याच्या भावनेनं अत्यंत समाधानी असले ली
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आई मात्र प्रसादला आनंदननधानच वाटे .
वास्तनवक १२ वीला उत्कृष्ट् स्कोअर असले च्या मुलाने
असा वेगळा नवचार करणं खरं च गाढवपणा आहे का?
नशकवण्याचं काम हाती घेणं म्हणजेदेखील नवद्याथ्याां चं भनवष्य
घडवण्यातला सहभाग नानहये का? वय वाढत जाणाऱ्या आईबाबां ना व्हच्युिअल सपोटि ऐवजी समक्ष साि दे ण्याचा नवचार
बाळगणं गैर आहे का? गे दीडे क वषाां पासून आले ल्या
कोरोनाच्या आपत्तीत एकेकट्या पडले ल्या पालकां च्या
नकतीतरी ह्रदयद्रावक किा कानावर येतायत. ‘नतकडे
परदे शी असले ल्या मुलां ना पालक नन इिे असले ल्या
पालकां ना त्यां ची मुलं’ इच्छा असूनही काही मदत करू
शकत नसल्याने होणाऱ्या तगमगीचेही नकतीतरी नकस्से ऐकू
येतायत. ह्ा सगळ्या क्तथितीच्या पडसादापासून आपलं कुटुं ब
वाचलं य, त्याचे माकि तरी आपल्या ‘सो कॅाल् ड गाढवपणाच्या’
ननणियाला नमळणारे त का? नवचारां च्या तंद्रीत गुरिटले ला
प्रसाद बेलच्या आवाजाने भानावर आला.
“या या ! अगदी परिेक्ट वेळ जुळली नतघांची!”
प्रसादने अगदी हसतमुखानं स्वागत केलं अप्पां च्या
नजवलग नमत्रां चं!
“हे काय? तुमचा स्वागत रे कुठाय?” रघुकाकां नी
नमक्तश्कलपणे नवचारलं .
“ बसा तर खरे ! हे आलं सॅननटायझर! तुम्हा सगळ्यां चे
व्हॅक्तक्सनचे दोन्ही डोस घेऊन झाले चैत पण तरीही सोशल
नडस्टक्तन्संग पाळू न खुच्याां ची अरें जमेंट करूनच ठे वले य
अप्पां च्या प्रशस्त रूममध्ये ”.
“खरं म्हणजे अप्पाचेही दोन्ही व्हॅक्तक्सन झाले होतेच
की! अिाि त् त्याचं ननराळचै ! कसलीही लागर्ण पटकन्
लागते त्याला, अगदी नवचारां चीही!” रघुकाकां ची मस्करी
काही लगेच िां बण्यातली नाहीच.
“बाकी काही म्हणा पण प्रसाद तुमच्या सोसायटीचा
ररडे व्हलपमेंट प्ॅ न छानच झाले ला आहे . मस्त प्रशस्त
झाल्यायत नतन्ही बेडरुम्स !! बघ मध्या, घरात यंग जनरे शन
असली की, सगळी बडदास्त अश्शी ठे वली जाते. अप्पा लकी
आहे हं !”
जनुभाऊंची ही नटप्पणी म्हणजे, त्ाांचां आपलां बरां आहे’
याची दु सरी बाजू तर नाही? असा नवचार मनात येऊन
प्रसादला हळू च हसू आलं .
बऱ्याच नदवसां नी चार नमत्रां ची भेट झाली होती. मग
चौकडीच्या गप्पाांची चौकट रं गत गेल ी. ह्ा कोरोना
काळात, मुलांची सासू नगरी (सारख्या सूचना), वैद्यकीय सल् ले
अशा व्हचुिअल गोष्ट्ींचा झाले ला ताप नन नतकडे मुलं कसं
मॅनेज करत असतील ही इिे राहून वानहले ली नचंता, मुलं
जवळ नसण्याची कमतरता इ. गोष्ट्ींचा ऊहापोह झाला.
शेवटी, “अप्पा, तुझां आपलां बरां य ! उशाशी वनहनी,
पायथ्याशी ले क, हवं-नको बघायला तत्पर असले ला
सू नबाईंचा वावर नन मु ख्य म्हणजे मनोऊजाि वाढवणारा
नातवाचा अनप्लग्ड सहवास! आता ह्ा वयात आणखी
काय हवंय ?”
55

नोव्हें बर, २०२१

रघु काकां च्या ह्ा म्हणण्याला जनुकाका नन मधुकाकां
यां च्याकडून एकसू रात नमळाले ल् या दु जोऱ्यामुळे प्रसादची
नजर झटकन आईकडे वळली.

इतक्या नदवसानंतर हसमुख झाले ले अप्पा हळू च
डोळे नटपत होते , आनण आई त्यां कडे कौतुकाने एकटक
पहात होती.
***

िेडसर वनसगाराजा
- सु िीर िमाा विकारी (सॅन होसे, कॅनलिोननि या)
वेडसर मी आहे , का
ननसगिराजा, हा मलाच
पडले ला प्रश्नं आहे . मला
ननसगि व प्राण्यां च्या
डॉकुमेंटरीज (मानहतीपट)
बघायला िार आवडतात.
शननवारी सकाळी, चहा नपता
नपता एखाद्या रे न िॉरे स्ट,
खोल समुद्राच्या तळाशी नकंवा
गोठले ल् या स्नो वरती आपल्या
जुन्या आप्तेष्ट्ां चं आयुष्य बघून
आठवड्ाभराचा शीण गायब होतो. आपण पण प्राणीच, पण
नकती आयुष्य वेगळं . मनुष्य जातीची बुद्धी ही survival
technique ठरली, पण हीच बुद्धी कधी कधी नवपरीत नवचार
करायला लागते . आनण मी नेटक्तफ्लक्स वरच्या “our planet”
ही ननसगि आनण प्राण्यां वर मानलका बघताना आले ले नवचार
नलहायला लागतो. ननवेदक डे नवड अटनबरो जसा एका सीन
कडून दु सऱ्या सीनकडे , कधी आनफ्रकेमध्ये तर कधी एकदम
अंटानटि काकडे वळतो, तसे माझे नवचारदे खील!.
समु द्रपक्षी (seabirds) हजारो मैलां चा प्रवास करून,
एका समु द्राकाठी ये तात. कारण काय तर नपल् लां ना जन्म
द्यायला ! मु ळात सगळ्यां चं या नवषयावर एक मत कसं काय
होतं हे मला कळत नाही ! हजारो जोडयां चं एकमत, “चला
छान उबदार समु द्राकाठी जाऊया, जरा मजा करू,
नपल् लां ना जन्मं दे ऊ” वगेरे. आम्ही आत्ताच एकत्र आलोय,
पनहली तीन वषि मू ल नाही, असा कोणाचाही प्ॅ न नाही.
अमेररकेत थिलां तररत झाल्यावर बरे च कसं सॉफ्टवेअर
इं नजनीअररं गचं काम करतात, तसे इिे पण सगळ्यां चा जॉब
एकच, समुद्रात सू र मारून मासे पकडणं. समुद्र पक्ष्यां ची
“जोडपी” असं मी म्हणतोय, नतडपी, चौडपी पण असतील
काही सां गता ये त नाही. मुळात सगळे सारखे नदसतात आनण
इतके नचकटू न राहतात, ओळख नवसरली की, गेला हा
भलतीबरोबर आज. ती पण अशीच. हे पक्षी ज्यां ना खातात ते
मासे म्हणजे अं नचवीस anchivos/मॅकरे ल. हे पण हजारोंच्या
संख्येने एकत्र पोहोतात. यां ना खालू न डॉल् निन खातात आनण
वरून हे पक्षी. तरी सुद्धा आपल्या खाणाऱ्यां चं काम सोपं
करावं म्हणू न एकत्र पोहतात. हे म्हणजे “आ बैल मुझे मार”
याच्याही पु ढची सामूनहक आत्महत्या झाली “आओ
डॉल् निन्स हमें खाओ”.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

दु सरे समुद्र पक्षी फ्ले नमंगो. हे तर सारखेच गुलाबी
मूडमध्ये. समुद्राचं खारं पाणी आनण नश्रि यां च्या मुळे यां ना
गुलाबी रं ग येतो. “पी हळद हो गोरी” सारखं “खा नश्रि, हो
गुलाबी”. परं तु या गुलाबी मूडला हे लाल भडक डोळे शोभत
नाही बरं का! नपल् लं इतकी गोड़, पण त्यां च्यावर प्रेम
करताना, काळजी घेताना सुद्धा यां चे डोळे रागीट लाल. अशा
लाल डोळ्यां नी संस्कार झाले की, मग नपल् लां चे पण डोळे
मोठं झाल्यावर लालच होतात! मान एवढी लां ब असल्याने,
दोघांच्या मानेचे तीन चार पीळ पडल्या नशवाय नमठी पूणिच
होणार नाही. कवी म्हणतात ना “बगळ्यां ची माळ िुले अजुनी
अंबरात”, ...
अशीच मानेची गाठ मारून यां ची माळ तयार होते.
“कुठं कुठं जायाचं हननमून राया”... हे लावणी गात येतात पण
त्याच लावणीमध्ये “जाताना दोघं आनण येताना नतघं ” होणार
आहे याचा पण यां ना पत्ता नाही. वातावरण िारच गरम होतं
आनण उडत्या न येणाऱ्या नबचाऱ्या नपल् लां ना मैलोंमैल चालत
परत नेतात.
सीन चेंज. आता बीचवरून जंगलात. वाईल् डबीस्ट
(जंगली गाई) - या गाई आनण बैल, “मुसानिर हुं यारो” हे
समूह गीत करून सारखेच टर ॅ व्हल करत असतात. लहान
असेपयांतच गोड नदसतात. मोठे झाल्यावरच काहीतरी होतं.
“लहानपणी तू इतका गोड नदसायचास” ह्ा कॉक्तम्प्मेंटच्या
मागे एक क्रूर टीका असते हे मला या कुरूप बैलांकडे बघून
कळलं . यामुळे जंगली नशकारी कुत्री ह्ा गोंडस नपल् लांच्या
मागे. हे जंगली कुत्रे इतके घाणेरडे का नदसतात हा मला
प्रश्नच आहे. यांच्या तोंडी जाण्याऐवजी मी रुबाबदार
वाघाच्या तोंडात जाईन असं बैलां ची नपल् लं सां गतात. या
कुत्र्यां ची ओळख आपल्या घरातल्या क्युट “गोल् डन ररटर ीवर”,
“पूडल” वगैरे कुत्र्यां शी करून नदली तर, नशकार सोडून,
शरनमंदे होऊन ते पोळी भाजी खायला लागतील, घाणेरडं
अंग लपवायला शटि पॅन्ट मागतील.
आता पावसाळी जंगलाकडे वळू या. हे म्हणजे
न्यूयॉकिच्या मॅनहॅ टन सारखं श्रीमंत जागा. इिे कायम अि
उपलब्ध. नपल् लं आपोआप वाढतात. त्यामुळे नपल् लं झाली
तरी, आईवडील दु सऱ्या नदवसापासून टवाळक्या करायला
मोकळे ! मग डान्स करून मादीला आकनषित करा, कुठे
नतच्यासाठी घर बां धा, डान्स फ्लोअर तयार करा. कसरती
करा. सुंदर नदसण्याचं काम मी करतो बाबा, तू ििं
नपल् लाना जन्म दे , बास! या पक्षां मध्ये सुंदर नदसण्याचं काम
नर करतात हे आपल्याला मोराने दु सरी मध्ये नशकवलं , तेंव्हा
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तो बरा.

लां डोरीला नकती inferiority complex अशी काळजी
वाटायची. हे नर पक्षी इतके सुंदर नदसतात, की, ननळं अंग,
डोक्यावर मोरपं खी तुरा, नपवळी शेपूट, मला अगदी “नरवर
कृष्णा समान“ नाट्यगीताची आठवण आली. आनण कधी
कधी तर एकाच मादीला मोहात पाडण्याकररता ३-४ जण
एकत्र डान्स करतात! भेदरले ल्या डोळ्याने, डान्स संपावा
म्हणून शे वटी मादी एकाला हो म्हणून टाकते. मग क्षणाधाि त
त्या नरवराचा “वर-नर” होतो आनण काम झालं , की पुढच्या
क्षणाला मादी आनण नर नवरुद्ध नदशेला उडून पण जातात.
“मैं तुम्हारे बच्चेकी माँ बनने वाली हूं ” हा डायलॉग ऐकवायला
आनण ऐकायला दोघां ना काही इं टरे स्ट नाही.
इिेतरी अहो पक्षी आहे त, जरा त्यां चा रोमान्स या
गोष्ट्ींशी सं बंध असतो. कधीतरी आपण “पंछी बनू उडती
निरू“ वर उडतो तर “पंख होती तो उड आती रे ” असं
म्हणत आपल्या पं खां ना आपण नमस करतो. पण या रोमान्स
मध्ये बे डकां ना काय पडण्याची गरज आहे ? स्वतुः चं नचकट
शरीर लपवून गप पड ना कोपऱ्यात डराव डराव करत ! पण
नाही, काही बेडूक, मादीला आकनषित करण्याकरता इतके
सुंदर नपवळे नकंवा लाल रं ग धारण करतात की, काही
नवचारू नका. आनण नशवाय त्या अंगातून नवष पाझरवून इतर
कॉक्तिनटटर बेडकां ना “she is mine” करत धमकी दे तात !
मग या बे डकावर आकनषित होऊन रं ग उडाले ल्या माद्या
खुश होतात, आनण लावणी गातात, “गडी अंगानं नपवळा नन
तां बडा, त्याच्या नवषात गावरान झटका ग, त्याच्या नवषात
गावरान झटका!”
आता कॅमे रा निरतो ऑनकिड बी (माश्या/भुंगे) कडे .
नावाप्रमाणे या माश्या ऑनकिड झाडाच्या िुलावर बसतात,
पफ्युिमसाठी, म्हणजे मादीला मोनहत करण्यासाठी हा पफ्युिम
कामी ये तो. पण ऑनकिडचं िूलही धूति असतं बरं का!
Nothing is free in this world असं म्हणतात ना.
ऑनकिडचं िूल फ्री पफ्युिम बरोबर परागकण पण दे तं, म्हणजे
“कबुतर जा जा जा” सारखं, “ऑनकिडमाश्या जा जा जा”
करत हे ऑनकिड या माश्यांतिे दु सऱ्या ऑनकिडला प्रेमपत्र
पाठवतं . आनण नुसतं पत्र वाचून दु सरं झाड गरोदर होतं. हे
बघून या झाडां ची दया आली.
आता अंटानटि काला गारठू या. गेंटू पेंक्तग्वन वसंतऋतूत नकनाऱ्यावर येतात. इिे पण तेच कारण. डोंगराच्या
नशखरावर जावं लागतं यांना मीलनाकरता. पेंक्तग्वन अगदी
दोन पायां वर नृत्य करत तयार! काही अभ्यास, नोकरी, धंदा
नाही तु म्हाला? नुसतं माणसां सारखं डु लत चालणं जमतंय!
यां च्या ओठाला नैसनगिक नलपक्तस्टक असते, दोघां च्याही. या
गेंटू घराण्यामध्ये सगळ्यां चे ओठ लाल चुटुक बरं का! त्यामुळे
शटाि ला लागले ल्या नलपक्तस्टक वरून संशय नसतो. नतचं मन
नजंकण्याकरता, तो नतला प्रेमाची पनहली भेट म्हणून दगडं
आणून दे तो. काय पण भेट! ‘सत्तेपे सत्ता’ नसनेमामधला
असंस्कृत अनमताभ हे मामानलनीला प्रेमाने कनलं गड भेट दे तो,
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Sea Ice/ समुद्र बिाि च्या खाली एक अनोखे जग
असते. तेिे अंटानटि क क्रील लाखोंच्या संख्येने राहतात. ते पण
असेच त्या मगाच्या अंनचवीस/मॅकरे ल सारखे. आमचा जन्म
दु सऱ्याचं अि म्हणून! काय करणार, त्यामुळे सारखं यां च्या
डोळ्यात बिि, कारण डोळ्यात पाणी आलं की, लगेच त्याचा
बिि. पण बिि नवतळला की, पेंक्तग्वनचा िवा त्यां ना खायला
येतो. तसाच हजारो मैल प्रवास करून व्हेल मासे यां ना
खायला येतात. नकती ही खाण्याकरता मरमर! हे व्हेल मासे
नक्कीच भोजन नप्रय ब्राम्हण असावेत. मोठा आ करून दोन
व्हेल मासे एकदम नक्रल् सवर आक्रमण करतात. म्हणजे
एकाच्या तोंडातून घास सुटला तर आयता दु सऱ्याच्या तोंडात
पडे ल, ही आयनडया. उष्ट्ं खरकट्याची या ब्राम्हणां ना पवाि
नाही.
Sea-Ice वरून अचानक कॅमेरा निरतो,
िुलपाखरां वर. आता काय रं गां ची आनण सौंदयाि ची उधळण!
“बन के नततनल नदल उडा” करत आता ििं प्रेमाचा ऋतू.
पण कसलं काय! “नवषारी िुलपाखरू” या कल् पनेनेच माझा
ननसगाि च्या ननरागसतेवरचा नवश्वासच उडाला! प्रेमाचा
अनुभव येताना “butterflies in the stomach” म्हणतात,
पण हे असले िुलपाखरू पोटाच्या ऐवजी डोक्यातच गेले.
म्हणजे अगदी हातावर हळु वार येऊन बसले लं िुलपाखरु
डं ख मारू शकतं! कशाला असल्या सोयी करायच्या
ननसगाि ने? इतकेच नाही, हे नवषारी िुलपाखरू
ं इतकं कुटील
नवचार करतं की, त्याने स्वतुः चे रं ग मुद्दाम दु सऱ्या अशाच
सुंदर पण नबननवषारी िुलपाखरां सारखे तंतोतंत केले ले
असतात, कोणाला कळू नये म्हणून! म्हणजे गोडगोड
क्तखदीक्तखदी हसत येणाऱ्या सुंदर कॉले ज तरुणींच्या कळपात
ही पण तशीच, लाजरी लाल डोळ्यां ची मारे करीण. हीहीही!
बसू का हातावर!?
अरे ननसगिराजा, तुझी ननसगिराणी सोडून गेली का
काय, इतका वेडा झालास ?
***
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व्हे केशन

दोन वषां टर े डनमलवर धावतां ना नदसत होता तो ननसगि
काहीसा वेगळा भासतो, तो खरा की हा? आता समोरचा
ननसगि हवाहवासा वाटतो. झाडाची पानं हलतात तेव्हा तो वारा
अंगापयांत पोहोचतो आनण आपण शहारतो. "वारा असा
असतो तर!" आपण स्वतुः शीच उद्गारतो.
अजून एक-दोन नदवसात आपण चां गले सरसावतो. हे
खरं जग! हा खरा ननसगि ! टर े डनमलचा ननसगि खोटा, िसवा.
मनाची खात्री पटते . काहीशी नवरिी येते. नकोच तो पैसा, ते
स्टे टस. का धावतोय आपण? कशासाठी? कोणासाठी?
कशासाठी हे सगळं ? असंख्य प्रश्न िेर धरतात. आता इिेच
राहायचं , मनाचा ननश्चय होतो. काही गरज नाही टर े डनमलवर
धावायची. माझं आयुष्य माझं आहे , दु सरं कोणी मला
धावायला लावू शकत नाही. नाहीच धावणार मी आता.
घड्ाळ त्याच्या वेगाने सरकत रहातं . नदवस पायाखालच्या
वाळू सारखे ननसटत जातात. बघता बघता परतीची वेळ येते.
मन आक्रोश करतं "मला आता नाही धावायचं, मी िकलोय".
कानातली पक्षां ची कुजबुज मनात नझरपण्याआधी संपलेली
असते . टर े डनमलची रटरट कानात घुमायला लागते . सवयीने
आपण उडी मारून टर े डनमलच्या दोन्ही कडां वर पाय ठे वतो.
डोळ्यां समोर टर े डनमल धावत असते , ती कोणासाठी िां बत
नाही. आपण सुि मनाने नतच्याकडे बघत राहतो पण
नतच्यावर पाय ठे वायला मन धजत नाही. "काहीतरी चुकतंय,
काहीतरी चुकतंय" मन चुकचुकत राहतं.
नजर बाजूला लटकणाऱ्या सुईकडे जाते . नशेची
सलाईन! कोणासाठी ती नशा पैसा, कोणासाठी प्रमोशन,
कोणासाठी मुलां चं भनवतव्य, कोणासाठी हक्काचं
घर. भनवष्याचा कधी न वठणारा, तरी प्रत्येकजण गळ्यात
नमरवणारा चेक. प्रत्येकाची नशा ननराळी. "हे काही खरं नाही
गड्ा, नशेनशवाय धावणं कठीण आहे ." आपण मनाला
समजावतो. आपली नशा आपणच ननवडतो. सुई हातात
नशरल्यावर सुरुवातीला त्रास होतो. डोळ्यातून एक िेंब
अलगद खाली ओघळतो. पण काही क्षणात नशा नतचं काम
बजावते . संवेदना बोिट होऊ लागतात. virtual reality चा
गॉगल पुन्हा खुणावू लागतो. आपण नकळत तो डोळ्यां वर
चढवतो आनण कानाला नॉइज कॅन्सनलंग हे डिोन्स लावतो.
क्षणात टर े डनमल नदसेनाशी होते .
पुन्हा तोच समुद्र नकनारा, तोच लाटांचा आवाज, नदसत
असून हाती न लागणारा िसवा वारा. आपण मनाचा नहय्या
करून टर े डनमलवर पावलं टाकतो आनण सवयीने धावू लागतो.
धावत राहतो ऊर िुटे स्तोवर, पुढच्या व्हेकेशनपयांत!

- गायत्री गद्े (टोरां टो, कॅनडा)
टर े डनमल धावते आहे .
डोळ्याचा virtual reality
गॉगल
समुद्र
नकनारा
दाखवतोय. नकनाऱ्याने आपण
धावतोय,
ताशी
१००
नकलोमीटरच्या वेगाने. कानाचे
हे डिोन समुद्राच्या लाटा
ऐकवताहे त. वाऱ्याने
नकनाऱ्यावरची झाडं हलतांना
नदसतात. पण तो वारा आपल्या पयांत पोहोचतच नाही.
आपल्या अं गातू न घामाच्या धारा वाहत राहतात. समुद्राच्या
लाटां चंदेखील तसं च. लाटा पायां च्या अगदी जवळ येऊन
िुटतात. पण तु षार आपल्यापयांत पोहोचतच नाहीत. तरी
आपण धावत राहतो. ऊर िुटे पयांत. समुद्रात डॉक्तल्फन
नदसतोय. पण िां बून बघायला वेळ नाही. टर े डनमल धावतेय.
आपणही धावलं पानहजे . "िांबला तो संपला".
अचानक डोळ्यां समोर मेसेज फ्लॅश होतो. "The
vacation you booked 3 months ago, starts today".
धावता धावता आपण उडी मारून टर े डनमलच्या दोन बाजूंना
पाय ठे वतो. टर े डनमल कोणासाठी िां बत नाही. ती आपल्यानशवाय तशीच धावत राहते . आपण डोळ्यां वरचा virtual
realityचा गॉगल काढू न बाजूला ठे वतो. कानाचे नॉइज
कॅन्सले शन हे डिोन्स काढतो. दोन वषां झालीत अनवरत
धावतोय. मनात उत्सुकता "एवढ्या नदवसात नक्की कुठे
पोहोचलोय?" अचानक टर े डनमलच्या भिाट वेगातून शून्यावर
स्पीड आल्याने नजर नभरनभरते . पाय लटलट कापतात.
पाठीवरून घामाची एक धार, पनहल्या मणक्यापासून
कण्याच्या टोकापयां त घसरगुंडी खेळत जाते . नजर जरा
क्तथिरावल्यावर नजरे त भरते नजमची तीच निकट ननळी
नभंत. ए. सी.’चा खोटा वारा अंगाला झोंबतो. कानावर
टर े डनमलचा नीरस आवाज कानात घुमतो. दोन वषां धावूनही
अजून होतो नतिेच आहोत की. मन उदास होतं . समोरच्या
आरशातू न एक प्रनतनबंब आपल्याकडे बघतं , िकलेलं, घामाने
ननिळलेलं, काहीसं अनोळखी, तरी पुसटश्या ओळखीच्या
खुणा असणारं . नजर अजूनही स्पष्ट् नाही. मग जाणीव होते
हातात टोचणाऱ्या सु ईची. नशेची सलाईन. आपण अलगद ती
सुई काही वेळेसाठी काढू न ठे वतो.
व्हे केशन सु रू होऊन दोन तीन नदवस होईस्तोवर हळू
हळू रिातली नशा कमी होत जाते आनण नजर साि होत
जाते . खराखुरा ननसगि , खरे पक्षी, खरं तळं . बोिट झालेल्या
मनाच्या सं वेदना जाग्या होऊ लागतात.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

***
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“माझा नमनलटरीचा तजरुबा आहे . नकत्येक मुलां ना मी
हायर केले आहे . माझा अंदाज चुकायचा नाही. ही मुलगी
तु ला लाईिलॉंग सोबत करील अशी माझी खात्री आहे .”
“ओ.के. नतला पगार नकती द्यायचा ते ठरवले त का?
मला परवडले पानहजे. अशोक आनण मी दोघेही अजून
नवद्यािी आहोत.”
“अगं, गरीब मुलगी ती, दोन वेळा चहा आनण जेवण दे .
आणखी काय लागणार नतला?”
“आपण आत जाऊन बोलायचे का बाबा? “
“काही गरज नाही. नतला आपली भाषा कळत नाही.
नहं दीदे खील कळत नाही. गोव्याची पोतुिगीजनमनश्रत कोकणी
नतची मातृभाषा आहे. चल, मी नतला तुझ्या सुपूदि करतो आनण
चलतो. मला नहमाचल प्रदे शात ड्ुटीवर जायचे आहे .
ननघायला हवे.”
“चहा तरी घेऊन जा.”
“ओ.के. मग आजच नहची परीक्षा घेऊ. नतला चहा
कसा करायचा ते नशकव.”
“नको, नको, नतला आधी आं घोळीला पाठवते. स्वच्छ
आं घोळ झाली की, मग बघू पुढे काय ते.“
“बरं , मग मी ननघतो. प्े नमध्ये बीयर होईलच.”
बाबा ननघून गेले आनण लतेने त्या मुलीला बािरूम
दाखवली. नतचे रखमा हे नामकरण माझ्या मम्मीने केले .
आनण इिे रखमाची कहाणी सुरू झाली. रखमाला आमच्या
मम्मीने एक एक काम समजावून सां नगतले , खूणा करून.
रखमा तशी डोक्याने तल् लख होती. भराभर नशकली. मम्मीने
सकाळी पाच वाजता नपंपात पाणी भरून ठे वायचे हे काम
रखमेवर सोपवले . हे बरे झाले बाई, सकाळी पाच वाजता
कोण उठणार? उद्यापासून मी मस्त आठ वाजेपयांत झोपेन.
लता मनातल्या मनात खूश झाली.
दु सऱ्या नदवशी मम्मीने पानहले , पाण्याचे नपंप ररकामे. ..
“रखमा तुला सां नगतले की, या नपंपात सकाळी पाणी
भरून ठे व. कळत नाही का तुला? मुंबई आहे ही. तुझा गोवा
नव्हे. “
रखमाने एकदा अजीजीने वर पानहले , त्यात क्षमा करा
मला, असा भाव होता. पण माझ्या दु राग्रही मम्मीने ते कळू न
न कळल्यासारखे केले होते. रखमाच्या जोरात एक िोबाडीत
दे ऊन नतने नपंप पुढे केले आनण पाणी यात भरायचे असे
खुणेने सां नगतले . पाण्याचा पाईप खुणेने दाखवला.
“उद्यापासून यात पाणी भरायचे, समजले ? जा आता
जेवणाच्या तयारीला लाग.” नकचनकडे बोट दाखवीत मम्मी
नतला ओढत घेऊन नकचनमध्ये आली. नबचारी रखमा
कोलमडतच नकचनमध्ये पोचली. नतला आपल्या बळकट
हाताने ढकलू न मम्मी म्हणाली,
“नकचनमध्ये आज काय काय बनवायचे माहीत आहे
ना?”

नोकर की गुलाम?
- रे खा घोलकर (नहल् स बरो, न्यूजसी)
िंड वारा सु टला होता. अंगावर नशरनशरी आणत होता.
तरीही सु खावह होता. वाळू त पाय रुतले होते . वाळू चा
मऊशार स्पशि हवाहवासा वाटत होता. ननळ्या समु द्राला
भरती आली होती. लाटा खाऱ्या पाण्याने पायाला गुदगुदल्या
करीत होत्या. लाटा परत निरताना त्यांच्याबरोबर ननघाले ली
वाळू जणू मध्ये च िबकून माझ्याकडे पाहत होती. संध्याकाळ
झाली होती. दू रवर नतकडे सूयि मावळतीला ननघाला होता.
सकाळच्या उग्रते चा नतिे मागमूसही नव्हता. या भारतीय
महासागराचे दशि न आता परत कधी होईल सां गता येत नाही.
तसेच माझ्या रखुमाईचे. आयुष्यात पनहल्यादाच मी
नतच्यापासू न दू र जाणार आहे . माझ्या रखमाईला कधी
अनधकार गाजवायला नमळाला नाही. अगदी एकटी एकटी
होती ती. आनण दु दैवाने आताही एकटीच राहणार आहे.
ही ननरवता मनाला दू रवर नेत होती, अगदी माझ्या
जन्माच्या आधीच्या काळात. ...
“लता, ही बघ मी तुझ्यासाठी एक भेट घेऊन आलोय.
“माझे आजोबा माझ्या मम्मीला सां गत होते.
“काय म्हणताय बाबा, मी अभ्यास करतेय. “
“अग, बघ तर खरं . बाबा शां त स्वरात म्हणाले . लता
बैठकीच्या खोलीत आली. बाबा एका परक्या मुलीला घेऊन
उभे होते. मु लगी िार नव्हिस होती. बारा-तेरा वषाां पेक्षा मोठी
नसावी. कपडे अगदी साधे, परकर-पोलका. केसाच्या वेण्या
बां धले ल्या नाहीत. केसाला नकत्येक नदवस तेल लावले ले
नदसत नव्हते . सावळा रं ग. साडे चार िूट उं ची, बां धा मात्र
थिूल. चे हऱ्यावर अजून धुळीचे कण नदसत होते. प्रवासातून
आल्यामुळे चे हरा दमले ला नदसत होता. नुकतेच उमलले ले
िूल कोमे जावे तसे नदसत होते. नाक तरतरीत आनण सरळ
होते. डोळे मोठे पण सोनशक होते. या वयात मुलींच्या
डोळयात जणू उत्साहाची कारं जी नाचत असतात, पण नहचा
चेहरा काळजी, दु :ख, नचंता यां नी भरले ला नदसला. रस्त्ावर
राहून भु केने पडण्यापेक्षा चार नभंतीत काय नमळे ल ते खाऊ
असा नतचा नवचार असावा.
“कोण आहे ही बाबा?“
“माझ्या नमनलटरी कररयरमधली एक नडस्कव्हरी. तू
म्हणत होतीस ना की तुला हा डॉक्टरकीचा अभ्यास आनण
घरकाम दोन्ही एकदम जमत नाही, हा घे तुझा उजवा हात.
अगं, काही कामाकररता गोव्याला गेलो होतो, नतिे या मुलीचा
ताबा नमळाला, अगदी सहज. काही प्रॉिे म आला नाही.
नवचार केला, आपल्या मुलीच्या घरी नहची मोलकरीण म्हणून
व्यवथिा करता ये ईल. एक सत्कायि केल्याचे पुण्यही लागेल.
ही मुलगी तुला सगळीकडे मदत करील.”
“बाबा, यू मस्ट बी नकडींग, शी इज सो टायनी.”
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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“ही भाजी करायची आनण या माश्याची आमटी
करायची.” भाजी आनण मासे दोन्हीकडे हात दाखवीत मम्मी
म्हणाली.
मान हलवून रखमा कामाला लागली. नतच्या हाताला
चव होती. घरी दे खील तीच स्वयंपाक करीत असावी. वेळेवर
नतने जे वणाची ताटे टे बलावर मां डली. सवाां ना पाणी घेतले .
मम्मीच्या सू चनेप्रमाणे नतने मम्मी आनण पप्पां साठी वाईनचे
ग्लासेस भरले . दोघे मनसोि यायले आनण जेवले .
“अशोक, एक वाईट बातमी म्हणजे या सवि गोंधळात
मला नदवस गे ले आहे त.”
“तु ला मदत आहे ना तुझ्या रखमाची.”
“नतची कसली मदत, मुक्याने आं धळ्याला मदत
करावी तसे आहे .”
“लता, ती नबचारी सतत काम करीत असते. गरीब
मुलगी आहे .” माझे पप्पा म्हणाले . ते बऱ्याच वेळा निरतीवर
असत. त्यामुळे घरातील सवि व्यवथिा मम्मीच पाहत असे,
नदवस चालले होते, बदल इतकाच की, रखमा आता
साडी नेसू लागली होती. वयात आली होती ना. छान
नदसायची. पण मम्मीने नतचे कधी कौतुक केले नाही. दादा
जन्मला आनण नंतर माझा जन्म झाला. आईच्या दोन्ही
बाळं तपणात रखमाने खूप मेहनत घेतली. आम्हाला प्रेमाने
वाढवले . आम्हाला पाळण्यात घालू न ती गाणी म्हणून झोपवी.
वेळेवर दू ध पाजी असे नंतर मम्मीकडून समजले . अगदी मोठे
होईपयां त आम्ही सकाळी डोळे उघडले की, रखमाचा हसरा
चेहरा नदसे . आमच्याशी ती आपल्या भाषेत बोले . त्या भाषेत
गाणी म्हणे . अिि आम्हाला कळत नव्हता, पण कानाला गोड
लागायचे. ते शब्द हृदयापासून आले आहे त हे आम्हाला
लहान वयातसु द्धा जाणवे. आमची मम्मी आम्हाला जाच
करायची नाही, पण नततकी जवळदे खील यायची नाही. नतचा
मेनडकलचा अभ्यास असल्याने असेल. त्यामुळे आम्ही
रखमाला कधी रखमाई म्हणू लागलो ते आम्हाला कळले च
नाही.
“आता मात्र काय करायचे कळत नाही. मला परत
नदवस गे ले आहे त.” मम्मी पप्पां ना सां गत होती.
“रखमा आहे की मदतीला.”
“रखमा, रखमा, रखमा. चुलीत घाला नतला. मी ननक्षून
सां गते य की, मला यापुढे मूल नकोय, समजले ?”
“हो, समजले . मी ननघतो आता.”
छोटा प्रदीप या जगात आला. प्रदीपची सवि जबाबदारी
रखमाने घे तली. त्याला कडे वर घेऊन ती सारी कामे करीत
असे. मम्मी हुशार होती, पण कशी कोण जाणे मेनडकलची
परीक्षा पास झाली नाही. तशी ती घरात जवळजवळ काहीच
करायची नाही. सारे घर नतने रखमावर सोपवले होते.
आनण मग ती बातमी आली. पप्पा निरतीवर जायचे
म्हणून गे ले ते परत आले च नाही. हळू हळू मम्मीला समजले
की ते एका बाईकडे जाऊन रानहले त. ती बाई िार वषाां पासून
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

त्यां ची मैत्रीण होती. त्यां चे मम्मीशी लग्न झाल्यावरदे खील!
सुरुवातीला त्यां नी आमच्यासाठी काही लहान रकमेचे चेक
पाठवले , कारण मम्मी पाटि टाईम नोकरी करायची. नतला
नमळणारा पगार आमच्या कुटुं बाला पुरण्यासारखा नव्हता.
रखमाच्या साड्ा िाटल्या होत्या. नतच्याकररता नवीन
कपडे नवकत घ्यायला हवे होते, पण मम्मीने नतला सुई-दोरा
आणून नदला. नबचारी सगळे काम आटोपले की, नठगळे
लावीत असायची. मम्मी मात्र सुंदर सुंदर कपडे स्वत:कररता
नवकत घेऊन यायची. रखमा घरात खूश होती. पण घराच्या
बाहे र पडून नवीन भाषा नशकायचा अनुभव नतला कधीच घेता
आला नाही. मम्मीने तो मुद्दामच नदला नसावा. मात्र मम्मीला
नतची भाषा बरीचशी समजू लागली होती.
“बाबा, मला काही पैशाची मदत नमळे ल का? एकदा
नडग्री नमळाली की मी चां गले पैसे कमवीन.” मम्मी
आजोबां ना नवचारीत होती.
“तुझा तो बॉक्सर नवरा काय करतोय, त्या बाईच्या
केसात गजरा माळतोय नुसता?” मुलीने आपले न ऐकता
आपल्या मजीने या हँ डसम माणसाशी लग्न केले म्हणून त्यां चा
पप्पां वर राग होता.
“तो पण परीक्षा दे तोय मेनडकल नडग्रीची. त्याने
पाठवले ले पैसे पुरण्यासारखे नव्हते, म्हणून मी पाटि टाईम
नोकरी करायला लागले .”
“मग मला काही उपाय नाही, नशीब दे वाने माझ्या
पदरी एकच मुलगी टाकली. तुझी मम्मी सगळी जबाबदारी
माझ्यावर टाकून आरामात ननघून गेली.”-इनत आजोबा/
“ती असती तर नतची घरात िार मदत झाली असती,
बाबा. तुम्हाला सां गायला मला लाज वाटतेय, पण गे ल्या
आठवड्ापासून अशोकने पैसे पाठवणे बंद केले आहे .
तुमच्याकडून मदत नमळाली नाही तर मला नशक्षण सोडून
आणखी एक कोणतीही नोकरी घ्यावी लागेल.”
“ठीक आहे , मी दरमहा पैसे पाठवीन.” आजोबा
नमनलटरीत असल्याने नशस्तनप्रय होते. तसे ते माझ्या मम्मीवर
िार प्रेम करीत. नतच्यानशवाय त्यां ना होते कोण? आम्ही
मूलां नी मात्र त्यां ना “कदि नकाळ” असे नाव ठे वले होते. आम्ही
त्यां ना घाबरत असू.
मम्मीने आमची चां गली व्यवथिा ठे वली होती. आताही
आम्ही छानछोकीत राहत होतो.
“रखमा, कुठे आहे स तू ?” मम्मीची हाक ऐकू आली.
रखमाला गाढ झोप लागली होती. आम्हा तीन मुलां चे
संगोपन, घराची सािसिाई आनण तीन वेळा स्वयंपाक यात
नबचारा छोटासा जीव दमून जायचा. चादरी व इतर कपडे
नतने धुवून आणले आनण त्यां च्या घड्ा करता करता नतला
कधी झोप लागली ते कळले च नाही. मम्मी नतच्या खोलीत
आली आनण जोराने नकंचाळली. नतच्या हातात पट्टी होती. हात
आनण तोंड एकाच वेळेस चालू होते. रखमाई खडबडून जागी
झाली. मम्मीने हातातील पट्टी नतच्या अंगावर जागा नमळे ल
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कुठे ही मारायला सु रुवात केली. नतच्या पायां वर, हातां वर
क्वनचत तोंडावर! रडून रडून रखमेचे डोळे सुजले , पण
मम्मीचा हात िां बला नाही. त्यानंतर कधी असे घडले की,
मम्मीच्या लक्षात यायच्या आधी आम्ही भावंडे आमच्या
कपड्ां च्या घड्ा करून नतची खोली आवरत असू.
एक नदवस, रखमाने मम्मीचे पाय धरले , नतचे वडील
िार आजारी होते . घरात औषधे आणायला पैसे नव्हते.
जेवणखाण सरकारी अनािालयातून आणत असत व त्यावर
भागवत असत. रखमा मुंबईला आली ती आई-वनडलां ची
काळजी घ्यायला पै से पानहजेत म्हणून; पण आमची मम्मी ती
काय नवचारते आहे ते कळत नाही, असे नाटक करून
टोलवून लावायची.
रखमा गोव्याहून परत नाही आली तरी खरे म्हणजे
चालण्यासारखे होते. नतने एवढी वषे नबनावेतन काम करून
मम्मीचे पै से िेडल्या सारखे होतेच. पण मम्मीने ते कळू न न
कळल्यासारखे केले . नशवाय रखमा गावाला गेली की नतला
घरातील सगळे काम करावे लागले असते नकंवा नवीन
मोलकरीणला मोठ्या पगारावर घ्यावे लागणार होते. या दोन्ही
गोष्ट्ी नतला मान्य नव्हत्या.
“रखमा, हे बघ कोण आले त. रखमाचा शेजारी
गोव्याहून मुं बईत आला होता. त्याने सां नगतले , नतचे आईवडील दोघे ही आजारी आहेत. वडील तर मृत्युशय्येवर आहे त,
नतची वाट पाहत आहे त. नेहमीप्रमाणे “आता पैसे नाहीत.
पुढच्या आठवड्ात पाहू.” ही सबब सां गून मम्मीने
टोलवाटोलवी केली. अिाि त शेजारी ननघून गे ल्यावर परत तो
नवषय न काढण्याची खबरदारी घेतली. आता रखमाला िोडी
िोडी मराठी भाषा कळू लागली होती.
घरात कोणतीही गोष्ट् नतला सापडली नाही की, ती
रखमाला चोर म्हणू न झोडपून काढी. रखमाची सारी दारे बंद
झाली होती. नतला मम्मीबरोबर राहण्यानशवाय गत्यंतर नव्हते.
अिाि त आम्ही मु ले हरवले ली वस्तू शोधून दे त असू.
वषाां मागू न वषे गेली, रखमाचे आईवडील आता रानहले
नाहीत. मम्मीला डॉक्टर ही पदवी नमळाली होती. ती
हॉक्तस्पटलमध्ये काम करीत असे. स्वतंत्र प्रॅक्टीस करायला
नतच्याकडे पै से नव्हते. पप्पां ची काही बातमी नव्हती. मम्मीने
बरे च नमत्र केले . पण दु सरे लग्न नतला जमवता आले नाही.
सगळीकडून नतला ननराशेने घेरले होते.
कररयरसाठी दादा नदल् लीला जाऊन रानहला होता.
प्रदीप मे नडकल कॉले जच्या होस्टे लमध्ये जाऊन रानहला. मी
जनाि नलझमच्या शे वटच्या वषाि ला होते. नडग्री नमळाली की,
शामबरोबर लग्न करून अमेररकेत जाण्याच्या नवचारात होते.
आनण ती बातमी कळली... मम्मीला कॅन्सर झाला
होता. डॉक्टरां च्या अंदाजाने ती िि सहा मनहने जगणार
होती. रखमाने नतची सेवा करताना स्वत:च्या तब्येतीकडे
पानहले नाही. नदवसरात्र पररश्रम घेऊन मम्मीला बरे
करायचे च असा पण केला.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

आता घरात काही जास्त काम नव्हते. त्यां मुळे ती
बराच वेळ मम्मीसाठी खचि करू शकत होती. डॉक्टरां नी
नदले ल्या मुदतीचा एक मनहना रानहला, मम्मीची तब्येत
सुधारत नव्हती. एक नदवस मम्मीने नतला आपल्या खोलीत
बोलावले , कशीबशी धडपड करून ती उठली. जमत
नसताना नतने वाकून रखमाचे पाय धरले , रखमा दू र जाऊ
लागली तशी नतला घट्ट नमठी मारली. नतच्या डोळ्यातून अश्रू
वाहत होते. आपल्या चुकीची जाणीव नतच्या डोळ्यात नदसत
होती. आणखी आठ नदवसां नी मम्मीची जीवनज्योत मालवली.
“रखमाई, माझा काळा सूट कुठे आहे ?” रखमाई
हळू हळू चालत आली, नतने हळू च कपाटाचे दार उघडले व
काळा सूट काढू न माझ्या हातात नदला.
“तुला नकचनमधून यायची गरज नव्हती. नुसते
सां गायचे कुठे ठे वलाय तो, मी काढला असता शोधून. आनण
स्वयंपाक कशाला करतेस? मी करते ना दररोज.”
माझा नवरा शाम आनण मी अमेररकेत सेटल होणार
होतो. मी आमच्याबरोबर रखमाला अमेररकेत न्यायचे ठरवले .
मला नतला शक्य तो सुखात ठे वायचे होते. या माझ्या (मानस)
आईचे ॠण िेडण्याची वेळ आली होती. गे ल्या पंचवीस
वषाि तील नतने केले ल्या पररश्रमाच्या घामाच्या प्रत्येक िेंबाची
पावती द्यायची होती.
“रखमाई, झाली की नाही बॅग भरून?” आतून आवाज
आला नाही.
“रखमाई, काय झाले ग? आणखी पाच तासां नी
आपल्याला नवमानात बसायचे आहे . चल, आटोप लवकर.”
मान नकारािी हलवीत घाबरले ल्या लहान मुलीसारखी
रखमा बसून रानहली, मराठी िोडे िार बोलता येत असूनही
नतच्या तोंडून एकही शब्द आला नाही. नतला आहे त्या
आयुष्यात बदल करून पुढे जायचे नव्हते. एकदा गोव्याहून
मुंबईला आली तेव्हाचा नतचा अनुभव भयंकर होता, असंच ती
सां गत नव्हती का? मी नवचार करीत रानहले , मम्मीने
रखमाईला नोकर म्हणून आणले आनण गुलाम बनवले . आता
नतला नवीन प्रां तात जाऊन गुलामनगरीत राहायचे नव्हते. ती
घाबरली होती. ते तसे नाहीय हे नतला पटवून दे णे आवश्यक
होते.
“रखमाई, हा बघ, नवमानात असा पट्टा लावायचा.”
प्रेमाने जग सुद्धा नजंकता येते हे च खरे . तर अशी ही आमच्या
साध्या सुध्या रखमाईची साधीसुधी किा.
***

61

नोव्हें बर, २०२१

पुस्तक पररचय: Raaz Mahal - The Palace of Secrets by Neal Nathan
'ताज'खाली ्डले लां 'राझ'
- रिी गोडबोले (ॲटलांटा, जॉनजिया)
भारतात जाणाऱ्या पयिटकांचं सवाि त मोठं आकषिण
'ताजमहाल' आहे यात शंकाच नाही. अिाि त नतिे प्रत्यक्ष न
जाताही टीव्हीवरचे कायिक्रम, जानहरातीतून तो नदसतच
असतो. नशवाय बरे च नहंदी नचत्रपट व त्यातली गाणी
'ताजोमय' झाले ले आहेत - "एक शहं शाहने बनवाके हसीं
ताजमहल" हे गाणे आपण ऐकले असेलच.
एकूणच ताजबद्दलची लोकां ची मतं, प्रवाद या
सगळ्यामु ळे तो कायम चचेत असतो हे खरं . त्यामुळे 'Raaz
Mahal - The Palace of Secrets' ही इं ग्रजी कादं बरी
प्रकानशत झाली आहे आनण ले खकाचे नाव नील नेिन हे
कळताच उत्सुकता आणखीन चाळवली. बरं हे प्रकाशनही
िार वेगळ्या पद्धतीनं झालं . ले खकाच्या नावाची 'वेबसाईट',
त्यावर कादं बरीची जुजबी मानहती, उपलब्ध करून नदले लं
सुरुवातीचं प्रकरण (जणू टर े लर!). आनण ते आवडल्यास
कादं बरी सु लभपणे नवकत घेण्याचे नवनवध मागि
(संकेतथिळे !). मान गये जनाब! मग काय, ती घ्यायचा मोह
मला आवरला नाही आनण वाचून होताच या रहस्यशोधकिेची ओळख इतर वाचकां ना करून द्यावीशी वाटली.
तर कादं बरीचे किानक साधारण असे: भारतीय
पुरातत्व खात्याकडे मानहतीच्या अनधकाराच्या अखत्यारीत
(RTI) एक नवनचत्र यानचका येते. यात ताजमहालची
प्रचनलत उगमकिा शास्त्रीय पुराव्याननशी नसद्ध करण्याची
मागणी केले ली आहे . अनधकाऱ्यां च्या लक्षात येते की, वरवर
पाहता साधी सोपी वाटणारी ही यानचका वाटते नततकी सरळ
नाही परं तु ती त्वरे ने आनण संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे
आहे . हे प्रकरण प्रनसद्ध पुरातत्वशास्त्रज्ञ नवजय कुमारकडे
सोपवले जाते , जो आग्रा नवभागात नुकताच रुजू झाले ला
आहे , पण काहीसा कंटाळला आहे . साहनजकच नवजयला
यात एक आव्हान नदसते. तो यानचकेत नवचारले ल्या प्रश्नां ची
उत्तरे पद्धतशीरपणे कशी शोधतो, हे करताना त्याला कोणत्या
अडचणी ये तात आनण आपल्या अहवालात तो कोणते ननिषि
काढतो याभोवती ही किा निरते.
किानकाची सुरुवात 'फ्लॅ शबॅक' पद्धतीने १६३१
पासून होते ; राणी मुमताज महलच्या मृत्यूनंतर नतचे
झैनाबादमध्ये झाले ले दिन, नतचे भव्य स्मारक आग्र्यात
बां धायचा शाहजहाँ ने नदले ला संकेत, त्यानंतर ६० वषाां नी
ताजच्या तळघरात एका िडग्यातून झाले ली सोन्याच्या
नाण्यां ची चोरी. आनण नतिून किा पोहोचते िेट स्वतंत्र
भारतात!
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

१९६०च्या सुमारास प्रोिेसर रॉय यां नी ताजवर
संशोधन करून एक महत्वाचा शोध लावलाय. ते
नदल् लीतल्या एका वजनदार नेत्याची भेट घेऊन आपण
लावले ल्या शोधाची नवस्तृत मानहती पुराव्यां सनहत दे तात आनण
आपला इनतहास कसा मुघलकेंद्रीत आहे हे ही सां गतात. हा
नेता त्यां चा अहवाल ठे वून सूत्रां कडून काही गोष्ट्ींची
खातरजमाही करून घेतो. परं तु हे संशोधन जगासमोर
यायच्या आतच प्रोिेसर रॉय यां चा गूढ रीतीनं अपघाती मृत्यू
(की खून?) होतो. रॉय यां नादे खील काहीतरी काळे बेरे होऊ
शकते, याची चाहूल लागले ली असावी, कारण मृत्यूपूवी त्यां नी
कोणाला तरी टपालाने काहीतरी पाठवले लं असते. काय
असेल त्या टपालात? आनण आता इतक्या वषाां नंतर ही
मानहतीची यानचका!
नतला उत्तर दे ण्याच्या दृष्ट्ीनं आग्रा नवभागाचे प्रमुख
चोप्रा एक शोधगट थिापतात. त्याचा प्रमुख नवजय आनण
सािीला नतघं; बरीच वषां आग्रा नवभागात कायिरत असले ले
चां द मनलक, 'जेएनयू' मधून आले ला समीर सेठ आनण
यूनेस्कोची इं टनि सोननया. त्यां ना ते लवकरात लवकर अहवाल
सादर करण्याचे आदे श दे तात, परं तु संपूणि स्वातंत्र्य व योग्य
त्या मदतीचे आश्वासनही दे तात.
नवजय त्याच्या गटाला काही गोष्ट्ी स्पष्ट् करतो. एक
म्हणजे अहवाल हा पुराव्यांवर (खऱ्या वस्तू, नमुने, कोटाि चे
ननकाल, १७व्या शतकातली िमाि नं) आधाररत असला
पानहजे, दं तकिां वर नाही! आनण दु सरी गोष्ट् म्हणजे बऱ्याच
गोष्ट्ी संभाव्य असू शकतात, पण कोणताही ननिषि नवीन
तथ्यां वरच आधाररत असला पानहजे. समीर व सोननया
उत्साहानं अनुमोदन दे तात. आग्रा ऑनिसमध्ये आयुष्य
काढले ल्या मनलकला हे सगळं अनावश्यक वाटतं, परं तु
नवजयला आव्हान न दे ता तो या सगळ्यात काहीसा अननच्छे ने
सहभागी होताना नदसतो. जणू प्रथिानपतां चा प्रनतननधी म्हणून!
सरकारी ऑनिसमधलं वातावरण, राजकारण हे सारं
ले खकानं िार छान खुलवलं आहे .
कादं बरी इिून वेग घेते. नवजय व त्याचे सािीदार
संशोधनासाठी आग्र्यातली काही थिळं , इं ग्लं डला आनण
शेवटी अचानक झैनाबादला जातात. योगायोगाने नवजय नजिे नजिे जातो नतिे नतिे काही अनाकलनीय मृत्यू घडतात.
त्यामुळे या सगळ्यां वर टीव्ही वानहन्या, ताज वक्फ
बोडाि चं आनण यंत्रणां चंही लक्ष आहे .
आता अहवाल सनमतीसमोर सादर करायची वेळ
आले ली आहे आनण आयत्या वेळी नदल् लीच्या साहे बां नी

62

नोव्हें बर, २०२१

इनतहासतज्ज्ञ मािूरबाईंना पाचारण केले लं आहे . नवजयने
आपलं सं शोधन पु राव्यासनहत सादर करायला सुरुवात
केलीय आनण पनहल्याच सत्रानंतर नदल् लीची मंडळी
कमालीची वैतागली आहे त, कारण त्यां नी आयुष्यभर जे सत्य
मानले त्यालाच हादरा बसू लागलाय आनण त्यां चा
पारा चढतोय. नवजय मात्र शां तपणे साक्षीदार बोलावत
ठामपणे आपले ननिषि मां डतो, त्यामुळे सनमती अगदी चेकमेट झाले ली आहे . एखाद्या कोटि केसमधले ताणतणाव आनण
नाट्य आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहातं. पण काय आहे हा
नवा शोध? आनण मुख्य म्हणजे नवजय, त्याचे सािी आनण
त्यां च्या स्ोटक अहवालाचं पुढे काय होतं?
या सगळ्या रहस्यां चा छडा आपण कादं बरी वाचूनच
लावायला हवा! ते गूढ आनण त्याच्या शोधामागचा िरार
अगदी शे वटच्या प्रकरणापयांत वाचकाला क्तखळवून ठे वतो.
भाषा ओघवती आनण सोपी आहे च, नशवाय बारीकसारीक
तपशील, ऐनतहानसक संदभिही अगदी नेमकेपणानं मां डले ले
आहे त. नवशे ष म्हणजे मोजकीच पण वैनशष्ट्ट्यपूणि पात्रं
पेरल्यामुळे कादं बरी आपला ठाव घेते. त्यां चे एकमेकातले
संवाद, त्यां चं वागणं हे अगदी नैसनगिक वाटतं. या सगळ्यातून
ले खकाचा अभ्यास व कल् पकता जाणवते. दोनच त्रुटी
जाणवल्या; एक म्हणजे किानकात नठकनठकाणी येणाऱ्या
संदभाां ची सू ची उपयु ि ठरे ल, आनण दु सरी म्हणजे प्रत्येक
प्रकरणाच्या सु रुवातीला नदले ली वेळ; ती दे ण्याची गरज
नव्हती कारण घटनाक्रम केवळ काही आठवड्ांचा आहे .
सु जाण वाचक या कादं बरीचं जोरदार स्वागत करतील
याची मला खात्री आहे च, पण असंही वाटतं की, पुढेमागे या
सनहं तेवर छानसा नचत्रपट वा वेब सीररज ननघावी. आनण हे
गूढ नाट्य इतक्या बारकाव्यां सह रं जकतेने नलनहणारा नवा
ले खक नील नेिन कोण
आहे , कसा नदसतो हे
'राझ'दे खील
कालपरत्वे
उलगडे ल अशी आशा
करूया!

पुस्तक खरे दीसाठी संकेतथिळ :
https://nealnathan.com/blog/
***
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आठिर्णी ांची फोडर्णी
- स्नेहा गोिांडे- ्ातार (क्लीवलं ड, ओहायो)
एखादा
पदािि
हा
आपला अगदी लाडका,
हक्काचा
कधी
होतो
आपल्यालाच कळत नाही.
ताकातली पालकाची भाजी
ही अशीच माझी सगळ्यात
आवडती झाले ली! आता
एकटं राहताना घरी येऊन
पटकन काय स्वयंपाक करावा हे सुचलं नाही की, माझं
ठरले लं उत्तर असतं ही पालकाची भाजी. असं काय आहे या
भाजीत? करायला सोपी आनण पटकन होणारी वगैरे तर
सगळं झालं च, पण मग तसं पटकन नपठलं टाकता येतं,
आमटी करता येते, अगदी खमंग बटाट्याच्या काचऱ्या सुद्धा
पटकन होऊ शकतात. पण ही पालकाची भाजीच अशां वेळी
मनात का बरं येत असेल?
ही भाजी करायचा नुसता नवचार केला तरी मला िेट
पुण्याला घरी आईच्या स्वयंपाकघरात गे ल्यासारख वाटतं...
तूप नजऱ्याची खमंग िोडणी करताना आईच्या हातचे
उपासाचे सगळे पदािि आठवतात. पालक नपशवीतून काढू न
लगेच वापरताना घरी पालक ननवडून ठे वणारे बाबा
आठवतात आनण भाज्या ननवडण्याचा मी केले ला भरपूर
आळस आठवतो. “सगळं ननवडता यायला हवं. उद्या एकटीने
राहायला लागलात की, कोण येणारे भाज्या ननवडून द्यायला?”
असा बाबां चा प्रश्न आठवतो आनण एकाच वेळी हसूही येतं
आनण डोळ्यात हलकं पाणीही येतं. भाजीत घालायला मी
आता दाणे नभजवले नाहीत हे लक्षात आलं की, आईने
आदल्या नदवशी आठवणीने मला आवडतात म्हणून जरा
जास्तच नभजवले ले डाळ आनण दाणे आठवतात. तश्याच
नभजवले ल्या शेंगदाण्यांमध्ये नतखट मीठ घालू न लहानपणी
आमच्या वगाि त वाटण्यासाठी आईने तयार केले ला “पौनष्ट्क
आहार” आठवतो. डाळीचं पीठ आनण दही / ताक नमक्स
करताना आईच्या हातची कढी आठवते. भाजीला छान रं ग
आला, छान वास यायला लागला की, अशाच पद्धतीने केले ली
आनण साधारण अशीच नदसणारी माझ्या आज्जीच्या हातची
चाकवताची भाजी आठवते, त्याच्याबरोबर आज्जीला मारले ली
घट्ट नमठीही आठवते. “दही घातले ला पदािि करताना गॅस बंद
केल्यावर मग मीठ घालायचं” अशी आईची सूचना आठवते
आनण मग नतच्याबरोबर आईने नदले ल्या सगळ्या नटप्स
डोळ्यासमोर येतात. भाजी पानात वाढू न घेताना आईच्या
हातची गरम गरम पोळी, घरी कढवले लं कणीदार साजूक
तूप आनण ही भाजी आठवते.
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सगळ्यां नी एकत्र स्वयंपाकघरात मांडी घालू न
जनमनीवर बसू न केले लं रोज रात्रीचं जेवण आठवतं आनण
भाजीची चव घ्यायच्या आधीच या सगळ्या आठवणींनीच पोट
भरून जातं ! ही एक भाजी करताना आनण खाताना मी मनाने
आईकडे जाते , आज्जीकडे जाते, आनण पोट भरून आवडीचे
सगळे पदािि खाऊन येते. भाजी ननवडणाऱ्या बाबां शी गप्पा
मारून येते. ताई शेजारी जनमनीवर बसून गरमागरम तूप
पोळी जे ऊन ये ते. दमून घरी आल्यावर स्वयंपाकाचा नवचार
करताना भु केपे क्षा जास्त कासावीस करतो तो होमनसकनेस.
आठवणीतली चाकवताची भाजी भूकेआधी माझ्या
एकटे पणावर उपाय करते.

तरीही भाजीचा घास तोंडात जाता क्षणी पनहला
नवचार मनात येतो, तो म्हणजे “अरे , आईसारखी नाहीच होत
कधी ही भाजी आपल्या हातून! का बरं ? इिल्या दहयाला
भारतातल्या सारखी चव नाही, म्हणून असं होत असेल का?
की मी पण आईआनण आज्जी सारखा पालक कूकर मध्ये
उकडून घ्यायला पानहजे? का डाळ आनण दाणे नाहीत म्हणून
वेगळी लागत्ये? पुढच्या वेळी मी तसंच करणार आता!” पण
पुढच्या वेळीही मी पालक कूकरमध्ये उकडत नाही, आनण
दाणे आनण डाळही नभजवत नाही. मनां त जाणवणारी
अपूणिता या गोष्ट्ींनी कुठे भरून ननघणार आहे !
***

असा रां गला गरबा
- मांवजरी जोशी (डॅ लस, टे क्सस)
गे ल्या वषी आपल्या
बऱ्याच मराठी मंडळां चे
सगळे कायिक्रम व्हचुिअल
झाले . या वषी बाप्पाच्या
आशीवाि दाने हळू हळू
सगळीकडे नेहमीचे
सोहळे सुरू झाले . पण
डॅ लस-िोटि वििच्या
महाराष्ट्र मंडळाच्या ताज्या
दमाच्या कायि काररणीने यावषी अनेक उपक्रम नव्याने सुरु
केले (आनण अजू नही बरे च करणार आहेत)! त्यातलाच एक
होता गरबा आनण दां नडया!
गरबा खेळायचा झाला तर आपण नेहमी एखादा
साविजननक कायि क्रम शोधतो आनण अपररनचत घोळक्यात
जातो. पण आमच्या डीएिडि् यू महाराष्ट्र मं डळाने यं दा
नवरात्रीचा खास कायिक्रम आयोनजत केला होता...गरबा/
दां नडया ही गुजरािी ‘रे नसपी’ आनण त्याला भोंडला, कोजागरी
यां चा मराठी ‘तडका’! हा नत्रवेणी मेळ साधायला आमच्या
कायिकत्याां नी अतोनात पररश्रम घेतले आनण त्यातून साकार
झाले ल्या कायि क्रमाला सवाां नी भरभरून दाद नदली.
ह्ा कायि क्रमाची काही ठळक वैनशष्ट्ट्ये:
कायि क्रमाआधी दोन आठवडे गरबा नृत्याच्या काही
पद्धती नशकवायला वेगवेगळ्या भागां त सहासात कायिशाळा
आयोनजत केल्या होत्या. त्यामुळे नवोनदतां ना अनुभवी
कलाकारां कडून मागिदशिन नमळालं
आनण त्यां चा
कायिक्रमातला सहभाग अनधक अििपूणि आनण आनंददायी
झाला.
भोंडल् याच्या पारं पाररक गाण्यां नी कायिक्रमाचा आरं भ
झाला. त्यानंतर खास आरास केले ल्या मंडपात दे वीची आरती
करून गरबा सु रू झाला.
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वेगवेगळया वयोगटात वेशभूषा व गरबा नृत्यासाठी
अनेक स्पधाि आयोनजत केल्या होत्या.
जोडीदारासह नृत्याच्या अंनतम िेरीसाठी ‘मेंटी’चं तंत्रज्ञान
वापरून सवि प्रेक्षकां ना सहभागी केलं गेलं आनण त्यां नी
आपलं मत नोंदवून नवजेती जोडी ठरवली.
त्यानंतर कोजागरीनननमत्त मसाला दू ध आनण नपझाचा
आस्वाद घेऊन सुंदर सजवले ल्या प्रशस्त हॉलमध्ये सवाां चा
दां नडया सुरू झाला.
एका प्रोिेशनल मराठी ‘डीजे ’च्या ननवडक गाण्यां च्या
तालावर रं गीबेरंगी वेशातले आबालवृध्द रासरं गात दं ग झाले .
आपले खास वेशभूषेतले िोटो काढायला मध्येच ते सुंदर
सजवले ल्या ‘िोटोबूि’वर जात होते नकंवा नाचून दमले की,
मुद्दाम मागवले ल्या ‘िूडटर क’वर चटकमटक खात होते!
नदव्यांच्या रोषणाईने उजळले ल्या छताखाली हा
दां नडया खूपच रं गला. कायिक्रमाचा शेवट ‘डीजे ’च्या खास
मराठी गाण्यां नी आनण त्यांच्या तालावर सवाां च्या ‘नझंगनझंग’
नाचण्याने झाला.
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‘सीडीसी’चे ननयम पाळू न सुमारे आठशे लोकांच्या सहभागाने हा कायिक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला. सवाां नी कायिक्रमाची
खूप प्रशं सा केली आनण असाच कायिक्रम दर वषी व्हावा अशी इच्छा व्यि केली.
***
या कायाक्रमाची काही क्षर्णवचत्रे

बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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अनुिाव्त कथा- वबननािाची गोष्ट
मूळ कथा: ’A Story Without A Title’ by Anton Chekhov

मूळ कथा: ’A Story Without A Title’ by
Anton Chekhov
अनुिा्- श्िता कांटक (नवक्तल्मंग्टन, डे लावेअर)
इसवी
सनाचं
पाचवं शतक सुरू
होतं.
आजच्यासारखाच त्याकाळीही
सूयि रोज सकाळी
उगवत असे आनण
रात्री मावळत असे.
सकाळी
त्याच्या
पनहल्या
नकरणां नी
दवाचं चुंबन घेतलं,
की पृथ्वी तरारून
उठे . आनंदाने, आशेने आसमंत भरून जात असे.
संध्याकाळी हळू हळू पृथ्वीवर शां तता पसरे , आनण ती
उदासवाण्या अं धारात बुडून जाई. सवि नदवस एकसारखे,
तशा सवि रात्रीही एकसारख्या असत. कधीमधी वादळाचे ढग
गोळा होत. नवजा संतापाने कडाडत. कधी एखादा चुकार
तारा आकाशातू न तु टून पडे . नकंवा "मठाजवळ वाघ नदसला"
असं सां गत एखादा अशिसा साधू धावतपळत येई. बस्स,
इतकंच. एरवी सवि नदवस कसे एकसारखे असत.
मठातले सवि साधू कष्ट् करत. प्राििना करत.
मठानधपती ऑगि न वाजवत. लॅनटन भाषेत कनवता करत.
संगीत रचना करत. या नवलक्षण वृद्धाला एका असामान्य
कलेची दे णगी लाभली होती. त्यां चं ऑगिनवादन अनतशय
कलात्मक होतं . त्यां च्या खोलीतून ऑगिनचे सूर तरं गत आले,
की आयुष्याच्या शे वटच्या घटका मोजणाऱ्या, श्रवणशिी
क्षीण झाले ल्या अनतवृद्ध साधूंनादे खील अश्रू आवरता येत
नसत. मठानधपती अगदी झाडं , पशु, समुद्र अशा साध्या
गोष्ट्ींबद्दल जरी बोलू लागले, तरी ऐकणाऱ्या साधूंच्या ओठां वर
हास्य नकंवा डोळ्यां त अश्रू आल्याखेरीज राहत नसत. त्या
ऑगिनमधले स्वरच जणु मठानधपतींच्या प्राणातून गुंजन करू
लागत. कधी राग आला असेल, अनतशय आनंद झाला असेल,
नकंवा एखाद्या भयंकर अिवा महान गोष्ट्ीबद्दल बोलायचं
असेल, ते व्हा मठानधपती अनतशय भावनाशील होत. त्यावेळी
त्यां च्या डोळ्यां त अश्रू चमकू लागत, चेहरा लालबुंद होई,
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आनण त्यां चा आवाज नवजेसारखा कडाडू लागे. अशा वेळी
त्यां चं बोलणं ऐकणारे साधू त्या ऊजेने भारावून जात. त्या
अद् भुत क्षणी जणु त्यांच्यावर मठानधपतींचा अमयाि द अंमल
चालत असे. त्या क्षणी मठानधपतींनी जरी त्या वडीलधाऱ्या
साधूंना स्वतुः ला समुद्रात लोटू न द्यायला सां नगतलं असतं, तरी
त्या सवाां नी, अगदी एकूणएक सवि साधूंनी, घाईघाईने त्यां च्या
इच्छे चं पालन केलं असतं.
मठानधपतींचं संगीत, त्यांचा स्वर, आनण दे वाचं,
स्वगाि चं, पृथ्वीचं गुणगान करणाऱ्या त्यां च्या कनवता हा त्या
साधूंच्या शाश्वत आनंदाचा एक ठे वा होता. त्यां चं आयुष्य तसं
एकसुरी होतं. त्यामुळे कधीकधी भोवतालच्या झाडािुलां चा,
वसंत-शरद ऋतूंचा, समुद्राच्या गाजेचा, पक्ष्यां च्या गाण्यां चा
त्यां ना कंटाळा येत असे. पण मठानधपतींची कला ही रोजच्या
अिासारखीच त्यां ची एक गरज होती.
डझनावारी वषां उलटू न जात होती. सवि नदवस
एकसारखे, तशा सवि रात्रीही एकसारख्या जात होत्या.
पशुपक्षी वगळता इतर कोणीच मठाजवळ निरकत नसे.
मनुष्यवस्ती िार लां ब होती. नतिून मठात नकंवा मठातून नतिे
पोहोचायचं म्हटलं, तर वाळवंटातून सत्तरएक मैल प्रवास
करावा लागला असता. वाळवंट ओलांडणार कोण?
आयुष्याचा नतरस्कार करणारे , आयुष्याचा त्याग केलेले नकंवा
मसणात गेल्यासारख्या भावनेने मठात आलेले लोकच ते
धाडस करू धजले असते.
त्यामुळेच एका रात्री कोणीतरी मठाचं दार ठोठावलं,
तेव्हा सवि साधू आश्चयिचनकत झाले. दार ठोठावणारा त्या
लां बच्या शहरातला, आयुष्यावर प्रेम करणारा एक साधासुधा
पापी माणूस होता. ना त्याने प्राििना केली, ना मठानधपतींचा
आशीवाि द मानगतला. असलं काहीही करण्याऐवजी त्याने अि
आनण वाईन मानगतली.
"शहर सोडून वाळवंटात कसा काय आलास बाबा?”
या प्रश्नाला उत्तर म्हणून त्याने एक लां बलचक गोष्ट् सां नगतली.
तो नशकारीला गेला होता, आनण दारू जरा जास्तच
झाल्यामुळे रस्ता चुकला होता.
"तर मग आमच्या मठात रहा आनण पापाचं क्षालन
कर", असं त्याला सुचवण्यात आलं. तो जरा हसला, आनण
म्हणाला, "छे ! तुमच्यासोबत राहायची लायकी नाही माझी.
"खाऊन नपऊन झाल्यावर त्याने आपल्याला अि आणून
दे णाऱ्या साधूंकडे पानहलं. ननराशेने मान हलवून तो म्हणाला,
66

नोव्हें बर, २०२१

"कुचकामी आहात तुम्ही साधू लोक. खायला काळ
आनण भु ईला भार. ही काय पद्धत झाली, आत्म्याचा उद्धार
करायची? जरा नवचार करा. तुम्ही इिे मारे बसला आहात,
शां तपणे खातपीत आनण दे वाच्या आशीवाि दाची स्वप्ं बघत.
आनण नतिे तु मचे शेजारीपाजारी अधोगतीला, चक्क
नरकाच्या वाटे ला लागले आहे त. शहरात कायकाय चाललं
आहे ते तु म्ही पाहायला हवं! काही लोक उपासमारीनं
मरताहे त. आनण उरलेले? त्यां च्याजवळ इतकं सोनं आहे की,
त्याचं काय करावं हे त्यां ना समजत नाही. ते उधळपट्टीत
बुडाले आहे त. मधात अडकलेल्या माशां सारखे नष्ट् होताहे त.
ना दे वावर श्रद्धा, ना सत्याची चाड. त्यां च्या आत्म्याचा उद्धार
कोण करणार? त्यां ना उपदे श करायचं काम कोणाचं? माझं
नक्कीच नव्हे . मी तर सकाळपासून रात्रीपयांत दारूच्या नशेत
असतो. कनवाळू स्वभाव, प्रेमळ हृदय, दे वावरची श्रद्धा हे
सगळे गु ण दे वाने तुम्हां ला नदले आहे त, ते कशासाठी?
काहीही न करता इिे चार नभंतींमध्ये बसून राहण्यासाठी?"
हा शहरातला दारुडा बेताल उद्धट बोलत होता खरा,
पण मठानधपतींच्या मनावर त्याचा काही ननराळाच पररणाम
झाला. त्यां नी साधूं कडे पानहलं. त्यां चा चेहरा निकट पडला.
ते म्हणाले , "माझ्या बंधूंनो, या माणसाने सत्य सां नगतलं आहे .
खरोखर, गरीब नबचारे लोक दु बिल आहे त. अज्ञानामुळे ते
दु िृत्यं करताहे त. व्यनभचाराला बळी पडताहेत. आनण
आपण मात्र इिे घट्ट बसून रानहलो आहोत. जसं काही त्यां ची
आपल्याला काही पवाि च नाही. मला वाटतं, ते येशू निस्ताला
नवसरले आहे त. मी स्वतुः जाऊन त्यां ना त्याची आठवण नको
का करून द्यायला?"
शहरातू न आलेल्या त्या माणसाच्या शब्दां नी त्या िोर
वृद्धाचं हृदय हे लावून गेलं होतं. दु सऱ्या नदवशी त्यां नी आपली
काठी घे तली, आनण मठातल्या सवाां चा ननरोप घेऊन ते
शहराकडे ननघाले. साधूंच्या आयुष्यातून मठानधपतींचं संगीत,
त्यां चं विव्य, त्यां च्या कनवता सविकाही नाहीसं झालं. त्यां नी
उदास अवथिेत एक मनहना काढला. मग दु सरा मनहनाही
तसाच गे ला. तरी मठानधपती परतले नाहीत. शेवटी तीन
मनहने झाल्यानंतर त्यां च्या काठीचा तो पररनचत आवाज
साधूंच्या कानावर आला. सवि साधू जणू उडतच त्यां च्याजवळ
पोहोचले आनण त्यां नी मठानधपतींवर प्रश्नां चा वषाि व केला.
पण त्यां ना पाहून आनंनदत होण्याऐवजी मठानधपती
हमसाहमशी रडू लागले. ते एक शब्दही बोलले नाहीत.
साधूंच्या लक्षात आलं की, त्यां चं वय एकदम खूप
वाढल्यासारखं नदसतं आहे. ते कृश झाले आहे त. त्यां चा चेहरा
पाहून ते िार दमल्यासारखे वाटत होते. अत्यंत दु ुः खी नदसत
होते. प्रचं ड धक्का बसलेला माणूस जसा रडे ल, तसे ते रडत
होते.
मग साधू ही रडू लागले. ते सहानुभूतीने मठानधपतींना
नवचारू लागले , "तु म्ही का रडता? तुमचा चेहरा इतका उदास
का?" पण मठानधपतींनी एक शब्दही न बोलता स्वतुः ला
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

आपल्या कुटीत कोंडून घेतलं. सात नदवस ते कुटीतच बसून
रानहले. त्यां नी अिपाणी वज्यि केलं. ते ऑगिनही वाजवत
नव्हते. िि रडत होते. बाहे रून साधू दार वाजवत होते,
नवनंत्या करत होते, "बाहे र या. तुमचं दु ुः ख आम्हाला सांगा."
पण मठानधपतींनी यावर उत्तर म्हणून अखंड मौन पाळलं
होतं.
सरतेशेवटी मठानधपती बाहे र आले. त्यां नी सवि साधूंना
जवळ बोलावलं. त्यांच्या दु ुः खी कष्ट्ी चेहऱ्यावर सुकलेल्या
अश्रूंचे ओघळ नदसत होते. गेल्या तीन मनहन्यात काय सहन
करावं लागलं, ते साधूंना सां गायला त्यां नी सुरुवात केली.
मठातून ननघून शहरात पोहोचेपयांतच्या प्रवासाचं वणिन
सां गताना त्यां चा आवाज अगदी शां त होता. डोळ्यां त हसू
होतं. वाटे त पक्षां नी त्यां च्यासाठी गाणी म्हटली होती. ओढ्यां चा
खळखळाट ऐकत प्रवास करताना त्यां चं मन आशेने िुललं
होतं. लढाईवर जाणाऱ्या एखाद्या योद्धयासारखे ते
आत्मनवश्वासाने चालत होते. स्वप्ं बघत, मनातल्या मनात
कनवता, प्राििना रचत, चालता चालता प्रवास कधी संपला हे
त्यां ना समजलंच नव्हतं.
पण मग ते शहराबद्दल, नतिल्या लोकांबद्दल बोलू
लागले, तेव्हा त्यां चा आवाज कापू लागला. मनात भरलेला राग
डोळ्यां तून तळपू लागला. शहरात त्यां ना जे काही पहावं
लागलं, ते त्यां नी आयुष्यात पूवी कधी पानहलं तर नव्हतंच,
पण तशी कल्पनाही त्यां नी कधी केली नव्हती. आयुष्यात
प्रिमच, तेही इतक्या वृद्ध वयात, काही गोष्ट्ी त्यांच्या नजरे स
पडल्या होत्या. सैतानाची ताकद नकती मोठी असते, पाप कसं
मोहमय असतं, आनण सामान्य माणसाचं आयुष्य नकती दु बळं
आनण ननरििक असतं, हे त्यांना समजून चुकलं होतं. दु दैवाने
शहरातल्या ज्या घरात ते प्रिम नशरले, ते पापाचं कोठार
ननघालं. त्या घरात पिासेक धनाढ्य लोक बकाबका खात
होते. बेसुमार दारू(वाईन) पीत होते. वाईनच्या धुंदीत गात
होते. दे वाला नभणारा कोणताही माणूस उच्चारू शकणार
नाही असे भयंकर, बीभत्स शब्द ते नधटाईने बोलत होते.
पूणिपणे अननबांध, नबनधास्त, आनंदी अशा त्या लोकां ना
दे वाचीही भीती नव्हती, ना सैतानाची नकंवा मरणाचीही.
वासना दाखवतील त्या रस्त्ाने ते चालले होते.
सोनेरी झाक असलेली ती ननतळ वाईन अनतशय
गोड आनण सुगंधी असावी. कारण ती नपणारा प्रत्येक माणूस
अत्यानंदाने हसत होता, आणखी मागत होता. ती वाईनसुद्धा
प्रत्येक हास्याला प्रनतसाद दे त होती. तीदे खील आनंदाने
चमकून हसत होती. जणु आपल्या माधुयाित लपलेलं ते दु ष्ट्
आकषिण नतला ठाऊक होतं.
मठानधपती अनधकानधक संतापून, रागाने आक्रंदत
पुढचं वणिन सां गू लागले. धुंदपणे मौजमस्ती करणाऱ्या त्या
घोळक्याच्या मध्यभागी एक टे बल होतं. त्यावर एक दु राचारी,
अधिनग्न स्त्री उभी होती. ननसगाि त इतकं सुंदर आनण
आकषिक काही असेल अशी कल्पनासुद्धा कठीण वाटावी.
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लवनचक बां धा, लांब केस, सावळा वणि, काळे डोळे
आनण पु ष्ट् ओठ नमरवणारी ती ननल्लिज उद्दाम तरुणी आपले
नहमासारखे शु भ्र दात दाखवून हसत होती. जणु ती म्हणत
होती, "पहा, मी नकती सुंदर आहे . मला कसलीच लाज नाही."
नतच्या खां द्यावरून रे शमी, जरतारी वस्त्रां च्या सुरेख घड्ा
ओघळत होत्या. पण नतचं सौंदयि त्या वस्त्रां खाली लपलं
नव्हतं . ते त्या घड्ां मधून जोमाने उिाळू न येत होतं. वसंत
ऋतूत जनमनीखालू न गवताची कोवळी पाती वर यावीत, तसं.
ती ननल्लिज स्त्री वाईन पीत होती, गाणी गात होती, आनण ज्या
पुरुषाला ती हवीशी वाटे ल, त्याच्या स्वाधीन होत होती.
मग मठानधपतींनी रागारागाने हातवारे करत आणखी

वणिनं केली... घोड्ांच्या शयिती, बैलां ची साठमारी, नाट्यगृहं,
नचत्रकार नजिे नग्न क्तस्त्रयांची नचत्रं रं गवत, शाडूचे पुतळे
बनवत, त्या नचत्रशाळा... मठानधपती उत्तेनजत झाले होते.
त्यां चं विृत्व अनतशय प्रभावी होतं, जणु एखाद्या अदृश्य
ऑगिनचे सूर! सवि साधू जागीच निजून, हावरटासारखे त्यां चे
शब्द नपऊन घेत होते. त्यांची ब्रम्हानंदी टाळी लागली होती.
अशा तऱ्हे ने सैतानाची ताकद, मोहमय पाप आनण दु ष्ट्
स्त्रीत्वाचं कमनीय आकषिण यां चं वणिन करून मठानधपतींनी
सैतानाला नशव्याशाप नदले. मग ते वळले, आनण कुटीत
जाऊन त्यां नी स्वतुः ला कोंडून घेतलं.
सकाळी जेव्हा ते कुटीच्या बाहे र आले, तेव्हा मठात
एकही साधू नव्हता. सगळे शहराकडे पळाले होते.
***

व्िाळी

‘मनोहर जोशी’

वशल्पा कुलकर्णी (लु इक्तव्हल, केंटकी)

- सुनील खावडलकर (आल् डी, वनजिन नया)
प्रधानां च्या दारावरची बेल
वाजली. दार उघडताच, "मनोहर
जोशी येिे राहातात का?" असा
प्रश्न नवचारत एक वयस्कर जोडपे
उभे होते. त्या प्रश्नाचे उत्तर न दे ता,
"तुम्ही कोण" असे नवचारताच, "मी
सुहास केळकर व ही माझी पत्नी!
आम्हाला मनोहर जोश्यां ना भेटायचे
आहे ” असे उत्तर नमळाले . त्यां च्याकडे बघून प्रधानां ना काही
कुशंका आली. "येिे कोणी मनोहर जोशी नाही राहात!" असे
उत्तर न दे ता "तुमचा पत्ता तर बरोबर आहे ना?" असे
नवचारले .
"अहो हो! फ्लॅ ट #१४, गुरुप्रसाद सोसायटी हीच ना?"
"हो बरोबर, पण मी येिे गेली पाच वषे राहात आहे.
येिे कोणी मनोहर जोशी राहात नाहीत" असे म्हणत प्रधानां नी
दार बंद केले . केळकर दां पत्य नवचार करीत नलफ्टकडे
वळले आनण तळमजल्यावर येऊन ठे पले . आता काय करावे
हा नवचार चालू असताना नबल् नडं ग नडरे क्टरी कडे लक्ष गेले व,
"अहो बघा, प्रधानां च्या नावाखाली आधी जोशी नाव नलनहले ले
असावे असे वाटते, बघा ना!" इनत नमसेस केळकर.
"खरं च की ! म्हणजे आधी कोणीतरी जोशी नक्कीच
राहत असावेत, चल वॉचमनला नवचारू" असे म्हणत त्यां नी
वॉचमनला गाठले . वॉचमॅनने त्यां ना हाऊनसंग सोसायटीच्या
चेअरमनकडे पाठनवले , तेिे परत बेल वाजवून केळकर
म्हणाले , "मी केळकर, १४ नंबरच्या फ्लॅ टमध्ये जोशी राहायचे,
त्यां चा कॉन्टॅ क्ट नमळे ल का? अजांट काम होते"
"अहो मी, अनलकडे च दोन वषाां पासून इिे राहतो आहे ,
पनहल्या मजल्यावरच्या दीनक्षत-वनहनी या सोसायटीत
पनहल्यापासून राहतात, कदानचत त्यां ना माहीत असेल."
तडक केळकर दां पत्य दीनक्षत वनहनींच्या फ्लॅ ट समोर
आले . दार उघडे च होते, त्यांचे घरात स्वागत झाले .

माळा तोरणे कंनदल
नदवे पणत्या रां गोळी
आला सण हा मंगल
नदसे सानजरी नदवाळी
घर लागले सजाया
आप्त लागले जमाया
मन अधीर भेटाया
गुज मोकळे बोलाया
लाडू करं जी चकली
शेव नचरोटे नचवडा
ताटे िराळे सजली
वाजे िटाका धडाडा
भाऊ बहीण हनषिली
सण आनंदाचा मोठा
लक्ष्मी सुवणि पावली
येता नाही कशा तोटा
जमू आनंदाने सारे
बोलू मनातले िोडे
करू उत्साहे साजरे
भरू तृप्ततेचे घडे
***
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आत गे ल्यावर उभ्याउभ्याच केळकरां नी नवचारले ,
"अहो ये िे १४ नंबर फ्लॅ टमध्ये जोशी राहायचे, त्यां चा नवीन
पत्ता आहे का तु मच्याकडे ?
वनहनींनी िोडा नवचार केला व त्या म्हणाल्या, "मनोहर
जोशी का? तो बहुधा डहाणूकर कॉलनीत चवथ्या नकंवा
पाचव्या गल् लीत मू व्ह झाला असे मला वाटते".
नननश्चत पत्ता नाही नमळाला तरी, काहीतरी धागा
नमळाला या समाधानाने केळकरां नी वनहनींचा ननरोप घेतला
व हळू च क्तखशातु न काढले ल्या िोटोकडे नजर टाकली.
ररक्षा चवथ्या गल् लीपाशी उभी रानहली तर समोरच
‘जोशी स्वीट् स’! एक नमननट केळकरां ना वाटले “इिे कुठे
सापडणार मनोहर जोशी! समोर जोशी स्वीट् स आनण शेजारी
वडे वाले जोशी! ... कदानचत कुलकणी नकंवा दे शपां डे असता,
तर सापडला असता हा मनोहर!” पण तरी त्यां नी आशा
सोडला नाही.
ऑटोररक्षाचालकाला इस्त्रीच्या दु कानासमोर िां बनवले .
तेिे १-२ माणसे उभी होती. िोडा धीर करून त्यां नी
इस्त्रीवाल्याला नवचारले , "यहाँ नतसरी या चौिी गल् लीमे
रहनेवाले मनोहर जोशी मालू म हैं ?" असा प्रश्न ऐकल्यावर
इस्त्रीवाल्याने "पां ढरा शटि धुवायला टाकणारा माणूस माहीत
आहे का" असा प्रश्न ऐकल्यासारखे करून परत स्वत:च्या
कामात लक्ष घातले . पण धीर करून केळकर म्हणाले , "ते
Persistent systems" मध्ये काम करायचे", इस्त्रीवाल्याने
त्याची घडी बदलली नाही पण पनलकडे उभे असले ले गृहथि
म्हणाले , "नतसऱ्या गल् लीत मधुकुंज मध्ये बघा'.
लॉटरी लागल्याप्रमाणे त्या गृहथिाला "िँक यू, िँक यू"
म्हणत चटकन ररक्षाचे पैसे दे ऊन केळकर दांपत्य तरातरा
चालू लागले मधु कुंजच्या नदशेने!
सोसायटीच्या दाराशी लहान मुलां ची नक्रकेट मॅच चालू
होती त्यां चा बॉल चु कवत चुकवत ते दोघे आत जाऊ लागले
तेवढ्यात नतसऱ्या मजल्यावरून एका मुलीची आति स्वरात
हाक ऐकू आली, "बाबा"! चमकून वर बनघतले तर क्तखडकी
मध्ये कोणी मुलगी नदसली नाही पण एक पक्तस्तशीचा गृहथि
मात्र क्तखडकीतू न नदसेनासा झाला. केळकर नजन्यापाशी
पोचेपयांत तोच मु लीचा आवाज "बाबा बाबा" म्हणत खाली
येत होता आनण काही बोलायच्या आतच त्या पक्तस्तशीच्या
नदसणाऱ्या माणसाने केळकरां ना घट्ट नमठी मारली व
म्हणाला, "बाबा, बाबा कुठे होतात हो?"...
त्यां च्या मागे एक बाई "अहो काय झालं " करत खाली
आल्या आनण नवऱ्याने केळकरां ना नमठी मारले ली पाहून
अचंनबत झाल्या. त्यां नी "असे काय करताय", म्हणल्यावर तो
माणूस चपापला व िोडा मागे जाऊन उभा रानहला. नतसऱ्या
मजल्यावर मनोहर जोशींचा फ्लॅ ट आहे हे केळकरां नी
बोडाि वर बनघतले होते . ते बाईंकडे बघू न म्हणाले ,
“मनोहर जोशी हे च का?”
बाईंनी होकारािी मान हलवली. ते पाहून नमसे स
केळकर तातडीच्या स्वरात नमसेस जोशीना म्हणाल्या,
"एक महत्वाची गोष्ट् तुमच्याशी बोलायची होती...”,
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

“वर ये ऊ का?" जोशी बाईंना घटनेचे गां भीयि लक्षात आले
आनण नशवाय हा नजन्याखालच्या तमाशा लवकर संपवावा या
नवचाराने त्या पटकन म्हणाल्या, "या ना"!
जोशी बाई नजन्याने वर चालू लागल्या, नमस्टर केळकर
िरिरत्या पायां नी नजना चढू लागले व मनोहर जोशी
कपाळावरचा घाम पुसत व इतरां ची नजर चुकवीत नजना चढू
लागले . तीन मजले केव्हा संपले ते कळले च नाही. फ्लॅ टचे
दार उघडून सगळे सोफ्यावर बसले . नमस्टर केळकर
मनोहरला दु रून पाहत होते, पण मनोहर मात्र जनमनीकडे
एकाग्र नजरे ने बघत होता. ही शां तता सगळ्यां ना िार वेळ
सहन होणार नव्हती. नमसेस जोशी पाणी घेऊन आल्या आनण
केळकर दांपत्याकडे बघून म्हणाल्या, "सां गा!"
"आम्ही मुंबईजवळ अंबरनािला राहतो. आमची
मुलगी चैताली, सहा वषाां पूवी एम एस करायला अमेररकेला
गेली होती. पनहल्या सेनमस्टरनंतर ती व नतच्या मैनत्रणी
नायगारा िॉल् स बघायला गे ल्या आनण त्यां च्या गाडीला
ॲक्तक्सडें ट झाला. नतला व नतच्या एका मैनत्रणीला इन्व्जुरीज
खूप गंभीर होत्या म्हणून आयसीयूमध्ये ठे वले होते. दोन
नदवसानंतर चैताली कोमामध्ये गेली व अजून दोन
नदवसानंतर नतला ब्रेन डे ड ठरवले गेले. आम्हाला बातमी
कळल्यावर काहीच सुचेना, तरीही सवाां चा नवचार घेऊन
ऑगिन डोनेशन करायचं ठरवलं . नतच्या अथिी भारतात
आल्या, पण नतला न भेटल्याचे दु ुः ख कायमचे रानहले ". नमसेस
केळकरां ना एकदम भडभडून आले आनण रडतच त्या
म्हणाल्या, "यांची तर ती जीव की प्राण होती. रात्री नतच्या
आठवणीने रडत उठतात. खूपच अबोल झाले आहे त."
"अमेररकेच्या प्रायव्हसी कायद्यामुळे दान केले ले
अवयव कोणाला नमळतात ते कळायची सोय नाही. सगळे च
अधिवट रानहले असे वाटत होते. पण योगायोग बघा, गे ल्याच
मनहन्यात डॉक्टर रे गे भेटले तेव्हा त्यां नी हाटि टर ान्सप्ांटची
एक गोष्ट् सां नगतली ती चैतालीशी जुळत होत होती.”
नशवाय ते म्हणाले , “आश्चयि असे की, डोनर आनण
रे नसपन्ट दोघेही भारतीय होते. तो एम एस साठी अमेररकेत
होता व कुठल्यातरी कॉक्तम्प्केशनने त्याचे हाटि एकदम
िां बले व टर ान्सप्ान्ट हा एकमेव उपाय होता. अचानक हाटि
उपलब्ध झाले . बाकी त्यां नाही िारसे आठवत नव्हते, पण
आम्हाला खात्री होती की, ते हाटि चैतालीचेच होते. आम्ही
त्यां ना युननव्हनसिटीला कॉन्टॅ क्ट करायची गळ घातली व ते
तयार झाले . त्यां नी मनोहर जोशींचा पत्ता पाठवल्यापासून दोन
-तीन नदवस आम्हाला झोप नाही. चैताली रोज स्वप्ात येते व
बोलावते, त्यामुळे आम्ही लगेच पुण्याला ननघालो.”
"गेले दोन-तीन नदवस हे पण हरवल्यासारखे करतात,
रात्री झोपेत कोणाला तरी हाका मारतात, पण तोंडातून शब्द
िुटत नाहीत." इनत नमसेस जोशी.
मनोहरचे डोळे डबडबले होते, तो उठला व
केळकरां ना नमठी मारून म्हणाला "काका, खूप खूप बरे
वाटले तुम्हाला भेटून!"
***
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“मी याबद्दल आधीच बोललो आहे . हे किक, नाटक एक
कला म्हणून ठीक आहे पण केवळ त्यासाठी भारतात
राहायची गरज नाही." ते ऐकून नमनहकाला पटकन रडूच
कोसळले.
"आई, तूला माहीत आहे की, मी किक नाही सोडू
शकणार!! माझे इिले नमत्र मैनत्रणी, कॉलेज मला नाही
नवसरता येणार! आनण आनशषसरां ना काय सां गू? ते नकती
मेहनत घेतात माझ्यावर!" -महे श खाडकन ओरडला,
"त्या किकवाल्या आनशषचा क्लास कधी बंद होईल
याची मी वाट पाहतोय!" हे ऐकून नमनहका काही न बोलता
रडत नतच्या खोलीत गेली. महे शच्या चेहऱ्यावरचे कठोर
आनण नननविकार भाव प्रखर होते. नमनहकाला किक, त्यां चे
ननरननराळे प्रयोग, कॉलेज आनण मुख्यत्वे आनशषसर या
सवाि चा नवचार करून भरून आले होते. नमनहकासाठी
आनशषसरां कडे ही किक नशकतानाची सध्याची दोन वषि
म्हणजे प्रेमाच्या पररभाषेला साद घालणारी वाट होती. त्यां चे
किक करतानाचे सुंदर भाव, अप्रनतम सादरीकरण,
किककडे असलेली ओढ पाहून ती त्यांच्या नवश्वात कधी
बुडून गेली होती, ते नतला कळलेच नव्हते. आनण नमनहकामधे
असणारी किक जपायची ताकद बघून आनशषसुद्धा नकळत
नतच्याकडे खेचला होता. नमनहका आनण त्यां च्या वयातले ७-८
वषाि चे अंतर त्या दोघां साठी कोणताही अडिळा नव्हते.
आनशषनी त्या सवाां च्या गु रू, गायत्रीताईंच्या मागि दशि नाखाली
ऋतुचक्रचा प्रयोग बसवायला सुरवात केली होती.
जेवणावरून उठताना नमनहकाच्या डोळ्यासमोरून सवि
आठवणींचे अवशेष झरि कन उडून गेले. नतने खोलीत येऊन
आनशषला िोन लावला. पण तो त्याच्या क्लासमध्ये व्यस्त
होता. इतक्यात मानसीने नतच्या खां द्यावर हात ठे वला.
"नमनहका, बाबां च पण चूक नाहीये नं? आजी,
आजोबां ना गरज होती म्हणून ते इिे रानहले पण त्यां च्यासाठी
काही चांगल्या संधी नतिे वाट पाहात आहेत. मग त्यांच्यासाठी
आपण काहीतरी करायला नको का?"
"अग आई! मी नतिे नाही जुळवून घेऊ शकणार
आता! सहावीमध्ये असताना तुम्ही मला इिे घेऊन आलात
तेव्हा मी समजून घेतलं. मी १८ वषाि ची झाले तरी मला माझा
ननणिय घेताच येणार नाही का?” .
मानसीला नतचं हे बोलणं ऐकून खूप वाईट वाटलं.
"या वयात आई वडलांचे ऐकणे हे मुलां चे कतिव्य आहे
आनण तू ग्रॅज्यूएट होईपयांत काही ननणिय आम्हालाच घ्यावे
लागतील. तू किक नतिे पूणि कर नकंवा काही वषाां नी कर!
आनण ऑनलाईन तर आता नशकता येतच की! इतकी प्रगती
झाली झाली आहे टे िॉलॉजीमध्ये!"
"आई, किक ऑनलाईन नशकता येईल पण मला
नमळणाऱ्या संधी नक्कीच नतिे कमी असतील. प्रत्येक ऋतूचे
भाव उलगडून दाखवणारा इतका सुंदर प्रयोग आम्ही
बसवतोय. असे नकत्येक सुंदर प्रयोग आम्ही सादर केलेत ३-४
वषाि त! किकनवषयीचा इतका सखोल अभ्यास मला

परतीच्या िाटा
- अश्िता मोडक (केरी, नॉिि कॅरोलायना)
आज सकाळपासून
घरात भयाण शां तता होती.
नमनहकासाठी आजी
दे वाघरी ननघून जाणं
म्हणजे नजवाभावाची
मैत्रीण दु रावण्यासारखं
होतं. आजीच्या कँसर मुळे
केमोिेरपी, हॉक्तस्पटल
यामध्ये ही २-३ वषि कशी
ननघून गेली ते कळलंच
नाही. हे चार मनहने
हॉक्तस्पटलमध्ये च नतला भेटायला जाणं, जमेल नततक्या गप्पा
गोष्ट्ी करणं हे नेहमीचंच झालं होतं. महे शसाठी मात्र समोर
आलेला प्रत्ये क नदवस केवळ पुढे ढकलायचा इतकाच पयाि य
होता. काल आईच्या जाण्यानंतर महे शसाठी एक नवीन वाट
मोकळी झाली होती. रात्री जेवताना त्याने या नवषयाला वाचा
िोडली.
"अमे ररकेतील कंपनीची नोकरी मी स्वीकारणार
आहे . मानसी, तु ला याची कल्पना होतीच! माझी अमेररकेतली
डीग्री, माझा अनुभव मला असा वाया जाऊ द्यायचा नाही."
नमनहकाला हे जराही पटले नाही. नतने नाराजी लगेच
बोलून दाखवली. “बाबा, पण तुझ्या आईचे १३ नदवस तरी पूणि
करायचे त ना? माझ्या मनात नकती आठवणी आहे त
आजीच्या! आपण भारतातमध्ये आल्यानंतर ह्ा ६-७ वषाि त
आजीकडून नकती गोष्ट्ी ऐकल्या. लहान असताना घरघर,
लपाछपी, पत्ते, नतच्या बरोबरच्या अगदी परवापयांतच्या गप्पा!
तुला काहीच नदसत नाहीये बाबा?”
"हे बघ नमनहका, बाबा गेले आनण आईला भारतात
एकटे ठे वणे शक्य नव्हते म्हणून नाईलाजाने कायम भारतात
राहण्याचा आपण ननणिय घेतला होता. जर आज अमेररकेची
नसनटझननशप आपल्याकडे आहे तर त्या आधारावर मला
नमळणारी सं धी मी सोडणार नाही."
"पण बाबा, इतकी वषां मी आनण आई इिे राहातच
आहोत आनण तुला ऑनिससाठी यु.एस., इं नडया अशी ये जा
करावीच लागते . हे असेच चालू ठे व की! सगळ्यां नी नतिे
जायची काय गरज आहे ?" पण महे शचा ननणिय झालेला होता.
"नमनहका, आम्ही तुला इिे एकटे राहू दे णार नाही.
त्यामुळे बारावी नंतरचे नशक्षण अमेररकेतच पूणि करायचे."
"बाबा, पण माझं किकचे नशक्षण? आनण माझी सध्या सुरू
असले ली आमच्या वानषिक प्रयोगां ची तयारी? ऋतुचक्र सादर
करण्य्य्यासाठी नकती उत्साहाने सुरवात केली आहे आम्ही.”
"काही गरज नाहीये हे असले शोज इिे करत बसायची! आता
तू नशक्षणाकडे लक्ष दे णं जास्त महत्त्वाचं, आनण मानसीशी
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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भारताबाहे र नाही करता येणार."
“मला यावर अजून चचाि नकोय नमनहका!"- असं
म्हणून आई नतच्या खोलीत ननघून गेली. पण नमनहकाच्या
मनात कनलाहल माजला होता. अचानक आनशषचा िोन
आला. नतनी सवि घडलेला प्रकार सां नगतला. आनशषनी उद्या
भेटून बोलू या असं सुचवलं. नमनहका रात्रभर उगवणाऱ्या
सूयाि ची वाट बघत होती पण नतला सूयाि ला झाकून टाकणारा
अंधारच नदसत होता.
सकाळी नमनहका नेहमीप्रमाणे क्लासला पोहोचली.
पण नवचारां मध्ये घुं गरू न घालताच उभी रानहली. गायत्रीमॅडमनी टोकताच भानावर आली. ऋतुचक्रच्या प्रयोगाची
तयारी नेहमीप्रमाणे च उत्कृष्ट् झाली पण नतचं मन िाऱ्यावर
नव्हतं. सविजण ननघू न गेल्यावर उनद्वग्न झालेल्या नतच्या मनाला
हुं दके आवरता आले नाहीत. नतने आनशषला गाठलं.
'आनशष, काय करायचं आता? मला तर काहीच
सुचत नाहीये ."
"मी तु झ्या आईबाबां शी बोलून बघतो. किकबद्दलचे
माझे अनुभव सां गतो. गायत्रीताईंना पण सां गू त्यां च्याशी
बोलायला" ते ऐकून आशेच्या क्षणां वर ती कॉलेजमध्ये गेली.
नमत्रमैनत्रणींना सगळ्याची कल्पना नदली. ते मदत करायला
तयार होते. पण तरीही १८ वषाि च्या वयात कोणाबरोबर आनण
कसे राहायचे ? आईबाबा कसा नवश्वास ठे वतील? आनशष
आनण गायत्रीताई काय सां गतील? अनेक प्रश्न नतच्यासमोर
होते.
घरी आल्यावर नमनहकानी नतच्या मामेबनहणीला,
कक्तल्पताला पु ण्याला िोन लावला. कक्तल्पता नतच्या वडलांच्या
आनण महे शच्या अक्तथिर संबंधां मुळे वडलां ची मदत
घे ण्यासाठी घाबरत होती. गायत्रीताईंनी सु द्धा मानसीशी
िोनवर बोलू न काही दु सरा पयाि य नाही का याबद्दल चौकशी
केली. पण त्याचा काही पररणाम झाला नाही. महे श नोकरीची
कागदपत्र तयार करून आईच्या तेराव्या नदवसाचे नवधी झाले
की, लगे च ननघू या ननणियावर ठाम होता. ऋतुचक्र-नृत्यप्रयोग दोन नदवसां वर आला होता.
शे वटी आनशष नहं मत करून नतच्या आईवडलां शी
बोलण्यासाठी घरी गेला. त्याने काकुळतीला येऊन सां नगतले,
"काका, नतला अमेररकेत किकमध्ये इतकी मोठी
संधी नमळणार नाही. ती या क्षेत्रात इिे नाव कमवू शकेल.
प्लीज, नतला इिे राहू द्या!” पण यावर महे शने अत्यंत वाईट
शब्दात त्याच्यावर आरोप केले.
"नतच्यासाठी काय चां गलं आनण काय वाईट हे
बघायला आम्ही समिि आहोत. तू कोणत्या नात्यानी नतचे
ननणिय घे तोस? तसही हे असले कायिक्रम, किक नतनी
आयुष्यभर करू नये असच मला वाटतं. सध्या नतच्यासाठी
नशक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे तू ननघालास तरी चालेल."
इतके अपमानास्पद शब्द ऐकल्यावर आनशष हताश
होऊन घरी परतला. नमनहका स्तब्धपणे सगळं बघत रानहली.
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करण्याच्या नदवशी आनशष अजून प्रयत्न का करत नाही
याबद्दल नमनहकाने त्याला नवचारले. पण आधीच एका पुरुषाने
किक नशकणं, या क्षेत्रात स्वतुः चं कररअर करणं याबद्दल
त्याच्या आईवडलां ना त्याच्याबद्दल आत्ताच आपुलकी
वाटायला सुरवात झाली होती. नमनहकाच्या वडलां पुढे नटकाव
लागणे कठीण आहे हे आनशषला माहीत होते. ३-४ वषाां नी
परत येऊन किक इिे पुन्हा सुरू करावे असा सल्ला
आनशषने नदला. हे ऐकून ती रागाच्या भरात नतिून ननघून
आली. आनण दु सऱ्या नदवशी एक वेगळ्याच मनक्तथितीत
प्रयोगासाठी उभी रानहली. महे श तो बघायला अिाि तच आला
नव्हता. आपले बाबा आले नाहीत पाहून नतला वाईट वाटले.
प्रयोगातले ऋतूंचे बदल जसे जसे पुढे जात होते तसे
नमनहकाच्या मनात ऋतूंच्या बदलाचे आनण आपण त्या
बदलां ना स्वीकारण्याचे गायत्री ताईंचे शब्द कानी पडत होते .
बाबां नी नकत्येक वेळा इतरां साठी, त्यांच्या आईबाबांसाठी
बदलायची तयारी दाखवली, तशीच तू पण दाखव हे आईने
सां नगतलेले आज नतला अचानक आठवत होते. ऋतू येतात
आनण आपल्या आयुष्यात प्रवेश करतात. आपण त्या ऋतूंचे
बंधन वाटू न घेत नाही तर त्यां ना स्वीकारतो. आपण त्या
ऋतूप्रमाणे बदलतो आनण मगच आपलं जीवन सुखकर होतं.
ऋतु चक्राचा किक प्रयोग बसवतानाचे गायत्रीताईंचे हे शब्द
प्रयोगादरम्यान नमनहकाच्या मनावर सतत कोरले जात होते.
प्रयोग सुंदर सुरू होता आनण नवचारां च्या ओघात संपला.
प्रेक्षकां च्या टाळ्यां च्या कडकडाटाला सामोरं जात असताना
नमनहका मात्र िरिरत होती. आपल्या आयुष्यातला हा बदल
ऋतूंच्या बदलां प्रमाणे आपण स्वीकारला तर आपले बाबा
सुखी होतील का? नतच्या मनात प्रश्नां चे जाळे गुंतले होते. त्या
मनक्तथितीत नतला काही कळण्याच्या आधीच ती स्टे जवर
कोसळली. उठली ती घरी सवाां च्या दे खरे खीखाली होती.
आपण प्रयोगादरम्यान काय ठरवले हे स्वतुः ला पुन्हा
सां गायचा प्रयत्न करत होती. आता कोणाशीच बोलण्याची
गरज नव्हती. आनशष, कनवता आनण इतर अनेक जण एका
बाजूला आनण नतचा ननश्चय एका बाजूला! ठरल्याप्रमाणे
तेराव्या नदवशी आईचे सवि नवधी उरकून महे श आनण मानसी,
नमनहकाला घेऊन अमेररकेला गेले.
पुढचा एक मनहना नमनहका घरात, कॉलेजमध्ये िि
श्वास घेत होती पण जगणं नवसरली होती. नतला नतच्या मनाला
न पटलेला बदल स्वीकारायचा होता. भारतातले नमत्र-मैनत्रणी,
कक्तल्पता या सवाां बरोबर या एका मनहन्यात ती बोलत होती.
पण दु सरीकडे दू र कुठे तरी नेऊन ठे वलेल्या नवश्वात ती
कोंडली होती. एक नदवस मानसी संध्याकाळी घरी आली
आनण नतला नमनहका कुठे च नदसेना. अचानक नतला
बािरूममध्ये पाण्याचा आवाज ऐकू आला. दार बंद होते. नतने
हाक नदली,
"नमनहका, तू बािरूममध्ये आहे स का?" कोणताही
प्रनतसाद आला नाही. "नमनहका, अगं तू आत आहे स का? ही
काय आं घोळीची वेळ आहे का?
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नमनहका, बोल गं काहीतरी!" ...असं म्हणत, नतने घाबरून
दारावर जोरात हात मारायला सुरवात केली. आनण अचानक
नमनहका मु ख्य दरवाजातून बाहे रून घरात आली. आईला
असे बघू न ती पण गोंधळली.
"आई, काय झालं? मी पटकन एक वॉक घेण्यासाठी
बाहे र गे ले होते ."
"मग पाणी कसे सु रू आहे आत? मला वाटलं तू
आतमध्ये कोंडून घे तलंस."
"अग, तू भाजी आणायला गेली असताना तो प्लम्बर
येउन गे ला. त्यामुळे रानहलं असेल! मी एक िेरी मारायच्या
नादात नवसरले ."
"नमनहका, तू ठीक आहे स ना? हे बघ, मला तुझी
घुसमट समजते य. पण १-२ मनहने तुला वेळ लागेल याची
सवय व्हायला. बाबा त्याच्या १६ वषाां पूवीच्या खुंटलेल्या
स्वप्ामध्ये पुन्हा हरवून गेला आहे . पण..."
"पण माझ्या स्वप्ां चा मात्र चक्काचूर झाला आहे आई!"
नमनहका काहीही न बोलता नतच्या खोलीत ननघून गेली. मानसी
काळजीने नतच्याकडे बघत रानहली.
आनशषबरोबर झालेल्या वादानंतर नमनहकाने मधल्या
काळात त्याचा एकही िोनकॉल घेतला नव्हता. ते नतलाही
कुठे तरी सलत होतं . अचानक एक नदवस नमनहकाचा िोन
वाजला. नमनहकाने सगळे हुं दके मनहनाभर नगळू न ठे वले होते
आनण ३-४ वेळा सलग वाजणारा आनशषचा िोन पाहून नतला
राहवलं नाही. नतने िोन घेताच आनशष नतला म्हणाला,
"नमनहका, िोन ठे ऊ नकोस! मी तुझ्या मैनत्रणींबरोबर
आनण कक्तल्पताबरोबर िोडी चचाि केली आहे. कक्तल्पता नतच्या
बाबां ना नवश्वासात घे ऊन काही प्रयत्न करतेय. तू िि िोडं
समजून घे !" नमनहकाला ऐकूनच आनंद झाला. “म्हणजे, मला
काही कळे ल का?"
"ते च मी आनण कक्तल्पता, मामाला सां गण्याचा प्रयत्न
करत आहोत. तू किकसाठी कोणतीही कठोर परीक्षा
दे ण्यासाठी समिि आहे स हे च आपल्याला त्यां ना पटवून द्यायचे
आहे . आम्ही दोघे तुला यात पूणि मदत करण्यासाठी तयार
आहोत, हे आश्वासन मी मामाला दे णार आहे."
"पण मामा आनण बाबा यां चं अनजबात पटत नाही."
"ते मी बघतो. तुझा माझ्यावर नवश्वास आहे ना?"
हे ऐकल्यावर नतला एक नवीन वाट नदसू लागली.
दु सऱ्याच नदवशी मानसीला ननरं जनचा िोन आला. मानसीला
वाटले नेहमीसारखी आपली चौकशी करायला भावाने िोन
केला असेल.
"कसा आहे स रे ? आता जरा अंगवळणी पडतंय सवि!
इिे आल्यावर आपलं मागच्यावेळी बोलणं झालं तेव्हा काहीच
सुचत नव्हतं ! महे शचं ऑनिस, नमनहकाचं कॉलेज, घर लागणं,
सगळं च नवीन होतं ! पण आता जरा हलकं वाटतंय."
" अरे वा, मग चां गलंच आहे , पण मी अजून वेगळ्याच
कारणासाठी िोन केलाय. नमनहकाबद्दल बोलण्यासाठी!"
“
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“हे बघ, नतला जुळवून घ्यायला, मागचं सगळं
नवसरायला िोडा वेळ लागणार ना? स्वतुः मधेच असते ती! पण
आमच्याबरोबर आहे हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे .”
"पण म्हणून नतच्या इच्छा मारून टाकणं नकती बरोबर
आहे ? का म्हणून या सगळ्यात नतचा बळी जावूं द्यायचा? तुम्ही
इतके तडकािडकी इिून ननघून गेलात. त्यात महेशच्या
आईचे नदवस असताना मला हा नवषय काढता आला नाही!"
"पण आता ही चचाि कशासाठी?” मानसी पूणितुः
चनकत झाली होती.
“हो, कारण तुला जे नदसत नाहीये नकंवा नदसत असून
तू बघत नाहीयेस, ते मी तुला दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय.
कक्तल्पतामुळे नमनहकाच्या कोंडलेल्या मनाचा अंदाज मला
बां धता येतो. पण तुला ते जाणूनच घ्यायचं नाहीये का? मला
असं वाटतं की, आपण नतला समजून इिे भारतात परत
येण्यासाठी परवानगी दे ऊया!" या वाक्यां नी २ मनहन्यां पूवीच्या
‘नवरा’ का ‘मुलगी’ या न सुटणाऱ्या चक्रव्ह्यूहात ती पुन्हा
सापडली. काही बोलणार इतक्यात ननरं जननी त्याच्या
मनातल्या योजना सां गण्यास सुरवात केली.
"नमनहका माझ्याकडे पुण्याला राहू शकते आनण
शननवार-रनववार मुंबईला जाऊन नतचे प्रयोग, किकचा
ररयाज हे सवि काही करू शकेल. आम्ही नतची काळजी घेऊ.
नमनहकाचे किकचे प्रेम आनण नतचं ननघण्याआधीच्या
नदवसातील ते उदास मन आता जाणवतंय. कक्तल्पताकडून हे
सगळं कळल्यानंतर मी सुि झालो."
"हो ननरं जन! मी बोलत नसले तरी जाणवतंय मला, ती
नकती दु ुः खात आहे ते! पण नतला माझ्यापासून लां ब कुठे तरी
दु सऱ्या दे शात ठे वणं, तुमच्यावर नतचा भार टाकणं हे नाही
पटत मला!"
"पण या अशां वयात नतनी ननराश होऊन काही
भलतंसलतं पाऊल उचलू नये. मला ते जास्त धोकादायक
वाटतं मानसी!"
हे ऐकल्यानंतर मानसीला दरदरून घाम िुटला.
नतच्या डोळ्यसमोर काही नदवसां पूवीचं ते बािरूममधलं
िरार-नाट्य उभं रानहलं. आनण नतला ननरां जनाच्या वाक्यातलं
गां भीयि जाणवलं. ती ननरं जनला म्हणाली,
"नमनहकाचं हल्लीचं मनहनाभराचं वागणं खूप अस्वथि
करणारं आहे रे ! नमनहका घरी असताना हल्ली नकती कमी
बोलते, प्रश्नाला जेमतेम तुटक उत्तरं दे ते, नतला काहीही
बोलायचं नसतं!"
"नतला यातून बाहेर काढायला हवं मानसी! नतच्या
आयुष्यातली ६-७ वषां, जी सगळ्यात जास्त आयुष्याशी
समरस होण्याची असतात, तारुण्यात काहीतरी करून
दाखवण्याची उमेद घेऊन येणारी असतात, स्वतुः ला ओळखून
घ्यायची असतात ती भारतात गेली. तेव्हा ती जे काही जगली,
स्वतुः ला ओळखू शकली त्यावर नतने नतच्या आयुष्याचं ध्येय
ठरवलंय! आनण अचानक ती हे सगळे नवसरून दु सऱ्या
दे शात, अनोळखी माणसात कसं झोकून दे ईल?
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सकाळी नमनहका आईबाबां ची वाट बघत होती.
मामाचा िोन रात्री येऊन गेला हे माहीत असूनही नतची
धडधड मात्र िां बत नव्हती. ते दोघे सकाळचा वॉक घेऊन
आल्याबरोबर नतने मोठ्या आशेने त्यां च्याकडे पनहले.
मानसीला दु रवरूनच नतची धडधड जाणवली. नतने
नमनहकाला जवळ घेतलं आनण हळू च कानात सां नगतलं,
"तुझं इं नडयाचं नतकीट बुक करू आपण! पण
त्याआधी आमच्या सगळ्या अटी तुला मान्य असणं गरजेचं
आहे ."
“आई, बाबा, माझं यावर काहीच म्हणणं नाहीये!
किकसाठी तुम्ही जे काही सां गाल ते मी मान्य करीनच."
किकसाठी वाहून घे ताना आपले आईवडील, नशक्षण
आनण आपलं ध्येय हेच नतने कतिव्य मानलं होतं. ती प्रचंड खूष
झाली. ही आनंदाची बातमी कधी एकदा आनशषला आनण
कक्तल्पताला सां गते, यासाठी ती नतच्या खोलीत ननघून गेली.
आज नतला पुन्हा स्वतुः ला कोंडून घ्यायचं होतं. पण ते पंख
िुटलेल्या पाखरासारखं नतच्या किकच्या नवश्वात उडून
जाण्यासाठी!
***

अशावेळी नतच्या मनानवरुद्ध वागून नतला ननराशेच्या गतेत
टाकण्यापे क्षा आपण वेगळे मागि शोधूया. नतला असं जखडून
ठे वण्यापे क्षा स्वतुः च्या नहमतीवर आयुष्यातले टक्केटोणपे
अनुभवायला दे ऊ. ती काही वाटां वर धडपडे ल तेव्हा नतला
आधार दे ऊ. पण आपल्याला आपली वाट एका नदशेला हवी
आहे , म्हणू न नतची वाट का अडवून धरायची? तू नवचार कर.
महे शला याची कल्पना दे . मग तू आनण महे श ननणिय घ्या!"
ननरं जनने िोन ठे वला. मानसीला त्याचे मुद्दे पटले.
रात्री महे शबरोबर ती याबद्दल सनवस्तर बोलली. आपल्यामागे
मानसी आनण नमनहका युक्त्या लढवत आहे त पाहून महे शचा
संताप अनावर झाला. रागातच तो म्हणाला,
"मी इिे जमवून घेण्यासाठी इतके प्रयत्न करतोय
आनण तु म्ही दोघी ननरं जनला हाताशी धरून नमनहकाला परत
कसं जाता ये ईल हे ठरवताय? आनण ननरं जनकडे राहून हे
सगळं कसं शक्य आहे? आपल्यापासून इतक्या लां ब
पाठवायचं नतला?"
"अरे महे श, समजून घे नतला! मास्टसि करण्यासाठी
सविजण इिे अमे ररकेत पूवीपासून येतात. आपल्या बाबतीत
िि हे िोडं उलट होतंय. आपण नतला नतच्या पायावर उभं
राहण्यासाठी मदत करायला हवी ना?" महे श पटत
नसतानाही सु ि होऊन ऐकत होता.
"किक हा नतचा नुसता छं द नाहीये. ती त्यामध्ये
पदवीधर नशक्षण घेऊ शकेल आनण त्यात ती नतचं कररअर
घडवू शकते. त्यात काहीच चूक नाही. तू तुझ्या कामाच्या
व्यापात नतच्या सु खदु ुः खां कडे बघतही नाहीयेस! तुझ्या लक्षात
आलंय का, तीच वागणं नकती बदललं आहे ? आपल्याशी,
तुझ्याशी कधी बोलते ती? नतने असंच दु ुः खात राहून इिे काही
भलतं पाऊल उचललं तर?"
ते ऐकून महे श भानावर येत म्हणाला, “मानसी, मी
हा असा नवचारच केला नव्हता गं!"
त्यावर मानसी पुन्हा म्हणाली, "महे श, तू तुझी इिली
परतीची वाट नमळवलीस! पण त्यावेळी नतच्या मागे रानहलेल्या
वाटे कडे तु ला एकदाही पाहावंसं वाटलं नाही? नतच्या परतीची
वाट वेगळी आहे . जाऊदे नतला परत!"
महे श रात्रभर नवचार करत होता. आपली मुलगी
आपल्या नकळत ह्ा मनक्तथितीतून जातेय, किकसाठी जीव
गुंतलेला असताना आपलं मन मारून ती इिे राहतेय ह्ा
कल्पनेने तो हतबल झाला. अमेररकेत येण्याआधीची नमनहका
आनण आताची बदललेली नमनहका यातला िरक त्याला स्पष्ट्
नदसत होता. पण ती का बदलली? आपल्यासाठी? नतचा
ऋतुचक्रचा न पानहलेला प्रयोग पाहावा हे अचानक महे शच्या
मनात आलं. त्याने नतची रे कॉडे ड सीडी लावली. प्रयोग पाहता
पाहता महे शला नमनहकाच्या अंतमिनाचा, नतने स्वतुः त केलेल्या
बदलाचा, ऋतु चक्राच्या बदलां चा संदभि लागू लागला. आपण
नाकारले ल्या या किकने नमनहकाला आपल्याजवळ आणले हे
त्याला स्पष्ट् होत होते. उगवत्या सूयािबरोबर महेशला
नमनहकाची परतीची वाट नदसू लागली.
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प्रेमकहार्णी
- राजीि शास्त्री (पुणे, महाराष्ट्र)
पहाटे च्या वेळी ननरभ्र आकाशात
अचानक काळे ढग जमून आले
म्हणता म्हणता सगळे बदलले !
धुवां धार पाऊस बरसू लागला
काय वाटले असेल त्या धरे ला
अशा अचानक झाले ल्या वषेनें ?
पाहतोय मी नतच्यामधला बदल
िोडीशी बावरली िोडीशी लाजली
नभजताना हव्याहव्याशा वषाां वात !
िि नतच्या सुखासाठी कोसळणारा
नतच्या बहरासाठी बेभान झाले ला
स्वतुः चे सविस्व पणाला लावले ला !
नकती एकरूप, अक्तस्तत्वहीन
शब्दातीत, अंनतम, स्वगीय
होय, तो पाऊस ती धरती
एक अमर प्रेमकहाणी !

***
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जेष्ठ नागररकां ना सवितोपरी- आनििक, सामानजक,

सुपररवचत/अपररवचत

जेष्ठ नागररकां ना सवितोपरी- आनििक, सामानजक,
माननसक, मदत करण्यासाठी व त्याचे मागि सुचनवणाऱ्या
योजनां नवषयी मानहती दे णाऱ्या एका कायािलयां त ती काम
करत होती. आठवड्ातून दोन नदवस ती त्यां च्या दनक्षण
भागां तल्या एका उपशाखेत जात असे. तेिील
जेष्ठ नागररकां ना तेिे येणे सोपे पडत असे. तेिे जायला नतला
एक नदवस िोडा उशीर झाला. दारांत सेक्रेटरीने एक बाई
बराच वेळ वाट पाहत बसल्याचे सां नगतले . ती ऑनिसमध्ये
गेली तेंव्हा ही बाई अगदी शां तपणाने बसली होती. रागाचा
लवले शही नव्हता. नतने उशीर झाल्याबद्दल मािी मानगतली,
काय मदत हवी हे नवचारले .
'मला बरे नाहीं, म्हणून माझी नोकरी गेली.'
'कसली नोकरी होती?'
'मी YWCA मध्ये योग नशकवत असे."....
"अरे व्वा, कुठे नशकलात योग?"
" मी इं नडयात नशकले "
"िारच छान, इं नडयात कुठें ? "
"पुणे म्हणून एक गां व आहे , तेिे माझे अय्यंगार म्हणून
गुरु आहे त, त्यांच्या संथिेत दोन वषे नशकले .”
ती स्वत:ही पुण्याची होती आनण नतचे एक नातेवाईक
त्या भागां त रहाणारे असल्यामुळे नतला अय्यंगारांच्या योग
संथिेची बरीच मानहती होती. नतने ह्ा बाईला सवि मदत केली.
तशी बाकीच्यां नादे खील केली असतीच! परं तु नहला जास्त
आपले पणाने केली. योगाच्या बाबतीत हे बावनकशी सोनें
आहे , हें जाणून केली.
ती ननवृत्त होऊन नतच्या मुलीच्या गां वी, पक्तश्चम
नकनाऱ्यावर रहावयास आली. त्यां चे रहाण्याचे नठकाण जेष्ठ,
सनक्रय, नागररकां च्या वसाहतीत होते. वेळ घालवण्यासाठी
ननरननराळी मंडळे होती. ती एका मेनडटे शन मंडळात दाखल
झाली. तेिे झेन पद्धतीचे नचंतन चालायचे. पनहल्या नदवशी सवि
सभासदां ना ओळख करून दे ण्याचा प्रघात होता; त्याप्रमाणे
नतने "इं नडयन" असे सां नगतले आनण स्वतुः ची अजून मानहती
नदली. त्यां ची संचालक एक वृद्ध बाई होती, नतने
त्यावर नवचारले , कुठल्या इं नडयन टर ाईबची तू? असा प्रश्न
आजवर कोणी नवचारला नव्हता; ती नुसती बघतच रानहली.
मग त्यांच्या मंडळाच्या एका जाणकार सदस्याने सां नगतले
कीं, ही साऊि एनशयन इं नडयन आहे . परं तु येिेच नतला
भारतानवषयी, त्याच्या धमाां नवषयी बारीक-सारीक मानहती
असणारे लोकही भेटले . "सद्यक्तथितीवर चचाि " ह्ा राजकीय
मंडळां त नतचा राधेस्वामी यां च्या पंिाच्या एका नशष्येशी
पररचय झाला व नतच्या मायभूमीबद्दलच्या मानहतीत भर
पडली. ह्ा नतच्या मै नत्रणीने बऱ्याच पंिां चा (रजनीशचादे खील)
अभ्यास करून राधेस्वामींच्या पंिाची ननवड केली होती.
Culture/संस्कृती ह्ा शब्दाचे बाकीच्या संज्ञां प्रमाणे
अने क अिि भेद आहे त. त्यातला एक समाज-शास्त्राची व्याख्या
हा िारच व्यापक आहे .
***

- हेमा शेंडे (सँटा रोझा, कॅनलिोननिया)
’माशिल निल् ड् स’च्या
आनलशान दु कानां त ती आली
तेंव्हा संध्याकाळ झाली होती.
नतच्याबरोबरच्या मैनत्रणीने
नतला नवचारले , 'तू ठीक आहे स
ना?" नतने हो म्हं टल्यावर मैत्रीण
ननघून
गेली.
खरं
तर,
नवीन मैनत्रणीला नकती त्रास
द्यायचा म्हणू न ती कां ही बोलली नाही. ती तीन मनहन्यापूवीच
या दे शां त व गां वात आली होती. जवळच्या इन्व्शुरन्स
कंपनीमध्ये कामाला लागून एखादा मनहना झाला होता.
आजची निल् ड् सची भेट नतच्या नवऱ्याच्या आग्रहामुळे
झाली होती. ती पू वी एकदा नवऱ्याबरोबर येिे आली होती.
दु कानां तली चकचकीत कांचेची कपाटे , जाड व मऊ गानलचे,
झकपक कपडे केले ल्या नवक्रेत्या, मंद पाश्विसंगीत हे सवि
नतने पू वी पानहल्यासारखेच होते; परं तु नतला आज िोडं
बुजल्यासारखे वाटत होतं. ती िोडा नवचार करत उभी होती,
तेवढ्यात पाश्विसंगीत बदलले ; नगटार व नपयानोचं संगीत
बदलू न कोणी गाणे गाऊ लागले . बागेश्रीचे ओळखीचे सूर
होते; शब्द इं क्तग्लश असावेत; गाण्यां त खटके, मुरक्या, ताना
नव्हते; गाणारे नशकाऊ वाटत होते. आनण मग नतच्या लक्षां त
आले कीं, ती ननराळ्या दाराने दु कानां त आली होती. एका
नवक्रेतीशी बोलू न ती नतला हव्या त्या भागां त गेली... पुढे
बऱ्याच वषाां नी नतच्या बीटल् स प्रेमी जावयाकडून नतला
कळले कीं, ते गाणारे बीटल् स होते आनण भारतीय शास्त्रीय
संगीताच्या प्रां तात ते खरे च नशकाऊ होते...
नशकागोमधल्या ’इनमग्रेशन अँड नॅचरलायझेशन’च्या
भव्य इमारतीत ती बसली होती. नतची अमेररकन
नागरीकत्वासाठी मु लाखत होती. नतने नवनंतीपत्रकाबरोबर
आले ल्या मानहतीपत्रकाचा अभ्यास केला होता; अमेररकेचा
इनतहास नतला माहीत होता. नतने अशा मुलाखतींबद्दल नतच्या
’वतुिळां त' मानहती काढली होती, त्यां तून बरे , वाईट अनभप्राय
आले होते . त्यामुळे नतच्या पोटां त िोडी धाकधूक होती.
मुलाखतीची वेळ झाली आनण नतच्या कौन्सेलरने दार
उघडले ; कौन्से लर मध्यम वयाची, छान कपडे घातले ली,
हसरी काळी बाई होती. मुलाखतीच्या सुरुवातीला िोडे
जुजबी- "इनलनॉईस चा सेनेटर कोण आहे वगैरे "प्रश्न
नवचारून झाले आनण मग भारताच्या राजकारणानवषयी
नवचारणा सु रू झाली. तो राजकीय आणीबाणीचा काळ होता.
वैयक्तिक हक्क, ले खक-नाटककार ह्ां च्यावरील बंधने,
भारतीय से नेची क्तथिती सवि कां ही! मुलाखतीची वेळ संपली
आनण कौन्सेलर म्हणाली, "you passed with flying
colors". दार उघडून बाहे र जाता-जाता एक डोळा बारीक
करून कौन्से लर म्हणाली, तू माझ्या दे शानवषयी शीक, आनण
मी तुझ्या! Its all a Give and Take ! ...
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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The 24 th Street
- Bhagyashree
A mother walking from the 35 th avenue to the 24th street
A cytokine storm over her shoulder
Childhood getting shattered like glass
The sound of dripping blood … only a mother can hear
Drowned in the indifferent traffic of the modern world of 1960s !
Is Time spreading unevenly in the Space…
Like dark ink spilling from a negligently put bottle of history !
Are they walking from the 35th avenue into 1660 …
The ambulance didn’t come !
“Son, are you getting heavier ? are you not talking to me?
You can play games with rest of the thirteen
once you return home on your two mischievous nine year old feet.
They will be waiting for you
holding your childhood in their hearts
as a passport to normalcy.”
Poverty bleeding from every pore.
“Just four more blocks ….
Then they will waive the magic wand
In that tall building on the 24th street.
We will go home dancing. We will be so happy that
we will be flying from the 24th street to the 35th avenue.
We won’t need a cab.”
“Time is very kind. Finally it has caught up with us.
You have a new wheelchair for your brother’s wedding tomorrow.
The one who is just an year older than you.
I will put a new suite on you.
And don’t worry… I will take extra diapers to the wedding hall.
And your favorite flavored apple sauce. “
“Just don’t keep asking through your eyes…

“have we reached the 24th street yet, Mama?”
Your mind is wrapped in silence but I can hear it
like the dripping blood and
Shattering glass… “
“have we reached the 24th street yet, Mama?”

***
Note: This poem is based on an event, happened in 1960s when an impoverished mother walked
with great hope in her heart, from the 35 th avenue to the county hospital on the 24 th street (in Phoenix,
AZ) carrying her unconscious nine year old child who was bleeding from his nose and ears. She had no
money for a cab; her husband didn’t come to help her nor did the ambulance! The child had profound
neurological complications due to the delay in the treatment.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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“Code-Red”

The Subject of Climate Change has moved from Margins to the Mainstream
- Darshana Gupte (San Antonio, Texas)
The Earth’s climate is a
constant state of change.
Hundreds of millions of years
ago, the entire planet froze. 50
million years ago, alligators
lived in what we now call the
Arctic. And for the last 2.6
million years, the planet has
cycled between ice ages and
milder interglacial periods (like
our current state). However, CO2 levels have
reached their highest point in 3 million years,
increasing 100 times faster than the last ice age.
This suggests something else going on and we know
what it is.
Since the Industrial Revolution, humans have
been burning fossil fuels and releasing greenhouse
gases that are heating the planet. Last month
scientists issued a ‘code-red’ warning, sounding the
alarm that the climate crisis is widespread, rapid,
and intensifying. Without immediate, large-scale
reductions in greenhouse gas emissions, the impact
will be catastrophic.
"Bottom line is that we have zero years left to
avoid dangerous climate change, because it's here."
- Michael E. Mann, lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Third Scientific Assessment Report Climatologists
aren’t the only ones sounding the alarm. More than
200 medical journals, in an unprecedented joint
statement, urged world leaders to act – warning
climate change is the “greatest threat” to global
public health.
We’re already feeling the impact of climate
change
Hurricanes, wildfires, heat waves – the list
goes on. While attributing extreme events to climate
change is a difficult task, the long-term global
warming trend can only be explained by the effect
human activities have had on the climate. Hurricane
Ida is the most recent example - causing widespread
destruction across 1,500 miles in the U.S. with
flooding, power outages, and worst of all 116 human
fatalities. One can argue weather events like these
have occurred for decades, but that’s not true. The
severity and frequency of events has intensified.
Why is this the case?
Evaporation intensifies as temperatures rise,
as does the transfer of heat from oceans to the air.
As storms travel across warm oceans, they pull in
more water vapor and heat resulting in stronger
wind, heavier rainfall, and more flooding when they
reach land.
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

The average global sea level has risen six
inches since 1900 (four of those inches since 1970).
Higher sea levels push more water inland during
hurricane storm surges.
GHG emissions caused by power plants,
Agriculture, transportation, deforestation and oil &
gas drilling, are the primary culprit in higher
temperatures and rising sea levels. As we’ve seen in
the news, no corner of the Earn is immune from the
alarming consequences of a changing climate.
What do Climate Change have to do with
BMM 2022?
Next August, when we gather together at the
BMM convention to celebrate our heritage and
culture, we will unknowingly be contributing tons of
greenhouse gases to the atmosphere. While
keeping quality and comfort as our top priority, our
organizers and the first-ever Go-Green BMM team
are working together to create an Earth-friendly
convention.
While individuals acting alone cannot solve the
Climate Crisis, we can form a Go-Green movement.
Mass movements for change always have a moral
ideal at their core. Ours would be to fulfill our
responsibility as global citizens and implement the
simple solutions available to us. The reduction of
single-use plastic (bottles, utensils, etc.) and
increased dependence on digital technology to
reduce paper waste are a few examples.
I welcome you all to not only accept these
changes but contribute your own ideas and efforts
to reducing waste and protecting the Earth for future
generations of Maharashtrians across the world.

***
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“The Lion and the Royal Court”

A New Story Book for the kids By Arvind Narale (Toronto, Canada)

- Geeta Rao (Kindergarten Specialist, Toronto District School Board, Toronto, Canada)
As a teacher and a parent, I am always looking for a unique teaching and learning resource that
inculcates higher level thinking, encourages observation and imaginative ability of children. “The Lion and
the Royal Court” by Arvind Narale (Toronto, Canada, is one of a kind story book that facilitates kids to think
outside the box!
With this great artistic read aloud book, take your students to a journey of wonderings, and explore
various components and connections in nature! The bright and captivating illustrations, multiple animal
characters, and turning the book “round and round” capture children’s attention! The best part of the book is
the representation of two characters in one picture.
Although the book is best suited for ages 8 to 12, the kindergarten students at my school showed great
fascination towards the colourful illustrations and found them really “COOL”!

Link to procure the book from the publisher: https://www.amazon.in/dp/8171922074
or
contact the writer at email arvind.narale@sympatico.ca

***
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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“म्हणजे?”
“उद्या पहाटे ससाण्याचा अंतीम ननरोप येईल. त्यातून
खूपसे नचत्र स्पष्ट् होईल. मग आपण लगेचच ननघू. आता तुम्ही
कुठलाही नवचार न करता झोपा पाहू.” आनण झुबेन जसे आले
होते तसे चटकन ननघून गेले. मी झोपण्याचा प्रयत्न करत
असतानाच मला कधीतरी गाढ झोप लागली.
मला पहाटे च लवकर जाग आली. मी पटापट तोंड
धुतलं. कुणीतरी ढकलल्यासारखं मी बािरुममधे गेलो.
गरम पाण्याचा शॉवर आपोआप सुरू झाला. साबण उडी
मारून हातात आला. माझी आं घोळ झाली. माझे कपडे
आपोआप बदलले गेले. माझी बॅग भरली गेली आनण मी तयार
झालो. मी काही नवचार करण्याआधीच क्तखडकीतून एक
कागद उडत आत आला. मी कागद हातात घेऊन
उलगडला. झुबेन यां चा व्हॉइस मे सेज सु रू झाला, “बरोबर
सात नमननटां नी घराखाली उभे राहा. मी गाडी घेऊन येतो.”
मी काही बोलण्याआधीच कागद जसा आला तसा ननघून
गेला.
मी दरवाजा बंद करून खाली गेलो. माझ्या पाठोपाठ
बॅ ग आली. काही क्षणतातच झुबेनची जादु ई गाडी आली.
आम्ही ननघालो. झुबेननी गाडीला रस्ता िीड केला. गाडी वर
उडाली आनण अदृश्य झाली. आता गाडी चालवायचं टे न्व्शन
नसल्याने आम्ही समोरासमोर सीट निरवून गप्पा मारू
लागलो.
झुबेन म्हणाले , “आता तुम्हाला तातडीने बगळ्यां ची
क्रेननयॉन भाषा आनण नतिे राहणाऱ्या मगरींची क्रोकोडॅ श
भाषा नशकावी लागेल.”
“कुणाला मला? ते कसं काय शक्य आहे ? आनण
नशकून काय करणार? तळ्यात बसून त्यां च्याशी गप्पा
मारणार?”
“अगदी बरोबर बोललात राजीव सर. तुम्हाला
त्यां च्याशी गप्पा मारायच्या आहे तच पण..”
“अहो काहीतरीच काय? मी मगरींशी कशा काय
गप्पा मारणार?”
“सोप्पं आहे . क्रोकोडॅ श भाषेत त्यां च्याशी गप्पा मारा.
पण त्याआधी एक गोष्ट् लक्षात घ्या..”
मी आता वैतागलोच होतो. मी नवचारलं, “कुठली?
कुठली गोष्ट्?”
“पाण्यात राहणारे जे पायवाले प्राणी पक्षी आहेत,
त्यां ना एकमेकांच्या भाषा उपजतच कळतात.”
“कसं काय?”
“एकतर लहानपणापासून ते या भाषा ऐकत असतात.
आनण दु सरं म्हणजे अनेक शब्द त्या सवि भाषां त कॉमनच
आहे त. त्यामुळे बदकं, कासवं, बेडूक, मगरी आनण बगळे
आपापसात बोलत असतात. बगळे काठावरचे असल्याने
त्यां चे उच्चार जरा वेगळे असतात. मगरीला चां गली जाड
जीभ असल्याने नतचे उच्चार खणखणीत असतात. हे तुम्ही
नीट लक्षात घ्या.”

कथा: मगर मैत्री
- राजीि ताांबे ( पुर्णे)
मी नदवसभर काम करून
चां गलाच िकलो होतो. आता
लवकरच झोपायचं आनण
सकाळी उशीरा उठायचं असं
मी ठरवलं होतं.
मी रात्री साडे नऊ वाजताच
गारे गार झोपलो.
आनण अचानक मला स्वप्प्नं पडू
लागलं की, ‘मी एका घनदाट
जंगलात आहे . समोर एक मोठं
नहरवंगार तळं आहे . तळ्याच्या एका काठावर भरपूर बगळे
उभे आहे त. पाण्यात आनण नचखलात भरपूर मगरी तोंडं
उघडी ठे वून लोळत पडल्या आहे त आनण... त्या मगरींच्या
मधोमध मी आहे !’
मी घाबरुन खडबडून जागा झालो. हे भयानक थवप्प्नं
पाहताना मी घामाने नभजून गेलो होतो. नभतीने गारठलो होतो.
मी उठताना हात लां ब केले आनण माझ्या हाताला मगरीचे
पाय लागले . मी घाबरून नकंचाळणारच होतो इतक्यात मला
िोपटत झुबेन म्हणाले, “राजीव सर तुम्ही िारच काळजी
करता.”
“म्ह.. म्हणजे ?”
“अहो उद्या आपल्याला कुठं जायचं आहे ते नठकाण
मी तुम्हाला स्वप्प्नात दाखवत होतो हो.”
मी कपाळावरचा घाम पु सत झुबेनकडे पानहलं . झुबेन
नेहमीप्रमाणे बं द दरवाज्यातून आत आले होते. आनण माझ्या
उशाशी बसू न कॉिी नपत होते. मी वैतागून म्हणालो, “या
असल्या जं गलात मी जायचं आनण काय करायचं काय?
मगरींच्या तोंडातले दात मोजत बसायचं? की मगरीच्या
पाठीवर बसायचं ? शक्यच नाही. मी येणारच नाही.”
“अहो राजीव सर, कुणी अडचणीत असेल तर त्याला
मदत करायला गेलं पानहजे की नाही?”
“हो गे लं पानहजे.”
“मी तर ते च म्हणतोय..”
“क्काssय?”
“आत्ता तु म्ही स्वप्प्नात ज्यां ना पानहलंत त्यां ना आपल्या
मदतीची ननतां त गरज आहे . म्हणजे म.. नतिे आपल्याला
गेलंच पानहजे ना..?”
“झुबेन तु म्ही मला उगाच शब्दात पकडू नका हं .”
“नाही राजीव सर. तु म्हाला यावंच लागेल. कारण..”
“कारण काय?”
“कारण त्यां ना आपण नाही मदत केली तर कोण
करणार? आनण नतिे तर संकटात अडकलेली आणखी संकटं
आहे त. आनण मु ख्य म्हणजे आपण नतिे गेल्याने अनेकां चे
प्राण वाचण्याची शक्यता आहे .”
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी
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मी नकंचाळत नवचारलं, “मी लक्षात घेऊ? काss? का
लक्षात घेऊ?”
माझा हात हातात घे त झुबेन म्हणाले , “होय तुम्हीच.
कारण तु म्हाला मगरींशी मैत्री करायची आहे . मगरींसोबत
राहायचं आहे आनण त्यांच्याशी गप्प्पा मारायच्या आहे त.”
“नाही..नाही. हे अनजबात शक्य नाही. मगरींसोबत मैत्री
करून मी काय त्यां च्या सोबत िुगड्ा घालू की िुटबॉल
खेळू? काहीतरी अचाट कल्पना सां गू नका. मी परत जातो.
मला नाही यायचं आनफ्रकेतल्या मसाईहोरा जंगलात.”
माझ्या खां द्यावर हात ठे वत झुबेन म्हणाले ,
“राजीव सर तु म्ही िारच काळजी करता. मी आहे ना.
एक साधी गोष्ट् लक्षात घ्या..”
“कोणती?”
“आधी क्रोकोडॅ श भाषा नशका. भाषा नशकली की मैत्री
होईल. आनण मग..”
“मग काय?”
नमत्रावर कुणी हल्प्ला करत नाही. नमत्र म्हणजे नमत्र!”
त्यां नी असं म्हं टल्यावर मला पुढे काही बोलताच आलं नाही.
झुबेन माझ्याकडे पाहून हसले आनण त्यां नी क्तखशातू न कॅनब्रो
बाहे र काढला. नवनशष्ट् सां केनतक नंबसि दाबले, कॅनब्रो
ऑपरे ट होताच त्यां नी तो माझ्याकडे रोखला.
लाल, नहरवी आनण सोनेरी वतुिळे गरगरत माझ्या
नदशेने आली. कानात गेली. डोक्यात गेली. डोक्यावर पण एक
वतुिळ गरगरलं. माझे डोळे नदपले. मी डोळे बंद केले. काही
क्षणां तच खूप शां त वाटलं.
आपला िंडगार हात माझ्या डोक्यावरून निरवत
झुबेन म्हणाले , “उघडा डोळे . आता काही काळजी करू
नका. आता तु म्हाला क्रेननयॉन आनण क्रोकोडॅ श भाषा समजू
लागल्या आहे त. आनण मुख्य म्हणजे तुम्ही तुमच्या भाषेत
बोललात तरी त्यां ना मात्र ते त्यां च्याच भाषेत ऐकू जाईल.”
मी भीत भीत त्यां ना नवचारलं, “नतिं आपल्याला नक्की
काय काम करायचं आहे ?”
माझ्याकडे कौतुकाने पाहात झुबेन म्हणाले , “शाबास
राजीव सर. नतिे आपल्याला महत्वाचं एक काम आहे , जे
मला आज पहाटे ससाण्याकडून समजलं. पण नतिे गेल्यावर
पाहू. कारण एखादवेळेस एकाची दोन आनण दोनाची तीन
कामे होऊ शकतात.”
“अहो झुबेन, ते ‘एक काम’ कुठलं आहे ते तरी सांगा.”
“अं .. तु म्हाला मगरींबद्दल काय मानहती आहे ? हं ..
पण ही मानहती मराठीतच सां गा बरं ..”
मी हसतच म्हणालो, “मगरीला सुमारे ७६ दात
असतात. यातले काही पडतात पण नतिे पुन्हा येतात. पण
मगरीच्या जबड्ाच्या वरच्या दोन्ही बाजूचे पाच नंबरचे दात
हे अत्यं त मजबू त, कडक आनण टोकेरी असतात. मगरीची
जीभ खूप जाड असते. मगरीच्या कातडी पासून पसेस,
जॅकेटस आनण पट्टे बनवतात.”
बृहन्महाराष्ट्र वृत्त पुरवणी

“अगदी बरोबर. आता याच्या पुढची गोष्ट् ऐका.
परदे शात िॅशन म्हणून वाघनखाप्रमाणे हा मगरीचा पाचवा
दात, लॉकेट करून गळ्यात घालतात. काही औषधे तयार
करण्यासाठी मगरीच्या नजभेचा उपयोग करतात. आनण
यामुळेच..”
“यामुळेच काय?”
“यामुळेच मगरींची बेसुमार नशकार होऊ लागली
आहे . आनण अशी नशकार करणारी एक मोठी टोळी
मसाईहोरा जंगलात नशरली आहे . आपणाला त्यां चा बंदोबस्त
करून मगरींना वाचवावं लागेल.”
“मला एक नाही समजलं, प्रश्न मगरींचा असताना
तुम्ही मला बगळ्यां ची भाषा का नशकवलीत?”
“व्वा! हे तुम्हाला जंगलात गेल्यावरच समजेल.”
“ओके.”
“मला वाटतं आपल्या पोहोचायला अजून नकमान
साडे पाच तास तरी अवकाश आहे . राजीव सर तुम्ही िोडावेळ
नवश्रां ती घ्या. मी पुढच्या जादु ई प्रयोगां ची तयारी करतो.” झुबेन
यां नी असं म्हणताच गाडी मोठी झाली. सीट लां ब झाली.
मी आरामात पाय पसरून गाढ झोपलो पण.
...
आनफ्रकेतल्या मसाईहोरा जंगलाच्या जवळच
प्राण्यां चे एक मोठे हॉक्तस्पटल आहे . इिे जखमी प्राणी पक्ष्यांवर
इलाज होतात. पण काहीवेळा या हॉक्तस्पटलमधूनच काही
प्राणी पक्षी चोरीला ही जातात. काहीवेळा जंगलातीन अनेक
प्राणी पक्षी अचानक नानहसे होतात. काहीवेळा दात कापलेले
हत्ती नमळतात. क्रुरपणे गरीब प्राण्यां ची हत्त्या पण होते.
यामागे कुप्रनसध्द जॅकॉनची टोळी आहे .
हा जंगलचोर दरोडे खोर पोनलसां ना नमळत नाही.
कारण हा दरवेळी नवनवीन आयनडया शोधून पळू न जातो.
आनण तो कुठे जातो? कुठे राहतो? याचा िां गपत्ताच लागत
नाही. यावेळी जॅकॉनला परदे शातून मोठी ऑडि र नमळाली
होती. मगरींच्या कातडी, त्यां च्या नजभा आनण त्यां चे पाच
नंबरचे दात. जॅकॉन खूश होता.
आनदवासी माणसां चा वेश घेऊन जॅकॉनची टोळी
जंगलात नशरली होती. जॅकॉनची मागची मोनहम ढू स्स झाली
होती. त्यां ना चां गलाच मार खावा लागला होता. जीव
वाचनवण्यासाठी ते रक्तबंबाळ होऊन पळत सुटले होते.
त्यावेळी त्यां ना मगरींची छोटी नपल्प्ले हवी होती. मगरीं पासून
त्यां ची नपल्प्ले पळवणे िारच कठीण. म्हणून जॅकॉनने गुंगीचे
औषध लावलेले पाव आणले. या पावां चे बारीक बारीक तुकडे
करून त्यां नी ते मगरींच्या नपल्प्लां च्या पुढ्यात टाकले. पण
त्याचवेळी घोटाळा झाला.
बगळ्यां चा एक िवा वेगाने उडत नतिे आला आनण
काही कळण्याच्या आत, काही बगळ्यां नी ते ‘गुंगी पाव’ िस्त
केले. खरं तर बगळ्यां नी ‘गुंगी पाव’ खाल्प्ल्यानंतर त्यां ना त्रास
दे ण्याची गरज नव्हती. कारण ज्या बगळ्यां नी ते पाव खाल्प्ले ,
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होते ते बगळे नकनाऱ्यावर बेशुध्द होऊन पडले. बाकीचे
बगळे त्यां च्यापासू न जरा लां ब उभे होते. पण टोळीतल्या
दोघां ना त्या बे शुध्द पडलेल्या बगळ्यां ची गंमत करानवशी
वाटली.
त्या दोघां नी नवचार केला, ‘आता एव्हढे बगळे बेशुध्द
होऊन पडले आहे त तर त्यां ची नपसं खेचून काढू . बाजारात
नवकू. आपल्याला चां गले पैसे नमळतील.’ पण त्या दोघां ना
माहीत नव्हतं की, बगळ्यां मधे आपापसात खूप एकी असते.
ते नेहमी कळप करूनच राहतात. उडताना नेहमी िव्यानेच
उडतात. बगळा कधी कळपापासून लां ब एकटा राहात नाही
आनण आकाशात एकटाच उडत ही नाही.
जॅ कॉनच्या टोळीतील रॉबटी आनण मकीटी समोरच्या
नकनाऱ्यावर गे ले.नतिे सुमारे ब बगळे बेशुध्द पडले होते.
रॉबटीने सोबतची नपशवी उघडली आनण एका बगळ्याची
नपसे जोरात खेचली. भयानक वेदना झाल्याने, तो बगळा जरी
बेशुध्द होता तरी अस्पष्ट् आवाजात जीवाच्या आकांताने
ओरडला.
जवळच उभ्या असलेल्या इतर बगळ्यां ना हा इशारा
समजला. त्यां नी रॉबटी आनण मकीटीवर प्राणपणाने जोरदार
हल्प्ला केला. त्यां ना चोचीने टोचून टोचून रक्तबंबाळ केलं.
मकीटीचा िोडक्यात डोळा वाचला पण त्याचं नाक लोंबू
लागलं. रॉबटीचा कान िाटला.
जॅ कॉन आनण इतरजण वाट िुटे ल नतिे धावत सुटले.
बगळ्यां नी त्यां च्यावर पण हल्प्ला केला. संपूणि जॅकॉनची
टोळीच जखमी झाली. ते सगळे धावत, धडपडत आनण काही
जण सरपटत जं गलात नशरले म्हणून कसेबसे वाचले.
रॉबटी आनण मकीटी भयानक जखमी झाले, पुरते
घायाळ झाले. त्यां ना पुढचे तीन मनहने हॉक्तस्पटलमधे राहावं
लागलं. यावेळी जॅ कॉनच्या टोळीने धूर सोडणारे छोटे बॉम्ब
आणले होते. त्यां चा आवाज होत नसे.
पण या अचानक आलेल्या धुरामुळे बगळे उडून
जातील असा त्यां चा अंदाज होता. त्यां नी मगरींसाठी माशाच्या
आकाराचे मोठे कडक पाव आणले होते. नपल्प्लां साठी पण
माशाच्या आकाराचे लहान मऊ पाव आणले होते. त्यां नी
बेकरीतू न हे खास पाव बनवून घेतले होते. गुंगीच्या औषधां च्या
शेकडो बाटल्या आणल्या होत्या. मगरींना नेण्यासाठी एक
मोठा नपं जरा आणला होता. आनण हा नपंजरा जंगलात
झाडाखाली गवतात लपवून ठे वला होता. नपंजऱ्यावर इतकं
गवत घातलं होतं की नपंजऱ्याचं िक्त दारच नदसत होतं.
नपंजरा घेऊन जाण्यासाठी एक मोठा टर कही होता. हा
टर कसुध्दा नपं जऱ्याप्रमाणेच गवतात लपवून ठे वलेला होता.
पावां चे मोठाले खोके. धुराच्या बॉम्बचे डबे. मोठमोठाल्या
दोऱ्या. मगरींच्या डोळ्यां वर प्रखर प्रकाश िेकण्यासाठी लेझर
टॉचि. मगरींची तोंडं‘ बंद करण्यासाठी मजबूत रुंद नचकट
पट्ट्ां चे खोके असं सामान टर कमधे होतं. जॅकॉनच्या खां द्यावर
रायिल लटकत होती.
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जॅकॉनच्या खां द्यावर रायिल लटकत होती. रॉबटी
आनण मकीटीने कंबरे ला नपस्तुलं अडकवली होती.
संध्याकाळी मोहीम सुरू करायची आनण रात्रीच्या अंधाराचा
िायदा घेऊन पळू न जायचं, असा जॅकॉनचा प्प्लॅ न होता.
संध्याकाळी वन्यप्राणी पाण्यावर येतात त्यावेळी नशकार
करण्यासाठी मगरी काठावर टपून बसलेल्या असतात.
जॅकॉनच्या टोळीने हीच वेळ साधायची असं ठरवलं होतं.
दु पारपासूनच टोळीतली माणसं कामाला लागली होती.
दु पारी आम्ही मसाईहोरा जंगलात पोहोचलो.
अचानक आले ल्या झुबेनना पाहून जं गलानधकारी
आश्चयिचनकत झाले. आपल्याला काही बातमी कळली आहे
नकंवा ससाण्याकडून काही संदेश नमळाले आहेत याबद्दल
झुबेननी त्यां ना काहीही सां नगतलं नाही. झुबेनना शे कहॅं ड
करत जंगलानधक्षक डॉ. नॉस्टर े म्हणाले, “झुबेन तुमचं स्वागतच
आहे . मला खात्री आहे तुमच्या अशा येण्याने आम्हाला काही
ना काही मदतच होणार आहे .” यावर झुबेन िक्त हसले
आनण त्यां नी सवाां शी माझी ओळख करून नदली.
आम्ही जेवून गप्पा मारत बसलो होतो तेव्हा नॉस्टर े
यां नी जॅ कॉनच्या टोळी नवषयी झुबेनना सां नगतलं , “जॅकॉन
अत्यंत धूति आनण क्रुर आहे . त्याला जंगलातल्या सगळ्या
चोरवाटा मानहत आहे त. इतकंच काय जंगलात बरे च नदवस
लपून राहता यावं यासाठी त्याने जंगलात जनमनीखाली एक
घर बां धलं आहे , असं आम्ही ऐकून आहोत. तुम्हाला सां नगतलं
तर खोटं वाटे ल, आमच्याकडे सशस्त्र पोलीस आहेत तरीपण
आम्ही जॅकॉनच्या टोळीला घाबरतो.”
“का बरं ?”
“कारण त्या टोळीकडे आमच्यापेक्षा अत्याधुननक
शस्त्र तर आहे तच पण त्यांच्याकडे बॉम्ब सुध्दा आहे त. त्यां नी
जर आमच्यावर बॉम्ब िेकला तर आम्ही कुणीच नजवंत
राहणार नाही. िार भयानक आहे ती टोळी.”
झुबेननी हसतच नवचारलं , “या टोळीला सहीसलामत
पकडून दे ण्यासाठी सरकारने काही इनाम जाहीर केलंय की
नाही?”
“हो केलंय. एक लाख डॉलसिचं इनाम जाहीर केलंय!
पण त्यां ना पकडणार कोण? आनण ते पैसे नमळणार तरी
कुणाला?”
नॅस्टरोंना िां बवत झुबेन म्हणाले , “तुमच्या दोन्ही प्रश्नां चं
उत्तर एकच आहे..”
“काsssय?”
“उत्तर आहे .. डॉ. नॅस्टरो!”
“काssय? तुम्ही माझी गंमत तर करत नाही ना?
इतक्या लवकर मला मरायचं नाही.”
झुबेन उठले . नॅस्टरोंच्या खां द्यावर हात ठे वत म्हणाले,
“आता आम्हाला ननघायला हवं. पण लवकरच जॅकॉनची
टोळी सहीसलामत पकडण्यासाठी सशस्त्र पोलीसां ना तयार
राहायला सां गा.”
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नॅस्टरोंचा चे हरा काळवंडला. माझ्याजवळ येत ते
म्हणाले , “राजीव सर काळजी घ्या. जॅकॉन महाधूति आहे तरी
सावध राहा. काही मदत हवी असेल तर संपकि साधा. आम्ही
तयारच आहोत. बेस्ट लक.”
आम्ही ननघालो.
...
जॅ कॉनने सवि टोळीला एकत्र केलं.
आपल्या कामाचा आराखडा सां नगतला. मग कुणी
कुठलं काम कधी करायचं हे समजावून सां नगतलं
मग सगळ्यां कडे रोखून पाहात जॅकॉन पुढे म्हणाला,
“सगळी कामे शां तपणे आनण सां नगतल्याप्रमाणेच व्हायला
हवीत. अनजबात गडबड धां दल करायची नाही. आवाज
करायचा नाही. एकमेकां शी बोलणं आनण हसणं क्तखदळणं
खपवून घे तलं जाणार नाही.
काही दगािटका होतोय असं वाटलं तर मी आनण
रॉबटी त्याचा समाचार घेऊ. पण आपलं काम ित्ते व्हायला
पानहजे . लागा कामाला.”
टोळीतला एक माणूस रॉबटीला म्हणाला, “सर ही
माझी पनहलीच वेळ आहे . मला प्प्लीज सां गा ,की मगरींना
नपंजऱ्यात कसं न्यायचं?”
रॉबटीने नचडून नवचारलं, “कसं म्हणजे?”
“नपं जरा मगरींजवळ न्यायचा की मगरी
नपंजऱ्याजवळ आणायच्या?”
सगळे जण खो खो हसू लागले.
“अरे मू खाि तू जेवताना पाव तोंडाजवळ आणतोस
की तोंड पावाजवळ नेतोस रे ?”
तो माणू स तोंड वाकडं करत म्हणाला, “पण मी कुठे
मगरी खाणार आहे ? एकादवेळेस मगरीच मला खातील ना?
मला नभतीच वाटते आहे ..”
“तु ला मगरींची नभती वाटत असेल, तर दोन ‘गुंगी
पाव’ खा आनण झोप मगरींच्या कुशीत.”
हे ऐकताच सगळे खॅ खॅ िॅ िॅ हसू लागले.
सगळ्यां ना शां त करत मकीटी त्याला म्हणाला, “अरे
ते गुं गीचे औषध खूप स्टर ॉंग आहे . मगरीने दोन गुंगी पाव
खाल्प्ले तर ती चार तास काही हालचाल करू शकत नाही.
अक्षरश: त्या लाकडासारख्या कडक होतात. आनण मग..”
“मग काssय?”
“मग त्यां च्या शेपटीला दोऱ्या बां धून त्यां ना नपंजऱ्या
पयांत खेचत आणायचं. मग पुढची टीम मगरींच्या तोंडाला
नचकटपड्डी गुं डाळे ल आनण त्यां ना नपंजऱ्यात टाकेल.”
“म.. ती मगरींची नपल्प्लं कुठे ठे वायची?”
पु न्हा सगळे खॅ खॅ करुन हसू लागले.
“अरे पावट्या, मगरी आनण त्यां ची नपल्प्लं एकाच
नपंजऱ्यात ठे वायची. आपण आणलेला नपंजरा केव्हढा मोठा
आहे हे तू पानहलं स का?”
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जॅकॉन वैतागू ओरडला, “बस्स! िालतू बडबड बंद
करा. टर क मधलं सामान भराभर खाली काढा आनण
तळ्याच्या काठावर चला. आता िोड्ाचवेळात संध्याकाळ
होईल. मग बगळ्यां चे िवे पाण्यावर येतील. आधी बगळ्यां चा
बंदोबस्त करा. मागच्या वेळेची चूक आता नको. खूप
खतरनाक प्राणी आहे तो. चला सुटा.”
धुराच्या बॉम्बचे डबे, जाडजूड दोरां ची बंडल्स आधी
टर क मधून बाहे र काढली. काहींनी पावां चे खोके काढले.
गुंगीच्या औषधांच्या बाटल्या काढल्या. मग एका टबमधे
गुंगीचे औषध ओतून त्यात पाव नभजवायला सुरुवात केली.
पाव गुंगीच्या औषधतात चां गले नभजले की ते दु सऱ्या
खोक्यात ठे वले जायचे. बाकीच्या माणसां नी टर कमधलं
आणखी काही सामान खाली काढायला सुरुवात केली. गुंगी
पावां चे खोके, धुराच्या बॉम्बचे डबे, जाडजूड दोरांची बंडल्स
आनण इतर सामान डोक्यावर घेऊन जॅकॉनची टोळी
तळ्याकडे ननघाली.
याच सुमारास बगळ्यां चा एक िवा तळ्याकाठी
उतरला होता. सुमारे 100 मगरी आनण त्यां ची 3ब नपल्प्लं
नचखलात लोळत होती तर काही पाण्यात डु बक्या घेत होती.
नपल्प्लं हात पाय झाडत आपापसात पाणमस्ती आनण
नचखलदं गा करत होती.
रॉबटी आनण मकीटीने एका काठावरून दु सऱ्या
काठावर धुराचे बॉम्ब िेकायला सुरुवात केली. दु सऱ्या
काठावर दाट गच्चं धुराचे लोट उसळले. अचानक आलेल्या
या धुराच्या पुराने बगळे घाबरून मगरींनी पटापट पाव गट्ट
करायला सुरूवात केली. टोळीतली दु सरी माणसे नपल्प्लां च्या
नदशेने छोटे गुंगी पाव िेकू लागली. पाव खाण्यासाठी
नपल्प्लां ची एकच झंुबड उडाली. माशां चा स्वाद असणारे हे
गुंगी पाव मगरींना भलतेच आवडले. हे ‘पाव मासे ’
खाण्यासाठी त्यां ची आपापसात नाही. पाव पोटात गेल्याने
मगरी हळू हळू बेशुध्द होऊ लागल्या होत्या. पण त्या गुंगीच्या
औषधाच्या दु ष्परीणामामुळे मगरींचे जबडे लुळे पडले आनण
त्यां ची तोंडं अधिवट उघडी रानहली. नपल्प्लां ची तोंडं तर आss
वासल्यासारखी उघडी होती.
समोरच्या नतरावरच्या बगळ्यां ना कळे ना की तळ्यात
नेमकं काय झालं आहे ? कारण आपण मगरींना सावध केलं
पण मगरींनी काही उत्तरच नदलं नाही. नंतर ऐकू आला
पाण्याचा खळबळाट आनण नचखलाचा रबरबाट. मग ऐकू
आला नपल्प्लां चा गोंधळ.
बगळ्यां ना धुरामुळे तळ्यातलं काहीच नदसत नव्हतं.
आज काहीतरी नवनचत्र घडतंय या जाणीवेने बगळे बेचैन
झाले होते. बगळे आपल्या चोची ऊंचावून पररक्तथितीचा
अंदाज घेत होते.
...
झुबेन म्हणाले , “राजीव सर आपण यां ना वाचवलं पानहजे.
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आपण जर या मगरींना मदत केली नाही तर हा जॅकॉन
पैशाच्या मोहापायी या मगरींना मारून टाकेल. त्यां चे प्राण
वाचवणं ही आता तु मची जवाबदारी आहे .”
मी चमकून नवचारलं “काssय? माझी जवाबदारी
म्हणजे ?”
“म्हणजे आता तुम्ही मदत केली तरच ह्ा मगरी
आनण त्यां ची नपल्प्लं वाचू शकतात..”
“पण मी मदत करीन की..”
“नक्की..?”
“हो नक्की!”
“मग ठीक आहे . आता ऐका, या मगरींना
वाचनवण्यासाठी आपल्याला एक नवलक्षण प्प्लॅ न करावा
लागणार आहे आनण त्यात तुम्हाला महत्त्वाची भूनमका
असणार आहे .”
“म्हणजे ?”
“ऐका. प्रिमत: या बेशुध्द पडलेल्या मगरींना
शुध्दीवर आणावं लागेल. आनण मग आपल्याला बगळ्यां ची
मदत घ्यावी लागेल.”
“पण मगरींना शुध्दीवर आणणार कसं? कोण
आणणार त्यां ना शु ध्दीवर?”
“तु म्ही! राजीव सर तुम्ही आणणार मगरींना
शुध्दीवर.”
“मी? मी कसं काय आणणार त्यां ना शुध्दीवर? मी का
डॉक्टर आहे की वैद्य?”
“इिे डॉक्टर नकंवा वैद्यां ची गरज नाही राजीव सर.
प्रत्येक मगरीच्या तोंडात एक गोळी घातली की पाच-सात
नमननटां त मगर शु ध्दीवर येईल.”
“अहो झुबेन, त्या अवाढव्य मगरी गु डघाभर
नचखलात पडल्या आहे त तर काही पाण्यात तरं गत आहे त.
आनण मु ख्य म्हणजे नतिे जॅकॉनच्या टोळीचा पहारा आहे .
त्यां ना जरा जरी माझा संशय आला तर ते मला नक्कीच
गोळ्या घालतील.”
“अगदी बरोबर बोललात तुम्ही.”
“म्हणजे ? गोळ्या खायला नतकडे जाऊ? त्यां नी मला
पानहलं तर ते मला जीवंत तरी सोडतील का? सां गा ना..”
“आता तर एकदम परिेक्ट बोललात.”
“म्हणजे मला कळलं नाही..”
“अहो त्यां नी तुम्हाला पानहलं तर चा प्रश्न आहे ना?
पण त्यां नी जर तुम्हाला पानहलंच नाही नकंवा त्यां नी तुम्हाला
पानहलं पण त्यां ना काही कळलंच नाही तर..”
“तर काssय?”
“तर तु म्ही बेशुध्द मगरींच्या तोंडात गोळी घालू
शकता की नाही? सां गा..”
“हो! पण हे कसं शक्य होईल?”
“अगदी सोपं आहे .”
“कसं काय?”
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“िोड्ा वेळाकरता तुमचं रुप बदलायचं..”
“म्हणजे? रुप बदलायचं म्हणजे..?”
“मी तुम्हाला िोड्ा वेळाकरता ‘मगरीचं नपल्प्लू ’
करीन..”
“क्काssssय? मी मगरीचं नपल्प्लू ? नको नको झुबेन.
असले काहीतरी अचाट प्रयोग नकोत. मी जर पाण्यात
हरवलो नकंवा नचखलात िसलो तर मला आयुष्यभर मगरीचं
नपल्प्लू होऊन राहावं लागेल.
मी त्यां चा जीव वाचवायला जाताना माझाच जीव
जायचा हो.
नको नको. असले भयानक प्रयोग माझ्यावर करू
नका झुबेन.”
“राजीव सर तुम्ही िारच काळजी करता. तुम्हाला
क्रोकोडॅ श भाषा येते. मगरी शुध्दीवर आल्यावर तुम्ही त्यां ना
नीट समजावून सां गू शकाल. आनण मी आहे च की मदतीला.
तुम्ही उगाचच काळजी करत आहात.”
“अहो झुबेन मला पोहता सुध्दा ये त नाही. पाण्यात
गटां गळ्या खाऊन मरावं लागेल मला. आनण मी जर चुकून तो
गुंगी पाव खाल्प्ला तर माझीच नशकार होईल हो.
नको नको झुबेन, मी तु म्हाला हात जोडतो पण तुम्ही
मला मगरीचं नपल्प्लू करू नका. प्प्लीज..प्प्लीज..प्प्लीज.”
“त्या मगरींचा जीव वाचवायचा असेल तर हा एकच
मागि आहे.
यामुळे तुम्ही प्रत्येक मगरीच्या जवळ जाऊ शकता.
नतच्याशी बोलून नतला आपला प्प्लॅ न समजावून दे ऊ शकता.
त्या ननष्पाप मगरींना आनण त्यां च्या त्या गोंडस
नपल्प्लां ना वाचवायचं की नाही? एव्हढं च मला सांगा.
आता तुम्ही ‘हो’ म्हणालात तर त्या मगरींना
तुमच्यामुळे जीवदान नमळे ल.
राजीव सर प्प्लीज ‘हो’ म्हणा.”
कसं कुणास ठाऊक, पण मी अचानक “हो”
म्हणालो.
“गुड बॉय!
आता अंगठा, पनहलं बोट आनण करं गळी एकमेकां ना
जोडा. तोंड बंद करुन दातावर दात ठे वून जीभ ताळू ला लावा.
आनण डोळे बंद करा.
तुम्हाला िोडासा बारीक शॉक बसल्यासारखं वाटे ल
आनण तुमचे रुपां तर मगरीच्या नपल्प्लामधे होईल.”
“आनण मग..?”
“मी तुम्हाला गोळ्यां चा स्टॉक दे ऊन ठे वीन. बेशुध्द
पडलेल्या मगरींची तोंडं उघडीच आहेत. त्यां च्या तोंडात
पटापट एकेक गोळी टाकायची. त्या शुध्दीवर आल्या की
त्यां ना आपला प्प्लॅ न समजावून सां गायचा.
बस्स.. झालं तुमचं काम.
त्यानंतर बगळे त्यां चं काम करतील..”
“अहो झुबेssन, पण मुख्य काम रानहलंच ना..?”
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“ऑं? कुठलं बरं मु ख्य काम?”
“अहो झुबेन.. मी आयुष्यभर मगरीचं नपल्प्लू होऊनच
राहू का?”
“राजीव सर तुम्ही िारच काळजी करता. योग्यवेळी
मी तुम्हाला पुन्हा रुपांतरीत करीनच. डोंट वरी माय फ्रेंड.
चला आता मी सां नगतल्याप्रमाणे करा.”
मी दोन्ही हात सरळ केले. मग अंगठा, पनहलं बोट
आनण करं गळी एकमेकां ना जोडली. तोंड बंद करून दातावर
दात ठे वून जीभ ताळू ला लावली. डोळे बंद केले. नंतर माझ्या
डोळ्यासमोर सोनेरी, लाल आनण नहरवी वतुिळं गरगरू
लागली. कानात सूं ईssss सूंईssss असे आवाज येऊ लागले.
कपाळ गरम झालं . माझे हात पाय आक्रसत आहे त असं वाटू
लागलं अचानक मला एक शॉक बसला.. जोरात झटका
बसला आनण गारगु रीत पाणी माझ्या अंगाशी खेळू लागलं.
माझं अं ग भलतं च जड झालंय असं मला वाटू लागलं. हात
पाय हलवताना ही खूप कष्ट् होत होते. मी सावकाश डोळे
उघडले .
आनण मी जोरात नकंचाळलो.. पण माझ्या घशातून
िि घरि घू रि खूssssर खॉरि sss असा नवनचत्र आवाज आला.
मी आयु ष्यात प्रिमच शेकडो मगरी इतक्या जवळू न बघत
होतो. माझ्या उजवीकडे , डावीकडे , समोर आनण पाठीमागे
सगळीकडे मगरीच मगरी. तोंड उघडून लोळत पडलेल्या
मगरी. मगरींचे उघडे जबडे , त्यां चे ते धारदार सुळे आनण
त्यां च्या त्या खडबडीत करवती शेपट्या बघून मी इतका
घाबरलो की मला पाण्यातल्या पाण्यात सू-सू झाली.
मगर हा इतका भयानक प्राणी असेल असा मी कधी
नवचारच केला नव्हता. नकनाऱ्यावरून मगर पाहाणं आनण
मगरींमधे नमसळू न मगरी पाहणं यात खूपच िरक आहे !
घाबरुन माझा जीव घुसमटू लागला. आपण इकडे कसे काय
आलो हे मला क्षणभर कळे चना. इिून कसं पळू न जावं तेही
समजेना. पळण्यासाठी पाय सुध्दा पटकन हलेनात. मी
भलत्याच जीवघे ण्या संकटात सापडलो होतो. मग मला
आठवलं , आता मी मगरीचं नपल्प्लू झालो आहे .
मी माझ्याकडे बघण्याचा प्रयत्न केला. पण माझी मान
काही वळत नव्हती. मी पोट आत घेऊन बाहे र सोडलं तेव्हा
माझी शे पटी पाण्याचर आपटली. मला माझे हात नदसत होते.
अगदीच खडबडीत आनण घाणेरडे . सगळीकडे बरबरीत
आनण बु ळबु ळीत घाणेरडा काळपट नचखल होता. मी
नचखलातच लोळत होतो.
मी िोडं पुढे गेलो आनण तळ्यातल्या पाण्यात
वळवळू न अं गाचा नचखल धुवून काढला तेव्हा मला जरा बरं
वाटलं. आता मला माझे काम करायचे होते. माझ्या तोंडात
गोळ्यां चा स्टॉक होता. मी पटकन एक गोळी एका मगरीच्या
तोंडात टाकली. त्या घाण नचखल पाण्यातून मी पुढे सरकलो.
आता मला पोहता येऊ लागलं होतं आपोआप हात पाय हलत
होते. पण डोकं, मान आनण पोट खूप जड झाल्यासारखे वाटत
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होते. मधेच मी नचखलात घसरलो आनण त्या नचखली पाण्यात
डु बकी मारली. मला वाटलं आता डोळ्यात पाणी जाणार. पण
इतक्यात एक पातळ नचकट पडदा डोळ्यावर आला आनण
मला पाण्याखालचं स्पष्ट् नदसू लागलं.
आता तर मला नाक वर ठे वून सरसरत पुढे जाणं,
नदशा बदलणं आनण शेपटी उडवणं सहज जमू लागलं. मधेच
मी तरं गणारा एक छोटा खरपूस मासा पानहला. त्याच्या वासाने
मी है राण झालो. तो चटकन गट्ट करावा नकंवा तो मस्त
चघळत चघळत खावा अशी मला अननवार इच्छा झाली. मी
त्याच्या जवळ सरकलो. त्याला माझा पंजा मारण्याचा प्रयत्न
केला. पण याचा त्या माशावर काहीच पररणाम झाला नाही.
मी नीट पानहलं तर तो मासा काही हालचाल करत
नव्हता तर िि तरं गत होता. मी जवळ जाऊन रोखून
पानहलं आनण घाबरलोच. तो गुंगी पाव होता. मी त्याच्यापासून
लां बच गेलो.
आता मी माझ्या कामाला सुरुवात केली. एकेका
मगरींच्या तोंडात पटपटापट गोळ्या टाकू लागलो. मी
पंधराव्या मगरीच्या तोंडात गोळी टाकत असताना मला एक
जोरदार िटका बसला. मी हडबडलो. माझा तोल गेला आनण
मी गुळमुळीत नचखलात आडवा झालो. मी कसंबसं स्वत:ला
सावरलं.
मी डोळे उघडून पानहलं तर, शुध्दीवर आलेली एक
मगर जबडा उघडून माझ्यावर हल्प्ला करायच्या तयारीत
होती. नतने मला मारायला पंजा उगारला आनण त्याचवेळी मी
क्रोकोडॅ श भाषेत म्हणालो, “िां ब जरा. मला मारू नकोस. मी
तुम्हाला मदत करायला आलो आहे .”
माझ्या तोंडून क्रोकोडॅ श भाषा ऐकताच मगर
दचकली. झटकन दोन शेपटी अंतर मागे सरकली. मगरीने
माझ्याकडे रोखून पाहात नवचारलं, “पण तुझ्या अंगाला
माणसासारखा वास का येतोय? तू नक्की आहे स कोण? आनण
आम्हाला कुठली मदत करणार?
माझ्या अंगाला येणाऱ्या माणसाच्या वासाने नुकत्याच
शुध्दीवर आलेल्या इतर मगरी पण भलत्याच है राण झाल्या
होत्या. मी काही बोलण्या आधीच त्या शुध्दीवर आलेल्या इतर
मगरींचा मला वेढाच पडला. माझी तर नभतीने बोबडीच
वळली. माझा गळा िुगला आनण मला आवंढाच नगळता
येईना. पोटात बाकबुक होऊन शेपटी वरखाली होऊ लागली.
माझे हात पाय िरिरू लागले. मला पाण्यावर तोल
सां भाळता येईना. मी सावरण्यासाठी जवळच्या दगडाचा
आधार घेतला.
इतक्यात एक मगर रागाने म्हणाली, “हे नपल्प्लू
आपल्यापैकी कुणाचंच नाही. आपल्याला मारण्यासाठी बहुधा
माणसां नीच याला इिे पाठवलं असावं कारण याच्या अंगाला
माणसाचाच वास येतोय.” आणखी एक मगर वर तोंड करून
म्हणाली, “या चोर बेवारस नपल्प्लाला मी आत्ताच मारून
टाकते म्हणजे आपला जीव वाचेल.”
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एक तरुण मगर शेपटी वर करून म्हणाला, “या
नपल्प्लाला नुसतं मारू नका..”
“मारू नका तर काय? याला डोक्यावर बसवून
निरवा आनण साप मासे भरवा?” एका मगरीने तणतणत
नवचारलं . तरूण मगर ताठ मानेने म्हणाला, “नुसतं मारू नका
तर त्याचे तु कडे तु कडे करुन त्याला काठावर िेकून द्या.
म्हणजे माणसां ना पण कळे ल आपली हुशारी आनण मग ते
अशी नहं मत पु न्हा करणार नाहीत.”
हे ऐकताच सगळ्या मगरींनी शेपट्या पाण्यावर
आदळत “होss हो. होsss हो. होsss हो.” असा गजर केला.
आता तो तरुण मगर माझ्यावर हल्प्ला करणार
इतक्यात जीवाच्या आकां ताने मी क्रोकोडॅ श भाषेत ओरडलो,
“िां बा. जादु गार झुबेन यां नी मला तु म्हाला मदत करायला
पाठवलं आहे .”
माझ्या तोंडून क्रोकोडॅ श भाषा आनण ‘जादु गार
झुबेन’ यां चं नाव ऐकताच सगळ्या मगरी सरि कन मागे
सरकल्या.
मग मी क्रोकोडॅ श भाषेतच बोलू लागलो.
त्यां च्यापुढे कुठलं जीवन-मरणाचं संकट उभं आहे
याची त्यां ना जानणव करुन नदली. झुबेन यां नी सां नगतले ला
पुढचा प्प्लॅ न ही त्यां ना समजावून सां नगतला.
मगरींनी शे पट्या हलवत झुबेनना सलाम केला.
तो तरूण मगर म्हणाला, “तुम्ही आमच्यासाठी खूप
केलंत. आता आम्ही तुम्हाला िोडी मदत करतो. आम्ही
बेशुध्द पडलो आहोत असं समजून ही जॅकॉनची माणसं
कुठे तरी सामान आणायला गेलेली आहेत. ती परत येईपयांत
आपल्याला पटापट काम करायला पानहजे. त्या गोळ्या द्या
आम्हाला. आता पु ढचं काम आम्ही करतो. आनण त्या
जॅकॉनला पण चां गलाच धडा नशकवतो.”
मी माझ्या तोंडातला गोळ्यां चा स्टॉक त्या सवि
मगरींना वाटू न नदला.
एक मगर आजी मला म्हणाली, “सर आता तुम्ही
काही काळजी करू नका. या सगळ्या तरुण मगर मगरी
पुढचं काम व्यवक्तथित करतील. तुम्ही िां बा माझ्या जवळ.”
..............................

कुठे च नदसत नव्हती.
माझी मात्र पंचाइत झाली होती. माझ्या अंगाला
माणसाचा वास येत असल्याने तळ्यातले लहान मोठे मासे
बेधुंद होऊन माझ्या पोटाला कुचूकुचू चावत होते.
बारीक बारीक नकडे माझ्या नाकाशी हुळहुळत होते.
लाल जां भळ्या जळवा माझ्या पोटाचा नचकटल्या
होत्या आनण मला टचाटचा टोचून है राण करत होत्या. बेचैन
होऊन माझी वळवळ सुरू झाली. मी क्रोकोडॅ श भाषेत
माशां ना आनण जळवां ना सांगण्याचा प्रयत्न केला पण व्यिि.
कारण माशां ची भाषा निनशकोरा आनण जळवां ची भाषा
ज्युलीऑना. त्यां ना क्रोकोडॅ श भाषा समजत नाही.
इतक्यात एक नकडा माझ्या नाकात गेला आनण
त्याचवेळी एक मोठा मासा माझ्या पोटाला कचकून चावला.
मी कळवळू न ऊंच उसळी मारली आनण जोरात
“िॅरि ss िॅक िोsssर, िॅरि ss िॅक िोsssर” अशी जोरदार
नशंक नदली. माझ्या आवाजाने काठावर उभा असलेला
मकीटी दचकला.
मकीटी रॉबटीला म्हणाला, “ओह माय गॉड! हे नपल्प्लू
शुध्दीवर आलं की काय? गोळ्या घालून पनहलं याला खतम
करा.”
हे ऐकताच रॉबटी संतापला. रॉबटी रागाराने
मकीटीला म्हणाला, “माझ्या नमत्रा भडकू नकोस. िंड
डोक्याने काम कर.”
“म्हणजे काय करू?”
“जर तू त्याला गोळी घातलीस तर त्या आवाजाने
पोलीस सावध होतील आनण मग आपला खेळ खल्प्लास! त्या
नपल्प्लाला अवश्य मार पण आवाज न करता. समजलं?”
“ऑं? ते कसं काय शक्य आहे ? गोळी मारायची तर
आवाज येणारच ना?”
“नाही..नाही. माझ्या नप्रय नमत्रा, तुझ्या नपस्तुलाला
सायलेन्सर लाव आनण उडव त्याला. खुपच उपद्रवी नपल्प्लू
नदसतंय ते.”
मकीटीने रॉबटीला सलाम केला.
रॉबटीने त्याला सायलेन्सर नदला.
मकीटीने आपल्या नपस्तुलावर तो सायलेन्सर
बसवला. एक डोळा बंद करून त्याने माझ्या नदशेने नपस्तुल
रोखलं.
मासे आनण नकडे मला हैराण करत असल्यामुळे
माझं आणखी कुठे लक्षंच नव्हतं. त्या चावऱ्या माशां पासून
आपला जीव वाचावा म्हणून माझी वळवळ सुरू होती. आनण
नकडे नाकात जाऊ नयेत म्हणून मान हलवावी लागत होती.
इतक्यात मगर आजीने मला एक सणसणीत िटका
मारला. मी बेसावध असल्याने खोल पाण्यात गटां गळत गेलो.
मी कसाबसा हात पाय हलवत वर येऊ लागलो पण
त्याचवेळी मगर आजीने मला स्वत:च्या पोटाखाली लपवलं.
मगर आजी म्हणाली, “सर वरती येऊ नका.

िोड्ाचवेळात नकनाऱ्यावर मोठमोठाले दोर घेऊन
जॅकॉनची टोळी आली.
टोळीला पाहताच काही मगरी उगाचच अधिवट तोंड
उघडून नचखलात पडून रानहल्या.
आता बहुतेक सवि मगरी आनण त्यां ची नपल्प्लं
शुध्दीवर आली होती.
पण ठरल्याप्रमाणे ते सविजण जणूकाही बेशुध्दच
आहे त अशा प्रकारे नचखलात ननपनचत पडून होते. काही
मगरी पाण्यावर सं ि तरं गत होत्या.
तळ्यात नकंवा तळ्याच्या काठावर हालचाल अशी
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ते तुम्हाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करत आहे त. तुम्ही माझ्या
पोटाखालीच लपू न बसा. इिे तुम्ही एकदम सुरनक्षत आहात.”
मी मगर आजीचं ऐकलं. नतच्या पोटाखालीच गपगार
पडून रानहलो.
मकीटीला वाटलं आपला नेम अचूक लागला आनण
ते नपल्प्लू मेलं. मकीटीने नपस्तुलाचा सायलेन्सर काढू न
रॉबटीला परत केला.
धु राचे बॉम्ब िेकून एक तासापेक्षा जास्त वेळ झाला
होता. समोरच्या नकनाऱ्यावरचा धू रही आता िारच नवरळ
झाला होता.
पण धू र दाट असताना झुबेन यां नी सवि बगळ्यां ना
त्यां च्या क्रेननयॉन भाषेत पूणि प्प्लॅ न समजावून सां नगतला होता.
झुबेन खुणेचा आवाज करे पयां त सवि बगळे नकनाऱ्यापासून
लां ब उभे राहणार होते. आनण खुणेची नशट्टी ऐकताच
एकवटू न हल्प्ला करणार होते. बगळ्यां ना नभती होती
बंदुकीची.
झुबेन म्हणाले , “त्याची तुम्ही काळजीच करू नका.
बंदुकीची एक ही गोळी कुणालाच लागणार नाही. हां िोडासा
मोठा आवाज होईल पण त्यामुळे घाबरण्याचं अनजबात
कारण नाही.
जॅ कॉनची नजरनवण्यासाठी सगळे बगळे आसुसलेले
होते.

तोंडाला नचकट पट्ट्ा लावायच्या. त्यां ना नपंजऱ्यात कोंबायचं.
आनण नपंजरा टर कमधे चढवून चोर वाटे ने पळू न जायचं. बस्स
ठरलं!
आता टोळीतली सगळी माणसं हातात दोऱ्या घेऊन
पाण्यावर तरं गणाऱ्या आनण नचखलात झोपलेल्या मगरीच्या
अगदी पाठीमागे जाऊन उभी रानहली.
जॅकॉनने गोल निरून सगळी पाहणी केली. सगळं
ठीक आहे पाहून खुणेची नशटी वाजवली. आता मगरींच्या
शेपट्यां ना दोर बां धण्यासाठी सगळी माणसे सरसावली.
आनण त्याचवेळी आणखी एक खुणेची नशटी वाजली.
त्याक्षणी सगळ्या मगरी गरि कन उलट्या वळल्या. त्यां नी त्यां ना
पकडायला आलेल्या माणसां चे पाय जबड्ात पकडले.
त्याचवेळी बगळ्यां नी त्या माणसां वर जबरदस्त हल्प्ला केला.
त्या माणसां ना आपल्या धारदार कडक चोचींनी चोचून चोचून
रक्तबंबाळ केलं. सवित्र एकच हल्प्लकल्प्लोळ माजला.
रॉबटी आनण मकीटींनी आपल्या नपस्तुली बाहे र
काढल्या.. आनण ते घाबरलेच! त्यां ना काही बोलताच येईना. ते
घाबरून वेडेवाकडे हातवारे करत नाचू लागले. जॅकॉनला
कळले काहीतरी दगािटका झाला आहे . आत्तापयांत असं
कधीच झालं नव्हतं. धुराचे बॉम्ब िेकून सुध्दा बगळ्यां चा
हल्प्ला होतो. जालीम गुंगीचे औषध दे ऊनसुध्दा मगरी लगेचच
शुध्दीवर येऊन ॲटॅ क करतात? इटस् टू मच!
या मगरींना आता गोळ्याच घातल्या पानहजेत. त्या
दु ष्ट् बगळ्यां ना नटपण्यासाठी रॉबटीला सां नगतलं पानहजे.
जॅकॉनने रायिल हातात घेतली आनण मागचा पुढचा नवचार
न करता मगरींच्या नदशेने गोळ्या झाडल्या. जॅकॉन हा शापि
शूटर आहे. आत्तापयांत त्याचा नेम कधी चुकलेला नाही. पण
आज मात्र प्रचंड आवाज झाला आनण गोळ्या मात्र समोरच्या
डोंगरावर जाऊन आदळल्या!
जॅकॉन चक्रावला. त्याचवेळी रॉबटी आनण मनकटी
हातात नपस्तुलं घेऊन जॅकॉनजवळ आले. आनण त्यां च्या
हातातली नपस्तुले पाहून जॅकॉन नकंचाळलाच. कारण त्या
नपस्तुलांच्या नळ्या वाकड्ा आनण पूणि चपट्या झाल्या होत्या.
जॅकॉनने चमकून आपल्या हातातल्या रायिलकडे
पानहलं... आनण तो पाहातच रानहला.. कारण त्याच्या
डोळ्यासमोरच त्याच्या रायिलच्या नळ्या चपट्या होत होत्या!
बंदुकीचा आवाज ऐकून जंगलातलं सशस्त्र पोलीस
दल सावध झालं आनण तळ्याच्या नदशेने ननघालं.
त्याचवेळी मगर आजीने खूण करताच चार तरूण
मगरी सरसरत वर आल्या. एकीने रॉबटीचा तर दु सरीने
मनकटीचा पाय धरला. मनकटी घाबरून खाली कोसळला.
नतसऱ्या मगरीने जॅकॉनचा ताबा घेतला. त्याचा पाय पकडला.
चवथ्या मगरीने जॅकॉनला खाली पाडलं आनण तोंड उघडून
ती त्याच्या बाजूला बसली.
मगरींच्या नपल्प्लां नी पाण्यात खळखळाट करुन
नुसता उच्छाद मां डला होता.

आता मगरींना बां धून नेण्याची तयारी पूणि झाली
होती. जाडजूड दोऱ्या घेऊन टोळीने तळ्याला अक्षरश: वेढा
घातला होता. नपं जरा पण ढकलत तळ्याजवळ आणला होता.
मगरींची तोंडं बंद करण्यासाठी हातात नचकट
पट्ट्ां चे रोल्प्स घे ऊन माणसं नपंजऱ्याजवळ उभी होती.
मगरींनी भरलेला नपंजरा टर कमधे ठे वण्यासाठी
छोटीशी क्रेन पण आणली होती.
मगर पकडण्याची एक पध्दत असते. मगर नकंवा
साप पकडताना त्याला शेपटी कडून पकडतात. मग त्यां ना
मागच्या बाजू ला ओढतात नकंवा त्याना शेपटी पकडून वर
उचलतात. अशावेळी त्यांना काहीच करता येत नाही.
त्याचवेळी त्यां चं तोंड हाताने नकंवा नचकटपट्टीने बंद केलं तर
ते असहाय्य होतात. शरण येतात.
हे सारं जॅकॉनला माहीत होतंच. तोदे खील
अशाप्रकारे च नशकार करणार होता.
आनण मु ख्य म्हणजे त्याने अशाप्रकारे अनेक वेळा
नशकार केली होती पण आज इिे झुबेन आहे त. त्यामुळे पु ढे
काय होईल ते सां गता येत नाही.
जॅ कॉनने रॉबटी आनण मकीटीला बोलावले. त्यां ना
नपंजऱ्याजवळ उभे केले.
आता जॅ कॉनने नशटी मारली की, नचखलातल्या आनण
पाण्यातल्या बे शुध्द पडलेल्या मगरींच्या शेपट्यां ना दोर
बां धायचे. त्यां ना खेचत नपंजऱ्यापयांत आणायचं. मग त्यांच्या
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माझ्या अं गाला माणसाचा वास येतो म्हणून त्यां नी मला वेढा
घातला होता. “आम्हाला वास घेऊ दे , आम्हाला दे ना वास”
करत त्यां ची नुसती मगरामगरी सुरू होती.
मी वैतागलो. मी क्रोकोडॅ श भाषेत झुबेनना हाक
मारली. त्याचवेळी एक बगळा माझ्याजवळ आला. तो
क्रेनीयॉन भाषेत मला म्हणाला, “मी जादु गार झुबेन
यां च्याकडून आलो आहे . तुम्ही आता उजव्या हाताची आनण
डाव्या पायाची बोटे घट्ट बंद करा. शेपटी ताठ करून ऊंच
करा. जीभ ताळू ला लावा आनण अिाि तच डोळे बंद करा.”
मी बगळ्याने सां नगतल्याप्रमाणे सगळं केलं. आनण
काय चमत्कार.. माझ्या डोळ्यासमोर िंडगार ननळा रं ग
पसरू लागला. हात पाय ताणले जात आहे त हे कळू लागलं.
जड मान सै ल झाली. पाठीवरचं शेपटीचं वजन कमी झालं.
आनण कुठलाही शॉक नकंवा झटका न बसता मी
पनहल्यासारखा झालो होतो. मी झुबेन यां च्या बाजूलाच उभा
होतो. आनण गंमत म्हणजे, मगाशी ननरोप घेऊन आलेला
बगळा माझ्याकडे चोचीचा ‘चाsss’ करुन म्हणजे चोच
उघडून आश्चयाि ने पाहात होता.
त्याचवेळी नॉस्टर े आनण त्यांचे सशस्त्र जवान आले.
तळ्यावरचं दृश्य पाहून ते सारे च अचंनबत झाले. मगरी
असल्याने कुणीच पुढे यायला तयार होईना. झुबेन त्यां ना
म्हणाले , “नॉस्टर े काही काळजी करू नका. माझं मगरींशी
बोलण झालं आहे . त्या तुमच्यापैकी कुणालाच त्रास दे णार
नाहीत.”
नॉस्टर ें नी प्रिम जॅकॉन, रॉबटी आनण मनकटींना बेड्ा
ठोकल्या.
...

मगर आजीने खूण करताच त्या चारही मगरी तळ्यात
गेल्या. नॉस्टर ें च्या जवानां नी सगळी टोळी पकडली. मगरींनी
तर आनंदाने पाण्यात नधंगाणा केला. पाण्यात ियियाट,
खळखळाट, िटिटाळ केला. शेपट्या ऊंचावून नाच केला.
नॉस्टर े म्हणाले, “झुबेन तुमचे आभार कसे मानावे ते च
कळत नाही.”
झुबेन म्हणाले , “अहो माझे नव्हे या राजीव सरां चे
आभार माना.”
“का बरं ?”
“अहो त्यां नी मगरींना समजवलं म्हणून हे सवि …..”
“ऑं? मगरींना कसं काय समजवलं ?झुबेन तु म्ही
खूपच गंमतीशीर बोलता हं . बरं , जॅकॉनला पकडल्या बद्दल जे
इनाम आहे ते तुम्हाला..”
नॉस्टर ें ना िां बवत झुबेन म्हणाले , “ते तर तुमच्या सवि
टीमला नमळालं पानहजे. जॅकॉनला आनण त्याच्या टोळीला
पकडलंय तुम्ही आनण तुमच्या टीमने! आम्ही नव्हे! आम्ही इिे
िि मगरींना खाऊ द्यायला आलो होतो..”
हे ऐकताच तळ्यातल्या मगरी ओरडू लागल्या
“आमचा खाऊ? कुठाय आमचा खाऊ?”
आनण त्याचवेळी कसे कुणास ठाऊक तळ्यात
रं गीबेरंगी लहान मोठे मासे सळसळू लागले. आनण.. मगरींनी
माशां वर आडवं तोंड मारलं. आनण कुणाला काही कळायच्या
आत आम्ही गाडीत बसलो. गाडी बक्कन आकाशात उडाली.
आम्ही घरी ननघालो.
***

ले खकाविियी: राजीि ताांबे हे मराठी बालकिाले खक आहे त. त्यांची आजवर ५५ हून अनधक पुस्तके प्रकानशत झाली आहे त.
बालवाङ् मयाव्यनतररि त्यां नी एकपानत्रका, एकां नकका, किा, कनवता, कादं बरी, गनणत किा, नाटक, पालकत्वानवषयी
ले खन, नवज्ञान प्रयोग किा, नशक्षण नवषयक ले खन, इत्यादी ले खनप्रकार हाताळले आहे त. ते अनेक वृत्तपत्रां तून
बालक, पालक व नशक्षक यांच्यासाठीच सातत्याने स्तंभले खन करतात. ते एका मानसकाचे संपादक आहे त. मराठीसृष्ट्ी या
मराठी सं केतथिळावर राजीव तां बे यां चे ले खन असते. पुणे शहरात नोव्हेंबर २०१३ मध्ये झाले ल्या २५ व्या मराठी बालकुमार
सावहत् सां मेलनाचे राजीव तां बे ननयोनजत अध्यक्ष होते.

***
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