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   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

     गेिी ४२ वरे्ष उत्तर अमेररकेतून दर मलहन्यािा 

प्रकालित होणाऱ्या बृहन्महाराष्ट्र  वृत्ताचे िेखक, वाचक, 

लहतलचंतक, बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची कायिकाररणी, 

व्यावसालयक जालहरातदार आलण जालहरातीसंाठी मदत 

करणारे  बृ. म. मंडळ कोर्षाध्यक्ष िाजि पेडिेकि व 

स्वयंसेवक िुभदा साविगांवकि (नू्य जसी), या अंकाचे   

मुखपृष्ठ इ.साठी उत्तर अमेररकेतीि काही किाकारांिी 

संपकि  साधल्याबद्दि अक्षिता कांत (सॅन फ्रान्सिस्को) या 

सवाांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. बृहन्महाराष्ट्र  वृत्तास सवि 

मराठी पे्रमीचें असेच सहकायि िाभो!  

           दीपाविीलनलमत्त सवाांना हालदिक िुभेच्छा!    

            - लवनता कुिकणी 

            संपादक, बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त, उत्तर अमेररका 

                                     *** 

 

 पुिविी मुखपृष्ठ क्षिक्षमाती       

आक्षि कािी पािांविील क्षिते्र:-  

िीतल िांगिेकि 

(िॉस अँजिीस, कॅलिफोलनिया) 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/vrutta-archive/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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     नमसे्त लमत्रमैलत्रणीनंो, 

    लदवाळी-दसऱ्याच्या सवाांना हालदिक िुभेच्छा ! 

आपट्याची पाने, सीमोलं्लघन, िक्ष्मीपूजन, फराळ, फुिबाज्या, गावातिे  फायरवर्क्ि, नटून

-थटून लमत्रमैलत्रणीबंरोबरच्या   भेटीगाठी, गप्पागोष्ट्ी, मंडळाचे कायिक्रम अिा  आनंददायी 

वातावरणात सवाांची लदवाळी साजरी होवो ही ईश्वर चरणी प्राथिना. 

     माझ्या गेल्या मलहन्यातल्या अध्यक्षीयमधे  मी   माझा BMM 2.0 संकल्प   म्हणजे काय,  

आलण का याबद्दि  बोििो होतो. मी  व   माझ्या   कायिकाररणीने   पुढची  काय पाविे 

 टाकिी आहेत याबद्दि येथे थोडी मालहती देतो.  

     मी बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या आजच्या आलण काही नवीन प्रकल्पांची जबाबदारी माझ्या 

कायिकाररणीवर अिा प्रकारे सोपविी आहेेः  

सलवता मोरेकडे िाळा व  युवा, मंजुर्षा नाईककडे रेलिमगाठी  व उत्तररंग, प्रसाद पानवळकरकडे समाज-संपकि  

 (Community Outreach) व  दीपसं्तभ/आधार, लवराज राऊतकडे टेक्नॉलॉजी व   व्यावसालयक, अमर   उऱ्हेकरकडे 

 भावी अलधवेिनासंबंलधत लवचारलवलनमय, राजन पेडणेकरकडे अथिलवर्षयक( फायनाि, अक लंटंग, फंड रेलजंग व 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त संपादन-साहाय्यक बोडि/मंडळ), अलजत नातूकडे व्यवस्थापन साहाय्य व उत्तर अमेररकेचा मराठी वारसा, 

आलण माझ्याकडे - स्थालनक कायिक्रम, भारतातिे कायिक्रम व BMM 2.0. 

पंधरा मुख्य प्रकल्प असून त्यात प रोलहत्य, लनसगिवारी,  करावके,  ध्यानसाधना आलण योग, मराठी  कलाकार इत्यादी 

 अनेक उपक्रम आहेत. हे काम व्यापक आहे आलण लनयमीतपणे, लिस्तबद्ध  पध्दतीने  व  वेगाने  करणे आवश्यक आहे. 

 याकरता मोठ्या प्रमाणात कायिकत्याांचीदेखील आवश्यकता आहे. त्याकरता BMM sign-up झािे आहेत. 

         BMM 2.0 Volunteering Program िा भरघोस प्रलतसाद लमळत आहे. यात १०० हून अलधक मराठी कायिकते 

उत्साहाने sign-up झािे आहेत. त्यातून प्रते्यक प्रकल्पासाठी स्वयंसेवकांची (Lead volunteers व volunteers) यांची मी व  

माझ्या कायिकाररणीने लनयुक्ती केिी आहे. सवि प्रकल्प व लवलवध टीममधीि स्वयंसेवकांची नांवे पाहण्यासाठी, कृपया -  

Click Here or visit:- Page 48 in this BMM Vrutta. 

   

ही सुरवातीची रचना आहे. जसजसे प्रकल्प वाढतीि तसतिा या टीम्स (स्वयंसेवकांचे चमू)  पण वाढतीि, त्यांचे   

आकार िहानमोठे होतीि. ज्यांना बृहन्महाराष्ट्र  मंडळातफे राष्ट्र ीय स्थरावर आपल्या मराठी  समाजासाठी  काम करायचे 

असेि त्यांनी मिा लनेः संकोचपणे संपकि  करा. प्रते्यकािा संधी लमळणारच,  फक्त कोणत्या प्रकल्पावर तुमची लनयुक्ती होईि  

हे गरजेनुसार ठरेि. 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त हे बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे मुखपत्र आहे. सवि कायिकते आपापल्या प्रकल्पांची, कामाची मालहती 

 मालसक वृत्तामधूनच देणार आहेत. छापील वृत्ताची आवृत्ती सगळ्ांच्या हातात असायिा पालहजे अिी माझी इच्छा आहे. 

वर्षाििा फक्त $२५ एवढीच वगिणी आहे. पण हा खारीचा वाटा बहुमूल्य आहे. तेव्हा आजच - 

https://bmmonline.org/vrutta/subscription/ इथे बृ.वृत्ताच्या अंकासाठी वगिणी भरा अिी नम्र लवनंती करतो.  

आलण भगवद  गीतेतल्या अध्याय १७, श्लोक २० ने माझे अध्यक्षीय संपवतोेः   

 दातव्यलमलत यद्दानं दीयतेऽनुपकाररणे | देिे कािे च पाते्र च तद्दानं सान्सत्त्वकं सृ्मतम  ||  

Charity given out of duty, without expectation of return, at the proper time and place, and to a 

worthy person/entity/cause is considered to be सान्सत्त्वक. 

आपिा नम्र, 
 

 
 
 
संदीप दीक्षक्षत 
प्रमुख कायिकताि (Email:- sandeep.dixit@bmmonline.org) 

अध्यक्ष (२०२२-२०२४) बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका 

https://tweeter.com/bmmpresident | https://www.facebook.com/bmm2022president  

अध्यक्षीय 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2022/10/01184707/BMM-2.0VolunteeringProgram-volunteerlistOctNovVrutta2022.pdf
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
https://tweeter.com/bmmpresident
https://tweeter.com/bmmpresident
https://tweeter.com/bmmpresident
https://tweeter.com/bmmpresident
https://tweeter.com/bmmpresident
https://tweeter.com/bmmpresident
https://tweeter.com/bmmpresident
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president
https://www.facebook.com/bmm2022president


    

5 

 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त 

अंकासाठी साक्षित्य/मजकूि पाठक्षवण्यािा पत्ता: 
To;- The Editor  

  vinata.kulkarni@bmmonline.org  or 
vinata@gmail.com 

बृिन्मिािाष्ट्र  वृत्त  

 

बृिन्मिािाष्ट्र  मंडळ उत्ति अमेरिका या संस्थेिे मुखपत्र  

     स्थापिा 1981 (क्षिकागो) 

संस्थापक:- कै. लवषु्ण वैद्य, कै. िरद गोडबोिे, जयश्री हुपरीकर  

संपादक: -लवनता कुिकणी, लिकागो, इलिनॉय  

बृिन्मिािाष्ट्र  वृत्त कायाालय -संपका :- 

BMM Treasurer - Rajan S Pednekar   
20611 Whitebud CT. Tampa FL 33647  

Ph- 813-546-1330  Email- Rajan.Pednekar@bmmonline.org        
 

वगािीिे दि:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

https://www.bmmonline.org/vrutta/subscription 

जाक्षििातीिें दि   

पूणि पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्मांि पान: $ 50 

 

वृत्त दर मलहन्यास प्रलसध्द होते. आदल्या मलहन्याच्या २० तािखेपयंत हाती 

आिेल्या मजकुरातून क्षिवडक मजकूर  नलजकच्या वृत्तपत्रात प्रलसध्द 

करण्याचे सवि प्रयत्न केिे जातीि. मजकूर िक्यतो युक्षिकोड मिाठीत MS 

word/Text Fileसि ईमेलिे पाठवावा.  

प्रक्षसध्द झालेल्या मजकुिािी संपादक सिमत असताति असे िािी. 

लिखाणाच्या लनवडीचे, प्रकािनयोग्य लकरकोळ बदिाचे आलण व्याकरणीय 

दुरुस्तीचे अंलतम अलधकार संपादकांकडे राहतीि.  

पाठविेल्या सालहत्याची पोच ईमेि कळलवल्यास लदिी जा ईि.     
बृिन्मिािाष्ट्र  मंडळािी कायाकारििी (२०२२-२०२४) 

                                 मताक्षर्काि असलेले सदस्य   
                                          

क्षियुक्त सदस्य     

 माजी अध्यक्ष:-  लवद्या जोशी, लिकागो, इलिनॉय 
 
वृत्त संपादक:-   लवनता कुिकणी, लिकागो, इलिनॉय    

                                          क्षवश्वस्त सक्षमती:  
 
अध्यक्ष :-        मोलहत लचटणीस, लसॲटि, वॉलिंग्टन  
 
सदस्य :-        लनतीन जोिी, लिकागो, इलिनॉय  
 
सदस्य :-       सुनीि सूयिवंिी, ररजलफल्ड, कनेलटकट    

प्रकािक:-    बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका  
संकेतस्थळ:- https://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. 

अध्यक्ष:-  संदीप दीलक्षत  न्सिविँड ओहायो 

सक्षिव:- अलजत नातू सॅक्रमेण्टो,  कॅलिफोलनिया  

कोषाध्यक्ष:- राजन पेडणेकर टॅम्पा बे, फ्लोररडा 

सदस्य:-  अमर उऱ्हेकर   ललन्सवं्हग्टन, नू्य जसी  

 सलवता मोरे   लसॲटि, वॉलिंग्टन  

 मंजुर्षा नाईक  वेट पाम बीच, फ्लोररडा  

 प्रसाद पानवळकर  ऑन्सटन, टेर्क्स  

 लवराज  राऊत  सॅन होजे, कॅलिफोलनिया  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

  

Art:- 
Category –  Age 12-18 years 
 
1

st
 place – Seema Kulkarni - Portrait with      

Nature 
2nd place – Rishita Kalambkar – The Optimist 
  
Honorable Mentions – 
Saloni Parkar – French Chateau 
Saloni Parkar – राजा मी फुलांचा 
  
Category –  Age 19 years and above 
 
1

st
 place – Mrunalini Chavarkar – हात नका िावू 

माझ्या साडीिा 
2

nd
 place – Chaitali Chaudhari - कंुकू 

  
Honorable Mentions – 
Priya Gokhale Ligade – पलहली साडी 
Avinash Sadhu – Happiness 
Yogini Dahiwadkar – Eyes tell the story 
Uday Patil – BMM 
Manisha Karmarkar – Swarangi Marathe Kale 
  
  
Photography – 
Category – Age 12-18 years 
1

st
 place – Ameya Kulkarni – The Grandeur of 

our Home Galaxy 
  
Category –  Age 19 years and above 
1

st
 place – Vijay Deshpande – Crooked  

Reflections 
2

nd
 place – Chaitanya Bhasme – Faces within 

a Heart! 
 Honorable Mentions – 
Vijay Sawant – Temple 
Vijay Deshpande – Fabulous Morning in  
Hawaii 
Please check pages 66 – 69 (पुिविी ई क्षवभाग-
Online), for Art & Photography Display of the 1st 
and 2nd place winners’ within age categories.  

*** 

BMM 2022 Atlantic City New Jersey  
 

Art & Photography Contest Results  

mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com
mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org


    

6 बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त 

बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवशेन २०२४, ब ेएररया - वार्ाा  

- िेिा प्रकाश कुिकिी (सॅन रमोन , कॅललफोलनिया)  

  नमस्कार मंडळी, 

      'बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे २०२४चे अलधवेशन बे एररयामधे्य होणार’ याचे वारे मनामनांत वहात 

असतानाच बे एररयातील रलसक उत्साहाने गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्या तयारीला लागले. खूप 

मलहन्यांनंतर सविजण एकत्र भेटणार आलण गणरायाचे गुणगान गाणार म्हणून सवाांचा आनंद गगनात 

मावत नव्हता.  याच दरम्यान अलधवेशनाच्या मुख्य सलमतीची वेगवेगळ्ा लठकाणांना, संस्थांना भेटी 

देऊन २०२४च्या अलधवेशनाबद्दल जास्तीत जास्त मालहती देणे, स्वयंसेवक गोळा  करणे, लोकांचे 

शंकालनरसन करणे याबाबत जोरदार कामलगरी चालू होतीच. स्वयंसेवक संगठन संघाने वयाने जे्यष्ठ 

आलण अनुभवाने शे्रष्ठ से्नह्ांशी आलण १९९९ अलधवेशनात मोलाची कामलगरी बजावणाऱ्या उत्साही 

पदालधकाऱ्यांशीही सल्ला मसलत केली.  

यावर्षी 

महाराष्ट्र  

मंडळ बे 

एररया आलण  ईट बे मराठी 

मंडळ यांनी धूमधडाक्यात 

वाजतगाजत गणपती उत्सव 

साजरा केला. कोलवड नंतरच्या 

काळातील हा सवाित मोठा 

सामालजक कायिक्रम 

असल्यामुळे सवित्र खूप 

आनंदाचे वातावरण होते. 

सालाबादप्रमाणे बुन्सद्धदात्या 

श्रीगजवदनाची  प्रलतष्ठापना, 

पूजा, आरती, अथविशीर्षि पठण 

सवि लवलधवत संपन्न झाले. 

गणराया ६४ कलांचा आलण 

लवदे्यचा अलधपती! म्हणूनच दोन्ही लठकाणी लमळून जवळजवळ हजारो मराठी रलसकांच्या उपन्सस्थतीत लवलवध कलादशिन- 

कायिक्रम आयोलजत करण्यात आले. लवलवध सू्फतीपूणि आलण भन्सक्तपूणि संगीतावर नृते्य आलण शास्त्रीय गायन यांमुळे 

कायिक्रमाला बहार आली. बालकलाकारांनी त्यांच्या लाडक्या बाप्पाला सुरेल स्वरांत भावपूणि स्वरवंदन करून लोकांची 

मने लजंकली.  कृष्णधवल दूरदशिन काळाची जादुई आठवण लहानथोरांच्या समूहगानाने रलसकांच्या मनात जागृत झाली. 

"चष्मा" या साध्यासुध्या लवर्षयावरील लवलवध ढंगांनी आलण कल्पनांनी नटलेल्या अलभवाचनाच्या अलभनव कायिक्रमामुळे 

रलसकांच्या लवचाराला चालना लमळाली. लवडंबन गीते आलण लोकसंगीताच्या संुदर नजराण्याने कायिक्रमाची रंगत वाढली.  

२०२४च्या बृ.म. मंडळ अलधवेशनाबद्दल सवि लोकांबरोबर प्रत्यक्ष बोलण्याची ही एक नामी संधी होती. बे एररयात 

नेहमीच अनेक नवनवीन, तरुण लोक दर वर्षी येत असतात. यांना आलण इतर काही लोकांना अलधवेशनाबद्दल सवि मालहती 

असतेच, असं नाही. त्यामुळे यांना एकलत्रत करून, अलधवेशनाबाबत जागरूकता लनमािण करणे, सवितोपरी एकमेकांना 

सहकायि करून, एकमेकांच्या कायिक्षमतेचा आलण कायिकुशलतेचा योग्य वापर करून आपण अलधवेशन कसे यशस्वी 

करू शकतो, याबाबत लवश्वास लनमािण करणे यावर भर लदला गेला.  

गणपती बाप्पा आलण उकडीचे मोदक हे मराठी मनातील एक आवडते समीकरण आहे. सवि उपन्सस्थतांनी यावर्षी 

से्नहसोबत्यांबरोबर साबुदाणा न्सखचडी, मसाला चहा, साजूक तूप घालून गरम उकडीचे मोदक यांचा यथेच्छ आस्वाद 

घेतला. याबरोबरच पारंपररक पेहराव, साड्या, दालगने, स्वहस्ताने केलेल्या अनेक कलाकृती यांच्या खरेदीचाही लाभ सवाांना 

घेता यावा, याची तरतूद मंडळांनी केली होती. यामुळे स्थालनक कलाकार आलण व्यवसाय यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून 

देऊन रलसक आलण लवके्रते यांचीही साथि सांगड मंडळाने घातली.  

अगदी छोट्या मुलांच्या झांजपथकाने सवाांची मने वेधून घेतली. न्सस्त्रयांच्या लेझीम पथकाने संुदर, जोशपूणि कायिक्रम 

सादर केला. ढोलताशा बरोबर बाप्पा मोरयाच्या गजरात आमच्या मराठे बंधंूचा तो वीरश्रीयुक्त उत्साह, एकाच ठेक्यात 

पडणारी पावले, आलण एकूण धडाकेबाज सरंजाम पाहून सवि मंडळीनंा देहभान लवसरून ठेका धरायला लावला.  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  
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- िक्षििी आढाव (लेक मेरी, फ्लोररडा)  

     हॅलो, लजम, 

     काय रे ठीक आहेस ना? 

   “अगं हो, पण जरा इमजििी  

आहे, पीटरला बोलावतेस का?” 

    थांब हं, बघते  कुठे आहे तो, 

असं म्हणून मी फोन खाली ठेवला 

आलण पीटरला म्हणजे प्रभाकरला  

हाक मारली, तर स्वारी हातपाय 

पसरून  टीव्हीवरील  गेम पाहत बसली होती. मी त्याला  

हलवत लजम बोलावत असल्याचे सांलगतले. तो सावकाश 

 उठला, कारण  त्याला  माहीत   होतं,   लजमची इमजांसी 

म्हणजे, लांडगा आला रे, ह्ा म्हणीप्रमाणे असते.  

“काय रे लजम, आता कसली आली आहे इमजांसी”, 

  प्रभाकर लवचारता झाला.   

“अरे त्याचं असं झालं, तुला आठवतो ना, तो माझा  

नवा म्हणजे जुना घेतलेला लॉनमॉवर नीट चालत नाही. 

जरा येतोस का बघायला; गवत भलतंच वाढलंय आलण 

केटी मागे लागलीय, गवत काप नाहीतर बघ म्हणते.” 

आता बघ म्हणते म्हणजे काय ते त्यालाच माहीत असावं.   

प्रभाकरला खरं म्हणजे गेम पहायचा होता. पण 

शेजारचा लजम म्हणजे भलताच लाघवी माणूस. कधी 

कोणाला नाही म्हणायचा नाही. केटीही तशीच होती.        

प्रभाकरला वरचेवर बाहेरगावी जावे लागायचे. पण लजम 

आलण केटीचा शेजार म्हणजे मला अगदी माहेर जवळ    

असल्यासारखं वाटायचं. इतके जवळचे संबंध असणारे  

  शेजारी अमेररकेत मला प्रथमच लमळाले होते.  

पाच वर्षाांपूवी प्रभाकरने जॉब  बदलला व आम्ही    

इथे आलो. कोणीही भारतीय जवळपास नाही म्हणून मी  

जरा काळजीत होते पण प्रभाकरचा जॉब चांगला होता,  

काम आवडीचं होतं. इथे आल्यानंतर ओळखी  व्हायला  

लागल्या. शेजारचे अमेररकन खूप फ्रें डली आहेत असं    

जाणवलं. लजम व केटी तर आमच्या अगदी घरचे झाले.  

लजम फार वयस्कर नव्हता. पण गेले दोन-तीन  वरे्ष  

त्याच्या तबे्यतीची काही ना काही तक्रार असे. तीन वर्षाांपूवी 

त्याची हाटि बायपास सजिरी झाली होती. तो मरतामरता 

वाचला होता. त्याचं सारं शे्रय केटीला होतं. हल्ली  
बायपास सजिरीनंतर पेशंट दोन-तीन लदवसात घरी येतात; 

मलहन्या भरात नोकरीवरही जायला लागतात. तसाच  

लजमदेखील बरा झाला आलण कामावर जाऊ लागला. 

        त्याच्या कंपनीत कुणकुण पसरली  की,  खचि  कमी  

करण्यासाठी जुन्या लोकांना काढणार आहेत. लजमने आता 

ररटायर व्हावं असं ठरवलंच होतं. कंपनीने तसा प्रस्ताव 

मांडताच तो हो म्हणाला. तेव्हापासून तो घरीच असे. 

अलभमानाने उंच फडकणारा भगवा झेंडा, 

अवतीभवती खास मराठी पोशाखातील सानथोर, लेझीम, 

ढोलताशाचा दुमदुमणारा आवाज आलण ते भारलेले क्षण 

हृदयात साठवून रलसकांनी जड अंतेः करणाने बाप्पाला 

"पुढच्या वर्षी लवकर या" आरोळीत लनरोप लदला.  

महाराष्ट्र ापासून सातासमुद्रापललकडे राहूनही 

आपली संसृ्कती, परंपरा जपण्यात यशस्वी होण्यासाठी 

सवि कायिकारी सलमती सदस्य, स्वयंसेवक यांचे सामूलहक 

लनयोजन आलण सवि कलाकार मंडळीचें कष्ट् कामी आले. 

लहतलचंतक आलण जे्यष्ठ नागररकांचे मागिदशिन, देणगीदार, 

प्रायोजक यांचा सबळ पालठंबा आलण लवघ्नहत्यािचे 

कृपालशवािद यामुळे हे कायिक्रम लनलविघ्नपणे आलण सुरळीत 

संपन्न झाले.  

लवकरच पुन्हा भेटूयात कोजालगरी प लणिमा आलण 

कला महोत्सवाच्या वृत्तांतात! 

*** 

शजेार  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

- क्षवदु्यले्लखा अकलूजकि  

    (ररचमंड, लिलटि कोिन्सिया, कॅनडा)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(१९ जुलाय -वसंत कानेटकर यांच्या 'पे्रमाच्या गावा जावे', 
या नाटकाच्या प्रयोगासाठी मी लिलहिेिे  हे गीत) 
 
कलध िपतछपत, कलध राजपथाने, पे्रमनगररिा जावे, 

पे्रमाच्या पायघड्यांवरुनी हळु रमतगमत चािावे ।१ 

 

खेळावर पे्रम असे की जगताना टाळ्ा लमळती,  

पे्रमात घसरुनी पडतां, डोळे उघडे मात्र असावे ।२ 

 

पे्रमाच्या गावा जावे, घर पे्रमपथी ंबांधावे,  

पे्रमाचे तोरण दारासी, बागेत पे्रम लिंपावे ।३ 

 

पे्रमाच्या लहंदोळ्ावरती झुिावे, अन  झुिवावे 

झोका जरर गेिा गगनािा, मातीचे पे्रम स्मरावे ।४ 

 

त्यागात पे्रम उजळावे,  पे्रमाने दोर्ष पुसावे,  

मन पे्रमरंलग रंगावे,  पे्रमभराने जग लजंकावे ।५ 

                          *** 

‘प्रमेाच्या  गावा जाव’े 
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केटी  रलजटडि   नसि म्हणून  आठवड्यातून  तीन लदवस 

हॉन्सिटलमधे्य जॉब करायची. ती   घरी  नसली की, लजम  

सैंपाक आलण गवत  कापणे, बागेतली  साफसफाई करणे,  

झाडंझुडुपांना खतपाणी घालणे अशी घरातली बरीच कामे 

करायचा.    

लजम तसा घरचा बराच श्रीमंत होता. त्याने 

सवि पैसा स्वतेः च्या लहमतीवर कमावला होता. टॉक        

माकेटमधे्य धूतिपणे पैसा गंुतवून तो त्याचे  ररटायडि आयुष्य

आरामात जगत होता. धूतिपणाबरोबर उदारपणा व 

माणुसकी हे त्याचे गुण जास्त वरचढ होते हे मात्र नक्की! 

आता त्यांचं राहत घर लवकत घेतलं तेव्हाची गोष्ट्. 

त्या घराचा मालक- फंॅ्रक- कजिबाजारी  झाला  होता आलण 

त्यातून मुक्त होण्यासाठी हे घर  त्यानं  लवकायला काढलंय  

हे कळल्याबरोबर लजमने फंॅ्रकबरोबर स दा करून  हे घर 

खूप स्वस्तात खरेदी केले. त्यात त्याने खूप सुधारणा करून

ह्ा घराचं रूप पार पालटून टाकलं. ह्ा घराचं मोठं       

आकर्षिण  म्हणजे घरामागचं मोठं सरोवर व भोवतालची 

मोठमोठी झाडे एव्हढेच नाहीतर भलेमोठे बॅकयाडि .   

फंॅ्रकने घर लवकताना घरातल्या बऱ्याच वसू्त         

लवकायला काढल्या होत्या, त्यातलाच हा लॉनमॉवर. घर   

घेताना लजमने  घासाघीस केली पण लॉनमॉवर घेताना     

जराही घासाघीस केली नाही. तो म्हणे फंॅ्रकला पैशाची 

गरज होती म्हणून त्याने एक हजार डॉलरला तो जुना लॉन 

मॉवर घेतला. तो सारखा लबघडायचा. मग, इमजििी 

म्हणून प्रभाकर ररपेअर करायचा.असं खूप वेळा  झालं. 

आज मात्र प्रभाकरने लजमला सांलगतलं की आता  हा लॉन 

मॉवर म्हातारा  झालाय, तू आता त्याला ररटायर कर व 

नवीन मॉवर  घे. लजमला ते पटलं असावं, कारण ते दोघे 

नवीन मॉवर खरेदीच्या गप्पा करायला लागले  होते.  

         प्रभाकर त्याला समजावत होता, “हे बघ लजम, तुझा 

हाटिचा प्रॉबे्लम लक्षात घे आलण तू एखाद्या लॉन  कंपनीला 

हे काम द्यायला हवंस. पण तुझा  हट्ट असेल तर चांगला   

रायलडंग मॉवर  घ्यावास. म्हणजे तुला श्रमही होणार नाहीत

व तू लॉन  कापल्याचे समाधानही तुला लमळेल. पैसे जरा 

 जास्त पडतील पण तुझा हट्ट पुरा होईल.”   

अथाित लजमला पैशाचा प्रश्न नव्हताच. मग दोन-

तीन लदवसात मस्तपैकी लहरव्या रंगाचा मॅसी फगु्यिसन नवा

कोरा रायलडंग लॉन  मॉवर लजमच्या अंगणात आला. आता 

लजम राजा सारखा अंबारीत बसून भराभर गवत कापू     

लागला. प्रभाकरला  वाटलं, आता आपण आरामात गेम  

पाहायला मोकळे. पण कसचं काय अन कसचं  काय!   

फोन खणखणला, “ए पीटर, हेल्प लजम”,असा केटीचा 

रडवा आवाज कानावर आला.  मी प्रभाकरला फोन हातात

धरून क  मारली. “अरे  लजमकडे  जाऊन  बघ  बरं, काय 

 झालं त”. प्रभाकरने केटीला  लवचारलं, “काय झालं गं?  

लजम बरा आहे ना? अँबु्यलि वगैरे बोलावू का?” तर केटी

 म्हणाली, “अरे हाटि वगैरे सवि ठीकआहे; पण त्याचा मॉवर 

अधाि पाण्यात, तलावात गेला आहे. तुझी टरक घेऊन  ये,   

अन त्याला बाहेर काढ.” 

मग प्रभाकरने त्याची टरक बाहेर काढली  व लजमला 

व त्याच्या नव्या मॉवरला पाण्यातून बाहेर काढले. लजम   

थोडा घाबरला होता पण हसत म्हणाला, “अरे िेकच  

लावता येईना बघ आलण गेलो की पाण्यात. बरं झालं तू   

होतास जवळ. नाहीतर केटी आणखी घाबरली असती.” 

असं म्हणताना त्यानं  लतच्याकडे पाहून डोळे लमचकावले.  

लजम व प्रभाकरने मॉवरची तपासणी केली व सवि ठीक 

आहे  हे  बघून लबअर लपऊन प्रभाकर घरी आला. असे    

बरेच लदवस गेले, केटी, लजम आलण मॉवर  बहुतेक सुखात  

नांदत आहेत अशी आमची खात्री झाली. 

  असाच एकदा केटीचा फोन आला. आज रलववार 

वाशलनवार नव्हता आलण प्रभाकर  गेम बघत नव्हता. तो 

नुकताच ऑलफसातून घरी आला होता. ह्ा वेळी प्रभाकरने

 फोन घेतला, “काय केटी  बरी  आहेस  ना तू  आलण लजम 

कसा आहे? सगळं ठीक आहे ना?”  

“अरे पीटर, सगळं ठीक आहे पण लजमला          

सोडवायला परत तुझी मदत हवी आहे”, केटी सांगत होती.

        “केटी, फार लसरीयस कारण नाही ना? मी आत्ताच 

ऑलफसमधून घरी आलो आहे, चहा लपऊन आलो 

तर  चालेल ना?”    

“अरे, चहा लबअर जे काय मागशील ते देईन पण तू  

लगेच ये आलण एकटाच येऊ नको, दोघेही या. आल्यावर 

 सांगतो काय झालं ते!”  

आम्ही दोघेही बुचकळ्ात पडलो. काय झालं       

असावं बरं? केटीचा आवाज काळजीचा नव्हता आलण    

नॉमिलही नव्हता. लजमला सोडव म्हणजे कशातून, असा  

लवचार करीतच आम्ही प्रभाकरच्या टरकने लजमकडे आलो. 

केटी बाहेरच उभी होती. लतने आम्हा दोघांना हाताला      

धरून मागच्या दारी आणले व जे दृश्य लदसले ते पाहून   

केटी बरोबर आम्हीही मोठमोठ्याने हसायला लागलो. 

एवढंच नाहीतर लजमही हसत होता. ह्ावेळी लजमचा मॉवर

दोन मोठ्या झाडांच्यामधे्य मस्तपैकी अडकून पडला होता, 

एक चाक वर व दुसरे चाक जलमनीवर व वरती अधिवट 

तरंगलेला लजम... फारच हास्यािद दृश्य होते. 

प्रथम आम्ही सवाांनी लमळून आधी लजमला खाली   

उतरवले. प्रभाकरने हसू दाबत टरक मागच्या दारी  आणला 

आलण दोर लावून लजमचा रायलडंग मॉवर मागे खेचून 

काढला. नाही म्हटलं तरी झाडांना बरीच दुखापत झाली  

होती. पण लजम व्यवन्सस्थत होता.   

       केटी लजमच्या हातात हात घालून हळूहळू चालत 

घरात आली. तोवर प्रभाकरने टरक व मॉवर  लजथल्या लतथे 

पाकि  करून ठेवले. केटीने चहा केला. लजमकडे पे्रमाने  

बघत त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करीत  म्हणाली, 

     “हे असे वरचेवर तळ्ात जाणे, झाडात अडकणे 

आलण सदा न कदा पीटरला मदतीला बोलावणे, असं लकती 

वेळा करणार आहेस? ह्ातून मला सोडव. लबचारा पीटर तू 

 म्हणशील तेव्हा हजर होतो त्याचा तरी लवचार कर.”  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  
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“आपल्या शेजारच्या लवनीचा लॉन कापण्याचा धंदा आहे. त्याला 

सांगूया, आमचं लॉन मॉइंग यापुढे तूच कर.” 

डोकं खाजवत लजमने होकार लदला खरा पण म्हणाला, 

“हा लवनी बघू  कसं काम  करतो ते! नाहीतर मीच  करत जाईन.” 

केटी खुश झाली व त्याच्या पाठीवर मायेनं हात लफरवत     

म्हणाली, “काही हरकत नाही, मी लवनीला आत्ताच फोन करून 

सांगते, काम सुरू कर”.  

आम्ही दोघे चहा  लपऊन  सुटकेचा  लनश्वास  सोडत घरी 

आलो. केटीशी माझे फोनवर बोलणे  व्हायचे तेंव्हा  कळले की,   

 लवनीचे  काम  लजमला आवडलं आहे, सवि  छान  चाललं  आहे.  

आता लजमला भरपूर वेळ लमळायचा, लवनी  बागेतली  सवि कामे 

करायचा. केटी अजून हॉन्सिटलमधे्य पाटि टाइम जॉब करत होती. 

लजम   लदवसभर   टीव्ही  आलण बाटली/बार   यातच  वेळ  

घालवायचा. केटी त्याला समजवायची; थोडे लदवस त्याचं लपणे 

कमी व्हायचं, केटीला  वाटायचं आता ठीक आहे हं! पण त्याची 

गाडी परत घसरायची.  

आज सकाळीच केटीचा फोन आला की, लजम 

हॉन्सिटलमधे्य आहे. रात्री त्याच्या गाडीला अपघात झाला, 

दारूच्या नशेत त्याला भान रालहलं नाही. त्याने झाडाला धडक 

 लदली होती. लजम नलशबाने बचावला होता. केटीचा आवाज  

 रडवेला झाला होता. मी  केटीला लगेच हॉन्सिटलवर येते असं 

सांगून फोन खाली ठेवला, आलण याबद्दल प्रभाकरला फोन  

करून सांलगतलं की, मी हॉन्सिटलवर  जाते आहे.   

   लजम इंटेन्सिव्ह-केअरमधे्य होता. केटी  बाहेरच्या  खुचीवर 

आसवं गाळीत  बसली होती. मी लतचा हात हातात  घेऊन लतच्या 

शेजारी बसले.  डॉक्टरांनी  केटीला  सांलगतलं,  की  लजम  ह्ातून 

बाहेर  येण्याची शक्यता फार कमी आहे. त्याला  जबरदस्त मार 

 बसला  होता, बरगड्यांची व पायाची हाडे मोडली होती, फुफु्फस 

पंक्चर झालं होतं, अंगात काचा  घुसल्या होत्या.  केटी  अगदी 

 हवाललदल  झाली होती. माझ्या  खांद्यावर  डोके  ठेवून रडत 

होती. मला काय बोलावं ते कळत नव्हते. बराच वेळ केटीबरोबर  

घालवून, रात्री  मी प्रभाकर बरोबर परत  येईन असं सांगून मी 

घरी आले. डोकं सुन्न झालं होतं.  लजम,  केटी  यांच्या बरोबर 

घालवलेले  लदवस   आठवत  होते. केटीचा  रडवेला  चेहेरा 

डोळ्ासमोरून हालत नव्हता. 

संध्याकाळी आम्ही दोघे परत हॉन्सिटलवर गेलो. केटी     

वाटच  पाहत होती. ती एकटीच लजमला भेटून-बघून आली होती, 

त्याच्या सगळ्ा अंगावर पट्ट्या, अनेक टू्यब्स लावून त्याचा श्वास  

चालू ठेवला होता. डॉक्टर म्हणाले,आजची    रात्र फार लक्रलटकल 

आहे. आजची रात्र तो लनभावू शकला तर थोडीफार आशा आहे.  

     ‘डॉक्टर आपल्या परीने त्याची काळजी घेत आहेत, देवावर 

लवश्वास ठेवून आपण सविजण प्राथिना करूया की, लजम 

ठीक  होईल’, असं म्हणून, केटीचा लनरोप घेऊन, उद्या सकाळीच 

येऊ असं आश्वासन देऊन आम्ही जड मनाने घरी आलो.  

सकाळीच केटीचा फोन आला, “लजमने डोळे उघडून मला 

केटी अशी हाक मारली.” आम्ही देवाची प्राथिना केली की,  

लजम बरा होऊ दे.                     

*** 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

अधिक मधहना 
 - मारु्िी बापट  (थॅचर, ॲररझोना) 

      लहानपणापासून अलधक 

आर्षाढ, अलधक श्रावण असं 

कानावर पडायचं. म्हणजे 

नक्की काय, हे तेव्हा कळायचं 

नाही. मग अलधक मलहन्यात 

लग्न करत नाहीत, काही 

बायका व्रतं करतात असं 

कळलं. एकदा अलधक चैत्र 

होता, तेव्हा मी सलग दोन मलहने चैत्रांगण काढलं 

होतं. अलधक आर्षाढात नवलववालहतांनी एकमेकाचे 

तोडं बघायचे नसते, असं काहीतरी गंमतीशीर ऐकलं 

होतं. अलधक मलहन्याचं वाण करणं, दान करणं वगैरे 

गोष्ट्ीपण ऐकल्या  होत्या. एक गोष्ट् मात्र माझ्या 

नजरेतून सुटली नव्हती, ती म्हणजे, अगदी इथे 

अमेररकेत पण अलधक मलहन्याप्रमाणे तो तो 

ऋतू  लांबतो. म्हणजे अलधक वैशाख असला की 

उन्हाळा लांबतो, अलधक आर्षाढ लकंवा श्रावण 

असला की पावसाळा लांबतो, वगैरे. 

मुळात अलधक मलहन्याची काय गरज असते, 

याचं उत्तर खगोलशास्त्रात लपलेलं आहे. पृथ्वीला 

सूयािभोवती एक प्रदलक्षणा पूणि करायला बारा इंग्रजी 

मलहने म्हणजे  ३६५ लदवस लागतात. तेवढ्याच 

काळात चंद्र पृथ्वीभोवती तेरा वेळा लफरतो. लकंवा 

त्याला ३५४ लदवस लागतात. त्यात दहा बारा 

लदवसांचा फरक असतो. दर दोन वरे्ष आठ 

मलहन्यांनी तो फरक २८-२९ लदवसांचा होतो. तो 

भरून काढण्यासाठी एक मराठी मलहना जास्त 

असावा लागतो.  

पण कुठला मलहना कधी अलधक असणार, हे 

कसं ठरवतात? एक बहीण म्हणाली, पुण्यात 

सगळ्ा पंचांगकत्याांची सभा असते, त्यात ठरवतात. 

तरीपण माझ्या मनाचं समाधान झालं नाही. 

अललकडेच त्याचं उत्तर कळलं. ते म्हणजे जसं चंद्र 

दररोज एका नक्षत्रात असतो तसा सूयिपण एका 

राशीत एक मलहना असतो. सव्वा दोन नक्षत्रांची एक 

रास होते. त्यापैकी जे नक्षत्र मुख्य/पॅ्रालमनंट असते, 

त्यावरून मराठी मलहन्याचे नाव पडलेले आहे. उदा. 

चैत्रात लचत्रा नक्षत्र लकंiवा कालतिकात कृलत्तका नक्षत्र 

वगैरे. तेव्हा ज्या राशीत सूयि एक ऐवजी दोन मलहने 

ठाण मांडून बसतो, तो मलहना अलधक बनतो. गूगल 

गुरुजीचं्या म्हणण्याप्रमाणे मागिशीर्षि, प र्ष, माघ हे 

मलहने कधीही अलधक नसतात; तर जेष्ठ, आर्षाढ, 

श्रावण हे वरचेवर अलधक असतात. अलधक चैत्र 

क्वलचत येतो. वैशाख, भाद्रपद, अन्सश्वन त्यामानाने 

जास्तवेळा येतात.  
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अलधक कालतिक गेल्या दीडशे वर्षाित फक्त एकदाच आला आहे. १९६३ 

साली, मला अंधुक आठवतं, लदवाळीत लक्ष्मीपूजन झालं आलण 

मलहन्यानंतर लदवाळी पाडवा होता. 

याचं कारण काय असावं, असा लवचार करतांना असं लक्षात आलं 

की, पृथ्वीचा सूयािभोवती लफरायचा वेग हा कायम  नसतो. कारण 

पृथ्वीची कक्षा ही पूणि वतुिळाकार नसून लकंलचत  लंबवतुिळाकार (elliptical) 

आहे. तसेच सूयि त्या कके्षच्या बरोबर मध्यावर नसून लकंलचत एका बाजूस 

आहे. त्यामुळे पृथ्वी जेव्हा सूयािजवळ असते म्हणजे थंडीत - नोव्हेंबर, 

लडसेंबर, जानेवारीत लकंवा मागिशीर्षि, प र्ष, माघ मलहन्यात, तेव्हा ती जास्त 

वेगाने म्हणजे सेकंदाला ३०.३ लकलोमीटर या वेगाने धावते. त्यामुळे सूयि 

त्या राशीत एक मलहनाच असलेला लदसते. या उलट पृथ्वी जेव्हा सूयािपासून 

लांब असते, तेव्हा ती कमीक कमी म्हणजे सेकंदाला २९.३ लकलोमीटर या 

वेगाने धावते. त्यामुळे सूयि एका राशीत दोन मलहने असल्याप्रमाणे भासतो. 

यावरूनच केपलरने पृथ्वीचा तासाला के्षत्रफळ व्यापण्याचा वेग कायम 

असतो, हा लसद्धांत मांडला. सेकंदाला केवळ एक लकलोमीटरच्या 

फरकाच्या वेगाने केवढा तरी पडणारा फरक आश्चयि वाटायला लावणारा 

आहे. आता काही जणांना वाटेल, पृथ्वी सूयािच्या जवळ असतांना लहवाळा 

व लांब असताना उन्हाळा कसा काय? त्याचं कारण म्हणजे पृथ्वीचा अक्ष 

कललेला असल्याने पृथ्वी सूयािजवळ म्हणजे १४७ लमललयन 

लकलोमीटरवर असते, तेव्हा लतचा अक्ष मात्र उजवीकडे कललेला 

असल्याने त्यापासून दूर असतो. याउलट पृथ्वी लांब म्हणजे १५२ लमललयन 

लकलोमीटरवर असतांना अक्ष मात्र सूयािकडे कललेला असतो. पृथ्वी व सूयि 

यातील सरासरी अंतर १५० लमललयन लकलोमीटर आहे. तरीपण त्याचा 

आपल्या हवामानावरही कसा पररणाम होतो, हे खरोखरच आश्चयिकारक 

आहे. 

 अलधक मलहन्याचा उले्लख ऋगे्वदातपण आहे. पाच हजार वर्षाांपूवी 

आपल्या पूविजांनी या गोष्ट्ीची दखल घेतलेली बघून खरोखर कमाल वाटते. 

एका वेबसाईटवर अलधक मलहना कसा ठरवायचा, यालवर्षयीचे तीन 

आडाखे लदलेले आहेत. ते बरेचसे ‘टर ायल ॲंड एरर’ प्रमाणे बनवलेले 

वाटतात. त्याचा संबंध भ लतकशास्त्राशी नेमका कसा काय जुळतोय, हे 

बघणं हा सध्या माझा ध्यास बनून रालहला आहे. 

 

*** 

- श्रद्धा भट (लायल, इललनॉय) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कुठे गेलं सये तुझं लनमिळसं हसू?  

पहाटेच्या दंवापरी टपोरसं हसू 

 

हलके हलके ररमलझमायचं   

कधी सरीवर सरी झरायचं 

कुठे गेलं सये तुझं खळाळतं हसू?  

पुन्हा दे ना हर्षािचा पाऊस तो बरसू 

 

कवडशापरी पानापानांतून झळकायचं 

कधी लाटांवरलं उन्ह होऊन चमकायचं 

कुठे गेलं सये तुझं सोनसळी हसू?  

नभी पुन्हा कोवळंसं तेज दे गं लवलसू 

 

ओठांवर खोळंबून नयनी उतरायचं   

मनातलं जणू पुनव चांदणं सांडायचं 

कुठे गेलं सये तुझं शीतल ते हसू? 

पुन्हा दे गं न्सस्मताची ती चंद्रकोर लदसू   

 

पानझडीपाठी झाड कळ्ांनी बहरतं   

वादळामागूनही नभी इंद्रधनु चमकतं 

उधळू दे ना पुन्हा तुझं सप्तरंगी हसू  

मोरपंखी स्वपं्न पुन्हा मनी दे गं वसू! 
                       *** 

BMM Marathi Shala  

 

 

 
 

 

Five-level “Marathi Language Learning” progressive curriculum, study guidelines, and supporting 

materials the BMM-Bharati Vidyapeeth joint certificates for “Marathi Bhasha” examinations after 

successful completion of each level and  passing  criteria.  

For BMM Marathi Shala  Inquiries,  Email:- contact.bmmshala@gmail.com 

https://bmmshala.net/ 

mailto:contact.bmmshala@gmail.com
https://bmmshala.net/
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कॉर्पोरेट लऑेफ 

 - अश्वविी आिंद िौथाई (एलडसन, न्यू जसी) 

        ऑगट २०१९च्या सुखद सकाळी नू्य जसी 

टर ान्सिटची मेटर ोपाकि  ते नू्ययॉकि  या  टर ेनचा  ५० 

लमलनटाचा प्रवास दोन सबवे घेऊन ऑलफसमधे   

पोहचिे. आमच्या लडपाटिमेंटची तै्रमालसक टीम 

मीलटंग होती. डेस्क डर ॉवरमधे्य पसि आलण 

लटलफन ठेवून सहकायािसोबत लिफ्टने मीलटंग- 

स्थानी पोहचिो. लडपाटिमेंट सेके्रटरी ऑलिलवया, 

लिटमधे नाव पाहून रूम क्रमांक सांगत होती. 

एका टेबिावर कॉफी, बेगल्स, डोनट ठेविे होते. 

अिा मीटीगं्समधे आमचा इन्फमेशन टेकनॉिॉजी डायरेक्टर टीव्ह, 

इन्फमेशन टेक्नॉलॉजी चीफ ऑलफसरचे लनणिय कमिचाऱ्यांना सांगत 

असत, कधी नवीन सॉफ्टवेअर लसन्सटमची ओळख त्याचे फायदे तर कधी 

नवीन भरती गोठवल्याची घोर्षणा.  

टीव्हने घसा खाकरून बोिायिा सुरवात केिी. “आपल्या संस्थेने 

गेल्या वर्षीचा ऑपरेिन रेवे्हनू्य बघून खचाित कपातीचा अविंब पुढचे तीन 

वरे्ष करण्याचे ठरविे आहे तुमच्या सहकायि ची अपेक्षा ठेवतो.  हा लनणिय 

घेताना मिा खूप दुेः ख होते.” तो गदगदल्या आवाजात, पुढे बोिू िागिा, 

“आपल्या लडपाटिमेंटचे व्यवस्थापन दोन मलहन्यानंतर, परदेिी कंपनी  

करणार आहे. सवािना माझ्यातफे सलदच्छा.” आमची एकेकांची नावे घेऊन 

मोठे िाउन एन्व्व्हिप आम्हािा सुपूति केिे. मीलटंग संपिी आम्ही 

आपापल्या डेस्कवर परत गेलो. 

गेिे पाच वर्षि माझा ॲनु्यअल रीव्ह यू औटटँलडंग होता. VOCERA 

लसन्सटमचे EPIC लसन्सटम्समधे रूपांतर कदालप िक्य नव्हते म्हणून माझी 

नोकरी मी सोडेपयांत जाणार नाही, याचा पोकळ आत्मलवश्वास होता. 

त्या पॅकेटमधे्य एम्प्लॉयमेंट टलमिनेिनची नोटीस होती, संबंलधत 

कागदपत्रांमधे बरीचिी कायदेिीर मालहती होत्ती. आमच्या दहाजणांच्या 

गु्रपमधे्य दोन तरुण मुिी सोडून बाकी सवि मॅनेजरसलहत लनिंलबत झािो 

होतो. कोण कोणाचे सांत्वन करणार? माझी मॅनेजरदेखीि डेस्कवर बसून 

अशू्र ढाळत होती, दोन तासाच्या अवधीत वेगवेगळ्ा लडपाटिमेंट स मधून 

तब्बि ३५० कमिचाऱ्यांना लनिंलबत करण्यात आिे होते असे कानावर 

आिे. हुळूच घरी आनंदिा फोन करून ही वाताि सांलगतिी. घरचा हेल थ  

इन्व्िुरि माझ्या नोकरीतून होता. कोिा ॲक्टची मालहती लदसिी पण 

त्याचा हाय प्रीलमयम इन्व्िुरि काही मलहने भरावा िागणार होता. 

अमेररकेत-हेल थ इन्व्िुरि म्हणजे िाइफिाइन, ते कायम असावे िागते. 

माझा नवरा-आनंद नोकरीत होता, सुदैवाने माझ्या नोकरी जाण्याने 

आमच्या घरावर आभाळ कोसळिे नव्हते, पण दोन मुिांच्या कॉिेज 

फीमधे माझा खारीचा वाटा होता, तो थांबणार होता. 

        िंच टाइममधे्य कुणािा डबा गोड िागिा नाही, लनयोलजत कामे 

उरकून टर ेन गाठिी. तेथून पुढचे लदवस फक्त काऊंट डाउन होते.   

राष्ट्र ाध्यक्ष डॉनल ड टरम्प यांच्या राज्यात Made in America, Make 

America Great Again घोर्षणा होत असताना, लमडटाउन नू्ययॉकि  

मधीि नावाजिेल्या हेल्थ ऑगिनायझेिनचे इन्फमेिन लसन्सटम्सचे 

व्यवस्थापन यापुढे एक भारतीय कंपनी बघणार होते! कुणी तरी आवाज 

उठवावा, आम्हा अमेररकनांच्या नोकऱ्या परत लमळाव्या असे वाटे, पण 

तसे काही घडिे नाही.  

आठवण 

- भाग्यश्री बािक्षलंगे  (मेसा, ॲररझोना) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(टेक्स्ट मेसेजचा आवाज) 

 

टेक्स्ट मेसेज....िब्ांचं आकंुलचत जग 

दाटीवाटीनं अनेक अक्षरं 

अधीर अिी 

इिेक्टर ॉलनक घोड्यावर स्वार 

LOL, OMG, IMHO... 

भावनांचा फुिोरा? वेळ कुणािा? 

िगेच उत्तर लमळतं... 

LOL, OMG, IMHO... 

 

…आठवतात मिा 

तू लिलहिेिी अनेक पानी पते्र. 

लवचारांच्या कोर्षातून 

िब्ांची फुिपाखरे सोडवत 

त्यांना अक्षरात पकडून 

काळजीपूविक लिलहिेिी पते्र. 

काळाच्या अखंड, नीरस लभंतीवर 

उजळिेिा कोनाडा लनमािण करणारी पते्र ! 

 

क्षणात न लमळता युगांनी लमळणारी;  

आतुरतेचे पोटेज िाविेिी पते्र. 

मिा आठवते तू पत्राची वाट पाहणारी. 

उचंबळणाऱ्या भावनांना िगाम घािणारी. 

पत्र वाचताना गलहवरणारी. 

 

आता सगळंच virtual ! 

हसणे, रडणे, आलिंगने आलण चंुबने ! 

…मिा तुझी आठवण येते. 

 

या LOL, OMG, IMHO...जगािा 

िब्ांची रीत लिकवायिा 

एकदा तरी मिा पत्र लिही... 

तुझा-माझा श्वास एक असिा तरी ! 

*** 
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एक लदवस, भारतातून बंगिोर मधून 

माझ्यापेक्षा कमी वयाच्या, रीजनि मॅनेजरपदावर 

रुजू झािेल्या तरुणीची माझ्यािी ओळख करून 

देण्यात आिी. VOCERA नामक डॉक्टर आलण 

टाफमधिे सेकु्यअडि कमु्यलनकेिन बॅजची 

लसन्सटम ॲडलमलनटर ेिन लतिा लिकव, असा मिा 

हुकूम करण्यात आिा.  

पुण्यातून १९९४मधे िग्न करून, अमेररकन 

डर ीम घेऊन सॉफ्टवेअर इंलजनीअर प्रोफेिनि 

म्हणून अमेररकेतीि १९वरे्ष कॉपोरेट जगांत 

वावरता, हा अनुभव मिा खरंच मोठा मानलसक 

धक्का होता! ह युमन ररसोसेस लडपाटिमेंटने 

आम्हािा स्थालनक आलण अंतगित नोकऱ्यांची यादी 

सादर केिी आलण आलमर्ष दाखविे. िेवटपयांत 

एकाही लनिंबीत व्यक्तीला या नोकरीत परत घेतिे 

नाही. िेवटचा लदवस उगविा. छोटी लपझ्झा 

फेअरवेल पाटी झािी, आम्ही सहकायाांच्यां 

गळाभेटी केल्या.  ग. लद. माडगूळकरांच्या ओळी 

आठवल्या, "दोन ओडंक्याची होते सागरात भेट, 

               एक िाट तोडून जाते पुन्हा नाही भेट.“  

  

खूप वर्षाांनी मी पूणिवेळ गृलहणी होणार म्हणून बरे वाटिे. 

उलिरा उठणे, मॉलनांग वॉक, YMCA मॉलनांग क्लासेसचा लदनक्रम 

बनला. कधी लकचन तर कधी कपड्यांचे क्लॉजेट  स पुन्हा पुन्हा 

आवरिे, पण मन रमत नव्हते; कोठेतरी पोकळी जाणवत होती. 

अनएम्प्प्लॉयमेंट टेटस खुपत होते. अलाय, अलाय, नो ररलाय, हे 

काही लदवस सतावत होते. काही सहकारी त्या दरम्यान  पयिटन 

करून आिे, मिा ते जमिे नसते.  

मलहनाभराच्या प्रयत्नांनी मिा यि हाती आिे. नू्यजसीमधे 

मिा १५ वर्षािनंतर नोकरी लमळािी, एका कॅथॉलिक हेल थकेअर  

सेंटरच्या इन्फमेिन टेक्नॉलॉजी लडपाटिमेंटमधे! त्यानंतर तीन 

मलहन्यात एलप्रल २०२०मधे कोलवड-19ने साऱ्या जगािा लवळखा 

घातिा, माझ्या कामाची पध्दत ऑनिाइन -  केिी गेिी.  

मागे वळून आज जाणवते की  िेंसर जॉिनच्या -  Who 

Moved My Cheese पुस्तकाच्या पात्रासारखी माझी न्सस्थती होती. 

आधीच्या नोकरीत मी VOCERA लसन्सटम ॲडलमन असल्याने मिा 

कोलवड-19 काळात टर ेन प्रवास धोकादायक आलण त्रासदायक 

झािा असता! नू्ययॉकि ची नोकरी सुटिी म्हणून नू्यजसीची नोकरी 

लमळािी. ॲररटॉटिने सांलगतिं आहे ते मिा पटिे,   

“EVERTHING  HAPPENS FOR A REASON! ” 

 

*** 

 

- अिुजा क्षिंिवडकि (फे्रमॉन्ट, कॅलिफोलनिया) 

 

 

 

 

जीवन, स्वप्नांच्या राज्यात पडलेलं एक संुदर स्वप्न 

त्यात कधी वेड्यावाकड्या वळणांचा घाट 

कधी रस्ता सरळ सपाट 

कधी यश, कधी अपयश 

कधी पे्रमाने ओतप्रोत भरलेले क्षण 

कधी मन हेलावून टाकणारे लनष्ठुर क्षण 

ह्ा स्वप्नात भरमसाठ इच्छांचा मागोवा 

कधी क्षलणक समाधान 

कधी रेंगाळणारी अस्वस्थता 

श्वासाने आरंभलेल्या स्वप्नाचा 

श्वासानेच पळभर शेवट 

आलण सुरू होईल खरा प्रवास  

अनंताशी एकरूप होण्याचा!  

                *** 

जीवन  
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   - क्षििीष देिपांडे  (सॅक्रमेण्टो, कॅलिफोलनिया)  

        स्वगाितीि एका अंधाऱ्या 

जागेत मी खािी मान घािून 

बसिो आहे. लकती काळ मी इथं 

आहे हे मिा प्रयत्न  करूनही  

आठवत नाहीये. सवि देव लजथे 

वास्तव्य करतात अिा या स्वगाित 

मात्र सहस्र चंद्राचा प्रकाि 

एकवटिा आहे. न संपणाऱ्या 

अवकािात अगलणत तारे 

चमचमत आहेत. एका लवलिष्ट् के्षत्रावर त्यांची वसलतस्थाने 

आहेत. उंच उंच महाि, आतून लहऱ्यामाणकांनी सजविेिे 

अनेक कक्ष, त्यात मांडिेल्या सुबक वसू्त, भरजरी वसं्त्र 

अंगावर पांघरून लफरणारे देखणे देविोक, त्यांच्या 

सुस्वरूप ििना! मुदपाकखान्यात तयार होणारे चलवष्ट् 

भोजन. उंचच उंच कल्पवृक्ष, सभोवती पसरिेिे मऊ 

गवताचे गालिचे, त्यातच उभारिेिी सोन्याची कारंजी, 

दूरवर पसरिेिे लवलवध फुिांचे ताटवे, सतत भरून 

वाहणारी सोमरसाची कंुडं! इथे मंद सुवालसक वारा वाहात 

असतो, सोनेरी पंखांच्या पऱ्या लभरलभरत असतात. सुखाचा 

परमोच्च लबंदू म्हणजे हा देवांचा स्वगििोक. पक्षांचा 

लकिलबिाट, गंधवाांचे गायन-वादन, अप्सरांचे देहभान 

हरपून टाकणारे नृत्य म्हणजे हा देविोक! खळखळ 

वाहणाऱ्या पांढऱ्या िुभ्र फेसाळणाऱ्या नद्यांचे बनिेिे 

दुग्धसागर, स्फलटकासारखं लदसणारं लहम अंगावर 

पांघरून उंच अवकािात डोकावणारी पवितांची लिखरं 

लजथे आहेत, तो हा देविोक. इथे सतत लचरतारुण्य; 

मृतु्यचं  भयच नाही. आहे तो केवळ अनंतकाळ लटकणारा 

आनंद; असाच आपिा समज आहे ना? परंतु, माझा आता 

भ्रमलनरास झािेिा आहे. या देविोकांच्या वसलतस्थानां- 

भोवती आहे एक अभेद्य अदृश्य आवरण आलण 

त्याच्याबाहेर भरिेिा काळाकुट्ट अंधार, ज्यािा भेदून 

प्रकािाचा एखादा लकरण आत येणे अिक्य. सतत त्या 

अंधारातच मिा बसावं िागतं. माझ्यासारख्या मृतु्यनंतर 

स्वगाित आिेल्या पुण्यवान िोकांना या अंधारातच 

दाटीवाटीने राहावं िागतं. म्हणायिा स्वगाित आहोत, पण 

आम्ही देवांचे आहोत फक्त सेवक. इथिे नीलतलनयम 

कडक आहेत. त्यांचा भंग केिा की, लिक्षा अटळ.  

 मी इथे आल्यानंतर काही लदवसातच माझी एका 

देवाकडे सेवक म्हणून नेमणूक झािी. माझा देव, ज्यािा 

मी “स्वामी” म्हणतो; तो सुस्वभावाचा आहे. आमचं टु्यलनंग 

पण मस्त जमिंय. तो मिा कें व्हाही बोिावतो, गप्पा मारता 

मारता देविोकाची मालहती देतो व मी त्यािा मृतु्यिोकाच्या 

आठवणी सांगतो. त्याची मुद्रा असिेिी एक साखळी 

माझ्या गळ्ात व पायात बांधिेिी आहे. ही मुद्रा 

पहाऱ्यावरीि  रक्षकािा    दाखवून   मिा  आवरणाच्या  
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मला काही सांगायचंय! पलिकडे जाता येते; पण संबंध फक्त आपल्या स्वामीिंीच. 

स्वगििोकीच्या सुखसुलवधांचा िाभ आम्हा सेवकांना लमळत 

नाही. स्वामीचें काम झािे की, पुन्हा आपल्या अंधारातीि 

जागेत जाऊन बसायचं, ते परत बोिावणे येईपयांत. जीव 

कधीकधी कासावीस होतो. तेच वातावरण, तेच लनयम 

सगळं काही तेच ते. कंटाळा कंटाळा आिाय आता ह्ा 

सगळ्ाचा. चांगल्या वतिणुकीच्या व कामाच्या जोरावर 

आलण माझ्या स्वामीचं्या आिीवािदाने मिा इथून सुटका 

हवी आहे. पण किी आलण केव्हा; ते माहीत नाही! हा 

लवचार माझे मन कुरतडत असतो.  

अचानक कानात लकणलकण आवाज आिा. ही 

स्वामीनंी माझी आठवण काढल्याची खूण. “बोिा स्वामी, 

काय सेवा करू?”, मी माझ्या लवचारातून बाहेर येत नम्रपणे 

लवचारिे. “माझ्या सेवेचा, लनयमांचा, इथल्या एकाकी आलण 

एकसूरीपणाचा तुिा कंटाळा आिा आहे? इथून सुटका 

हवीये? सुखांचा उपभोग हवाय तुिा? ठीक आहे, तथासु्त!” 

आवाज बंद झािा. बापरे! माझ्या मनातीि हे कु्षद्र लवचार 

माझ्या स्वामीनंा समजिे. छे! आता काय करावे? मी 

नकळत डोक्यावर हात मारून घेतिा. तेवढ्यात 

माझ्यासमोर दोन रक्षक उभे ठाकिे. मी िांतपणे मान 

खािी घािून त्यांच्या मागून चाित रालहिो. आता या 

मूखिपणाची लिक्षा अटळ हे स्वतेः िा सांगत रालहिो.  

रक्षकांच्या पाठोपाठ मी एका बोगद्यातून जात होतो 

आलण हळूहळू माझ्यात सूक्ष्म बदि घडत होते. िरीरात 

 ऊजेचा स्रोत लफरून माझ्या नेत्रांत तेज यायिा िागिे 

होते. तारुण्याची सळसळ नसांनसांत जाणवत  होती.  मी 

जसा जसा पुढे जात होतो, तसा तसा प्रकाि माझ्या 

िरीरावर पसरत होता. तो सूयिप्रकाि होता. माझ्या 

स्वामीचंी खरंच माझ्यावर कृपादृष्ट्ी झािी होती. माझी 

रवानगी मृतु्यिोकात होत होती. माझा संपूणि कायापािट 

झािा होता. अंगावर पांढरािुभ्र कोट, पायात बूट, 

डोक्यावर हॅट आलण मनगटावर एक उंची घड्याळ होते. 

माझ्या या रूपावर मी स्वत:च भाळिो. मंदसे हसत एक 

लिळही वाजविी. आता टॅर्क्ीत बसून मी एका आलििान 

हॉटेिकडे जात होतो. न्सखिात पैिांनी भरिेिं पाकीट होतं 

आलण मनात काय काय उपभोगायचेय याची यादी तयार 

होत होती. आजूबाजूने धावणाऱ्या गाड्या, रस्त्यावरून घाई

-घाईत चािणारी माणसं, तर काही दुकानापािी 

रेंगाळणारी, गदी करणारी माणसं  हे सगळं मिा लदसत 

होतं आलण ते माझ्या पररचयाचंही होतं. मी खरोखरच 

मृतु्यिोकी येऊन पोचिो आहे, याची ही ओळख-पावती 

होती. त्याच बरोबर माझ्या स्वामीचंी आलण स्वगाितीि 

लदनचयेची आठवण मनाच्या खोि कप्प्यात अजूनही 

जागृत होती आलण त्याची मिा आश्चयि लमलश्रत गंमत वाटत 

होती.   

टॅर्क्ी हॉटेिसमोर येऊन थांबिी. मी उतरून 

हॉटेिच्या मुख्य दारातून प्रवेि करताना दारावरच्या 

गाडिने  मिा   कडक सिाम  ठोकिा.  
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आलण डोक्यातून  सुखाची  एक  मंद  िहर   सरकत गेिी. 

आत येताच लतथिे थंड वातावरण, उच्च-लवभूलर्षत 

स्त्रीपुरुर्ष, अनेकलवध खाद्य पदाथि, फळफळावळ, 

अनेकरंगी उंची पेये हे सगळं बघून लदि एकदम खुि 

झािा. मिा वेळ घािवून चािणार नव्हते. देहाचे जेवढे 

िाड पुरवता येतीि तेवढे सगळे मी पुरवणार होतो. 

यासाठी िागणारा पैसा माझ्या न्सखिात होता.  

हॉटेिमधे्य उपिब्ध होणाऱ्या सवि सुखसोयीचंा 

आस्वाद घेऊन, केिेल्या मद्यपानाच्या अमिाखािी 

काहीसा तरंगतच मी लतथून बाहेर पडिो. नकळत 

न्सखिािा हात िावून त्यात अजून पुरेसे पैसे आहेत ना याचा 

अंदाज घेत असताना गडबडीत माझ्या न्सखिातून काही 

नोटा रस्त्यावर पडल्या. त्या घेण्यासाठी आजूबाजूची काही 

माणसे धाविी. त्यांच्यात भांडणे, मारामारी झािी. मी िांब 

उभा राहून त्या सगळ्ा झटापटीचा तमािा पालहिा आलण 

या मृतु्यिोकी काही गोष्ट्ी अजूनही बदिल्या नाहीयेत याचे 

ज्ञान मिा झािे.  

पुढे लफरत लफरत मी एका जागी येऊन थबकिो. 

वर आकािाकडे पालहिे. ते िाि-लपवळ्ा-केिरी रंगांच्या 

छटा धारण करत होते. सूयि अस्तािा जात होता. आता 

अंधार होणार या लवचाराने मी क्षणभर दचकिो. वाटिे 

परतीची वाट धरावी िागणार; पण तसे झािे नाही. 

भोवताि एव्हाना असंख्य लदव्यांनी उजळून लनघािा होता. 

तेवढ्यात एका इमारतीतून मिा घंुगरांचे आवाज आिे. 

नकळत माझी पाविे लतकडे वळिी. एकापेक्षा एक संुदर 

नतिकी लतथे नृत्य करत होत्या. मी जाऊन बसिो. त्यांची 

किा बघून माझे भान हरपिे. मधेच कुणीतरी येऊन 

माझ्या हातात मद्याचा पेिा लदिा. एका मागोमाग एक 

मद्याचे समोर आिेिे पेिे ररचवत मी लतथल्या नृत्याचा 

मनसोक्त आनंद घेतिा. नलतिकांवर पैिांची उधळण केिी 

आलण हाित-डुितच लतथून बाहेर पडिो.  

थोडा पुढे चाित येऊन बघतो तर समोर एक भव्य 

वासू्त व त्यात उभारिेल्या व्यासपीठावर एक दृष्ट् िागेि 

अिी तेजस्वी, धवि वस्त्रधारी व्यक्ती आसनस्थ झािेिी 

होती. समोर प्रचंड संखे्यत श्रोतृवंृद बसिा होता आलण 

तल्लीन होऊन या तेजस्वी व्यक्तीच्या मुखातून येणारा 

प्रते्यक िब् मनोभावे ग्रहण करत होता. माझी उतु्सकता 

वाढिी आलण मग मी त्याच िडखडत्या पाविांनी गदीतून 

वाट काढत पुढे गेिो. ती व्यासपीठावरीि व्यक्ती वेगवेगळे 

हातवारे करत काय सांगत होती ते ऐकण्याचा मी प्रयत्न 

करू िागिो.  

“माझ्या लप्रय बंधुभलगनीनंो, तुम्हािा माहीतच आहे 

की, आपिं मन राग, िोभ, मद, मत्सर यांनी त्रस्त आहे 

आलण िरीर अनेक व्याधीनंी ग्रस्त आहे. भोवती लदसणाऱ्या 

मायेने आपल्यािा जखडून ठेविे आहे. सवि नाती केवळ 

एक “भुिवण” आहे. मृतू्य क्षणोक्षणी आपिा पाठिाग 

करत आहे आलण आपण छाती फुटेपयांत धावतो आहोत. 

त्यातून आपल्यािा िवकरात िवकर मुक्त होऊन एका  

िाश्वत लठकाणी जायचे आहे. असे लठकाण लजथे दुेः ख 

नाही, भय नाही, मृतू्यचा पाि नाही. पूणि मनेः िांती! लनभेळ 

आनंद. ते लठकाण आहे “स्वगि”! या माझ्या सतं्सगात 

स्वतेः िा लवसरून जा. तुमचा उद्धार मी करणार हे 

सत्यवचन!” हे ऐकताच जमिेल्या िोकांनी त्या 

व्यासपीठावरीि व्यक्तीचा जयजयकार करायिा, 

त्यांच्यावर फुिांची बरसात करायिा सुरुवात केिी.  

ते ऐकून, बघून नकळत माझा रागाचा पारा वर 

चढायिा िागिा आलण तेवढ्यात माझ्या कानात तोच 

पररलचत “लकणलकण” आवाज झािा. “बोिा स्वामी” मी 

रागातच म्हणािो. “वत्सा, झािं ना सगळं तुझ्या मनासारखं 

उपभोगून? मग हा राग किािा? थोडा िांत हो. मिा तुिा 

काही सांगायचंय. मिा तुझ्या या मृतु्यिोकाचा हेवा वाटतो. 

इथिा माणूस सतत काही ना काही नवीन लनमािण करत 

आहे. जीवन जगत असताना त्यािा येणाऱ्या प्रते्यक 

समसे्यवर, संकटांवर तो लवज्ञान आलण तंत्रज्ञान याच्या 

माध्यमातून उत्तर िोधत आहे आलण यिस्वी होत आहे. 

सतत लक्रयािीि राहण्याच वरदान त्यािा प्राप्त आहे. तो 

पडतो, धडपडतो, पुन्हा लजद्दीने उभा राहतो. सतत बदि 

हा या मृतु्यिोकीचा स्थायीभाव आहे. तुम्ही माणसे जन्म-

मृतू्यच्या फेऱ्यातून धडपडत पुण्याच्या रािी जमा करून 

स्वगाित येता, पण नंतर लतथल्या मयािदा बघून कंटाळता. 

तुम्हािा मृतु्यिोकीचे वास्तव जाणवते, िरीराच्या 

माध्यमातून ते अनुभवता येते. देवांचे तसे नाही. अजरामर-

लचरतरुण देह आहे, पण आमचा देह हा एक आभास आहे 

त्यामुळेच स्वगििोकीची सुखंदेखीि आभासीच आहेत. 

त्यात कणभरही बदि नाही. मृतू्यिा तुम्ही िाप मानता, 

पण तो आहे म्हणून लजतेपणी आयुष्याचा रसरसून आनंद 

तुम्ही घेता. वत्सा, मिाही कंटाळा येतो या स्वगििोकीच्या 

अमरत्वाचा. मृतू्य नसल्याने नवजीवन नसल्याचा. आमचा 

फक्त अश्वत्थामा झािाय. मृतु्यिोकीचा प्रलतस्वगि       

मनुष्य-प्राण्याने या भूिोकी बनविा आहे हे केवढे 

क तुकािद आहे. देव काय लकंवा मानव काय, आपण 

सगळेच वेगवेगळ्ा चक्रात अडकिेिे आहोत. आपिे 

लनयंत्रण करणारी एक वेगळीच अनाकिनीय िक्ती आहे. 

हा आपिा अनुभव मृतु्यिोकीच्या माणसांपयांत 

पोहोचायिा हवा. त्यांना या स्वगिनरकाच्या भ्रामक 

कल्पनेतून बाहेर काढायिा हवं. आता हे काम तूच कर. 

तथासु्त!” 

 “होय स्वामी, जिी आज्ञा” असे म्हणत िोकांमधून 

वाट काढत पुढे जाऊन मी व्यासपीठािी पोहोचिो आलण 

झटकन उडी मारून वर चढिो. स्वामीचंा संदेि 

तारस्वरात िोकांपयांत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू िागिो. 

“िोकहो, तुम्ही जे ऐकत आहात ते सवि खोटे आहे. तो 

केवळ एक भूिभुिैया आहे. या व्यासपीठावरीि व्यक्तीवर 

अलजबात लवश्वास ठेवू नका.”  तेवढ्यात जमिेल्या गदीतून 

एक दगड लभरलभरत माझ्या लदिेने आिा. त्याने माझ्या 

कपाळाचा वेध घेतिा. ... ( पुढे- पाि ३७ वि पािावे.) 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  
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धववाधहर् श्रावणबाळ 
   - सुर्ा क्षििंजि दीक्षक्षत (लपट  सबगि, पेन्सिल वेलनया) 

        लवभा आलण शैला टेबलावरचे 

उरलेले पदाथि, पे्लट स, भराभर 

उचलून मोठ्या टर ेमधे्य ठेवंू लागल्या. 

नेहेमीचेच हे काम. दोघी महाराष्ट्र  

मंडळाच्या कलमटीवर होत्या. त्यांतून 

आज तर महाराष्ट्र  मंडळाचं 

पाकि मधे्य लपकलनक. सगळीकडे 

हसणं-न्सखदळणं, आरडाओरडा, 

याला अगदी ऊत आला जसा.  

त्याला कारणही तसंच होतं. पँडेलमकमुळे मंडळाचे 

कायिक्रम नेहेमीप्रमाणे होऊं शकले नव्हते. कोणाच्या 

कोणाशीच प्रत्यक्ष गांठीभेटी होत नव्हत्या. दोन वर्षाांचा 

उपास घडला जणंू. त्याचा वचपा लनघत होता. शेवटी 

पांगापांग व्हायला लागली. लनरोप समारंभ सुरू झाले. 

"पुन्हां ल करच भेटू”, "ए फोन करत जा गं", "यार, वेळ 

लमळत नसतो रे, वेळ काढायचा असतो. चक्कर टाकत 

जा", अशा प्रकारची देवाणघेवाण चालू असतांना एकेक 

करत सगळी मंडळी हळूहळू कशी नाहीशी होत गेली, 

समजलंच नाही. मागे जे कलमटी मेिसि रालहले त्यांनी 

आवराआवर करायला सुरुवात केली. लवभानं आलण शैलानं 

लमळून, रालहलेलं सामान टर ेमधे्य, लपशव्यांमधे्य भरून 

मंडळाच्या सेके्रटरीकडे सोपवलं.           

पालकां ग िॉटकडे चाित जातांना िैिा लवभािा 

म्हणािी "चि नं माझ्या घरी. मस्तपैकी कॉफी घेऊ, अन 

गप्पा". लवभानं मान डोिाविी. दोघी लनघाल्या. िैिा घरी 

पोहोचिी. दार उघडंच ठेविं. लवभाही तेव्हढ्यात आिीच. 

िैिानं कॉफी केिी, लबन्सस्कटं ठेविी लवभासमोर आलण 

दोघीचं्या गप्पा सुरू झाल्या.  

तसं तर िैिा आलण लवभा एकाच गांवात 

असल्यामुळे चांगल्या मैलत्रणी होत्याच. पण गप्पा मारायिा 

दोघीनंाही जमिं नव्हतं. दोघीही आपापल्या व्यवसायात, 

मुिांमधे्य, लविेर्षतेः  नातवंडांमधे्य गकि  असायच्या.  

सहा वर्षाांपूवी लवभाचा नवरा संजीव एका अपघातात 

दगाविा. जानेवारी मलहना, सकाळी कामावर जातांना 

संजीव टर ॅ लफक िाईटिी थांबिा होता. त्या लदविी धुकं 

खूप होतं. काय झािं अचानक आलण कसं कोण जाणे, 

एका मोठ्या टरकनं संजीवच्या गाडीिा जोरात धडक 

मारिी. संजीवच्या गाडीचा चक्काचूर झािा. संजीव 

बसल्या जागीच रक्तबंबाळ होऊन बेिुद्ध झािा. पोिीस 

आलण अँबु्यिि तात्काळ आिे आलण संजीविा 

हॉन्सिटििा घेऊन गेिे. लवभािा फोन गेिा. ती लथजून 

गेिी. मुिांना फोन करायिाही सुचिं नाही. पोलिसांनीच 

लतिा प्रश्न लवचारून लतच्या मुिांना फोन केिे. एक मुिगा 

मयूर गावातच होता. तो आलण त्याची बायको पंधरा 

लमलनटांत आिे. लवभाचा दुसरा मुिगा नू्ययॉकि िा होता.  

मयूरनं भावािा फोन करून डॅडीिा अपघात झाल्याचं 

कळविं. तोही लमळािी ती फ्लाईट घेऊन रात्री आिा. 

लवभा पुतळ्ागत सुन्न होऊन बसून रालहिी होती. संजीव 

व्हेंलटिेटरवर बेिुद्धावस्थेत पाच लदवस होता. सहाव्या 

लदविी डॉक्टरांनी लवभािा व लतच्या मुिांना सांलगतिं 

"संजीव बरा होण्याची अलजबात िक्यता नाही. लवभाचे 

दोन्ही मुिगे डॉक्टर होते. त्यांनी पररन्सस्थती ओळखिी. 

मयूरनं आईचा हात हातांत घेऊन लतिा थोपटत 

हळुवारपणे म्हटिं "आई, डॅडी आतां बरे होणार नाहीत. 

जाऊं दे त्यांना". लनणिय कठोर होता. लवभा ओर्क्ाबोक्शी 

रडायिा िागिी. लवभाचे लमत्रमैलत्रणी जवळच उभे होते, 

त्यांत िैिाही होती.  

 हळूहळू लवभा त्या धक्क्क्यातून सावरायिा िागिी. 

अखेर काळ हेच सगळ्ावर मोठं और्षध म्हणतात नं! 

लवभा आज भेटल्यावर िैिािा आज पुन्हां ते सगळं 

डोळ्ांसमोर आिं. कॉफीचे घोट घेत ती लवभािा म्हणािी 

"तुझी कमाि आहे. प्रते्यक बाईिा आपिा नवरा अगदी 

िेवटपयांत हवा असतो. तुझी तर जेमतेम साठी उिटतेय. 

सहा वर्षां झािी गं संजीविा जाऊन. पण तंू खरंच छान 

सांभाळिंस स्वतेः िा. तुझ्याजागी दुसरी कोणी असती तर 

तुटून पडिी असती. पण तंू सावरिंस आपल्यािा".  

लवभा उत्तरादाखि नुसतं हंसिी. िैिा क तुकानं 

लवभाकडे पाहत असतांना लतिा जाणविं, लवभा लविक्षण 

देखणी आहे, कतिबगार आहे, स्वतेः च्या पायावर उभी आहे, 

दुसऱ्यावर छाप पडेि असं व्यन्सक्तमत्व आहे लहचं. बोिून 

दाखविं नाही तर ती िैिा कसिी! 

िैिा पट कन म्हणािी, "तुिा एक लवचारंू कां?" 

लवभा लमन्सििपणे म्हणािी "लिहून परवानगी हवीय 

कां गं?" 

"नाही ं गं. जाऊं दे. नकोच, नाही लवचारत", िैिा 

बोिायची थांबिी.  

लवभानं िैिाचा हात हातांत घेतिा आलण लतचा हात 

थोपटत म्हणािी, "बोि. काय आहे तुझ्या मनांत? िष्ट् 

बोि."  

लवभाच्या आश्वासक स्वरानं िैिाची कळी खुििी 

आलण ती एकेक िब् तोिून मापून घडाघडा बोिायिा 

िागिी. "लवभा, तंू इतकी संुदर, कतिबगार, प्रसन्न 

व्यन्सक्तमत्व आहे तुझं, यू आर अ प्राईझ कॅच. नवरा जाऊन 

सहा वर्षां झािीत. पुन्हां िग्नाचा लवचार आिा नाही तुझ्या 

मनांत?" 

लवभा एकदम गंभीर झािी, म्हणािी, "नाही, कधीच 

लवचार आिा नाही िग्नाचा.”  

िैिानं लवचारिं, "पण कां? मुिांची हरकत होती? 

की दुसरं िग्न केल्यानं संजीविी प्रतारणा करतोय, असं 

वाटतंय?" 

       लवभा गंभीरपणे म्हणािी "नाही,ं नाही.ं तसिं काही 

नाही. आपल्या मंडळातल्याच एकानं, तोही लवधुर होता, 

लवचारिंही होतं मिा. पण मी त्यािा िष्ट् सांलगतिं, 

“आपिं मैत्रीचं नातं राहू दे. िग्न वगैरे नाही जमणार." 
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िैिानं कळवळून लवचारिं, "अगं पण कां?" 

लवभा उदास स्वरांत म्हणािी, "आतां कसं आलण 

काय सांगू तुिा? पण सांगतेच. माझ्याही मनावरचं ओझं 

कमी होईि तेव्हढंच." ताठ बसून ती पुढे सांगू िागिी, 

"आमचं िग्न झािं आलण अक्षरिेः  लतसऱ्याच लदविी माझ्या 

िक्षांत आिं की, ह्ा कुटंुबािा माझा प्रवेि लततकासा 

पसंत नाहीय. माझ्या सासूबाई मिा चक्क म्हणाल्या, 

"संजीविा खूप मोठा हंुडा देऊन मुिी सांगून येत होत्या. 

पण त्यािा कोणी पसंतच पडत नव्हती." तरी मी काही 

बोििे नाही. एकदा तर सासूबाई सरळ म्हणाल्या, "लवभा 

संजीविा मुळीच िोभत नाही.ं संजीव कसा छान उंच 

आहे." खरं तर संजीव तेव्हढा काही उंच नव्हता. पण वाद 

नको या लवचाराने मी गप्प बसिे. तसंच एकदा माझी 

मैत्रीण आिी होती नटून सजून. लतची नथ पाहून मी म्हटिं 

"मिा नथ फार आवडते." सासूबाई बाजूिाच उभ्या होत्या. 

पट कन बोिल्या, "लवभािा नथ चांगिी नाही लदसणार”. 

एक ना दोन, लकती अिा कडवट आठवणी सांगंू तुिा? 

 नंतर नंतर माझ्या संस्कारांबद्दि टोमणे सुरू झािे. 

आईनं चांगिं वळण कसं िाविं नाही, त्यांच्या मुिाच्या 

मानानं मी लकती सामान्य आहे, वगैरे वगैरे येताजाता 

ऐकवत रालहल्या. तरी मी नेहेमी गप्पच राहात असे. माझे 

सासरे एकदा संजीविा सांगत असताना मी ऐकिं, 

"पायांतिी वहाण पायांतच ठेवायची असते. समजिं नं 

मिा काय म्हणायचंय ते?" ते ऐकल्यावर संजीव गप्प होता, 

ते मिा जास्त खटकिं.  

संजीविा ह्ातिं काहीच सांगायचं नाही, असं मी 

ठरविं होतं. त्याची मधल्यामधे्य कुचंबणा करायची नाही, 

असं मनािी ठरविं. पण हळूहळू संजीवच्या िक्षांत येऊं 

िागिं की, माझ्यािी कोणाचं वागणं ठीक नाही. एके 

लदविी मिा म्हणािा "मिा लदसतंय की, तुिा त्रास होतोय. 

त्यांना एक दुसरी मुिगी पसंत होती, पण ती मिा 

लततकीिी पटिी नाही. तसं त्यांच्या मनालवरुध्द झािंय हे 

िग्न. त्याचा राग तुझ्यावर लनघतोय." संजीवचं ते बोिणं 

ऐकून वाटिं, चिा, हा तरी समजून घेतोय आपल्यािा.  

मला थोडा धीर आला. त्याचा हात हातांत धरून त्याला मी 

मला काय काय ऐकावं लागत होतं, ते सांगू लागले. माझी 

दोन तीन वाकं्य ऐकल्यावर संजीवनं हलकेच स्वतेः चा हात 

सोडवून घेतला. त्याच्या चेहऱ्यावर नाराजी िष्ट् लदसत 

होती. भंुवया उंचावून, माझ्याकडे रोखून पाहत, चढ्या 

आवाजात म्हणाला, "माझ्या आईवलडलांच्या मनालवरुद्ध हे 
लग्न झालंय. तंू काय फुलांच्या पायघड्या घालून तुझं 

स्वागत होईल अशी अपेक्षा करत होतीस?" माझं बोलणंच 

खंुटलं. माझी एव्हढीच अपेक्षा होती की, संजीवनं म्हणावं, 

"तू त्यांच्याकडे लक्ष देऊं नकोस. त्यांचं बोलणं मनावर 

घेऊं नकोस." पण तो स्वतेः च्या आईवलडलांच्या गैर 

वागणुकीचं समथिन करत होता. तो पुढे जे म्हणािा ते 

ऐकून मी गार पडिे.  

संजीव   म्हणािा,  "काहीही  असिं   तरी   ते  माझे  

आईवडीि आहेत. माझ्यासाठी खूप कष्ट् घेतिेत त्यांनी. मी 

त्यांना दुखावू िकणार नाही आलण तू सुध्दा त्यांना 

दुखवायचं नाही." त्यानंतर संजीवचं वागणं बदििंच. 

आईवलडिांच्या "हो"िा "हो" करायचं, कोणी मिा काही 

सुनाविं तर दुििक्ष करायचं. मिा त्याचा काहीच आधार 

वाटेनासा झािा. रात्री मात्र आमच्या खोिीत गेल्यावर 

िाडांत यायचा. घट्ट लमठी मारून िाडेिाडे बोिणं, काही 

लवचारंू नकोस! मिा संजीवनं त्याच्या आईवलडिांसमोर, 

त्याच्या भावंडांसमोर, माझी बाजू घ्यावी अिी इच्छा 

असायची, ते कधीच होत नव्हतं. आम्ही दोघं असतांना 

िाडीगोडी करायची... नकोसं व्हायिा िागिं. िैिा, ते 

सगळं अजून आठविं की, लजवाची घािमेि होते. पुन्हा 

िग्न करून फुफाटयांत लिरायची भीती वाटते गं. एकदां 

िग्न झािं की, मािकी हक्क सुरू होईि अिी भीती 

वाटते. आत्तां मी स्वतंत्र आहे, कोणाचं कुजकट बोिणं 

ऐकून घ्यायची जरूर नाही. आलणक काय हवं गं 

माणसािा?" 

 िैिा लनरुत्तर झािी. एकदां लतच्या मनांत आिं, 

’किावरून दुसरा नवरा तसाच लनघेि? नाही, पण तसा 

लनघणार नाही, ह्ाची तरी खात्री देता येईि का आपल्या 

पुरुर्षप्रधान संसृ्कतीत?’  शैला लवचारांत पडली. लतला 

वाईटही वाटलं. लतच्या मनांत आलं, 'लवभासारखी देखणी, 

कतिबगार स्त्री, ल लकक अथािनं नवराही चांगला लमळाला, 

वरवर पाहतां काहीच नू्यन शोधूनही सापडणार नाही. 

म्हणून तर मलाही आजवर कुठे  माहीत होतं याबद्दल लतनं 

लतचं मन उघड करेपयांत'? 

शैलाला गप्प बसलेली पाहून लवभा हंसली, म्हणाली, 

"बोअर झालीस कां गं? तंू इतक्या आपलेपणानं लवचारलंस 

नं म्हणून सांगत गेले. “तुला खरं सांगू, संजीवचा ॲन्सर्क्डेन्ट 

झाला तो मोठा धक्का होता तेव्हा. आता माझं कसं होणार, 

वाटायचं. पण हळूहळू संवय व्हायला लागली. आपल्या 

महाराष्ट्र  मंडळातल्या एकानं मला लग्नाबद्दल लवचारलं, 

तेव्हा मी खडबडून जागी झाले. जाणवलं की,आपलं लग्न 

ही एक तडजोड होती. रम्य आठवणीपेंक्षा कटुता जास्त 

होती. सासूबाई म्हणायच्या, "आमचा संजीव श्रावणबाळ 

आहे, आम्हांला कधीच अंतर देणार नाही". पण त्यांचा 

श्रावणबाळ आलण त्याची बायको श्रावणी ह्ांच्यातलं अंतर 

वाढत चाललयं, त्याची त्यांना खंत नव्हती. मला पुन्हा 

लवर्षाची परीक्षा पाहायची नाहीय, तडजोड करायची नाहीय.  

म्हणून 'नाही' सांगून टाकलं त्याला. मला पुन्हा 

श्रावणबाळाची पत्नी व्हायची इच्छा नाही गं.” 

शैला भारावून, मंत्रमुग्ध होऊन लवभाचं बोलणं ऐकत 

होती. पुनलविवाह न करण्याचं हे आगळंवेगळं कारण ती 

पलहल्यांदाच ऐकत होती.  

लवभा मंद न्सस्मत करत हळुवारपणे म्हणाली “कवी 

गोलवंद दरेकर ह्ांच्या गाजलेल्या कलवतेत थोडाफार 

फेरफार करून मी म्हणते, 

 "संुदर मी झाले, नव्या शक्तीचे पंख मला फुटले! 

*** 
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- क्षप्रया गोडबोिे (एलडसन, न्यू जसी)   

  नवरात्रीच्या उत्सवात 

दुगािदेवीच्या लवलवध रूपांचा 

आदर, सन्मान,  यथोलचत 

पूजाअचाि उत्साहात केिी  

जाते. ह्ा आलदिक्तीच्या   नऊ   

रूपांना  िन्सक्तरूपे  संबोधतात. 

त्यातीि पलहिे रूप म्हणजे 

िैिपुत्री (लिखररणी). आपल्या 

सुलवचाराने, आपल्या कृतीने 

अनेक अडचणीतूंन  वाट काढत उच्च स्थानावर 

पोहोचल्याची पावती ती हीच!  रस्त्याच्या कडेिा वसू्त 

लवके्रत्या मुिीमधे मिा लदसिेिी - 

                             िैलपुत्री  
 

गुमान रस्ता, गुमान वाट, काहीच नव्हतं त्यात खास, 

तापिेिी उनं्ह, रापिेिी कात, नजरेत मात्र एक लवश्वास  

 

झोपडीवजा घरासमोर काहीबाही होती लवकत 

दया येऊन, लतच्याकडून मी घेतिा एक लजन्नस 

 

खरेदी करून लदिा लतिा मी थोडासा फळफराळ 

लतच्या डोळ्ातिी चमक बघून 

माझ्या िहान असण्याचा झािा मिा साक्षात्कार 

 

सरळ पुढे येऊन लतने नमिे माझे पाय 

‘देवच देऊन जातो अन्न’ म्हणे लतची माय 

 

धावत जाऊन िहानगी पुन्हा बसिी उन्हात 

हात चािू िागिे लतचे भराभर कामात 

 

िेंदुरिेल्या दगडासमोर ठेविा थोडा प्रसाद 

ठेचकाळिेल्या हातांनी ढकििे घास पोटात  

 

छत्रीखािी बसिेल्या आजोबाच्या ओजंळीत  

उरिेल्या अन्नाचा नेहमीच असतो म्हणे रतीब  

 

काय तो फराळ दोन पाच रुपयांचा 

कुठल्या कुठे लनखळून पडिा गुमीचा आरसा माझा  

 

मी कोण देणारी, कती मात्र तीच 

साध्यासुध्या लतच्या िेकरांत प्रलचतीचे ढीगच ढीग  

 

आज भेटिी पलहिी देवी, असेि बहुतेक िैिपुत्री 

लतच्या ऊजेच्या लिखरावर, तीच ओजस्वी, तेजस्वी ती ! 

                                *** 
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शलैर्पतु्री ‘मन मनांस उमगर् नाही...’  
 -  िीक्षिमा गुिे-गोळे ( पॉंटे वेडर ा बीच, फ्लॉररडा)      

        ’मन मनांस उमगत नाही’, 

’आधार कसा शोधावा’; ’मालझया 

मना जरा थांब ना’; ’मेंदीच्या 

पानावर मन अजून झुलतंय ग’; 

’मन तळ्ात मळ्ात जाईच्या 

कळ्ात’; ’माझे मन तुझे झाले, 

तुझे मन माझे’; ’मनाच्या धंुदीत 

लहरीत ये ना’; ’लवकल मन आज 

झुरत असहाय’... ह्ा सवि गीतांच्या 

ओळीतूंन मनाशी जोडलेले उत्कट नाते जाणवते व त्याचे 

लवलवध कंगोरे जाणवतात. 

हे मन आहे तरी कसं? वाऱ्याच्या वेगापेक्षा जास्त 

इकडून लतकडे नाचणारं, पाऱ्यासारखं सतत वरखाली 

लहंदकळणारं, प्रकाशापेक्षा प्रवाही जाणारं व सागरापेक्षा 

अथांग असलेलं हे मन म्हणजे सवाांना पडलेलं कोडंच 

आहे. तुकोबांनी म्हटलंच आहे, “शास्त्रज्ञ हो ज्ञाते झाले, 

बहुत, परर लचत्त, नाही हाती आले.” मनाचे वणिन अचूकतेने 

करणाऱ्या बलहणाबाई म्हणतात,  

“मन मोकाट मोकाट त्याले ठायी ठायी वाटा, 

जशा वाऱ्यानं चालल्या पान्यावरल्या रे लाटा … 

मन पाखरू पाखरू त्याची काय सांगू बात, 

आता व्हत भुईवर गेलं गेलं आभायात … 

मन एवढं एवढं जसा खाकसचा दाना, 

मन केवढं केवढं? आभायातबी मायेना…” 

 तारुण्य, प्र ढत्व व वृध्दत्व ह्ा तीन मुख्य 

अवस्थांमधून माणसाचा जीवनपट पुढे पुढे सरकत असतो. 

आयुष्यात घडलेल्या लवलवध घटनांनुसार मनाची न्सस्थती 

क्षणाक्षणाला बदलत असते. लनरलनराळ्ा भावनांचे इंद्रधनु 

मनोपटलावर साकारत असतं. आपल्या लप्रय व्यक्तीच्या 

सहवासात मन लजतकं बहरतं लततकंच लतच्या लवरहाने ‘कां 

रे वेड्या मना तळमळसी?’ करत तडफडतं. मनाची 

लवरहावस्था आजतागायत अनेक कवी, शायर यांनी 

आपल्या काव्यात आळवली आहे. तसेच देशपे्रम, मातृपे्रम, 

पती-पत्नी पे्रम, कलाकाराचे कलेवरचे पे्रम वा खेळाडूचे 

खेळावरचे पे्रम ह्ा सवाांना कुठलीच मोजपट्टी लागू पडत 

नाही; कारण त्या पे्रमाची खोली त्या व्यन्सक्तच्या मनालाच 

जाणवत असते. अव्याहत चालणाऱ्या कालचक्रात कधी 

मनाच्या कोपऱ्यातून काही धूसर आठवणी वर येतात. 

सुधीर मोघे, मंगेश पाडगांवकर, शांता शेळके वा इंलदरा 

संत ह्ांच्या गीतातल्या ओळी एखादं मोरपीस गालावरून 

लफरवावं इतक्या अलगदपणे मनाला मोहरून टाकतात.  

लववाहानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात मुलगी सासरी 

सुखात असूनही लतला सतत माहेरची आठवण येत असते. 

“मालझया माहेरा जा, देते तुझ्या सोबतीला आतुरले 

माझे मन”, असे म्हणत जेव्हा ती मनाच्या पंखावर स्वार  
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होऊन आपल्या माहेरी पोचते तेव्हा आईवलडलांशी संधान 

बांधते, मैलत्रणीशंी लहतगुज करते तर भांवडांशी 

थट्टामस्करीत रमते  

आपल्या जीवनात सविच आपल्याला हवं तसं घडत 

नाही. हवीहवीशी वाटणारी सुखाची भावना मनातून लवकर 

लनघून जाते. त्याउपर, नको असताना सुध्दा दु:खाती भावना 

मनांत रेंगाळत राहते. आपली लपले्ल घरट्यातून दूर उडून 

गेल्यानतंर वा सेवालनवृत्त झाल्यावर एकाकीपण येतं. 

शारीररक दुखणी, आलथिक ओढाताण, घटस्फोट, जवळच्या 

व्यक्तीचा मृतू्य इ. जेव्हा अनुभवायास लागतं तेव्हा मनुष्य 

उदास, लनराश होतो. अशावेळी तुकाराम-ज्ञानदेवाचे अभंग, 

मनाला सावरतात. कलबराचे दोहे उपयोगी पडतात. लजव्हारी 

घाव घालणारे सखेसोयरे बलघतले की मन खूप दुखावलं 

जातं. पैशावरून लकंवा व्यवसायातील फसवणुकीचे अनुभव 

मनाला हादरवून टाकणारेच असतात. संसारात, समाजात व 

व्यवसायात सदाचाराने, नीलतधमािने कसं वागावं, मनाला 

कसं वळण लावावं हे रामदासांचे ‘मनाचे श्लोक’ मागिदशिन 

करतात. बलहणाबाई मनाला लजद्दीने समजावत म्हणतात, 

“सोडू नको धीर, येवो संकटे लकती, 

येऊ दे पररलचती काय तुझ्या ललाटी”. 

 आईवडील आपल्या मुलाची मानलसक ताकद पे्रम 

करत, कलठण प्रसंगी सू्फती देत, लागल्यास पाठीवर 

क तुकाची थाप मारत वाढवतात. त्यांचे संस्कार मुलाचे 

भावनालवश्व समृध्द करत जगायला बळ देतात. याला 

रोलहणी लननावे यांच्या यथायोग्य अशा ओळी आठवतातं.  

“तेजिशािने दूर होई अंधार, जैसा मुळांचा वृक्षां असे आधार 

 लशल्पाशी आकारी जसा लशल्पकार, मनां घडवी संस्कार.”  

थोडक्यात मूल्यसंस्कारांतूनच मनोबल वाढू शकतं. हे 

मनोबल लववेकाची जोपासना करतं आलण लवकारावर 

लनयंत्रण ठेवतं. तसंच लनसगािच्या सालन्नध्यात म्हणजे 

इंद्रधनूच्या सप्तरंगांमधे, पानांच्या रूपछटांमधे, फुलांच्या 

गंध-सुगंधामधे मन खरोखरच आनंदाने दंग होऊन जातं.  

“मन तरंग होऊन, पाण्यावरती उठते, 

मन क्षणात लफरुनी, आभाळातुनी लफरते, 

का होते बेभान, कसे गलहवरते, 

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसांचे...” 

समुद्रावरचं अमयािद आभाळ न्याहाळताना, पाखरं-

लेकरं असलेल्या वनराईत चालताना मनाचा थकवा पळून 

जातो. उलट मनावर प्रसन्नतेचा लशडकावच होतो. 

लजतकं आपलं मन तरल, संवेदनाक्षम, लततकं ते 

आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांची नोदं ठेवतं. ते एका 

लठकाणी फार काळ न्सस्थरही राहू शकत नाही. खरं तर, मन 

हे प्रत्यक्ष लदसत नाही. ते अमूति आहे. ते नेमकं कसं आहे, हे 

कळावं म्हणून त्याला अनेक उपमा लदलेल्या आहेत, लव. स. 

खांडेकरांनी मनाला ‘कुस्तीचे मैदान’ म्हटले आहे. तेथे 

लववेक आलण उडाणटपू्पपणा यांची नेहमीच कुस्ती 

चाललेली असते. ही कुस्ती कोणी लजंकायची, हे 

मनोसंस्कारांवर अवलंबून असते.  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

कुठली व्यसनाधीनताही चांगली नाही. मग दारू, 

जुगार, अंमली पदाथि असो, भ्रमणध्वनीचा वापर असो, 

लकंवा इंटरनेटच आभासी महाजाल असो, कुठल्याही 

अलतरेकाचे मनावर, कामावर पररणाम होतातच. 

सुरुवातीच्या कुतूहलाचं अवलंलबत्वात रूपांतर होतं. ‘जेथें 

जातो तेथें तू माझा सांगाती, चाललवसी हाती धरूलनयां’ असं 

ते व्यसन सवित्र सोबत करत राहतं आलण म्हणूनच 

मनावरचा संयम न जाणं व लववेक न लनसटणं फार 

महत्त्वाचं!  कवी श्री. मधुसुदन जोशी म्हणतात,  

“मना रे का भांबावुनी जाशी,  

तूच सोडला धीर असा, मी जाऊ कोणापाशी?” 

   कधी कलठण प्रसंगी अशीही मनन्सस्थती होते. 

“गेलेच लवस्कटोनी अवघेच भान माझे, 

कोठेच ना न्सस्थरावे अवधान आज माझे”  

  कधी आयुष्यात नलशबाचे फासे उलटे पडतात. 

उराशी बाळगलेल्या आशाआकांक्षावर पाणी फेरलं जातं. 

“आले देवालजच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना, नलशबी जे 

घडायचे, घडल्यालवना राहीना.” शेवटी उमेद न खचू देतां 

जबाबदारीने प्रयत्न करत राहणं हेच खरं! वैफल्यात वा 

लनराशेच्या गतेत माणूस मनाने जेव्हा खूप खचतो, कधी 

आत्महते्यचा असफल प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला वेळीच 

लमळालेलं मानसशास्त्रज्ञाकडचं समुपदेशन, और्षधोपचार, 

आप्तजनांचा सक्रीय पालठंबा योग्य मागािवर आणू शकतात.  

माणूस म्हणून आपली ओळख आपल्या मनाच्या 

संवेदनशीलतेवरच अवलंबून असते. आपत्तीकाळी 

सवाांच्या सामालजक जालणवा उत्कट होऊन से्वचे्छने ‘फुल 

ना फुलाची पाकळी’ंतरी मानत मदतीचा हात पुढे 

करायला हवा. लबकट प्रसंगी दानधमािचा लसंहाचा वाटा 

उचलणारे लकंवा संकटकाळी गरजंूना अन्नदान करणारे 

बलघतले की, त्यांच्या औदायािने सवाांचच मन पुलकीत 

होतं. कधी अडलेल्याची रुग्णसेवा करणं तर कधी एकाकी 

वाटणाऱ्या जेष्ठ नागररकांशी गप्पा मारून त्यांच मन 

ररझवणंही लततकंच मनाला समाधानकारक असतं. 

       मनाच्या न्सस्थरतेलवर्षयी संत ज्ञानेश्वर म्हणतात, 

“हे मन कैसे केवढे! ऐसे पाहो म्हणो तरी न सांपडे!” आम 

जनतेला समजावण्यासाठी ह्ा अन्सस्थर व चपळ लचत्ताचा 

उले्लख साधू-संताच्या ओव्या-दोह्ातून, अभंगातून वारंवार 

आढळतो.  चंचल मनाचं न्सस्थर होणं जरा अशक्यच परंतु 

सततच्या प्रयत्नानी मनुष्य मनाला कह्ात आणत असतो.  

या मनाचा थांगपत्ता लागणे कठीणच! लेखक लदनेश 

गुणे यांनी मनाच्या अवस्थेचं अगदी हुबेहुब वणिन केलेल्या 

काही ओळी -  “मन लवचाराचे घर, मन कृतीचे आगर 

            मन आभाळीचा रंग, मन आत्मरंगी दंग 

            मन देहाचा आरसा, मन से्नहाचा वारसा  

            मन मायेचे माहेर, मन देवाचा आहेर  

            मन गरीब पामर, मन कधी अनावर  

            मन वेडेही भासते, मन मनांत हासते...” 

मनाचा संबंध आपल्या शरीराशी, कृतीशी, मतीशी व 
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भावनांशी असतो. एखादी आनंददायी घटना मनाला उत्साही करते, दु:खद 

घटना मन कोमेजून टाकते तर भीर्षण घटना मन सुन्न करून टाकते. 

करोनासारख्या जागलतक महासाथीने त्रस्त झालेल्या लोकांच्या 

जीवाशी खेळताना काही लनढािवलेली मनं प्राणवायू लसललंडर, पलंग वा 

रेमलडसलवर या और्षधाचा साठा करून काळ्ाबाजारात लवकताना लदसले. 

त्याउलट, कणखर मनाने आपले कतिव्य बजावत, मृतू्यशी खेळणाऱ्या 

करोनात्रस्त रुग्णांची अहोरात्र सेवा करणारे, डॅाक्टसि व कमिचारीही 

बलघतले. त्यांचं क तुक करावं लततकं थोडचं! 

लमलनआपोललसचा पोललस ऑलफसर डेरेक शॅलवन लनघृण मनाने 

जॉजि फॅ्लाइडच्या मानेवर ९लमलनटं २९ सेकंद गुडघा रोवन जीव घेतो व 

बाकीचे तीन सहचारी मख्खपणे नुसते बघत उभे राहतात. “I can’t 

breathe” असे शेवटचे शब् तोडंातून लनघत असताना जॉजिच्या मनातले 

चाललेले शेवटचे लवचार फक्त देवच जाणे! जेव्हा रलशयाचे अध्यक्ष 

व्लादमीर पुतीन यांनी अनपेलक्षतपणे युके्रनवर के्षपणास्त्राने कू्रर हल्ला 

केला तेव्हा अनेक सैलनकांचा व लनष्पाप नागररकांचा मृतू्य झाला. हजारोनंी 

युके्रलनयन लनवािलसत झाले. उध्वस्त झालेल्या इमारतीसंमोर भटकणाऱ्या, 

बावरलेल्या अनाथ मुलांनी मनाचा अगदी ठाव घेतला. एका भावनाशून्य व 

कपटी मनाच्या पररणामांचे हे उदाहरण! सवि जगाला आलथिक झळ 

पोचवणारं हे युध्द संपणार तरी कधी, असा मनाला संभ्रम पडलेला आहे.  

अनेक ताणतणाव वाढवणाऱ्या घटना जवळ, दूर होत असतात. 

तसेच मनाला सकारात्मक ऊजाि देणाऱ्या गोष्ट्ीही आजूबाजूस घडत 

असतात. नातवंडांची प्रगती, मुलांची नोकरी-व्यवसायातील बढती, वालर्षिक 

सण-उत्सवांना येणारा उत्साह, देशलवदेशाच्या प्रवासातला आनंद, सुरेल 

संगीत, बागकाम, फोटोग्राफी, लेखन, वाचन इ. छंद, मनाला उभारी देतात. 

लमत्रमैलत्रणीशंी केलेल्या मोकळ्ा गप्पाटप्पांनी सुध्दा ताण जाऊन मन 

हलकं होतं. स्वतंत्र मनाने आखलेल्या जगात ‘स्वत:’शी संवाद साधला तर 

उत्तमच! आवडत असल्यास योगासनंदेखील मन:शुध्दीसाठी छान उपाय 

आहेत. प्रलसध्द लोकांच्या यशाची रहस्य समजून घेतली की, कळतं, 

जीवनात काही लमळवण्यासाठी मनाचा सकारात्मक दृलष्ट्कोन व दृढपणा 

महत्त्वाचा! सोबत प्रयास-सायास लागतातच.  

“अशक्य ते शक्य, कररता सायास” आलण म्हणूनच आपल्याजवळ 

‘काय नाही’ यापेक्षा ‘काय आहे’ हे पहावं. जीवन तुम्ही ‘जबाबदाऱ्यांचं 

ओझं’ मानता की ‘आनंदाचं वरदान’ मानता या तुमच्या वृत्तीवरूनच तुमची 

कृती ठरते.  मंगेश पाडगांवकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, “पेला अधाि भरला आहे, 

असं सुध्दा म्हणतां येतं आलण पेला अधाि सरला आहे, असं सुध्दा म्हणतां 

येतं.” तुमच्या वृत्तीवरूनच तुमची कृती ठरते. ग.लद.मा. जसं म्हणतात, 

“फुलला पहा सभोती आनंद जीवनाचा” पण तो आनंद लटपण्याची मनाची 

दृष्ट्ी हवी. त्यासाठी आपली मानलसकता बदलायला हवी. चाकोरीबध्द 

जीवनाकडे नव्याने पहायला लशकायला हवं. मन उतु्सक, कल्पनाशक्तीला 

वाव देणारं लचरतरुण असावं. मनाची कवाडं उघडली, तर आपण व्यापक 

जगात प्रवेश करू शकतो. अलवरत प्रयत्नानंतर लमळालेलं यश, संपत्ती वा  

प्रलसध्दी मनाची अवस्था आनंदाचे डोही आनंद तरंग” करते.  

         ’‘काय कमावलं’ व ‘काय गमावलं’चा लहशोब माणूस शेवटच्या 

श्वासापयांत मानलसक जडणघडण व स्वभावानुसार करत राहतो, “थांबला 

तो संपला”. आपण आपलं नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे सतत पुढे जात राहीलेलं 

बरं! मनात जीवनाबद्दलची प्रीती हवीच. लजद्दीसोबत आत्मलवश्वास, 

मनोबल असलं की आयुष्य चैतन्यपूणि, अथिपूणि नक्कीच होऊ शकतं! 

*** 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

रोख 
- मोििा प्रभुदेसाई जोगळेकि  

     (शालि ट, नॉथि कॅरोलायना) 

    "अरे वा, 

आिीस का तू 

िेवटी?" 

 कलवताने 

सानेकाकंूच्या 

प्रश्नावर आश्चयािने 

पालहिं. िेजारच्या 

सानेकाकू लतच्या 

बाबांना भेटायिा आल्या होत्या. 

"म्हणजे? यायिाच हवं बाबा आजारी 

आहेत तर." 

"ते खरं. पण मिा वाटिं पैसे 

पाठविीि. पार सातासमुद्राकडून यायचं, 

िेकुरवाळी तू, पुन्हा नोकरी आहेच. तसंही 

आता दोन मलहने झािे. जवळजवळ बरे 

झािे की बाबा. आधी आिी असतीस तर  

तुझ्या आईची दगदग जरा कमी झािी 

असती." 

"काकू, आई बोििी का तसं काही 

तुमच्याकडे?" लकतीही िांत राहायचं 

ठरविं तरी कलवतािा जमेना. साने काकंूनी 

नकाराथी मान हिविी. कलवताच्या 

आईनेही िगबगीने िाडवाची वाटी पुढे 

ठेवत कलवताच्या बोिण्यािा खीळ 

घािायचा प्रयत्न केिा. तरी साने काकू 

म्हणाल्याच, 

"रागावू नकोस गं. हल्ली तुम्ही मुिं 

लतकडे जी जाता ती लतकडचीच होऊन 

जाता ना म्हणून..." त्यांचं वाक्य तोडत 

कलवता म्हणािी, 

"तुमचा रोख समजतोय मिा काकू, 

आम्ही मुिं परदेिात गेिो की, इथे 

आईबाबांचं करणारं कुणीच नाही, एकटेच 

पडतात, असहाय्य असतात, आम्हािा 

काही त्यांची लकंमतच नाही, पैसे पाठवतो 

आलण मोकळे होतो, त्यांना 

बेबीसीटसिसारखे वापरतो... काय काय 

बोितात हो तुमच्यासारखी माणसं! ज्यांची 

मुिं परदेिात आहेत त्यांच्यासारखे दुदेवी 

पािक नाहीत  हे लसद्ध करणाऱ् या घटना 

सगळ्ा माध्यमातून नुसत्या लफरत 

असतात. पण अिा घटनांचं प्रमाण लकती 

आहे, याचा कधी लवचार केिात का?  

हो, मीदेखीि आधी पैसेच पाठविे; 

तेदेखीि लततकेच महत्त्वाचे असतात.  
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लनवृत्त झािेल्या माणसांकडे नसतो महागाईिा तोडं 

देण्याएवढा पैसा. नंतर आम्ही भावंडांनीच ठरविं कोण 

लकती लदवस राहू िकेि ते आलण त्याप्रमाणे आिे मी." 

"अगं मिा तसं काही म्हणायचं नव्हतं." 

"हो का? माझा गैरसमज झािा मग. काय म्हणायचं होतं 

तुम्हािा?" कलवताच्या िष्ट् प्रश्नावर सानेकाकंूना उत्तर 

सुचेना. 

"माझ्या समथिनाथि नाही लवचारत, पण इथिी मुिं तरी 

काय सतत आईवलडिांबरोबर राहतात लकंवा िगेच 

त्यांच्या मदतीसाठी हजर राहू िकतात का? एकाच घरात 

राहून म्हाताऱ् या माणसांकडे दुििक्ष करणारी लकतीतरी जण 

पालहिी आहेत मी. घरातल्या  घरात  लकतीतरी  लदवस  

तरुण मुिांचा संवादही होत नाही वृद्ध माणसांिी. पण 

तुमचा सगळा रोख आमच्या सारख्यांवर. तुम्हा िोकांचं 

बघावं तेव्हा आपिं परदेिात गेिेिी मुिं किी कृतघ्न 

यावरच चविण चािू असतं.  मुळात हा त्या त्या कुटंुबाने 

घेतिेिा लनणिय असतो ना? की उठिो आम्ही आलण गेिो 

परदेिात असं आहे? लकतीतरी लठकाणी इतर भावंडं 

असतात आलण ती व्यवन्सस्थत काळजीही घेत असतात. पण 

हल्ली घरातिं कुणी परदेिात आहे समजिं की, इथे 

राहणाऱ् या आईवलडिांची आबाळच होत असणार असाच 

सूर असतो खूपजणांचा. आमच्याकडे पाहण्याचा 

दृलष्ट्कोनच बदिून जातो तुमचा..." कलवतािा बरंच काही 

सुनवावंसं वाटत होतं पण बाबांनी हाक मारिी. साने 

काकंूनीही लतथून काढता पाय घेतिा. कलवता िगबगीने 

बाबांच्या पिंगापािी गेिी. 

"काय झािं गं? आवाज चढिा होता तुझा." बाबांचा 

िांत आवाज कलवतािाही िांत करून गेिा, 

"काही नाही हो. बाहेर गेिात ना की िेजाऱ् या-

पाजाऱ् यांकडून तुमची मुिगी लकती आगाऊ आहे हे 

ऐकण्याची तयारी ठेवा." 

"हो? काही म्हणािीस का साने काकंूना?" बाबांनी 

लतिा काय म्हणायचं आहे ते बरोबर ओळखिं. कलवता 

हसिी. 

"तेच सांगायचं होतं. दवंडी लपटिी गेिीही असेि 

एव्हाना. कलवता कॅनडािा गेिी म्हणजे स्वगाििाच हात 

पोचल्यासारखी करते. बदििी आहे बरीच. हे आलण असं 

बरंच काही." लततक्यात काहीतरी आठवल्यासारखी ती 

दारापािी पोचिी. 

"काय झािं?" 

"काही नाही. साने काकंूना हाक मारणार होते. पण 

गेल्याच त्या. सानेकाकंूच्या मुिीिा एम. एस. करायिा 

जायचं होतं अमेररकेत, त्याचं काय झािं ते लवचारेन 

म्हणते..." कलवताच्या बोिण्यावर बाबा आलण बाहेर 

डोकाविेिी लतची आई दोघंही खळखळून हसिे. 

 

*** 

फूटलाईटच्या प्रकाशार्लं इंद्रिनषु्ट्य: 
शंकििाव हुपिीकि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- क्षितीि जोशी   (लशकागो, इललनॉय)  

 ३० ऑगट २०२२ला शंकरराव 

हुपरीकर यांचं दु:खद लनधन झालं 

आलण लशकागोच्या दैलदयमान  

नाट्यपरंपरेच्या एका पवािची समाप्ती 

झाली.  

      ऑरगॅलनक केलमटर ी सारख्या गहन 

लवर्षयात डॉक्टरेट लमळवणारा हा 

नाट्यवेडा माणूस लशकागोत स्थालयक झाला हे लशकागोच्या 

मराठी माणसांचं भाग्यच म्हणावं लागेल. १९६९ साली 

जेंव्हा लशकागोला अमेररकेतल्या पलहल्यावलहल्या  महाराष्ट्र  

मंडळाची स्थापना झाली तेव्हा त्याच्या संस्थापक 

सदस्यांमधे शंकरराव आलण जयाताई हुपरीकर ह्ांचा 

सहभाग अग्रगण्य होता. भारतात ह शी आलण व्यावसालयक 

रंगभूमीवर अनेक भूलमका करणारे शंकरराव हुपरीकर 

आपला हा सांसृ्कलतक ठेवा घेऊनच इथे आले होते. त्या 

काळी लशकागोत राहणाऱ्या मोजक्याच मराठी मंडळीनंा 

हाताशी धरून त्यांनी १९७१ साली लशकागोच्या, लकंबहुना 

अमेररकेतल्या  मराठी नाट्यपरंपरेची मुहूतिमेढ रोवली. 

त्यानंतर सलग २५हून अलधक वरे्ष अखंडपणे त्यांनी 

लशकागोमधे्य रंगभूमी जागती आलण गाजती ठेवली.   

"नाटक असं असतं राजा", असं म्हणत त्यांनी अनेक 

ह शी (म्हणजे ज्यांनी आयुष्यात कधीही रंगमंचावर पाय 

ठेवला नव्हता!) लोकांना कलाकाराचा दजाि प्राप्त करून 

लदला. शंकररावांची नाटक सादर करायची एक खास 

पद्धत होती. जुन्या लपढीतले सुप्रलसद्ध अलभनेते कै. रामचंद्र 

वदे हे त्यांचे गुरू. त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या  

शंकररावांचा संवाद-फेक कशी असावी ह्ावर कटाक्ष 

असायचा. त्यांचं नाट्यवाचन एखाद्या कसलेल्या गवयाच्या  

 मैलफली सारखं असायचं! मला आठवतं, १९८६ मधे्य माझं 

लशकागोतलं पलहलं नाटक, 'दुररतांचे लतलमर जावो'. नोकरी 

लागायच्या आधीच मी नाटकात काम करायला लागलो. 

शाळा, कॉलेजमधे्य अनेक भूलमका व एकांलकका केल्या;  
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परंतु तीन अंकी नाटक करायचा आयुष्यातला तो पलहलाच 

प्रयत्न. पलहल्याच भेटीत ठळकपणे लक्षात रालहली, ती 

त्यांची भेदक नजर!  

नाटकाच्या तालमी अगदी खेळीमेळीच्या 

वातावरणात असल्या, तरी त्यांच्याबद्दल कुठेतरी एक 

भीतीयुक्त आदराची भावना मनात सतत जागृत असायची. 

"अलभनय करतांना तुझ्या अंगावर काटा आला तरच 

पे्रक्षकांच्या डोळ्ात पाणी येईल", ही त्यांची लशकवण 

आजही लक्षात आहे. त्यांनी लावलेली तालमीसाठी वेळ 

पाळण्याची लशस्त मी आजही पाळतो, ह्ाची ग्वाही माझे 

सवि सहकलाकार देतील.  

शंकररावांना कै. वसंतराव कानेटकरांची नाटकं 

लप्रय होती त्यामुळे लहमालयाची सावली पासून बेईमान 

पयांत सवि नाटकं त्यांनी सादर केली. केवळ लशकागोतच 

नाही, तर उत्तर अमेररकेतल्या अनेक शहरांमधे्य त्यांनी 

नाट्यप्रयोग सादर केले. डेटर ॉईट, न्सक्लव्हलँड, 

इंलडयानापोलीस, टोरांटो, लपट सबगि, सेंट लुईस ही त्यातली 

काही नावं. त्या काळात लशकागोचे ह शी कलाकार इतक्या 

उत्तम दजािचं नाटक सादर करतात ह्ाचं पे्रक्षकांना खूप 

अपू्रप वाटायचं आलण दर वर्षी आवजूिन त्यांच्या नाटकांना 

आमंत्रण असायचं. सुरुवातीला काळ्ा बॅकडर ॉपवर सादर 

केलेल्या  नाटकांनंतर, नारायण करंदीकर, लकशोर 

कुडाळकर, प्रभाकर काणे ह्ा त्रयीनंी उत्तम नेपथ्याची 

साथ नाटकांना लदली आलण लशकागोची नाटकं 

व्यावसालयक नाटकांच्या तोडीची झाली!  

शंकररावांबद्दल लकती ललहू आलण लकती बोलू? सवि 

सहकलाकारांची सांसृ्कलतक आयुषे्य त्यांनी समृद्ध केली. 

आज प्रते्यकवेळी रंगमंचावर प्रवेश करतांना त्यांची 

आठवण येते. त्यांनी लदलेलं हे संलचत आयुष्यभर पुरेल 

इतकं आहे. त्यांनी लदलेला आत्मलवश्वास केवळ 

रंगमंचावरच नाही तर इतरत्रही उपयोगी पडणारा आहे. 

काही व्यक्ती आपल्या  जीवनात येतात आलण "देणाऱ्याचे 

हात हजारो, दुबळी माझी झोळी" अशी आपली अवस्था 

होते. त्यांच्या लनधनाने अनेकांना दु:ख झालंय ह्ाची मला 

पूणिपणे कल्पना आहे. ते कृतकृत्य आयुष्य जगले. 

जयाताईंनी त्यांना सावली सारखी साथ लदली. आता, 

"सांत्वनासाठी तुम्हाला काय सांगू वेगळे, भावना होती 

अनावर, शब् होती पांगळे" अशीच माझी अवस्था आहे. 

शेवटी कलववयि बा. भ. बोरकरांच्या चार ओळीमंधे्य 

शंकररावांना श्रद्धांजली अपिण करतो.  

“देखणी ती जीवने जी तृप्तीची तीथोदके,  

चांदणे ज्यातून फाके शुभ्र पाऱ्यासारखे  

देखणा देहांत तो जो सागरी सूयािस्तसा,  

अग्नीचा पेरून जातो रात्रगभी वारसा”   

                                *** 
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किी वाट…े. 

 -  शुभदा गतािे-कोिे  (ॲान्सटन, टेर्क्स) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कधी वाटे होऊन दवलबंदू, पाकळीवर अलगद झुलावे 

क्षणभंगुर जगणे जरी, लखलख मोत्यापरी चमकावे 

 

कधी वाटे होऊन खग, उंच नभी स्वचं्छद उडावे 

नसेल भय पंख छाटण्याचे, अंतरीचे स्वप्न फुलावे 

 

कधी वाटे होऊन जल, सररतेसम संथ वहावे 

नकोच मद लवजयाचा, हरण्याची ना खंत सतावे 

 

कधी वाटे होऊन चकोर, शीतल चांदणं-पान करावे 

लवरहाचा असह् दाह नसे, लनत्य सख्याचे दशिन व्हावे 

 

कधी वाटे होऊन लगरी, पापणीत मेघांना अडवावे 

नयनांतून झरतील धारा, दुेः ख सारे वाहून जावे 

 

कधी वाटे होऊन मयुर, बेधंुदपणे लथरकावे 

दाटले जरी नभ काळे, सुखाची वर्षाि बरसावे! 

                           

                                *** 
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- सुर्ीि शं. कुिकिी (िेथम, नू्य यॉकि ) 

       (अमेररकेतील एका भारतीय डॉक्टर पतीपत्नीचे घर; वेळ: 

संध्याकाळ ५; डॉक्टर लवजय लदवसभराच्या डु्यटीनंतर थकून 

भागून घरी येतो,  लकचनमधे्य स्वयंपाक करणाऱ्या मेडला दोन 

कप चहा करायला सांगून ललन्सवं्हग रूमच्या सोफ्यावर जाऊन 

बसतो. तेवढ्यात त्याची बायको डॉक्टर -ररना घरात लशरते.) 

लवजय (चहा  पीत पीत): हॅलो, चहा झालेला आहे, तो लपऊनच 

नंतर कपडे बदलायला वर जा.  कसा काय गेला तुझा लदवस? 

ररना (चहाचा कप हातात धरून, सोफ्यावर बसत): माझा 

नेहेमीप्रमाणे, परंतु तू आज पहाटेपासून घराबाहेर पडल्यामुळे दमला असशील ना?  

लवजय (चहाचा कप खाली ठेवत): हो, आज एक लकचकट सजिरी होती, त्यामुळे 

जरा लवकर जावे लागले. काही वेळा वाटते, तुझ्यासारखा जॉब धरला असता तर 

नोकरदाराप्रमाणे ८ ते ४ काम केले असते. 

ररना (हसत हसत): हे बघ, तुझ्या स्वभावाला ते जमलं नसतं.  तुला सतत नवीन 

 नवीन चॅलें जेस पालहजे असतात, म्हणून तर सजिन झालास. 

(असे बोलून ररनाने चहाबरोबर तो लवर्षयही संपवला. ती मेडशी बोलून वर 

बेडरूममधे्य कपडे बदलण्यासाठी गेली. लवजय जॅकेट व टाय काढून क्लॉजेट मधल्या  

हँगरला अडकवून, जवळच्या बाथरूममधे्य लशरला. फे्रश होऊन, सोफ्यावर बसून तो 

आजची मेल चाळू लागला. जंक मेलची लवल हेवाट लावून, उरलेली मेल बाजूला 

ठेवली, ररनाने बघावी म्हणून. 

समोरच्या कॉफी टेबलावर आरामशीर पाय पसरून तो आजचा पेपर वाचू 

लागला. इतक्यात त्याला फोनची घंटी ऐकू आली. मेड लकचनमधे्य तर रीना वरच्या 

बाथरूममधे्य; त्यामुळे नाईलाजाने त्याला फोन घ्यावा लागला.) 

लवजय (फोन उचलून) हॅलो, रवी का? काय म्हणतोस, खाली बसून ऐका,  हो, मी 

सोफ्यावर बसलेलो आहे. असे का लवचारतोस? 

रलव (फोनवरून न्सखन्न आवाजात): डॅडी, मी लप्रन्स्टनच्या पोलीस टेशनवरून 

 बोलत आहे. माझ्या हातून एक घोडचूक घडली. मी इथल्या एजु्यकेशन टेन्सटंग 

सेंटरमधे्य मेलडकल कॉलेज ॲडलमशन टेट ( MCAT)  घ्यायला गेलो होतो. लतथे 

लबाडी करताना मी व टोनी पकडले गेलो. 

लवजय (कुतूहलाने): तुम्ही लबाडी म्हणजे  नेमके काय केले? की,  ज्यामुळे 

तुम्हांला तुरंुगात अडकवलं. 

 रलव (उपरातीच्या  सुरात):  डॅडी, ते मी नंतर सलवस्तर सांगेन. मात्र मला मदत 

करायला आलेला लबचारा टोनी माझ्यामुळे अडकून बसला आहे. मला फक्त एकच 

 कॉल करायला परवानगी होती त्यामुळे आता केला; तुम्ही दोघेही भेटाल म्हणून! 

 मम्मी कुठे आहे? लतच्याशी पण बोलायचे आहे मला!    

(रलवला फोनवर थांबवून, त्याने मेडला वर पाठवून ररनाला बेडरूममधील फोन 

घ्यायला सांलगतले. ती फोनवर येईपयांत त्याने अटकेसंबंधी रलवकडून मालहती काढून 

घेतली. 

ररना  (बेडरूममधील फोन घेऊन): हॅलो रलव, आज इतक्या लवकर कसा फोन  

केलास? रात्री उलशरा करण्याची तुझी सवय ...  तू ठीक आहेस ना?  

रलव: मम्मी, मी ठीक आहे.  डॅडीला काय झाले हे मी थोडक्यात सांलगतलं आहे. 

पण तू अलजबात घाबरून जाऊ नकोस. माझ्या घोडचुकीमुळे मी आज तुरंुगातून 

बोलत आहे. 

ररना (काळजीच्या सुरात): रलव, ही  तुझी नेहमी-सारखी  चेष्ट्ा तर नाही? आज १ 

एलप्रल नाही हे मला माहीत आहे. 

लवजय: हे बघ रलव, आताच मी आपल्या वलकलाला फोन करणार आहे आलण  
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र्डजोड 

- क्षिल्पा कुिकिी  

(लुईलवल   कें टकी) 

    

 

 

 

 

 

 

 

कसा ठेवावा उत्साह  

क्षणोक्षणी बदित्या जगात?  

किी ठेवावी उमेद  

मतिबी आत्मकें द्री जगात?  

 

कसा साधावा मेळ?  

जो तो आपुल्याच जगात  

कसा खेळावा खेळ?  

लजथे आपुिकीच न मनात 

 

कसे रहावे आनंदी  

बेगडी आनंदच क्षणाक्षणात  

कसे रहावे अगदी  

आपिे आपण अन  आपल्यात? 

 

जगाची रीत न्यारी  

किी करावी आत्मसात? 

किी धरावी उभारी  

अिी जखम अंतरात  

 

लमळेि का मागि  

गोधंळ प्रश्न-उत्तरात 

धरावा सन्मागि 

फुिेि आिा मनात! 

*** 

उमदे  
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त्याचा सल्ला लवचारणार आहे . 

रलव: मम्मी व डॅडी, उद्या सकाळी नऊ वाजता मला 

इथल्या जज्ज समोर प्रीलललमनरी हीअररंगसाठी हजर 

व्हायचे आहे. त्यावेळी तुम्हाला प्लीज येता येईल का?  

ररना: (रडवेल्या  सुरात) रलव, We  Love  You ... 

आलण तू कुठेही असलास तरी आम्ही तुझ्या पाठीशी 

आहोत. 

लवजय: हे बघ रलव, जमलं तर आम्ही दोघे नाहीतर मी 

तरी उद्या सकाळी डर ाईव्ह करून येईन.   

(लवजयने फोन ठेऊन वर जाऊन, अशू्र ढाळणाऱ्या 

ररनाला आपल्या  बाहुपाशात घेतो व रलवबरोबर त्याचा 

लजगरी दोस्त टोनीही  तुरंुगांत आहे हे लतला सांगतो. 

रलवकडून  लमळालेली  मालहती ररनाला लदल्यावर लतला 

 लदलासा लमळेल असे त्याला वाटते.) 

लवजय (समजुतीच्या स्वरात): हे बघ ररना, असा लवचार 

कर ना; तुरंुगात सुद्धा रलवला टोनीची साथ आहे.  

ररना (त्याकडे दुलि क्ष करून, रडवेल्या  स्वरात): 

आताच्या आता लप्रिटनला जाऊया; फक्त दीड-दोन 

तासांचा प्रवास आहे.. 

लवजय: ररना, तू ऐकलेस ना  रलवने काय सांलगतले ते? 

उद्या सकाळलशवाय आपण काही करू शकत नाही. आता, 

आधी मला काही फोन कॉल स करायला पालहजेत. आपला 

वकील - गे्रगरीचा कायद्यासंबंधी सल्ला घेतला पालहजे; 

 तसेच टोनीच्या आईचेही सांत्वन करणे जरुरीचे आहे. 

ररना: (रडवेल्या  चेहेऱ्याने) अरे पण माझं बाळ आता 

रात्रभर कोठडीत न्सखतपत पडणार आलण मी इथं बेडमधे्य 

तळमळत राहीन.  

लवजय: तुला काय वाटते, मला गाढ झोप लागणार 

आहे? उद्या कोटि उघडल्यावर लहअररंग नंतर, जामीन 

लमळण्याची शक्यता आहे; तोपयांत आपल्या दोघांना 

स्वस्थता लाभणार नाही. जी गोष्ट् घडली त्याबद्दल आता 

आपण काहीच करू शकत नाही. मात्र, डॅमेज कंटर ोल केला 

पालहजे. समजा, लप्रिटनच्या वृत्तपत्रामधील बातमी 

आपल्या स्थालनक वृत्तपत्राने छापली तर त्याबद्दल इतरांना 

कसे तोडं द्यायचे, त्याचा लवचार केला पालहजे. लमत्रांना 

समजावून सांगता येईल पण बाकीच्यांची तोडें बंद करता 

येणार नाहीत, त्यामुळे आपल्याला लतकडे दुलि क्ष केले 

पालहजे. 

(खालून मेडची हांक आल्याने, तो एकटा लजन्यापाशी 

जातो. मॅडमची तबे्यत ठीक नसल्यामुळे आम्ही नंतर जेऊ. 

दोघांचे जेवण झाकून ठेव असे सांगून, लतला घरी जाण्याची 

परवानगी देतो.  

मेड  स्वयंपाकात गंुग असल्याने आपले फोनवरील 

बोलणे लतने ऐकले नसावे असा अंदाज त्याने बांधला. 

त्यामुळे रलवने  स्वतेः वर ओढवलेल्या प्रसंगाची वाच्यता 

लतच्याकडून होण्याची शक्यता नाही, असे त्याला वाटते.  

ह्ा गावात आपल्या  दोघांना डॉक्टर म्हणून जो मान आहे 

त्याला धक्का लागणार नाही हे जपणे लवजयच्या दृष्ट्ीने 

महत्त्वाचे होते. मेड  लनघून गेल्याची खात्री झाल्यावर तो 

लप्रन्स्टन पोलीस टेशनला फोन लावतो, व ररनाला वर 

 बेडरूममधून फोन घ्यायला सांगतो.)    

लवजय: हॅलो, इन्व्िेक्टर न्सस्मथशी बोलू शकतो का, 

प्लीज? 

न्सस्मथ ( फोन वरून): हो, मी इन्व्िेक्टर  न्सस्मथ बोलत 

आहे . आपण कोण? 

लवजय: हाय, मी डॉक्टर लवजय, दुपारी तुम्ही ज्याला 

अटक केली त्या रलवचा मी डॅड. रलव, टोनी ह्ांना कोणत्या 

कारणासाठी अटक केली हे प्लीज सांगू शकाल काय? 

न्सस्मथ: हो जरूर सांगतो डॉ. लवजय, त्यांना अटक 

केली इथल्या ‘एजु्यकेशन टेन्सटंग सेंटर’च्या सुपरवायजरने 

केलेल्या तक्रारीमुळे! त्यांनी MCATचे प्रश्न व त्यांची 

उत्तरे वायरलेस द्वारा पाठवण्याचा प्रयत्न केला. रलव 

आपल्या लॅपटॉपवरून परीक्षा कें द्रातून प्रश्न टोनीला 

पाठवत होता. तर टोनी पालकां ग लॉटमधे्य एका भाडोत्री 

लबन-न्सखडकीच्या वॅ्हनमधून त्याची उत्तरे वायरलेसने धाडत 

होता. पोललसांनी केलेल्या झडतीत वॅ्हनमधे्य कार 

बॅटरीवर चालणारे दोन लॅपटॉप सापडले. रलव  टोनीला 

एका लॅपटॉपवर प्रश्न पाठवत होता तर दुसऱ्या लॅपटॉपवर 

गूगल सचि करून टोनी रलवला उत्तरे धाडत होता. 

परिरांना वायरलेस संदेश पाठवण्याच्या पद्धतीत 

अडचण  लनमािण   झाल्याने  टोनी  गुपचूप  परीक्षा कें द्रात 

लशरला; रलवचे युलनट दुरुस्त करण्याच्या उदे्दशाने! टोनी 

रलव  समोरील बाकावर काहीतरी शोधण्याचा बहाणा करू 

लागला. त्या वगािच्या सुपरवायजरने टोनीला हटकले. 

त्याला समाधानकारक उत्तरे न देता आल्याने व कें द्रात  

बेकायदेशीर लशरल्याने सुपरवायजरने पोललसांना 

बोलालवले. अलधक च कशीसाठी त्यांनी दोघांना पोलीस 

 टेशनवर नेले. 

     लवजय (कुतूहलाने): तुमच्या च कशीत काय बाहेर 

आले? 

     न्सस्मथ: परीके्षत कॉपी करणे, परीके्षसाठी पैसे देऊन त्या 

लवर्षयातील एक हुशार लवद्याथ्यािला लकंवा लमत्राला आपल्या 

जागी पाठवणे अशा घटना अधूनमधून घडतात. प्रथम 

आम्हाला हे दोघे परीक्षांच्या उत्तराचा व्यापार करणाऱ्या 

व्यक्ती लकंवा टोळीसाठी काम करत असावेत असा कयास 

होता. नंतर खोदून खोदून लवचारल्यावर त्यांनी कबूल केले 

की रलवला MCAT मधे्य जास्तीत जास्त मार्क्ि लमळवून 

मेलडकल कॉलेजमधे्य प्रवेश लमळवायचा होता, त्यासाठी 

टोनी त्याला मदत करत होता. मात्र, रलव  व  टोनीने 

MCAT मधील प्रश्न तसेच उत्तरांची चोरी करण्यासाठी जी 

इंलजनीअररंग कु्लप्ती वापरली, ती आम्हाला पररलचत 

नव्हती. 
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लवजय:  मालहतीबद्दल, थँक यू ऑलफसर न्सस्मथ. 

(लवजयने फोन ठेवला व त्याचा वकील -गे्रगरीला घरी 

फोन लावला. प्रथम घरी फोन केल्याबद्दल माफी 

मालगतली व घडलेली सवि घटना त्याला सांलगतली. वरून 

ररनाही हे संभार्षण ऐकत  होती. ) 

गे्रगरी: हे बघा, लवजय व ररना, हे गैरवतिन आहे कबूल. 

परंतु मुलांचे वय, त्यांचे लनष्कलंक पूविचररत्र, तसेच 

तुमच्याकडे बघून जज्ज  रलव व टोनीला काही अटीवंर 

जामीन देऊन, सुटका करू शकतील. उद्या ‘प्रीलललमनरी 

हीअररंग’साठी माझी तुम्हाला जरुरी नाही. मग, नंतर गरज 

लागली तर मी अवश्य मदत करेन. काळजीचे कारण 

नाही. गुड नाईट!  (वलकलाचे हे बोलणे ऐकून दोघांनाही 

थोडा धीर आला. मग लवजयने एकट्याने टोनीच्या आईला-

लमसेस केनेडीना फोन लावला.)  

लवजय: हॅलो लमसेस केनेडी, कशा आहात तुम्ही? 

टोनीचा  फोन आला होता?  

केनेडी: हो, आला होता. त्यामुळे मी जरा काळजीत 

होते. तुम्हाला मी फोन करणार होते तेव्हढ्यात तुमचाच 

फोन आला.  

केनेडी: थँर्क्, डॉ. लवजय. उद्या माझी एका... 

लवजय (लदललगरीच्या सुरात): प्रथम मी रलवच्या वतीने 

तुमची माफी मागतो. रलवला मदत करताना टोनीही 

पकडला गेला. त्यामुळे टोनीला रलव बरोबर तुरंुगातून 

सोडवण्याची जबाबदारी माझी! जमले तर आम्ही दोघे, 

नाहीतर मी एकटा उद्या सकाळी लप्रिटनला जाणार आहे. 

माझ्या वलकलाच्या सल  ल्यानुसार, काही अटीवंर दोघांची 

सुटका नक्की होईल. तुम्हाला आमच्याबरोबर यायचे आहे 

का?   

केनेडी: लबझनेस क्लायंट बरोबर माझी महत्त्वाची 

मीलटंग आहे; मी फोनाफोनी करून ती मीलटंग पुढे 

ढकलण्याचा प्रयत्न करत होते, तुमचा फोन येण्याआधी. 

पण ते काही शक्य झाले नाही. त्यामुळे मी तुमच्याबरोबर 

येऊ शकणार नाही. पण टोनीकडून तुमच्या बद्दल 

थोडीफार मालहती समजली आहे. जी गोष्ट् करायची ती 

अगदी मन लावून करायची, त्यात कुठे पळवाट काढायची 

नाही; ह्ा तुमच्या स्वभावामुळे मी टोनीबद्दल लनन्सश्चंत 

आहे.  

लवजय: लमसेस केनेडी, थँक  स   फॉर यूअर 

कॉन्सप्लमेंट  स  . उद्या त्या दोघांना जेलमधून बाहेर 

काढल्यावर, मी तुम्हाला फोन करेन.  गुड नाईट!  

(लवजयने आपले कॅलें डर बलघतले, नलशबाने उद्या 

त्यात एकही मोठी सजिरी नव्हती. बाकीच्या कामासाठी, 

गु्रप पॅ्रन्सक्टसमधील दुसऱ्या एका डॉक्टरला कव्हर करायला 

लवनंती केली. त्याने मान्य केल्यावर, लवजयने एक दीघि 

सुस्कारा सोडला. पण, रीनाला लतच्या ऑलफसमधील एका 

महत्त्वाच्या मीलटंगमुळे उद्या लवजयबरोबर जाणे शक्य  

नव्हते. बेचैन मन व गारगोट अन्न यामुळे दोघांची भूक पार 

नाहीशी झाली होती. ररकाम्यापोटी झोप लागणार नाही या 

लवचाराने चार घास घशाखाली उतरवून, दोघे बेडरूममधे्य          

लशरले.) 

ररना: हे बघ लवजय, मला Blame Game खेळायचा 

नाही, पण रलवला पलहल्यापासून टोनी प्रमाणे इिेक्टर ॉलनर्क् 

लवर्षयात रस होता. परंतु, आपल्या दोघांसारखे डॉक्टर झाले 

की काय फायदे असतात हे तू त्याला समजावून सांलगतलेस. 

मेलडकलच्या ॲडलमशनसाठी, त्याचे मार्क्ि थोडे कमी होते. 

ते भरून काढण्यासाठी, MCAT मधे्य पैकीच्या पैकी गुण 

लमळवण्याचे आव्हान तू त्याला स्वीकारायला लावलेस. 

त्यासाठी रलवने टोनीच्या साहाय्याने पळवाट शोधून काढली 

आलण त्यात दोघेही फसले.   

लवजय: (लदललगरीच्या सुरात) बरोबर आहे तुझे ररना. हे 

बघ, देवळालीच्या लमललटरी सू्कलमधे्य मी लशकायला होतो. 

लतथल्या मोकळ्ा व थंड हवेच्या खुराकाने तसेच सू्कलच्या 

कडक लशस्तीमुळे माझा स्वभाव प्रालवण्यवादी बनला. 

एखादी गोष्ट् करायची म्हणजे मन लावून करायची, त्यात 

कुठे कमतरता राहू द्यायची नाही. आलण तशीच अपेक्षा मी 

माझ्या मुलाकडून करावी ही माझी चूक मान्य.   

ररना: लवजय, आता यापुढे रलवने भलवष्यात काय करावे 

त्याचा लवचार आपण केला पालहजे. माझ्या स्वतेः च्या 

अनुभवावरून मी सांगू शकते की, मुलांना त्यांच्या 

आवडीचा व्यवसाय लनवडू द्यावा. तुला माहीत आहेच की, 

माझे गलणत चांगले असल्याने मला इंलजनीअररंगला जायचे 

होते. पण त्या काळात फारच थोड्या मुली इंलजनीअररंगला 

जात असत. त्याकारणाने, नाईलाजाने मी डॉक्टर बनले. 

त्यामुळे रलवचा कल इंलजनीअररंगकडे आहे हे मला कळत 

होते त्यासाठी मी त्याला प्रोत्साहन देत होते. त्यावेळी तुला 

वाटत होते की, मी त्याचे लाड करते.  

लवजय: मग त्याला त्याचे करीअर लनवडण्यासाठी आता  

कसे गाईड करायचे ? 

ररना: हे बघ, तुला माहीत आहे की, लहानपणापासून 

त्याला इलेक्टर ॉलनर्क्ची आवड होती.  त्यामुळे त्याची आलण 

टोनीची मैत्री शाळेपासून सुरू होऊन लप्रिटनमधे्यही 

लटकून रालहली. तेव्हा माझ्या मते बायोइंलजनीअररंगमधे्य 

रलवला करीअर करण्याचा सल्ला द्यायला हरकत नाही. 

आपल्या मेलडकल लफल डमधे्य आपण टेन्सटंग व 

डाय  ग्नॉन्सटक उपकरणे वापरतो. त्यात इलेक्टर ॉलनर्क्चा 

वापर जास्त असतो. या लफल डमधे्य अजून खूप स्कोप 

आहे . म्हणजेच त्यात Sky Is The Limit. 

लवजय (समजुतीच्या सुरात): ररना, तुझे लवचार आता 

मला पटू लागले आहेत. यानंतर रलव डॉक्टर होणे शक्य 

नाही म्हणून तुझा पयािय फार चांगला आहे. मला उद्या 

पहाटे उठून लप्रिटनला जायचे आहे. तेव्हा आता आपण 

झोपूया. गुड नाईट! (दोघे झोपी जातात व पडदा पडतो.) 

           
(टीप:- प्रयोगाचे सवि हक्क लेखकाच्या स्वाधीन.) 
 

***      
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धचत्र-कल्र्पना  (शीति िांगिेकि- क्षविता कुिकिी) 

‘मजेत असणे’,  

‘मोठ्याने हंसणे’,  
’हंसत जममनीवर 
लोळणे’ या-अर्ााने!  

Helping Marathi Community of North America, during crisis such as  
Natural calamities (hurricanes etc), untimely deaths, etc  

For more information, Contact Project Lead- BMM Executive Committee member  
Prasad Panvalkar  Phone:- 512-294-3229   Email:- Prasad.Panvalkar@bmmonline.org 

ब.ृ म. मंडळ प्रकल्र्प - ‘आिार’ 
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-क्षविता कुिकिी (लशकागो, इललनॉय) 

       “मी त्या लदवशी नेहमीप्रमाणे  

सकाळी न्सक्ललनकमधे आलो तेव्हा 

लनत्याप्रमाणे पेशंट  स, त्यांचे 

नातेवाईक, व्यवस्थापन कमिचारी,  

पेशंटच्या रूम्सकडे  लनघालेल्या 

नसेस, लॅब टेन्सक्नलशयि या 

सवाांनी हॉन्सिटलचा कॉररडॉर  

तुडंुब  गजबजलेला होता. काही- 

जण फं्रट डेस्कजवळ चेक इन करत होते, काही आपल्या 

सेलफोनमधील न्सक्ललनकच्या ॲपवर! नसि लमशेलने माझ्या 

केलबनच्या दारावर टकटक केले आलण मी,  प्लीज कम इन 

म्हणताच आत येऊन मला हळूवारपणे सांलगतले, ‘काल 

रात्री ८:1४वाजता माया मरण पावली.’...मला माहीत होते 

की, हे ल करच घडणार, आलण तरीही त्या बातमीने मी 

नकळत हेलावलो. कालच मी मायाशी गप्पागोष्ट्ी केल्या 

होत्या. मग मी सकाळच्या रुग्णांना अलभवादन करण्यापूवी, 

माझ्या ओठांवर हसू खेचण्यापूवी काही लमलनटे माझ्या 

केलबनमधे बसून रालहलो. नंतर खोटंखोटं हंसू चेहऱ्यावर 

आणून रुग्णांना पाहायला सज्ज झालो. मला माझा हा 

नाटकीपणा असह् झाला. त्यानंतरही गेले पंधरा लदवस 

मायाचा चेहरा माझ्या डोळ्ांसमोर तरळतोय. डू यू लथंक 

आय ॲम इनकॉन्सम्पटंट डॉक्टर?”,- न्सक्ललनकच्या 

आवारातील मानसोपचार कें द्राच्या इमारतीत डॉ. सोहम 

साठे्य मानलसक आरोग्य सल्लागार ललंडा िाउनला 

लवचारत होता.  

“तसंच काही नाही. तुला मोठा मानलसक धक्का 

बसलाय, हे मात्र खरं. या न्सक्ललनकमधे तू पालहलेल्या 

पेशंटलवर्षयी लकंवा इतरत्र तुझा असा अनुभव पलहलाच का, 

म्हणजे मृतू्यचा असा धक्का बसण्याचा?”, ललंडाने लवचारले. 

“होय आलण नाही...  ललंडा, मी लहानपणी माझ्या 

आजोबांचा मृतू्य प्रत्यक्ष पालहलाय. तेव्हा माझे वय होते सहा 

वर्षें. आजोबा आजारी होते. कायम कण्हत अंथरुणावर 

पडून असत. एके लदवशी दुपारी शाळेतून मी घरी आलो, 

तर आजोबा अक्षरश: शेवटच्या घलटका मोजत होते. 

आजोबांच्या घशातून लवलचत्र आवाज येऊ लागले; आलण... 

माझ्या बाबांनी मला  शेजारच्या  काकांकडे  

लपटाळले. त्या संध्याकाळी घरी आलो तर आजोबा आलण 

त्यांनी लकते्यक वरे्ष व्यापलेला घरातला तो कोपरा ररकामा 

झाला होता. त्याजागी काही लदवस एक लदवा तेवत होता. 

हळूहळू ती घटना मनाच्या आतल्या कप्प्यात गेली. पण 

त्यापूवी अनेकदा आजोबांनी जवळ घेऊन केलेले लाड, 

त्यांनी सांलगतलेल्या छान छान गोष्ट्ी कायम लक्षात 

रालहल्या. अजूनही कधीकधी मी त्या गोष्ट्ी लहान मुलांना 

सांगतो. बाकी मेलडकल रेलसडेिी करत असताना 

अधूनमधून एकाद्या रुग्णाच्या मृतू्यला मी साक्षी होतोच की! 

वाईट वाटायचे, पण मायाच्या जाण्याने  नैराश्य आले.  

आपण लतच्यासाठी फारसे काही करू शकलो नाही, या 

असहायतेचा राग आला.”, सोहम सांगत होता.   

“बरं मला सांग, या न्सक्ललनकमधे तू कधीपासून काम  

करतो आहेस? घरी कोणकोण आहेत?”, ललंडाने लवचारले. 

     सोहमच्या सांगण्यावरून कळलं की, त्याने अललकडेच 

एमडी लशक्षण पूणि केलं आलण त्यानंतर त्याने त्याच्याबरोबर 

लशकत असलेल्या डॉ. मेगन थॉमस लहच्याशी लग्न केले. 

मेगनने ‘पेलडॲलटर लशअन’चा रेलसडेिी कोसि आलण सोहमने 

इंटनिल मेलडलसन रेलसडेिी व पेलडॲलटरक आँकॉलॉजीमधे 

 फेलोलशप पूणि केली. त्यांना तीन वर्षािची गोड मुलगी आहे. 

सोहम व मेगन या न्सक्ललनकमधे दोन वर्षाांपूवी डॉक्टर 

म्हणून रुजू  झाले. 

“म्हणजे तू मायाला गेली दोन वरे्ष ओळखत होतास, 

पेशंट-डॉक्टर या नात्याने लतची काळजी घेत होतास. पण 

अगदी लतच्याशी इतर गप्पागोष्ट्ी करण्यापयांत लतचा 

लवश्वास लमळवलास हे लवशेर्ष आलण तुझे लबझी से्कडु्यल 

पाहता क तुकािदच. हे कसं घडलं?”,  ललंडाने लवचारले. 

 “ती पण एक वेगळीच कहाणी आहे;” असं म्हणून 

सोहम पुढे सांगू लागला.- “माया दीड वरे्ष वयाची असताना 

ह्ा न्सक्ललनकमधे दाखल झाली. गेली चार वरे्ष लतच्यावर येथे 

उपचार चालू होते. लतचा आजार गंभीर प्रकारातला तर 

होताच पण उपचार करूनही फार तर चार-पाच वरे्षच ती 

काढील एव्हढीच आशा होती. सुरुवातीला लतचे आईवडील 

दोघेही बरोबर असत. पण अचानक वलडलांचे येणे बंद 

झाले. नंतर समजले की, लतचे वडील घर, गाव सोडून गेले, 

कुठे ते त्यांनाच माहीत. त्यानंतर लतच्या जवळ फक्त लतची 

आईच असे, लडपे्रशनमधे गेलेली, गप्पशी! कृष्णवणीय, 

आलफ्रकन वंशाची टपोऱ्या बोलक्या डोळ्ांची माया खूपच 

खेळकर होती. सुरुवातीला न्सक्ललनकमधे कधीकधी, ती 

स्वत:शीच खेळत डॉक्टर, नसि, पेशंट अशा भूलमकाही 

करायची. खेळण्यातल्या प्राण्यांना, खोटं खोटं इंजेक्शन 

त्यावर और्षध देऊन, ’इट ररअली  टेट   स गुssड असं 

सांगून लदलासा देणं हे सारं लतच्या खेळात चालत असे. पण 

मग मायाचा अशक्तपणा खूपच वाढला. शरीरात नळ्ा 

खुपसलेल्या, आलण बेडवर लतच्या भोवताली लतची खेळणी 

नुसतीच पडलेली असत. अशातच एकलदवस मी 

राऊण्डवर असताना लतच्या उिािी काही गोष्ट्ीचंी पुस्तके 

पाहून लतिा लवचारिे, ’तुिा गोष्ट्ी ऐकायिा आवडतात ना?’  

     त्यावर लतने न्सखन्नपणे उत्तर लदिे, ’खूप 

आवडतात! माझा डॅडी खूप छान गोष्ट्ी सांगायचा. पण मी 

इथे सारखी झोपिेिी पाहून तो रागाविेिा लदसतोय. खूप 

लदवस झािे,  डॅडी आिाच  नाही  गोष्ट् सांगायिा’. ते ऐकून 

मिा फार वाईट वाटिे. मी सांगू का एक गोष्ट्, असे 

लवचारताच लतचे क्षीण डोळे आनंदाने चमकिे. म्हणून मी 

लतिा छोटीिी गोष्ट् सांलगतिी; लतच्या मृतू्यच्या एकच लदवस 

अगोदर! त्यावर पेंगुळलेल्या डोळ्ांनी ती म्हणाली होती, 

’डॉक्टर अजून एक गोष्ट्.’ त्यावर, ‘आता तुला झोप आलीय, 

उद्या सांगेन हं’, असं म्हणून मी लतच्या खोलीतून बाहेर 

पडलो. पण लतचा उद्या उजाडलाच नाही. अजून एक गोष्ट्- 
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ऐकण्याची लतची साधी इच्छादेखील मी पूणि 

करू शकलो नाही.”  

त्यानंतर क्षणभर लिंडा आलण सोहमही 

गप्प होते. मग लिंडाच िांततेचा भंग करत 

पुढे म्हणािी, “एकंदररत तुझी छोट्या मायाशी 

चांगलीच मैत्री जमली होती. हे बघ सोहम, तू 

डॉक्टर आहेस आलण माणूसही; भावना 

असिेिा माणूस! आपल्या न्सिलनकने, त्यात 

तूदेखीि आिास...,  मायावर िक्य होतीि ते 

सवि उपचार केिेच ना! त्यात काहीही कमी 

केिे नाही. बाकी मायाच्या दुधिर असाध्य 

रोगालवर्षयी तू मिा अगोदर म्हणािा आहेसच. 

िहान, लनरागस वयातीि मुिांचा मृतू्य 

आपल्यािा अलधकच चटका लावतो. 

माझ्यािी बोिून तुझे मन हिके झािे की, 

नाही? अजूनही एक-दोन वेळा क िलिंगिा 

ये. वाटल्यास घरी बायकोिी या घटनेलवर्षयी 

तुझ्या मनातिे सवि बोिून मोकळा हो. 

जाताजाता, एक लवचारायचे रालहिेच, तुिा 

तीन वर्षािची गोड मुिगी आहे म्हणािास, काय 

नाव तुझ्या मुिीचं?”  

   “माया!” ,सोहम हळुवारपणे पुटपुटिा. 

   ते ऐकून लिंडा क्षणभर गप्प झािी. मग जरा 

घसा खाकरून, ती पुढे बोिू िागिी;  

     “तरीच!... हॉन्सिटिमधीि छोटी रुग्ण 

माया आलण घरी तुझी िाडकी सुदृढ, िेक 

माया... नकळत कदालचत तुझ्या मनात 

कुठेतरी त्या रुग्ण मायालवर्षयी अलधकच 

आपुिकी आलण सहवेदनेची तार छेडिी गेिी 

असेि. त्यात काही कमकुवतपणा नाही. हा 

मानवी स्वभावधमि आहे. खरंतर डॉक्टर-रुग्ण 

इतकेच नवे्ह, यापलिकडे लजव्हाळा, 

सहानुभूती, करुणा अिा पातळीवंर जाऊन तू 

त्या मायािा लतच्या अखेरच्या लदवसांत 

वेगळाच आनंद लमळवून लदिा, एक छोटीिी 

गोष्ट् लतिा सांगून! हे फार मोठं काम केिंस 

तू!  ते क्षण मनात जपून ठेव. माझी खात्री 

आहे, काळासारखे और्षध नाही. तू ि करच 

मनाने सांवरिीि, लनलशं्चत हो.“  

या घटनेवर दोन मलहने उलटले. सोहम 

न्सक्ललनकमधे नेहमीप्रमाणे सकाळच्या 

राऊण्डवर लनघाला. पलहल्याच खोलीत, 

बेडवर ’लेगो लसटी आईस-क्रीम टरक 

लबल  लडंग-सेट’ची जुळवाजुळव करण्यांत मग्न, 

पाच वरे्ष वयाचा तुळतुळीत डोक्याचा एक 

बालरुग्ण बसला होता. त्याला पाहून सोहम 

सहजपणे हंसतमुखाने बोिता झािा, “हॅिो 

हँडसम, लवच आईसक्रीम वी आर गोइंग टू 

हॅव टुडे ?”              *** 

- श्रीकांत क्षलमये (एव्हॉन, ओहायो) 

       डाउनटाउन मधल्या ऑलफसिा जात 

असताना फ्री-वे वर मिा जेव्हा पलहल्यांदा 

रेड िोल्डडि बॅ्लक बडि (Red       Shoul-

dered Black Bird) लदसिा, तेव्हा मिा तो 

लदसूनसुद्धा न  लदसल्यासारखा झािा. म्हणजे 

माझं त्याच्याकडे िक्षच गेिं नाही. तुम्हािा 

कधी असं झािंय की, एखादी वसू्त लकंवा 

व्यक्ती अगदी समोर असतानाही तुम्हािा ती 

"लदसिी" नाही? बऱ्याचदा नेहेमीच्या, 

सरावाच्या, अंगवळणी पडिेल्या वसंू्तच्या बाबतीत असं होताना लदसतं. 

अथाित फ्री-वे वर रेड िोल्डडि बॅ्लक बडि  लदसणं ही काही नेहेमीची 

अपेलक्षत अिी घटना नवे्ह की, जी िक्षातच येणार नाही. लकंबहुना खरं 

तर "हा पक्षी इथे फ्री-वे वर काय करतोय?" असा प्रश्न पडायिा हवा. 

 लदसूनही िक्षात न येण्याचं दुसरं कारण म्हणजे समोरच्या 

वळणानंतर अचानक सगळी वाहनं एकदम सावकाि जाऊ िागिी 

होती आलण त्यावेळी झािेल्या वेग लनयंलत्रत करण्याच्या गडबडीमुळे 

माझं सगळं ध्यान समोरच्या गाड्या, माझ्या मागून येणाऱ्या गाड्या आलण 

मोठ-मोठािे टरर्क् यांमधे गंुतून गेिं होतं. मिा वाटिं की, बहुधा 

समोरून बरोबर डोळ्ावर येणाऱ्या सूयािच्या डोळे लदपवणाऱ्या प्रखर 

प्रकािामुळे सगळेच वाहनं सावकाि चािवत असतीि, आलण बहुधा 

तेच खरं होत. 

 काही आठवड्यांनी पुन्हा हाच प्रकार. त्यावेळी तर ढगाळ 

हवामान होतं. डोळ्ांवर सूयि तळपण्याचा प्रश्न नव्हता. पुन्हा तो रेड 

िोल्डडि बॅ्लक बडि लदसिा अन  एकदम सगळा टर ॅ लफक स्लोडाउन 

झािा. ऑलफसिा पोचल्यावर सहकाऱ्याबरोबर कॉफी घेताना त्या 

स्लोडाउनची चचाि झािी तेव्हा मी त्यािा काही बोििो नाही पण माझ्या 

मनात मिा या पक्षी लदसण्याच्या योगायोगाचं आश्चयि वाटिं. 

 त्यावेळी आश्चयि वाटण्यापलिकडे मनात काही लवचार आिा 

नाही. पण जेव्हा नंतर काही मलहन्यांनी असाच प्रकार घडिा तेव्हा मात्र 

मी लवचारात पडिो. यावेळी ऐन लहवाळ्ात अिाच एका सकाळी, 

फ्रीवेने ऑलफसिा जात होतो. सगळा टर ॅ लफक अगदी छान उत्तम वेगाने 

चाििा होता; आलण तेव्हा मिा रस्त्याच्या डाव्याबाजूनी चक्क आमच्या 

राज्याचा राजपक्षी नॉदिनि कालडिनि लदसिा. भोवतािच्या स्नो आलण 

करड्या आकािाच्या पाश्विभूमीवर तो िािचुटुक पक्षी अगदी उठून 

लदसत होता. "आत्ता, इथे ऐन लहवाळ्ात कालडिनि?" माझ्या मनात हा 

प्रश्न येतो न येतो तोपयांत माझा पाय िेकपेडिवर गेिा होता आलण 

गाडीचा वेग आवरायिा मी िेकपेडि दाबिंही होतं. माझ्या 

ररफे्लर्क्मुळे मी समोरच्या गाडीवर आपटिो नाही इतकंच.  िेक 

दाबताना मी घाबरून ररअर व्ह यू लमररमधे पालहिं; माझ्या सुदैवाने 

मागची गाडीसुद्धा सावकाि झािी होती. वळण पूणि करताच िक्षात 

आिं की, हा तातु्परता स्लोडाउन नाहीये. सगळी वाहतूक पूणिपणे ठप्प 

झािी होती. पुढे काहीतरी मोठा अपघात झािा असावा.  

या घटनेनंतर मात्र मी या "योगायोगा"कडे लनराळ्ा दृष्ट्ीने पाहू 

िागिो. हे पक्षी मिा पुढे असिेल्या धोक्याची सूचना तर देत नसतीि 

ना? असं म्हणतात की, तुमचे एंजि गालडियनस  तुमची काळजी घेत 

असतात. 
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या "एंजि गालडियन"च्या लवचाराचं माझं मिाच हसू आिं. 

मी असल्या भाकडकथांवर लवश्वास ठेवणारा नव्हतो. पण 

या पुन्हापुन्हा आिेल्या अनुभवाचं काय? हे सगळेच केवळ 

योगायोग असतीि? की यां मागे काही सूत्र आहे? हे पक्षी 

फक्त मिाच लदसतात का? लकंवा त्याही पेक्षा फक्त मिाच 

सावध करतायत? की इतरांनाही लदसतात पण मिा जसा 

सुरुवातीिा तो रेड िोल्डडि बॅ्लक बडि लदसून न 

लदसल्यासारखा झािा होता, तसं काहीसं होतय यांचं? हे 

बाकीचे चािक या "योगायोग" असं गृलहत धरिेल्या 

अनुभवांची संगती िावण्यात कमी पडतायत का? की 

त्यांच्याही हे िक्षात येतय? िेवटचा प्रश्न मी इतर सहकारी 

अन  लमत्रांना लवचारून कदालचत सुटिा असता पण चक्रम 

ठरण्याच्या भीतीने मी तो कुणािा लवचारिा नाही. 

 असे इतर अनुभवही येतच रालहिे. अगदी 

अलिकडची गोष्ट् बघा. मी आमच्या जवळया मेटर ोपाकि मधे 

कारिा मागे सायकि िटकवून फेरी मारायिा गेिो होतो. 

लहरव्यागार वनराईने नटिेल्या पाकि मधे छान फेरफटका 

झाल्यावर परत येताना एक लपवळ्ा रंगाचा पक्षी, बहुधा 

अमेररकन गोल्डलफंच,  माझ्या कार समोरून डावीकडून 

उजवीकडे गेिा आलण जाताना जणुकाही कारच्या समोर 

थोडासा नाचून गेिा. रस्त्यािा थोडसं वळण होतं, ते पार 

केिं आलण मागे िाि-लनळे लदवे िावून पोलिसकाका आिे 

आलण त्यांनी मिा थांबविं. लतथे िायसिची तपासणी 

करून मिा वेगमयािदेची जाणीव करून देऊन आलण 

थोडासा दम देऊन पोलिसकाकांनी मिा सोडून लदिं. 

आधीच्या अनुभवांमुळे पुन्हा हाच प्रश्न मनात आिा की, हे 

पक्षी लकंवा आपल्या आजुबाजूिा घडणाऱ्या घटना ह्ा 

केवळ सामान्यपणे घडतायत, की त्यातून आपल्यािा 

काही संदेि लकंवा लनदान संकेत तर देत नाहीत?  

          पूवी आम्ही अपाटिमेंटमधे होतो आलण आता इथे 

घर करावं या लवचाराने लनरलनराळी नवीजुनी घरं, नवीन 

घरांच्या जागा आलण आराखडे बघत होतो. एक घर आम्हा 

सवाांनाच आवडिं. लतथे कलमटमेण्ट/बुलकंग करण्यासाठी 

डाउन पेमेंटच्या अधी रक्कम जमा करायिा हवी असं 

कळिं त्या काळी ऑनिाईन पेमेंटची सोय  नव्हती. माझं 

चेकबुक कारमधे होतं. चेकबुक आणायिा मी कारकडे 

गेिो, कारचा दरवाजा उघडिा आलण मिा अचानक 

अलतिय   अस्वस्थ  वाटू   िागिं.  माझं   आरोग्य   उत्तम 

असताना मिा इतकं का अस्वस्थ वाटू िागिं हे मिा 

काही समजेना. अचानक इतकं पराकोटीचं अस्वस्थ 

वाटताना एवढ्या मोठ्या रकमेचा लनणिय घेणं बरोबर नाही 

असा लवचार करून मी पुन्हा त्या मॉडेि होममधे गेिो 

आलण काहीबाही कारण सांगून लतथून बाहेर पडिो. नंतर 

अलधक च किी केल्यावर कळिं की, त्या जागेिा िागूनच 

एक मोठा कारखाना आहे आलण त्यांच्या लवलवध लिट्ट्यांचे 

आलण एकूणच उत्पादनाच्या प्रलक्रयेचे खूपच आवाज लतथे 

येत असतात. लिवाय लतथून ऑलफसिा जाण्याच्या 

रस्त्यामधे रेले्वटर ॅक आहे आलण बऱ्याचदा फाटक बंद 

झाल्याने    वाहतुकीचा   खोळंबा  होतो.  लमत्रांकडून  हे  

समजल्यावर लतथे त्या लदविी घर घेण्यासाठी रक्कम न 

भरण्याचा लनणिय बरोबर ठरिा असं वाटतं. 

 असंच एकदा पररलचतांच्या सांगण्यावरून एक 

महागडी वसू्त घेण्याबद्दि माझ्या पत्नीचा मिा ऑलफसमधे 

फोन आिा. इतकी महाग वसू्त घेण्यापूवी माझ्यािी चचाि 

करून मग घ्यावी म्हणून लतने फोन केिा होता. त्या वेळी 

सेिफोनची रेंज नीट लमळावी म्हणून मी ऑलफसच्या 

मोठ्या न्सखडक्यांपािी गेिो. एकूण लवचारांती ती वसू्त 

घ्यावी असं आम्ही ठरविं. परंतु हे बोिणं चािू असतानाच 

मिा ऑलफस िेजारच्या रस्त्यावरून एक मोठा कचरा 

घेऊन जाणारा टरक लदसिा.  तेव्हाच माझ्या मनात िंकेची 

पाि चुकचुकिी. पण पत्नीच्या उत्साहावर लवरजण पडू नये 

म्हणून तेव्हा मी काही बोििो नाही. काही लदवसांनी ती 

वसू्त आिी आलण काही तासांतच आमच्या िक्षात आिं 

की, एक तर ही वसू्त नीट चाित नाही लकंवा पूणि 

लबघडिेिी आहे. सुदैवाने एका नावाजिेल्या दुकानातून ही 

खरेदी केिेिी असल्यामुळे आम्ही ती परत करू िकिो 

आलण रकमेचा पूणि परतावा लमळवू िकिो. 

एक जुनी गोष्ट्. मागे एकदा भारतात गेिो असताना 

मी एका लमत्रािा भेटावं म्हणून फोन केिा. तो चाटिडि  

अकाऊंटण्ट आहे. खूप कामात असल्यामुळे त्याने मिा 

त्याच्या ऑलफसवरच ये म्हणून सांलगतिं. मिा वाटतं माचि 

अखेरीच्या अकाऊण्टस  िोलसंगच्या गडबडीत तो होता. 

आम्ही गप्पा मारत असताना त्याचे एक िायंट आिे. 

पोर्षाख आलण िांत पण तेजस्वी मुदे्रवरून हे अलतिय 

यिस्वी उद्योजक असावेत, असा मी अंदाज बांधिा. 

त्यांच्या खूप मोठ्या व्यवसायासंबंधी माझा लमत्र आलण 

त्यांची काही काळ तपिीिवार चचाि झािी. काही 

कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्ा झाल्यावर काम पूणि झािे 

असावे, कारण त्या गृहस्थांनी तुमची एकूण लकती फी 

द्यायची आहे, असं माझ्या लमत्रािा लवचारिं. लमत्राने 

खातेवहीमधे बघून त्यांना फीची रक्कम सांलगतिी. त्या 

िायंटने तेवढ्या रकमेचा चेक लिलहिा आलण तो लमत्रािा 

देण्यासाठी चेकबुकमधून फाडून काढिा. त्यावेळी 

अनपेलक्षतपणे त्या चेक बरोबरच त्या खािचा, एक कोरा 

चेकही चुकून फाडिा गेिा. तेव्हा त्यांच्याकडून चेक 

घेताना माझा लमत्र त्यांना म्हणािा, "तुम्हािा िवकरच 

आणखी एक चेक लिहावा िागणार वाटतं." 

काय योगायोग, एक लमलनटभरात माझ्या लमत्राच्या 

ऑलफसमधे त्या गृहस्थांना त्यांच्या पत्नीचा फोन आिा. 

त्यांनी काही दालगन्यांची खरेदी केिी असावी. त्या फोनवर 

म्हणाल्या की, येताना अमुकअमुक जे्विसिना 

इतक्याइतक्या रकमेचा चेक देऊन या. तो फोन ठेवल्यावर 

ते गृहस्थ लमत्रािा म्हणािे, “धन्य आहे तुमची!”, त्यावर लमत्र 

म्हणािा, “माझी नाही हो. हा िकून होता.” 

        अलिकडची एक घटना. दूरच्या प्रवासासाठी आम्ही 

कार रेंट करून जाणार होतो. आम्हािा हवी तिी कार 

बुक झािी होती. प्रवासािा लनघण्याच्या लदविी आम्ही 

आमची कार घेऊन रेंटि ऑलफसकडे लनघािो.  
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आपिी कार लतथे िावायची; लटर पवरून परत आिो की, रें टि कार 

परत करून पुन्हा आपल्या कारने घरी यायचं असं, आपल्यापैकी 

बरेचजण करू, तसं ठरवलं होतं. पण त्या लदविी घरून 

लनघाल्यापासून त्या कार रें टि ऑलफसिा पोहोचेपयांत रस्त्यातिा 

प्रते्यक िाईट/लसग्नि जणु काही ठरवून केल्यासारखा िाि लमळत 

गेिा. त्या लदविी काही अनपेलक्षत कारणामुळे रेंटि कंपनी 

आम्हािा कार देऊ िकिी नाही आलण आम्हािा आमचीच गाडी 

घेऊन प्रवास करावा िागिा.   

या उिट एकदा मिा ऑलफसमधे काही अलतमहत्त्वाच्या 

प्रकल्पासंबंधी लसलनअर मॅनेजमेंटपुढे पे्रझेंटेिन करायचं होतं. 

त्याची काळजी आलण प्रचंड दडपण मनावर होतं. याचं कारण 

म्हणजे माझ्या ज्या सहकाऱ्याने त्यातिा काही भाग करायचा होता 

तो नेमका येऊ िकणार नव्हता. त्या लदविी घरून लनघाल्या 

पासून ऑलफसमधे पोहोचेपयांत प्रते्यक िाईट जणु काही 

माझ्यासाठीच लहरवा होत होता. पे्रझेंटेिन अथाितच उत्तम झािं, 

तसा सगळ्ांकडून फीडबॅकही लमळािा.   

 आणखी एक अनुभव सांगून हा िेख आवरता घेतो. एकदा 

थॅन्क्सलगन्सवं्हगसाठी आम्ही सगळी नातेवाईक भावंडं 

आमच्याकडेच जमिो होतो. िुक्रवारी सकाळीच बॅ्लक-फ्रायडे 

लनलमत्त असिेल्या लवलवध हव्या असिेल्या आलण भरपूर सूट 

असिेल्या वसू्त लवकत घेण्यासाठी आम्ही बाहेर पडिो. तीन-चार 

मॉल्समधे जाऊनसुद्धा हव्या त्या वसू्त लमळाल्या नव्हत्या. पण एका 

मॉिमधे आम्ही गाडी घेऊन मॉिच्या मुख्य प्रवेिद्वाराजवळ 

पोहोचलो तोच,  पलहिी पालकां ग िेस आम्हािा लमळािी. तीसुद्धा 

कुणीतरी जणु काही आमच्यासाठीच, लतथे पाकि  केिेिी गाडी 

काढिी आलण लनघून गेल्यामुळे! आमची गाडी पाकि  केल्यावर मी 

नातेवाईकांना म्हटिं, इथे तुम्हािा जे हवंय ते सगळं लमळेि. त्यांचा 

अथाितच माझ्या या बोिण्यावर अलजबात लवश्वास बसिा नाही. पण 

गंमत म्हणजे लतथे खरोखरच आम्हािा सगळ्ांना जे जे हवं होतं ते 

सगळं हव्या त्या लडस्काऊंटिा लमळािं. असा, कामाच्या लठकाणी 

अगदी जवळ पलहिी/दुसरी जागा कारपालकां गिा लमळणे आलण 

कामं उत्तम होणे याचा अनुभव अनेकदा आिेिा आहे.    

 वाचकहो, इतरांनी अनुभविेिे, सांगोवांगीचे अनुभव 

पुष्कळ आहेत. पण वर लिलहिेिे अनुभव माझे स्वत:चे आहेत 

आलण या घटना माझ्या बाबतीत लकंवा माझ्यासमोर घडिेल्या 

आहेत. हे िकून म्हणून ओळखिे जातात. आपल्या जुन्या 

गं्रथांमधून आलण कथाकादंबऱ्यांतून याचे उले्लख आपण वाचिे 

असतीि. ही गोष्ट् खरी आहे की, काळ बदििा आहे. आता, 

वतिमानात, तुमच्या समोर- अंबारीसकट सजविेिा हत्ती येणे, 

डोक्यावर पूणि भरिेिा कंुभ/घडा/कळिी घेऊन सुवालसनी स्त्री 

येणे, सवत्स धेनू (वासरासह गाय) लदसणे असल्या घटनांची आलण 

दृश्यांची िक्यता नाही. पण लनसगि आलण मूिभूत व्यवहार तोच 

आहे. असे संकेत आपल्यािा िकुनांच्या माध्यमातून आजही 

लमळतात. त्यासाठी  जरा आपिे डोळे आलण मन उघडे ठेवावे, 

एवढी एकच गोष्ट् मिा वाटतं यासाठी आवश्यक आहे.  बघा प्रयोग 

करून! तुम्हािा याचे काही अनुभव आिे लकंवा यापूवीच आिेिे 

असतीि तर ते वाचायिा मिा लनलश्चतच आवडेि. ... असो,  

िुभ दीपाविी! 

*** 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

अपर्पांची दादाधगरी  

- प्रकाि लोथे (गे्लन ॲिन, व्हलजिलनया) 

    परवाच माझ्या गूगल 

डॉकवर मी एक पत्र 

ललहावयास घेतलं. 

लललहता लललहता माझ्या 

लक्षात आलं की, मी 

काय लललहणार आहे ते 

माझ्या गणकयंत्राला 

अगोदरच माहीत होतं.  

जसं, इंलडया हा शब् 

मी टाईप 

करण्याअगोदरच नुसतं इन टाइप करताच पूणि 

इंलडया हा  शब् उमटला. ही काय भुताटकी 

म्हणून मी घाबरून माझ्या गीक लमत्राला फोन 

केला तेव्हा कळलं की, माझ्या नवीन  गणकयंत्रात  

आता कृलत्रम बुद्धीच्या (Artificial Intelligence – 

A. I.) लचप्स आहेत. तेव्हा असं होणारच. लमत्राने हे 

सुद्धा समजावून सांलगतलं की, माझा चतुर टी. व्ही, 

माझे  apple watch आलण माझी अलेर्क्ा या 

सगळ्ात A. I. ची लचप आहे.  

थोडक्यात सांगायचं म्हणजे माझी सगळी 

नवीन यंते्र मजपेक्षा जास्त स्माटि झाली आहेत. मी 

एकदम डाउन झालो! माझी नातवंड माझ्या पेक्षा 

जास्त बुन्सद्धमान आहेत हे मला केव्हाच पटलं आहे 

आलण त्याचा मला लकंलचतसा खेद वाटतो, हे मी 

नाकारत नाही पण वात्सल्याच्या दुधात हा खेद 

चटकन लवरघळून जातो.  

पण या यंत्रांची गोष्ट् वेगळी आहे ! 

आता हेच बघाना; काल टी. व्ही. पाहात 

असताना मी माझ्या पत्नीला सहज म्हणालो, माझं 

पोट ठीक नाही. हे बहुतेक माझ्या चतुर टी.व्ही. ने 

ऐकलं. आलण लगेच मजवर रेचक और्षधांच्या 

जालहरातीचंा मारा सुरू झाला. आमच्या 

“अलेर्क्ाने” तर कमालच केली. रात्री अकरा  

वाजता, “Prakash, did you take your ex-lax 

today?” असे तार सुरात जाहीर करून लतने 

माझी झोप उडवली.   

माझ्या पत्नीने एकदा अलेर्क्ाला सांलगतलं, 

“जरा व्हॉल युम वाढव“, तर लतच्यावर लगेच 

Hearing aids च्या जालहराती आलण कानाच्या 

डॉक्टरांच्या ई मेलचा धडाका सुरू झाला. 

 हल्ली  मला माझ्या apple watchची सुद्धा 

भीती वाटू लागली आहे. माझ्या  या apple watch 

वर E.K.G. येतो. आलण माझ्या हृदयाचे ठोके 

जोरात पडायला लागले तर ते माझ्या डॉक्टरला 

आलण पत्नीला कळतं.  
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पण कधी कधी (आलण हे आता वयोमानानुसार कमी झालं 

आहे) टी. व्ही. वर जर एखादी जेलनफर  (म्हणजे Jennifer 

Aniston) लकंवा केली कोको (Big Bang theory वाली 

‘केली’ )आली की, सुद्धा मला तसं होतं. म्हणजे हृदयात 

गुलाबी बुडबुडे येतात. आता हे जर माझ्या  पत्नीच्या लक्षात 

आलं, तर केवढी आफत होईल!   

माझ्या स्माटि फोनवर लनदान पंचवीस App(ॲप)  

आहेत. त्यातील प्रते्यक ॲप मजवर गुप्तपणे टेहळणी 

करीत असते यात मला शंका नाही; आलण कळत नकळत 

मी काय खावं, काय पांघरावं, कुठे घर घ्यावं आलण कुणाला 

मत द्यावं ह्ा ॲपच ठरवतात. चतुर वाचकांच्या लक्षात 

आलंच असेल की, त्यामुळे मी या लेखाला “अप्पांची 

दादालगरी“ असं शीर्षिक लदलं आहे.  

आपल्या मातृभारे्षत “अप्पांची संगत नको रे बाप्पा” 

अशा अथािची  एक म्हण आहे. कारण अप्पा नावाचा प्राणी 

बहुतेक वेळा लबलंदर, थापाड्या आलण धूति असतो. त्या 

बाबतीत या ॲपचे आलण अप्पाचं  कमालीचं  साम्य आहे हे 

आपण मान्य कराल. माझ्या गीक लमत्राने मला सांलगतलं 

की, ह्ा सगळ्ा ॲप सतत data (डाटा) गोळा करीत 

असतात. आलण त्यातील काही ॲप्स तो डाटा दुसऱ्या 

कंपन्यांना आलण व्हेंडसिना (म्हणजे कॉटको आलण 

अमॅझॉन यांना) लवकत असतात. तुम्हाला वाटतं की, आपण  

व्हॉट  सॲप वर, फेसबुकवर फुकट गप्पा मारतोय, फोटो 

पाठवतोय.   लोकहो, तो केवळ भ्रम आहे.  

सहा मलहन्यापूवी CBSच्या ६० लमलनट स या 

कायिक्रमावर गूगल, फेसबुक आलण मायक्रोसॉफ्ट या 

कंपन्यांच्या जुन्या कमिचाऱ्यांची मुलाखत आली होती. त्यात 

त्यांनी एकमुखाने सांलगतलं की, या प्रचंड टेक कंपन्या 

भाबड्या जनतेकडून त्यांची “सायबर फूटलपं्रट” हस्तगत 

करतात आलण त्याचे भांडवल करतात. थोडक्यात,  आपण 

सगळे या कंपन्यांचे merchandise आहोत. आपण या 

सगळ्ा ॲप्सचा नकळत सतत वापर करत असतो. 

त्यामुळे तुम्ही काय जेवता, काय पाहता, काय कपडे 

घालता; इतकेच नवे्ह तर तुमचा  बँक बॅलि लकती  त्यांना 

माहीत असते. त्याचा ते दुरुपयोग करीत नसतील असे 

आपण धरून चालतो. त्याकररता कायदे असले पालहजेत 

असंही धरून चालतो. पण जगात कुणीकुणाला काही 

फुकट देईल हे कसं शक्य आहे? तर त्यात ॲपलचे श्री. 

कूक, गूगलचे श्री. लपछाई आलण मायक्रोसॉफ्टचे श्री. नडेला 

(अरेच्चा हे तर आपलेच जातभाई) यांचा काय दोर्ष ?   

परवाच माझ्या वाचण्यात जॉजि ऑरवेल याचे 

“१९८४” हे पुस्तक आले. १९४९ साली लललहलेल्या या 

भलवष्यवती कादंबरीत  श्री.ऑरवेल  यांनी १९८४ साली जग 

कसे असेल याचे भीर्षण लचत्र लचतारले होते. त्यांच्या 

कल्पनेत १९८४ साली सारा युरोप टॅललनच्या रलशयन 

सते्तखाली लचरडला जात असेल. टॅललनला त्याने “लबग 

िदर” म्हटले आहे. या पुस्तकातल्या कथानकात  जगात 

सवित्र टी. व्ही. मॉलनटर असतात. ते लोकांवर पाळत ठेवून  

असतात.आलण कमु्यलनट पाटीचे कायिकते सामान्य 

लोकांना सतत िेन वॉश करीत असतात.  

SOUNDS FAMILIAR? ... ONLY DIFFERENCE?  

BIG BROTHER HAS CHANGED. HE RULES THE 

WHOLE WORLD !  

आपल्या सुदैवाने शीत युद्धात सोलवएत युलनयनचा 

पराभव झाला; आलण श्री. ऑरवेल यांचे भलवष्य खोटे ठरले. 

पण गेल्या पन्नास वर्षाित तंत्रज्ञानाने इतकी प्रचंड प्रगती केली 

आहे की, टॅललनची जागा बहुराष्ट्र ीय कंपन्यांनी  घेतली आहे. 

पण चीन आलण रलशया आलण उत्तर कोररया या देशात  हे 

तंत्रज्ञान शासनाच्या हातात आहे. तेव्हा तेथील सामान्य 

जनतेचे “१९८४” होत नसेल असे म्हणता येईल काय?    

चीनमधे्य अमेररकन फेसबुक, गूगल यावर बंदी आहे. श्रीयुत 

शी आलण श्री. पुतीन हे  महान आलण सविज्ञ आहेत, ते त्या 

देशातल्या जनतेला पूणिपणे पटले  आहे. 

आपल्या या स्वतंत्र अमेररकेतही टी. व्ही.मॉलनटसि  

सवित्र असतात; आलण गुप्त न्सव्हलडओ कॅमेरे कुठे लपले 

असतील ते कुणालाच सांगता येणार नाही. (यालशवाय स्माटि 

फोि आलण अलेर्क्ा आहेच) त्यामुळे सामान्य माणसाचे 

जीवन कसे बदलून गेले असेल याची थोडीशी कल्पना 

वाचकांना द्यायला हरकत नाही.   

प्रसंग क्र. १: श्री. चंॅग चेन, स . चँग चेनला म्हणतात,  

“लाडके मला आज ’स्वच्छ झाली नाही’!”. लचनी न्सस्त्रया 

अमेररकन न्सस्त्रयांप्रमाणे नवऱ्यास “जरा तोडंावर ताबा 

ठेवावा म्हणजे असं होणार नाही“ असं म्हणत असतील असं 

मला वाटत नाही. कारण त्यांना माहीत असतं की, शासनाने 

श्री. चँग  चेन यांच्या मनगटात एक लचप  प्लांट केली आहे. 

त्याद्वारे, पाटीच्या सुपर कॉम्प्युटरला कळते की, श्री. चँग 

यांना ”आज झाली नाही!”  चँग चेन यांना पाटीच्या 

कायािलयातून एक टेक्स्ट मेसेज येतो. त्यांना कोपऱ्यावरील 

वॉक-इन न्सक्ललनकमधे्य जाण्याचा हुकूम येतो आलण तेथे 

त्यांना दोन रोबोट घट्ट पकडून एलनमा देतात.  

प्रसंग क्र. २: स  चँग चेन त्यांचे आवडते कॉसे्मलटर्क् 

इंटरनेटवर ऑडिर करतात. दोन लदवसांनी अलीबाबा 

(म्हणजे चीन मधले अमॅझॉन) कडून त्यांना जाडजूड पासिल 

येते. स . चँग यांना आनंद होतो. पासिल उघडून पहातात तर 

त्यात अध्यक्ष श्री  शी यांचे  पुस्तक असते आलण त्यात 

कॉसे्मलटर्क् वापरणे  हे पाश्चात्य फॅड असून स . चँग यांनी 

त्या बाबतीत संयम पाळायला हवा. कारण त्या आता ५५ 

वर्षािच्या आहेत या वयात स दंयि  ही त्यांची प्रायोररटी असावी 

हे त्यांना शोभत नाही, असे पत्रही असते.  

       प्रसंग क्र. ३: के्रमललनच्या मागच्या गल्लीत राहणारे श्री. 

रोमानोव्ह साविजलनक मुत्रीघरात प्रवेश करतात. कायिक्रम 

संपल्यावर ते टॉयलेट फ्लश  करतात. त्यातून मोठ्ठा आवाज 

होतो पण काहीच होत नाही. हात धुवायला जातात तर 

नळाला पाणी येत नाही. अतं्यत वैतागून श्री. रोमानोव्ह 

म्हणतात, “Oh XXXX. I wish I was in America!” 
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दुसरे लदवशी सकाळी त्यांना पोलीस टेशनवर 

नेण्यात येते आलण सैबेररयातील गुलाग नामक के्षत्री 

जाण्याकररता त्यांच्या हातात रेल वेचे लतकीट आलण लनळा 

युलनफॉमि  ठेवण्यात येतो.  

वाचकहो, स्वातंत्र्य देवतेचे मंलदर असलेल्या 

अमेररकेत येत्या बारा  वर्षाित, म्हणजे २०३४ पयांत 

(ऑरवेल यांच्या १९८४ नंतर बरोबर ५० वर्षाित) 

तंत्रज्ञानाचा  भस्मासुर काय थैमान घालेल, ह्ाचे भलवष्य 

वतिवणे  हे माझ्या ब न्सद्धक भरारीच्या पललकडे आहे. 

असं म्हणतात की, गेल्या ५० वर्षाित लवज्ञानाने जेवढी 

प्रगती केली आहे तेवढी गेल्या १००० वर्षाित झाली नाही. 

हे चांगले की वाईट, हे काळच ठरवेल. याबाबतीत टेस्ला 

या इलेन्सक्टरक कारचे लनमािते श्री. इलॉन मस्क याचे 

उदगार मी येथे उद धृत करू इन्सच्छतो. ते म्हणतात.  

“The federal government must rein in 

the technology of artificial intelligence, 

otherwise it will destroy the world.”  

 

*** 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

एक रंगीबरंेगी फुलर्पाखरू  

- सुजाता मिाजि  (लशकागो, इललनॉय)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

एक रंगीबेरंगी फुलपाखरू  
लभरलभर लभरलभर उडताना पालहलं. 

क्षणभर थांबत नव्हते त्याचे पाय. 

आसपासच्या झाडांचे डोळे थकले बघताना. 

आलण झाडं दमली, अरे, सांभाळ, अरे सांभाळ म्हणताना 

पण फुलपाखरू मजेत उडत होतं. 

नव्या तालात, नव्या लयीतं. 

रात्री झाडं पानं हलवून  

आनंदाने सांगत रालहली, एकमेकांना 

फुलपाखराच्या गोष्ट्ी. 

एका पानावर इवले डोळे लमटून झोपलेले फुलपाखरू 

स्वप्नात दंग होऊन पाहत होतं, 

झाडांना उडताना. 

*** 

र्ीन दशकं 
- वासंती मुदकण्णा (लमलनआपोललस, लमनेसोटा) 

    तीन दशकं आलण तीन घटना. घटना 

वेगळ्ा पण मूलभूत ‘अनुभव’ तोच. 

काहीच बदलेले नाही म्हणायचे तर!  

   पलहली घटना एकोणीशे शहाण्णव - 

सत्याण्णवमधे घडली असावी. त्या काळी 

मी पुण्यात टेल कोत (आजची टाटा 

मोटसि) नोकरी करत होते. अलभलजत 

माझा एक समवयस्क सहकारी. आम्ही 

दोघे त्याच्या टेबलाशी बोलत बसलो 

होतो. समवयस्क एवढ्याकरता की गॅ्रजु्यएट झाल्यावर टर ेनी 

म्हणून आम्ही एकाच वर्षी टेल कोत कामाला लागलो होतो 

आलण आमची कारकीदि  समांतर रेरे्षत धावत होती. आमची 

चचाि रंगात आली होती. आय.एस.ओ (International         

Organization for Standardization) - ९०००ची  

अंमलबाजवणी करण्याकरता आम्ही एक नवीन प्रणाली 

(लसन्सटम) लवकलसत करत होतो. तीन वाजले असावेत. 

दुपारची कॉफी कॉफीवाला नुकताच देऊन गेला होता.  

तेवढ्यात आमच्याहून सात-आठ वर्षाांनी लहान 

असलेला वैभव मोठ्या बॉसच्या ऑलफसातून बाहेर पडला 

आलण तीरासारखा सरळ अलभलजतच्या टेबलापाशी आला. 

चेहऱ्यावरचे भाव गंभीर होते. कुठलीही प्रस्तावना न करता 

अलभलजतकडे पाहात म्हणाला, “आय लडड इट. आय 

ररजाइंड”. आवाज थोडा थरथरत होता. अलभलजतने त्याचे 

अलभनंदन केले आलण मुख्य प्रश्न लवचारला, “कुठे जातो 

आहेस? अमेररकेला की ऑटर ेललयाला?” त्या काळात 

संगणक के्षत्रात काम करणारे लोक भारतातल्या भारतात 

फारशी नोकरी बदलत नसत; ती सुद्धा टेल को सारख्या 

प्रलतलष्ठत कंपनीत नोकरी असताना! “अमेररकेला”, वैभव 

म्हणाला. वैभव अलभलजतच्या गू्रपमधे होता म्हणून पुढची पाच

-सहा लमलनटे ते दोघे वैभवच्या जबाबदाऱ्या कोणावर 

सोपवायच्या ह्ा संबधी बोलत रालहले. मग वैभव आपल्या 

टेबलाकडे जाण्यासाठी वळला.  

पंधरा लमलनटांच्या अवधीत वैभवने माझ्याकडे 

एकसुद्धा कटाक्ष टाकला नव्हता. तो जातोय हे पालहल्यावर 

मीच म्हणाले, “वैभव, काँगॅ्रचु्यलेशि!”. वैभव म्हणाला, “थँक 

यू” आलण लनघून गेला. मला वाईट वाटले. फक्त थँक यू! दुेः ख 

आलण राग या दोन भावनांनी माझ्या मनात चललबचल लनमािण 

केली. वैभवची आलण माझी ओळख प्रथम ऑटर ेललयात 

झाली. आमची प्रोजेक्ट स वेगवेगळ्ा कंपन्यांत होती पण 

अनेक शलनवार-रलववार आम्ही एकत्र घालवले होते. त्याची 

बायको आल्यावर तर आमची जास्तीच मैत्री झाली. लशवाय 

आम्ही समदुेः खी होतो कारण टेल कोने प्रथमच असे आपल्या 

कमिचाऱ्यांना परदेशी पाठवले होते आलण आम्हाला येणाऱ्या 

अडचणी  सोडवण्यात पुण्यातल्या अलधकाऱ्यांना काही गरज 

वाटत  नव्हती.  आम्हाला  परदेशी  पाठवले  होते  हेच मुळी  
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कंपनीने आमच्यावर उपकार केले होते. ‘डॉलर देतोय ना? 

मग चूप बसा’ अशी त्यांची वृत्ती होती. आलण एवढी ओळख, 

एवढा घरोबा असताना वैभवने माझ्याकडे एक कटाक्षही 

टाकला नव्हता. जणू काही मी लतथे नव्हतेच! बरं मैत्री 

जाऊदे, पण एक वररष्ठ सहकारी म्हणून तरी ह्ा माणसाने 

माझ्याशी दोन शब् बोलायला हवे होते. हा अनुभव मला 

काही नवीन नव्हता. पुरुर्षांच्या ह्ा जगात मला लोक मी 

अदृश्य असल्यासारखे वागवायचे आलण तोडं उघडून मी 

माझ्या अन्सस्तत्वाची जाणीव करून लदली की, आश्चयािने 

माझ्याकडे पाहायचे.  

पुढची घटना अमेररकेतली. एका मीलटंगमधे कामाचे 

बोलून झाल्यावर आम्ही लतघे गप्पा मारत होतो. जगदीश, 

अली,  आलण मी एकच प्रोजेक्टवर होतो. जगदीश म्हणाला, 

“अली, मला तुझी मदत हवी आहे. मी एक कोसि करतो 

आहे. त्यात लाजि से्कल प्रोजेक्टवर बरेच प्रश्न आहेत. तुझे 

आलण माझे अनुभव लमळून मला प्रश्नांची उत्तरे ललहायला 

सोपे जाईल”. आम्ही लतघे लनरलनराळ्ा शहरांमधे्य होतो 

आलण हे संभार्षण फोनवर चालले होते. अली म्हणाला, 

“कसल्या प्रकारचे प्रश्न आहेत? मी काही फारसे लाजि 

से्कल प्रोजेक्ट केलेले नाहीत पण मला जे काही माहीत 

आहे ते मी तुला सांगेन”. जगदीश म्हणाला, “आज दुपारी 

तुला वेळ आहे का? त्याच वेळी आपण सगळे प्रश्न पाहू.” 

मी हे सगळे बोलणे शांतपणे ऐकत होते.  

ह्ा प्रोजेक्टमधे आम्हाला तीन मलहने झाले होते. ह्ा 

तीन मलहन्यात कमीत कमी तीन वेळेला मी काही मुद्दा 

मांडला की, जगदीश उद्धटपणे काहीतरी बोलायचा. 

इनं्स्टट मेसेजवर बाकीचे सहकारी मला “तो तसाच आहे, 

त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ नको, जाऊ दे” असा सल्ला  

द्यायचे. मला असले असंख्य अनुभव आलेले होते, म्हणून 

मी एकदाही उतले नाही की मातले नाही. आलण आश्चयि 

म्हणजे इतर लोकांशी बोलताना हा माणूस अगदी 

सुसंसृ्कतपणे वागायचा. मग माझ्यावरच का असला 

आततायीपणा? पण असल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं मी 

सोडून लदलं आहे. कारण सातआठ वर्षाांपूवी माझ्या गोऱ्या 

बॉसनं मला सांलगतलं होतं की, भारतीय पुरुर्षांबरोबर काम 

करताना कमी बोल.  

पण त्या लदवशी मला राहवले नाही कारण अलीपेक्षा 

मला असल्या प्रोजेक्टचा जास्त अनुभव होता. पण 

जगदीशनं असं गृहीत धरलं होतं की, माझे अनुभव काही 

महत्त्वाचे नसतील. त्या दोघांचं बोलणं थांबल्यावर मी 

म्हणाले, “जगदीश, तू मला तुझ्या प्रश्नाची उत्तरं लवचारणार 

नाहीयेस असे लदसते आहे. का बरं?” आता मात्र स्वारी 

गडबडली आलण ततपप करायला लागली. मी चूप रालहले. 

शेवटी तो म्हणाला, “यू कॅन जॉइन अस टू.” मी म्हणाले, 

“आय डोन्ट लाइक टू कॅ्रश पाटीज.”  

आलण आता लतसरी घटना. भारतातून शेतीच्या 

कामातील प्रलशक्षणाथी म्हणून आलेला वीसएक वर्षाांचा एक 

मुलगा भेटला. आता अलत उच्चलशलक्षत  मुलं  इथे   लढगाने  
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येतात पण ह्ा मुलाची पाश्विभूमी जरा वेगळी होती. कृर्षी 

कॉलेजमधे्य लशकलेला हा मुलगा; त्याने अमेररकेत 

येण्याची आकांक्षा बाळगली, स्वप्रयत्नांनी त्याने इथे 

प्रलशक्षणाथीची जागा शोधून काढली आलण इथे येऊन 

रालहला. केवढी क तुकाची गोष्ट्! मोठी महत्त्वाकांक्षा आलण 

ती स्वतेः च्या बळावर साध्य करण्याची त्याची लहम्मत पाहून 

मी अगदी प्रभालवत झाले. पुढे इथे माटसिची लडग्री 

लमळवायचा त्याचा लवचार पण मला अगदी भावला! मी 

मनोमन ठरवले की, आपण ह्ाला मदत करायचीच!  

“आतापयांत कुठेकुठे अजि केला आहेस?”, मी 

लवचारले. तो म्हणाला, “एकदोन कॉलेजात अजि केले. 

इथल्या युलनव्हलसिटीत पण केले पण सगळीकडून नकारच 

येतो आहे.” त्याला ॲडलमशन बरोबर  काम हवे होते लकंवा 

लशष्यवृत्ती हवी होती कारण फीचा आलण राहण्या-

खाण्याचा खचि होता. घरून काही पैसे येणार नव्हते. मी 

म्हटले, “माझी मदत हवी असेल तर तुझा रेजुमे पाठव 

मला”. त्याने व्हॉट सॲपवर त्याच्या रेजुमेचा पीडीएफ 

पाठवला. मला एकदोन लठकाणी चांगले बदल करता 

येतील असे वाटले म्हणून मी त्याला म्हटले, “रेजुमेचा वडि 

डॉकु्यमेंट पाठव म्हणजे तुला काही सुधारणा दाखवता 

येतील. आलण तुझे कव्हर लेटरही पाठव”, मी उत्साहाने 

त्याला व्हॉट सॲपवर मेसेज पाठवला. ह्ा मुलाला मदत 

करायचा मला अगदी हुरूप आला होता!  

दोन लदवसांनी त्याचे उत्तर आले, “मी 

प्रकाशकाकांना लवचारू का?” मला कुणीतरी थप्पड 

मारल्यासारखे झाले. मी स्वतेः हून मदतीचा हात पुढे केला 

होता. त्याला मदत करण्याची माझी प्रचंड इच्छा होती. 

आलण इथे हा मला एका पुरुर्षाची मदत मागू का, असे 

लवचारत होता. मी स्त्री होते म्हणून त्याने आपोआप ठरवले 

की, माझी मदत इतकी महत्त्वाची नव्हती. त्याला एका 

पुरुर्षावर जास्त लवश्वास होता; त्या पुरुर्षावर ज्याने मदत 

करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती का नाही, कोण जाणे. 

बहुतेक केली नसणारच; नाहीतर ह्ा मुलाने मला ‘त्याला 

लवचारू का’ असा प्रश्न लवचारला नसता! त्याला दोघांचीही 

मदत घेता आली असती. पण माझी मदत नाकारून 

मलाच ‘अमुकतमुकची मदत घेऊ का’ असे लवचारल्यावर 

मी काय म्हणणार?  

मी म्हटले घे बाबा आलण त्याला मदत करण्याचा 

लवचार सोडून लदला. मीच मदत देऊ करून स्वतेः चा 

अपमान करून घेतला होता! पण त्याला तरी दोर्ष का द्या? 

लपतृसत्ताक समाजात वाढल्याने त्याच्यावर जे संस्कार झाले 

होते त्याप्रमाणे तो वागत होता. माझी मदत करण्याची 

इच्छा ह्ा संस्कारांसमोर दुबळी पडली होती! पण हा काही 

माझा तोटा नाही, अशी मी स्वतेः ची समजूत काढली.   
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- अरुिा मुले्हिकि (डेटर ॉईट, लमलिगन) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

या घराच्या चार लभंती सोडुनी मी जात आहे 

ऊब त्यांची सोडताना वेदना मज खात आहे 

 

वाढताना या घराने पालहिे आहे मिा तर 

आज माझी या घराची एक उरिी रात आहे 

 

िग्नवेदीवर उभी मी घेउनीया पुष्पमािा 

च घड्याचा ताि आलणक सूर सनई गात आहे 

 

जीवनाचा मागि आता केवढा बदिून गेिा 

सोडुनी माहेर माझे सासराची भ्रांत आहे 

 

िग्न होता घेतिा मी सवि भारच मम लिरावर 

ठेवणे नवबंध सारे पे्रमभावे ज्ञात आहे 

 

वाद झािे जर कधीही गप्प बसणे योग्य वाटे 

वाद का ते वाढवावे घर कसे हे िांत आहे 

 

त्या घराचा या घरािी मेळ आता घािते मी 

चािताना वाट ही मी तेवणारी वात आहे 

                           *** 
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भाव मनीच े आह ेका र्झुी र्यारी?  

- अक्षजत िातू (फोल सम कॅललफोलनिया) 

       लवलहरीत राहणाऱ्या बेडकाचे  

तेव्हढेच लवश्व असते. ना बाहेर 

पडण्याची वृत्ती, ना कष्ट्.  

“कूपमंडूक” (लवहीर -कूप, बेडूक-

मंडूक) अशा वृत्तीचे फक्त बेडूकच 

असतात असे नाही, तर काही 

माणसेदेखील असतात. ना त्यांना 

प्रगतीची स्वपे्न, ना ते प्रयत्न करतात. 

पण ही वृत्ती त्यांनी सोडली पालहजे. खालील कलवता अशाच 

“कूपमंडुकाला” उदे्दशून आहे आलण जणू मी लवचारीत आहे 

की, कसे प्रयत्न करशील व त्यासाठी माणसां तुझी तयारी 

आहे का? 

 

आिे का तुझी तयािी?  
 

लवलहरीतच क लतक धन्य मानणारा तू मंडुकच की 

थोडे श्रम कर, जरा मान उंच करून बघ की 

 

सात समुद्राला पार करणे तर जाउंदे की 

बाहेरील एका लाटेवर तरी आरूढ हो की  

 

अरे लनदान तशी थोडी स्वपे्न तरी बघ की 

तेच तेच रहाटगाडगे कवटाळत बसशील लदवस लकती 

 

लवलहरीतून चंद्र 'फक्त' लदसतो, नाही लागत हाती 

पकडायचे जर तेज सूयािचे, तर बाहेर तरी पड की 

  

डबक्यातल्या बेडकांमधे वरचढ, ही नाही यशाची लसद्धी 

बाहेरील खारीचे प्रयत्नच सेतू बांधतात, हे ममि जाण की 

 

काय म्हणतोस? त्या गोतावळ्ातून बाहेर कसा येऊ की 

अरे, त्या रहाटगाडग्यावर चढ, अन बाहेर उडी घे की! 

 

होय, खरचटेल कदालचत तोडताना, हे आत्मसंतुष्ट् वतुिळ की 

अरे मानवा, नव्याला जन्म देताना, आईसुद्धा रक्ताळतेच की  

 

इलतहासातले ‘सूयि’ बसल्या जागी नाही अवलचत उगवले की 

(जग)रहाट तोडण्याचे स्वप्न बघण्याचे, धाडस त्यांनी केले की 

 

इलतहास घडतो तेव्हा, जेव्हा होते लवलहरीची वाहती नदी की 

प्रश्न असा बेडका, तुझ्यात इच्छा, अन्सस्मता आहे की नाही! 

 

*** 
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किीकिीच ेधमत्र 

- सायली िातू  

   (सान्ता क्लारा, कॅललफोलनिया) 

        

 
 
 

 

 

 

 

स्वतेः हून बोिायिा आिे  

तर ते तुिा आवडत नाही, 

आलण नाही बोििं तर म्हणायचं 

की, का बोित नाही? 

 

कधी कधी घट्ट मैत्री 

तर कधी कधी परकं, 

कधी कधी वाहून जायचं  

तर कधी फक्त वरवरचं  

 

कधी कसं वागावं ह्ाची  

मनात खूप घािमेि असते  

कारण माझ्यासाठी मैत्री ही  

फक्त कधीकधीची नसते 

              *** 

पाि १४ वरूि पुढे - कथा- 

मला कािी सांगायंिय! 
     “मारा साल्यािा. आमच्या पूजनीय 

गुरंुना खोटा ठरवतो! सोडू नका त्यािा, 

मारा.“... िोकं ओरडत होते आलण 

बरोबरीने दगडही मारत होते. एव्हाना 

मी व्यासपीठावरून खािी पडिो होतो 

आलण मदतीसाठी क्षीण आवाजात 

स्वामीनंा हाका मारत होतो, पण व्यथि. 

स्वामीपंयांत माझा आवाज पोहोचत 

नव्हता. माझा त्यांच्यािी असिेिा संपकि  

तुटिेिा होता, कदालचत - कायमचा! 

मृतू्य माझ्या समीप येत होता; 

मागून, “गुरुदेव की जय, गुरुदेव अमर 

रहे” असा नारा ऐकू येतच होता.    

 (टीप:- कथानक काल्पलनक असून 

कुठल्याही श्रध्देच्या प्रचाराथि अथवा 

लवरोधाथि नाही. ) 

*** 

‘कॅम्र्प वधळवड,े कोल्हारू्पर’- संधहर्चे्या जन्माधवषयी 

-मीिा िेरुिकि (कें डॉल पाकि ,  न्यू जसी)  

       यंदाच्या १३ ऑगटिा  आमच्या ‘कॅम्प वलळवडे 

कोल्हापूर’ या  नाटकाचा  पलहिा  प्रयोग अटिांलटक 

लसटीच्या बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या अलधवेिनात अतं्यत 

यिस्वीररत्या संपन्न झािा आलण पे्रक्षकांना इलतहासात 

िुप्त   झािेल्या  पण   महाराष्ट्र    आलण   भारतासाठी 

ग रविािी असिेल्या पानाची प्रथमच ओळख झािी. 

पे्रक्षकांनी नाटकाची   संलहता, अलभनय, संगीत, 

सादरीकरण  सगळ्ािाच  दाद लदिी. अनेकांचे फोन 

आिे,  मेसेजेस  आिे, फेसबुकवर प्रलतलक्रया आल्या 

पण सगळ्ाना ‘तुिा हा इलतहास कसा सापडिा‘, याचे कुतूहि सवािलधक होते. 

 त्यांच्यासाठीच हा िेखप्रपंच. 

  साधारणतेः  दरवर्षी मी ऑस्करिा  नॉलमनेट झािेिे लचत्रपट बघते. तसा 

२०१८ िा मी Zookeeper’s Wife हा लचत्रपट पालहिा.  पोिंडमधीि वॉसाि  या 

गावातीि एका झ-ूकीपरची बायको ३०० पोलिि मुिांना किी  वाचवते,  याची 

रंजक गोष्ट् या लसनेमात आहे. लसनेमा संपल्यावर मी नेहेमीप्रमाणे  लवलकपीलडया 

उघडून  त्यात   लसनेमाची   लांबलचक  सत्यकथा   वाचायिा  सुरुवात  केिी. 

िेखाच्या िेवटी जगात  अन्य   भागात पोलिि मुिे  कुठे  वाचविी  गेिी  याची 

मालहती होती, त्यात भारताचाही सहभाग  असल्यालवर्षयी लिलहिे  होते. िेखात 

नवानगरच्या राजाने १००० मुिांना दत्तक  घेतल्याची मालहती  होती. ती वाचून 

माझे डोळे लवस्फारिे गेिे. एवढ्यात  पुढच्या  पररचे्छदाने   तर मिा टुणकन 

उडविेच कारण त्यात  आपल्या  कोल्हापूरच्या  संस्थानाने  १९४३-१९४८ या 

काळात  जवळच्या  वलळवडे गावी बराकी  बांधून ५००० बायकामुिांना आसरा 

लदिा   होता  याचे  सलवस्तर  वणिन  होते.  काय आपल्या   कोल्हापुरात ५००० 

पोलिि बायकामुिे होती? आलण तीही चक्क ५ वरे्ष? मग िागिीच मी यूटु्यब- 

वर याबद्दि काही मालहती आहे का,  हे बलघतिे आलण  जणू  मिा अलिबाबाचा 

खलजनाच   लमळािा. यूटु्यबवर  अनेक  पोलिि  िोकांचे, िाहू महाराजांचे, 

पोलििमधून,  इंन्सग्लिमधून  भरपूर इंटरव्ह यु  आहेत. वॉंडा   आलण  वसंत 

कािीकरांची पे्रमकहाणी आहे. वॉंडाच्या नणंदेचे  आपिी  पोलिि  वलहनी 

पुरणपोळीपासून   कसा स्वयंपाक करते,   याच्या मुलाखती आहेत, अिोक 

कािीकरची  आपल्या  आईवडिांबाबत   मुलाखत आहे. अबबब, इतकी 

मालहती होती यूटु्यबवर की मी पहाटे चार वाजेपयांत  जागी होते सगळं बघत. 

  सकाळी उठल्या उठल्या मी  कोल्हापुरातच जन्मलेल्या आलण स्थालयक 

माझ्या जावेिा फोन केिा. ‘तुम्हािा वलळवडे कॅम्पलवर्षयी लकती मालहती आहे?‘ 

असे  लवचारल्यावर, ‘काय वलळवडे? कसिा कॅम्प? काहीही मालहती नाही, 

ऐकिेिेही नाही‘ असे उत्तर आिे. मग मी माझ्या  पररलचतांपैकी कोण कोण 

कोल्हापूरचे आहेत त्याची एक यादी केिी  व सवाांना  धडाधड  फोन करायिा 

 सुरू केिे. पण सगळीकडून  नन्नाचा  पाढा. आता मात्र  मिा   फारच  आश्चयि  

वाटायिा िागिे.  

‘३००  पोलिि मुिांना   वाचविे’,   म्हणून   हॉलिवुडिा   एक  लसनेमा 

बनवावासा वाटतो आलण  त्याच्या लकतीतरीपट  पोलिि  मुिांना  वाचवल्याचा  

इलतहास माझ्या देिात घडिा तरीही बॉिीवूड  मराठी  इंडटर ीसकट  इतर   

कोणािा त्याची खबरही नाही? लवलकपीलडयावरचा इतका  िांबिचक  िेखही  

कोणाच्या वाचनात नाही? पररलचतांकडून मालहती काढायचा प्रयत्न फसल्यामुळे 

 मीही ती गोष्ट् हळूहळू लवसरून गेिे.  
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         २०२१च्या फेिुवारीत मी जेव्हा माझ्या अवघा रंग 

एकलच झािा या नाटकावर लसनेमा बनवायचे ठरविे तेव्हा 

कोणीतरी ‘कोल्हापूरिा  जा सगळी  िोकेिि  त्या एकाच 

 गावात लमळतीि‘  असे  सुचविे. कोल्हापूरिा  तीन लदवस 

 राहून मी िोकेिि िोधिी. लतथे असतांना कोणी वलळवडे 

 कॅम्पलवर्षयी ऐकिे आहे  का,   असे लवचारिे. कोणािाही 

 कसिीही मालहती नव्हती. खूप चुकचुक वाटिी मनािा. 

         मंुबईिा परत आिे. अमेररकेिा परतण्याआधी राज 

बांदेकर या लमत्राच्या आईिा भेटायिा गेिे असताना त्यांच्या 

तोडूंन त्यांचा जन्म व बािपण कोल्हापूरमधे्य गेिे असल्याचे 

कळिे आलण अनाहूतपणे त्यांना प्रश्न केिा, 

 ‘तुम्हािा लतथल्या   वलळवडे   गावी  पोलिि िोकांचा  

कॅम्प होता,  त्याची  काही  मालहती  आहे?‘ त्यावर   त्या 

म्हणाल्या, “हो, अग मी िहान   होते ना   तेव्हा    त्या  मुिी  

  यायच्या गावात  रलववारी- आम्ही   बघायचो   ना   त्यांना! 

मी  िग्न होईपयांत  कोल्हापुरातच  होते.  तेव्हा लिलटिांचं  

राज्य   होतं. तरी  त्या   लिलटिांच्या  मुिीपेंक्षा    या  मुिी 

वेगळ्ा  लदसायच्या,   वेगळं बोिायच्याही. म्हणून   िक्षात 

रालहल्या हो;   आलण   त्यातल्या   एकीने  तर   आमच्या    

िेजारच्या   िीकर  वलकिांच्या मुिािी िग्न   केिं ना. 

 मोठी बातमी होती कोल्हापुरात ती त्यावेळी.” 

आलकि लमडीजची युरेका मोमेन्ट  काय  असेि,  ती मी 

अनुभवत होते.  लवलकपीलडया, यूटु्यबवर बलघतिेिी सगळी 

 मालहती समोरची व्यक्ती घडाघडा सांगत  होती. मी त्यांना 

 लमठीच मारिी. “तू   िोधत होतीस का  यालवर्षयीची  

मालहती?”, -राजच्या  आईनी    लवचारिे.   

        मी त्यांना तीन वर्षाांपासूनचा  सगळा   पाढा ऐकविा. 

त्या म्हणाल्या, “अग माझ्याकडे त्या कालिकरांची सून 

ज्योती लहचा फोन नंबर आहे. मी िावते, तूच बोिून घे.” 

आंधळा मागतो एक डोळा आलण देव देतो दोन, 

असाच प्रकार होता हा. मी ज्योतीताईंिी बोििे. त्यांनी 

अजून खूप मालहती लदिी. त्या म्हणाल्या, “अहो 

आमच्याकडे सासूबाईंच्या कॅम्पाचे फोटोही आहेत.” मिा 

खूप हळहळ वाटिी. मी म्हटिं, “अरेरे, मी चार लदवसांपूवी 

होते कोल्हापुरात. तेव्हा कळिं असतं तर बरं झािं असतं. 

तरीपण मी प्रयत्न करते परत एकदा कोल्हापूरला यायचा.” 

ज्योतीताई म्हणाल्या, “अहो इतक्या िांब किािा येता 

फोटो बघायिा? आमचा एक दीर मंुबईिा रहातो 

त्याच्याकड़े  असेच सगळे फोटो आहेत. त्यािा भेटा ना.” 

ज्योतीताईंनी मिा अिोक कािीकरांचा फोन नंबर लदला. 

दुसऱ्याच लदविी मी त्यांच्या ऑलफसमधे्य गेिे. अिोकने 

खूप फोटो दाखविे. एक २०१७चा इंलडयन एर्क्पे्रसचा 

अंकही दाखविा ज्यात या The forgotten past या 

िीर्षिकाखािी एक दीघि िेख लिलहिा होता.  

दुदैवाने िगेचच कोन्सव्हडची महामारी सुरू झािी 

आलण सगळे व्यवहार  ठप्प झािे. त्यात माझे लसनेमाचे 

लॅनही. तेवढ्यात अमेररकेत बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या 

पुढच्या अलधवेिनाची घोर्षणा झािी.  

अलधवेिन आमच्या नू्य जसीमधे्यच होते. माझ्या 

कमिभूमीसाठी अलधवेिनात काहीतरी कायिक्रम सादर 

करणे हे माझे आद्य कतिव्य होते. लवचार करता करता 

एकदम वाटिे “Why not camp Valivade”? मी खूप 

खोदकाम केिेिेच होते, ते जरा अजून खोि व्हायिा 

पालहजे होते इतकेच. कॅम्प होता, त्यात पोलिि बायका मुिं 

होती एवढे माहीत होते पण संलहता लिलहण्याच्या दृष्ट्ीने ती 

मुिं इथेच का होती? इतका मोठा लनणिय कोणी घेतिा? 

कोल्हापूर संस्थानाने वा लिलटि सरकारने त्यांना भरीस 

पाडिे? त्यांचं  खाणलपणं  काय होतं  इत्यादी सलवस्तर 

 आलण सत्य मालहती जरूर होती. 

         मी इलतहासाच्या जाणकारांचा िोध घ्यायिा  

सुरुवात केिी. अलवनाि धमािलधकारी नुकतेच अमेररकेत 

आमच्या घरी येऊन गेिे होते. त्यांच्या चाणक्यसंस्थेकडून 

मालहती लमळेि वाटून त्यांना फोन केिा. त्यांनी एकाचा 

संपकि  करून लदिा, ज्याने काही िेख पाठविे. माझी 

मैत्रीण सुनीता फाटक लहचे वडीि प्रभाकर मायदेव 

कोल्हापुरात स्थालयक झािे आहेत. त्यांना फोन केला. 

त्यांना जरी या लवर्षयाची मालहती नव्हती तरी त्यांनी काही  

लदवसातच मिा िेखांचे अक्षरिेः  भांडार पाठविे. सगळे 

िेख वाचून मी क्रमवार इलतहास लिहून काढिा. त्यातून 

महत्त्वाचे दुवे लनवडून संलहतेचा आराखडा लिलहिा. तरी 

सुरुवात किी करावी हे कळत नव्हते. मग एका िेखात 

वलळवडे कॅम्पाचे फाळणीनंतर गांधीनगर असे नामकरण 

होऊन त्यात लसंधी लनवािलसत राहायिा आिे, ही मालहती 

लमळािी आलण मिा संलहतेची सुरुवात आलण िेवट 

लमळािा. दोन प्रचंड लनवािलसत समुदायािा ज्याने आसरा 

लदिा, सांभाळिे, रुजविे, आपिेसे केिे त्या कॅम्प 

वलळवडेिा लहरो बनवून मी संलहता संपविी आलण 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या कायिक्रम सलमतीला पाठविी. 

त्यांच्याकडून मिा होकार कळेपयांत नोव्हेंबर उजाडिा.  

मग मी काटची जमवाजमवी सुरू केिी. सगळ्ा जगाच्या 

इलतहासािी संिग्न असिेल्या ह्ा लवर्षयावर मु्यलझकिच 

करायचे हे मी ठरविे होते; िॉडवे मु्यलझकल्सचा प्रचंड 

पगडा आहे ना मनावर! त्यानुसार ज्यांना अलभनय व नृत्य 

दोन्ही जमते अिाच किाकारांची लनवड केिी. 

नाटकासाठी मिा माझ्यािी सूर जुळतीि असा संगीतकार 

पालहजे होता. लवचाराअंती भारतातून कोणी घेण्याऐवजी  

माझा भाचा, ज्यािा कानडी लसनेमात खूप पुरस्कार 

लमळािेिे आहेत, अिा जीवन बेटीगेरीची लनवड केिी. 

     हसतमुख, मृदुभार्षी, ज्यािा वेटनि आलण भारतीय 

संगीतात गती आहे असा जीवन सतत सहा मलहने 

माझ्याबरोबर काम करत होता. नाटकात पोलिि, इंन्सग्लि, 

मराठी गाणी आहेत आलण तीही १९४० सािाची. जीवनने 

सहा मलहने माझी कटकट सोसून त्या काळानुरुप वाद्यांचा 

 जास्त भरणा नसिेिे अप्रलतम  संगीत केिे. 

      जानेवारी २०२२मधे्य काटसमोर पलहिे वाचन केिं. 

सगळ्ांना लवर्षय माहीत नव्हता पण न्सिप्ट खूप आवडिं. 
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वाचन झाल्यावर एका किाकाराचा, रवी बोडसचा मिा 

फोन आिा. ‘मीना, जरा न्सिप्टमधिा इलतहास पडताळून 

बघ; तू सगळे लनणिय राजाराम महाराजांनी घेतिे असं 

लिलहिंयस पण राजाराम महाराजांचं १९४० सािी बडोद्यात 

घोड्यावरून पडून अपघातात लनधन झािं, असं गूगि 

म्हणतंय. 

मिा आश्चयि वाटिं. माझ्याकडच्या िेखात राजाराम 

महाराजांची दुसऱ्या महायुद्धात लहटिर लवरुद्ध 

िढण्यासाठी राजाराम रायफल्स अिी सैन्याची तुकडी 

होती अिी मालहती होती. त्यामुळे चलचिलिी त्यांची बोिणी 

होणे सहज िक्य होते पण मी परत मालहती पडताळली. 

रवीचे बरोबर होते. अरेच्चा. मग १९४३ सािी घडिेल्या या 

घडामोडीचें इतके महत्त्वाचे लनणिय कोणी घेतिे असतीि? 

परत जाणकारांची िोधािोध सुरू झािी. िेवटी 

कोल्हापुरातीि प्रख्यात डॉक्टर सूरज पवार याच्या 

ओळखीमुळे राहुि लिंदे हे कोल्हापूर राजवाड्यातीि 

इलतहास संिोधक मदतीिा आिे. त्यांनी खूपच मदत केिी

-अनेक गोष्ट्ीवरचा पडदा दूर केिा. वेिभूरे्षची तसेच, 

आमच्या किाकारांना कोल्हापुरी िब्ोच्चार म्हणण्यातही 

मदत केिी. राहुि लिंदे ह्ांचे आमच्या नाटकावर अमाप 

 उपकार आहेत. 

भारतीय आलण जागलतक इलतहासातीि सत्य 

घडामोडीनंा कल्पनािक्तीचे कोदंण चढवून लिलहिेल्या   

संलहतेचे मी पाच वेळा पुनलेखन केले, तेव्हा कोठे ती 

 मनासारखी उतरिी.   

        नंतर पाच मलहने दर लवकें डिा तािमी करून १३ 

ऑगट २०२२िा या नाटकाचा पलहिा प्रयोग अटिांलटक 

लसटी कन्व्वे्हन्व्िन 

सेंटरमधे्य सादर 

झािा. नेपथ्य जुजबी 

होते पण मागे 

स्लाईड सचा मुक्त 

हस्ताने वापर केिा 

होता. ऑलडओ-

लवजु्यअल  स  

जीवननेच केिे होते. 

थोडा माईकचा 

प्रॉबे्लम झािा; पण 

पे्रक्षकांनी सांभाळून 

घेतिे. आजवर कधी 

न ऐकिेिा व 

मु्यलझकि 

टाईिमधे्य सादर 

केिेिा इलतहास 

सवाांना अलतिय 

भाविा. प्रयोगाची 

बोिावणी येऊ 

िागिी.  

अनेक प्रयोग होतीिही पण पलहल्या प्रयोगाची मजा काही 

औरच.  

या पलहल्या प्रयोगािा अजून एक अतक्यि घटना 

घडिी. कन्व्वे्हन्व्िन सेंटरने आम्हािा ‘जो’ नावाचा अमेररकन 

मदतनीस लदिा होता. आमचे भारतीय, परकीय असे 

वेगवेगळे कॉस्चु्यम्स पाहून त्याने ‘कोठचे नाटक करता 

आहात?’ असे आमच्यातल्या ग तम पाटणकर या 

किाकारास लवचारिे. ‘भारतात वलळवडे नावाच्या जागी 

५००० पोलिि िोक रालहले होते, त्यावरचे नाटक आहे’, 

असे ग तमने त्यािा सांलगतिे. जो म्हणािा, “मिा मालहती 

आहे त्या कॅम्पालवर्षयी“, आलण आमचे नाटक चािू असताना 

त्याने त्याच्या पुण्यात राहणाऱ्या एका मैलत्रणीिा फोन केिा. 

लतने ताबडतोब ग तम जे पात्र रंगवत होता त्या लमटर पेरी 

या लिलटि ऑलफसरचा लजवंत असतानाचा खरा फोटो 

पाठविा.  

हे सारे अलवश्वसनीय वाटावे असे होते. यावर कळस 

झािा अलधवेिानंतरच्या दुसऱ्या आठवड्यात. अलमत 

गुिवाडी नावाच्या किाकाराचे कामालनलमत्त वॉसाििा जाणे 

झािे. त्याने लतथे गेल्यावर अनेक जागांचे िोध घेतिे आलण 

एका बागेत त्यािा संगमरवरी दगडावर कोरिेिा िेख 

लमळािा (फोटो पान ४० वर.) त्याच्या साठी हा अलतिय 

भावलनक क्षण होता. फोटो त्याने आमच्याबरोबर  िेअर 

केल्यावर आमच्यासाठीही  तो  अलतिय भावलनक क्षण 

बनिा. १९४३  ते १९४८ सािी घडिेल्या या घटनेकडे 

भारताने, महाराष्ट्र ाने जरी कानाडोळा केिा असिा तरी 

पोिंड देिाच्या दृष्ट्ीने ही घटना आजही ताजी आहे.  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

 ‘कँप वक्षळवडे, कोल्हापूि’ 
सिभागी किाकाि - 
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      आजही वलळवडे कॅम्पमधीि िोकांचा जगात दर दोन 

वर्षाांनी कोठे तरी मेळावा भरतो. या मेळाव्यािा अिोक 

 कािीकर आवजूिन उपन्सस्थत राहतात.  यंदाच्या जुिै 

 मलहन्यात कोल्हापूरच्या  संभाजी महाराजांचा  वॉसािमधे्य  

सत्कार झािा. मी  परवा  माझ्या जवळच्या  बँकेत गेिेिी 

असताना एका  पोलिि बाईिा कॅम्प वलळवडेलवर्षयी 

 सांलगतिे तर लतच्या डोळ्ातून घळाघळा अशू्र वाहू िागिे. 

कारण लतची  सासू व सासूची बहीण  (मावससासू ) दोघीही  

 वलळवडे कॅम्पात होत्या आलण त्यांच्याकडून लतने या 

 कॅम्पालवर्षयी  अनेक हृद्य घटना  ऐकिेल्या आहेत. गेल्या  

सहा  मलहन्यात आमच्या  नाटकािी  लनगलडत  असिेल्या  

अनेकांचा वलळवडे कॅम्पमधे्य रालहिेल्या कोणा ना 

कोणािी  अचानक कल्पना नसताना संपकि  झािेिा आहे. 

हा लवलचत्र योगायोगच! म्हणून मिा आश्चयि वाटतंय की,  

गेल्या ७५ वर्षाित कोल्हापूर संस्थानािा उदात्त करणाऱ्या या 

घटनेची अलजबात चचाि का बरंनाही झािी? भरपूर टुलडओ 

असिेल्या या कोल्हापूर नगरीत या लवर्षयावर एखादा 

लचत्रपट का बरं नाही लनघािा?  

कदालचत ते शे्रय मिा लमळायचे असेि म्हणून?  

आलण जर असे असिे तर,  

 Oh Well,  why am I  complaining? 

*** 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

“ॐ नमो जी आद्या” र्पधहला अध्याय 

- अरुि क्षिसिगंड (बेिव्ह यू, वॉक्षशंग्टि) 
 
  “A Classic is something 

that everyone wants to 

have read, but nobody 

has read it.” माकि  टे्वनचे हे 

कोटेशन बऱ्याच जणांनी 

ऐकले असेल. शेकिीअरची 

नाटके, काललदासाचे मेघदूत, 

वेद, भग्वद्गीता ही अशा 

“क्लालसर्क्”ची उदाहरणे 

आहेत.  

ज्ञानेश्वरीही अशीच, न वाचलेली पण वाचायलाच 

हवी, अशी क्लालसक आहे. सवि मराठी भार्षकांना ज्ञानेश्वरी 

ऐकून मालहती असते. काही जणांना त्यातले पसायदान 

माहीत असते, ते शाळेत पुस्तकात धडा असतो म्हणून 

लकंवा लता मंगेशकरांच्या गाण्यामुळे.  

मी त्यातलाच एक आहे.  

कॉलेजात असतांना भाव्यांच्या महाराष्ट्र  सारस्वतात 

ज्ञानेश्वरीचे (आलण त्यातल्या नवव्या अध्यायाचे) वणिन 

वाचून मीही ज्ञानेश्वरी वाचायचे ठरवले होते. त्यालनलमत्ताने 

ज्ञानेश्वरी आलण ज्ञानेश्वरीवरील आणखी चार-पाच पुस्तके 

गोळा केली होती. पण ती नेहेमीसारखी शेल फवर पडून 

रालहली. एकही वाचून झाले नाही.  

शेवटी संपूणि ज्ञानेश्वरी नाही, तर एक अध्याय तरी 

वाचून बघावा असे ठरवले. इतकी वरे्ष झाली तरी ती अजून 

वाचून का झाली नाही, ते वाचायला सुरुवात केल्यावर 

कळले. ज्ञानेश्वरी मराठी भारे्षत असली तरी ते मराठी आहे 

जवळजवळ आठशे वरे्ष जुने आलण लवर्षय अध्यात्म, वैलदक 

परंपरा असा अगम्य; त्यामुळे वाचायचा उत्साह लगेच कमी 

व्हायला लागतो.  

तमाम भारतवासीयांना, कुठल्याही धमािचा असो, 

गीता ऐकून तरी मालहती असते. भगवान श्रीकृष्णाने 

अजुिनाला उपदेश केला आलण युद्ध करणे हे कधीकधी 

अटळ असते, पण ते पाप नाही हे समजावून सांलगतले व 

त्याला युद्धाला तयार केले हा भाग सवाांनाच माहीत असतो. 

पण पूणि वाचून गीताभ्यास करणारे कमीच.  

संसृ्कतमधे्य असल्यामुळे व लवर्षय गहन असल्याने 

गीता हा गं्रथ वर म्हणाल्याप्रमाणे एक क्लालसकच आहे. 

वाचण्याच्या यादीत असलेले पण न वाचलेले. 

ज्ञानेश्वरकालीन महाराष्ट्र ात तर याहूनही वाईट न्सस्थती 

असणार. त्याकाळी लललहणे-वाचणे फक्त उच्चवणीय 

पुरुर्षांनाच करायची परवानगी होती. त्यातही संसृ्कत 

लशकणारे कमी. पाठ करून म्हणण्यावर भर. अथि 

समजणारे त्याहूनही कमी असणार. त्यामुळे आमजनतेला 

गीतेचा अथि जर सांगायचा असेल तर तो आमजनतेच्या 

भारे्षतच सांगायला पालहजे असे ज्ञानेश्वरांनी ठरवले आलण 

नुसता शब्शेः  भार्षांतर करून अथि न सांगता रोजच्या 

अनुभवातली उदाहरणे देऊन, लवस्तार करून सांगायला 

हवा हेही कळले. त्यामुळे, गीतेच्या पलहल्या अध्यायात 

सते्तचाळीस श्लोक असले तरी ज्ञानेश्वरीच्या पलहल्या 

अध्यायात दोनशे पंचाहत्तर ओव्या आहेत. म्हणजे  

ज्ञानेश्वरी ही गीतेची “सुधारून वाढवलेली आवृत्ती” आहे, 

हे  ज्ञानेश्वरीच्या पलहल्या अध्यायातच उघड होते. 
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एिेवे्हटि व्हशाि 

ऑलफसातल्या एलेवे्हटरमधून वर जातांना साहेबाची 

गाठ पडली की, थोड्या गप्पा होतात. तो (लकंवा ती) सहज 

तुमच्या कामालवर्षयी च कशी करतो (लकंवा करते). 

साहेबाची फ्लोअर येऊन तो उतरून जायच्या आधी दोन 

लमलनटात तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टची टॅटस, महत्त्वाचे मुदे्द 

सांगता. याला “टू लमलनट एलेवे्हटर व्हशिन” असे म्हणतात.  

गीतेच्या पलहल्या अध्यायाचे असे एलेवे्हटर व्हशिन 

सांगायचे झाले तर ते असे होईल: 

“महाभारतातील कुरुके्षत्रावर होणाऱ्या भारतीय 

युद्धाला क रव आलण पांडव सज्ज झाले होते. समोरासमोर 

वू्यहरचना करून दोन्ही बाजू तयार होत्या. अजुिनाने 

श्रीकृष्णाला आपला रथ दोन्ही सैन्यांच्यामधे्य पाहणीसाठी 

उभा करायला सांलगतले. पाहणी करताना लवरुद्ध बाजूला 

स्वतेः चे चुलत बंधू, शंभर क रव, इतर नातेवाईक, गुरु 

भीष्माचायि, द्रोणाचायि अशी मंडळी बघून, केवळ राज्य 

लमळलवण्यासाठी युद्ध करून या आपल्या आप्तस्वकीयांचा 

वध करावा लागणार, या लवचाराने अजुिनाच्या मनाची 

चललबचल होते. 

“लहंसाचार करून, आपल्या नातेवाईकांना आलण 

इतर लमत्रांना मारून टाकणे योग्य नाही असे अजुिनाला 

वाटते. “राज्य लमळो न लमळो, पण हे दुष्कमि माझ्याच्याने 

होणार नाही” असे तो श्रीकृष्णाला सांगतो आलण स्वतेः चे 

धनुष्य खाली ठेवतो.  

अजुािक्षवषादयोग  

वर लदलेले पलहल्या अध्यायाचे एलेवे्हटऱ व्हशिन 

अगदीच त्रोटक आहे. गीतेच्या पलहल्या श्लोकापासून 

म्हणजे “धमिके्षते्र कुरुके्षते्र” पासून ते शेवटच्या “अजुिनलवर्षाद 

योगो नाम प्रथमोध्याय:” या सते्तचाळीसाव्या श्लोकापयांत 

क रव-पांडवांच्या युद्धाच्या तयारीची आलण अजुिनाच्या लद्वधा 

मन:न्सस्थतीची बरीच मालहती आहे.  क रवांचे वडील धृतराष्ट् 

जन्मांध होते. संजयाला लदव्यदृष्ट्ी होती त्यामुळे तो 

कुरुके्षत्रावर होणाऱ्या घडामोडी राजवाड्यात बसून बघू 

शकत होता. त्याला “मला युद्धाच्या घडामोडी आलण 

बातम्या सांग”, अशी धृतराष्ट्र  आज्ञा करतो. संजय आपल्या 

लदव्यदृष्ट्ीने कुरुके्षत्रात काय काय होते आहे हे सांगायला 

सुरुवात करतो. म्हणजे हल्ली  आपण जसे इराक, 

अफगालणस्तान लकंवा युके्रनमधे्य चाललेल्या युध्दाचे लाइव्ह

-अपडेट आरामात घरी बसून टीव्हीवर बघतो, तसाच 

प्रकार झाला.  

गीतेच्या पलहल्या अध्यायाच्या उरलेल्या सेहेचाळीस 

श्लोकात संजयाने सांलगतलेल्या हलककतीचे दोन भाग 

करता येतील.  

पलहल्या भागात क रव आलण पांडवांच्या सैन्याची 

तयारी कशी आहे ते व दुसऱ्या भागात अजुिनाला आपल्या 

आप्तस्वकीयांशी युद्ध करावे लागणार, त्यांची हत्या करावी 

लागणार याचा लवर्षाद होतो, त्याचे वणिन आहे. क रव आलण 

पांडव या दोघांकडे कुठले अलतरथी आलण महारथी आहेत,  

त्यांनी सैन्यरचना कशी केली आहे हा पलहल्या भागातला 

उले्लखनीय तपशील. 

दुयोधन प्रथम भीष्मांना पांडवांनी सैन्यरचना कशी 

केली आहे, त्यात अजुिन, भीम, लवराट, सात्यकी हे आलण 

इतर योदे्ध तयार आहेत, याचे वणिन आहे. क रवांचे सैन्य 

कसे अफाट आहे आलण पांडवांचे सैन्य कसे मोजकेच 

आहे, असे दुयोधनाने सांलगतल्यावर भीष्म शंखनाद करून 

युद्धाला सुरुवात करायची तयारी झाली आहे असे 

दाखवतात. पांडवांच्या बाजूला श्रीकृष्ण त्याचा पांचजन्य 

आलण अजुिन त्याचा देवदत्त नावाचे शंख फंुकतात. दोन्ही 

बाजंूनी शंखनाद, रणदंुदुभी, ढोल यांचा भयंकर मोठा 

आवाज सुरू होतो.  

युद्धच काय पण इतरही िधेत मोठा आवाज करून 

शतू्रची घाबरगंुडी करण्याची पद्धत सवि प्राण्यांत आहे. वन्य 

पशूच काय पण घरगुती कुत्री, मांजरी पण प्रथम वॉलनांग 

लदल्यासारखे गुरगुरतात. कराटेसारख्या यूयूतु्स खेळातही 

मोठ्याने ओरडत हल्ला  करतात. त्यामुळे शंखनादाचे 

आश्चयि वाटत नाही. पण शंखांना नावे लदलेली होती याचा 

अथि इतर आयुधांबरोबर शंख हा योद्ध्ांचे महत्त्वाचे आयुध  

असावे असे लदसते. गीतेच्या पलहल्या अध्यायाचा दुसरा 

भाग, अजुिन श्रीकृष्णाला त्याचा रथ दोन्ही सैन्यांच्या मधे 

उभा करायला सांगतो तो, एकलवसाव्या श्लोकापासून सुरू 

होतो.  

दोन्ही सैन्यांच्या मधे उभे रालहल्यावर अजुिनाला 

लवरुद्ध बाजूला त्याचे भाऊ क रव, भीष्म-द्रोणाचायािदी गुरू 

आलण इतर बरीच जे्यष्ठ मंडळी लदसतात. त्या सवि 

जवळच्या लोकांशी युद्ध का करायचे हा प्रश्न पडतो.   

तो श्रीकृष्णाला, “मला असा लहंसाचार करून राज्य 

लमळवायचे नाही. हे सविजण युद्धाला आनंदाने तयार झाले 

असले तरी त्यांना हे समजत नाही की, यात लवजय 

कोणाचाच नाही. क रव पापी असले तरी त्यांना मारण्यात 

मला पुण्य कुठले? मलाही पापच लागणार. लवजयी होऊन 

इहलोकांत राज्य केले तरी नंतर मला नरकातच जावे 

लागणार. अशा संघर्षाित दोन्ही कुळांचा नाशच आहे.  

“क रवांनी मला पराभूत करून मारून टाकले तरी 

चालेल. पण मला हे लनरथिक युद्ध नको” म्हणत अजुिनाने 

त्याचे धनुष्य खाली ठेवले,  

“ॐ िमो जी आद्या”  

गीतेच्या पलहल्या अध्यायाची सुरुवात- “धृतराष्ट्र  

उवाच  धमिके्षते्र कुरुके्षते्र” अशी होते. पण ज्ञानेश्वरीचा 

पलहला अध्याय मात्र आद्य तत्त्वाला नमन करून होतो. 

ज्ञानेश्वरांनी तब्बल पलहल्या ८४ ओव्या प्रस्तावना, गुरंुना 

नमन, इ. साठी वापरलेल्या आहेत. त्यांना एकदम “धृतराष्ट्र  

म्हणाला” अशी ज्ञानेश्वरीची सुरुवात करता आली असती. 

पण मग ते शब्शेः  भार्षांतर झाले असते. ज्ञानेश्वरांचा 

उदे्दश सविसामान्यांना गीता समजाऊन सांगावी असा होता. 

त्यामुळे त्यांनी गीतेचा शब्शेः  अथि न सांगता वेगवेगळी 

उदाहरणे देऊन, गीतेचा वेद, पुराणे, उपलनर्षदे यांच्याशी  
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संबंध जोडून आपण ज्याला “वातावरणलनलमिती” म्हणतो 

तशी करून गीतेचे प्रवचन आलण लवश्लेर्षण करायला 

सुरुवात केली आहे.  

गणपतीला नुसता नमस्कार न करता त्याच्या वस्त्रांचे 

वणिन करताना त्यांचा आपल्या प्राचीन अठरा पुराणांशी 

संबंध जोडला आहे. त्याच्या हातातल्या आयुधांना “परशु तो 

तकि शास्त्र । अंकुश ते न्यायशास्त्र ।“ अशी उदाहरणे लदली 

आहेत. गणपतीबरोबरच शारदेचीही सु्तती करून स्वतेः चे 

गीताथिदशिन कंटाळवाणे न होता कलवतेसारखे प्रासालदक 

होईल असे आश्वासनही लदले आहे.  

 “वेदांचा सागर, व्यासांनी। आपल्या बुद्धीने मंथुनी। हे 

अमर लोणी कालढयले।।“ असे व्यासांनी रचलेल्या 

महाभारताचे क तुक केले आहे. सामान्य माणसांना गीतेचा 

आपल्या सवि धमिगं्रथाशी कसा संबंध आहे हे 

समजण्यासाठी प्रस्तावना, जरासे लांबण लावूनच, केलेली 

आहे.  

“लतयावरी श्रोता। अनुभवावी हे कथा। हाते हळुवार 

लचत्ता। आणुलनया।।“ अशी ते लवनंती करतात आलण 

म्हणतात, “कमलदळा भ्रमर जैसे पराग नेत। त्यापरर 

असावे सेलवत गं्रथतते्त्व ही॥“ आलण स्वतेः चा हा गीतेचा अथि 

सांगण्याचा प्रयत्न म्हणजे लटटवीने चोचीने महासागर 

ररकामा करण्याचा प्रयत्न करणे लकंवा साध्या लचलटाने 

गगनाला गवसणी घालण्याचा प्रयत्न करणे या सारखा 

“लहान तोडंी मोठा घास” आहे असे ते म्हणतात.  

गीतेच्या पलहल्या श्लोकाची, नुसते “धृतराष्ट्र  म्हणाला” 

अशी सुरुवात न करता “तरी पुत्रसे्नहे मोलहत। धृतराष्ट्र  असे 

पुसतु।“ अशी सुरुवात करतात. कारण क रवांना लकतीही 

वाईट, दुष्ट् म्हटले तरी धृतराष्ट्र ाची ती मुलेच होती, हे ते 

लवसरत नाहीत.  

      श्रोत्यांना सहज समजावीत म्हणून ज्ञानदेव लनसगाित 

लदसणारी उदाहरणे देतात. अजुिन जरी मोठा योद्धा असला 

तरी, साक्षात शंकराचा त्याने पराभव केला असला तरी, 

त्याला युद्धाची वेळ आल्याचा लवर्षाद झाला याचे वणिन 

करताना, “जैसे भ्रमर भेदी कोडें। भलतेसे काष्ठ कोरडे। 

परर कलळकेमाजें सांपडे। कोवलळये॥“ म्हणजे भंुगा लाकूड 

पोखरू शकतो, पण नाजुक कळीतही अडकून पडून 

पराभूत होऊ शकतो, असे सांगून अजुिन हा या बाबतीत, 

भावनेच्या आहारी जाऊन हतबल होणारा सामान्य माणूसच 

होता हे लसद्ध करतात. आलण पलहल्या  अध्यायाचा समारोप 

“या क रवां वधावे। तरर युलधलष्ठराला का न वधावे।“ असा 

रोखठोक प्रश्न ते श्रीकृष्णापुढे ठेवतात. युद्ध करून हत्या 

करायचीच असेल तर मग थांबायचे कुठे?  

        पूणि ज्ञानेश्वरी कधी वाचून होईल हे माहीत नाही. 

ज्ञानेश्वरीच्या सप्ताहात करतात तसे बसून पारायण केले 

तर नक्कीच होईल. पण माझा उदे्दश एकदाची वाचून 

टाकावी असा नाही. थोडीतरी समजायला हवी. कधी लवर्षय 

लनघाला तर चचेत भाग घेऊन लतचा मलतताथि सांगता 

यायला हवा. हा पलहला अध्याय  वाचून  तेवढे  तरी  काम 

झाले आहे. 

गीतेच्या या पलहल्या “अजुिनलवर्षादयोग” नावाच्या 

अध्यायात कुरुके्षत्रावर युद्धाच्या वेळी अजुिनाला झालेल्या 

दु:खाचे व त्याच्या लद्वधा मनन्सस्थतीचे वणिन आहे. केवळ 

राज्य लमळवून ऐलहक सुखासाठी लहंसा करण्यात काय अथि 

आहे, असा त्याला प्रश्न पडतो.  

आपल्या सारख्या साध्या माणसांना युद्ध करायची 

वेळ येत नसली तरी रोजच्या जीवनात संघर्षि कायम 

असतातच. कामधंदा, व्यवसाय एवढेच काय पण स्वत:च्या 

कुटंुबातही भांडणे कुरुबुरी होतातच. घरोघरी 

जमीनजुमला, घरेदारे कुणाला लमळावीत याची भांडणे 

नवीन नाहीत. बऱ्याच वेळ प्रश्न पडतो की, is it worth it? 

संघर्षि असला की त्याचे फायदे-तोटे आलेच. कधी कधी 

भांडणे, कोटाितली “युदे्ध” टाळून माघार घेणे हे योग्य 

असते. पण तसा लनणिय घेणे लततकेसे सोपे नसते. अजुिनाला 

युद्ध करण्याच्या व्यथिपणाचा प्रश्न पडला. आपल्याला तो 

वेगळ्ा पातळीवर पडतो, हे गीता आलण ज्ञानेश्वरीचा 

पलहला अध्याय वाचल्यावर कळते. 

ज्ञानेश्वरीबद्दल ललखाणाला कमी नाही. इंटरनेटमुळे 

हवे ते वाचायची सोय झाली आहे. वाचायला भरपूर आहे. 

पण मन लावून वाचायला वेळ नाही, अशी सवाांचीच न्सस्थती 

आहे. माझ्या या लेखाचा उदे्दश शाळा-कॉलेजात वाचायला 

नेमून लदलेल्या मोठ्या पुस्तकांच्या छोट्या “न्सक्लफ्फ’स ” 

नोट स (CliffsNote) असतात तसा आहे. मूळ गं्रथ वाचला 

नसला तरी चचेत लोकांचे बोलणे अगदीच डोक्यावरून 

जात नाही. चचेत भाग घेता येतो. समाजात हेही महत्त्वाचे 

आहे. कुतूहल वाढले तर ज्ञानेश्वरी शेल फवरून खाली 

काढून वाचायला सुरुवात करायची सू्फती येते. 

 

*** 
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पण नेमकं तेव्हा पेनात नुकतीच शाई भरलेली असावी, 

शाईचे डाग हातावर आलण तेच हात तोडंाला लावल्यानं 

तोडंावर पडलेले असावेत, आलण त्यामुळं आपल्याकडं 

बघून वडापावच्या घासात दोन पावांमधे्य चटणीनं 

माखलेल्या चटकदार वड्याऐवजी लगळलगळीत गुलाबजाम 

आल्यावर जसा चेहरा होईल तसा करून लतनं माघारी 

लफरावं, असलेच प्रसंग घडायचे. दहावीत गेल्यावर 

कुणीतरी सांलगतलं की, ‘पायलट’ च्या पेनानं अक्षर चांगलं 

येतं. त्यामुळं बोडािचे पेपर ललहायला खास पायलट पेनांची 

खरेदी झाली. आता भूगोल, जीवशास्त्र वगैरे लवर्षयांच्या 

पेपसिना आधीच पाय लटलट कापत असायचे; त्यांना हे 

पायलटचं पेन लकती आधार देणार होतं काय मालहती! 

नंतर इंलजलनअररंगला असताना तर प्रते्यक पेपर 

म्हणजे हातघाईची अवस्था असायची. काही काही पेपसिना 

तर लनव्वळ लकती लललहलंय लकंवा लकती पुरवण्या 

लावल्यात यावर मार्क्ि लमळत. त्यामुळं प्रश्नपलत्रका हातात 

पडल्यापासून ते पेपर संपल्याची घंटा होईपयांत आपण जे 

लललहतोय त्याचा लवचारलेल्या प्रश्नाशी लकंवा आधी 

लललहलेल्या वाक्याशी काही संबंध आहे का, याचा लवचार न 

करता नुसतं खरडायचं असे. एक सर तर लललहलेली  

उत्तरपलत्रका न वाचता लतचं केलमटर ीच्या प्रयोगशाळेतल्या 

बॅलिवर वजन करतात, त्यातून कोऱ्या उत्तरपलत्रकेचं 

वजन वजा करतात, म्हणजे त्यांना पेपर लललहण्यासाठी 

वापरलेल्या शाईचं अचूक वजन कळतं, आलण त्या 

प्रमाणात ते मार्क्ि देतात अशी एक वदंता प्रचललत होती.  

न जाणो हे खरं असेल तर, म्हणून मुलं उत्तरपलत्रकेवर 

मधे्यमधे्य नुसते शाईचे लठपके लशंपडून येत. अशी सगळी 

पररन्सस्थती असल्यानं पेन कुठलं वापरलं लकंवा अक्षर 

सुवाच्य येतंय ना याचा लवचारही मनाला लशवत नसे.  

पुढं अमेररकेत लशकायला आल्यावर तर अगदी 

परीके्षचे पेपसिसुद्धा पेन्सिलनं ललहायची सवय लागली. मग 

इलेक्टर ॉलनक फॉमॅिटमधे्य परीक्षा देणं सुरू झालं. नंतर 

नोकरी सुरू झाल्यावर कागदावर ललहायची सवय हळूहळू 

सुटत गेली ती गेलीच. सध्या नोकरीतलं सगळं ललखाण 

कॉम्प्युटरवरच असतं. अलधकृत ररपोट िस, डॉकु्यमेंट स तर 

सोडाच, पण अगदी प्रोजेक्टच्या कामातल्या कच्च्च्या 

वैयन्सक्तक नोदंीसुद्धा ‘वन नोट’ मधे्य होतात, कारण ते 

ॲरे्क्स/शेअर करायला सोपं जातं. छंद म्हणून जे मराठी 

ललखाण होतं ते गूगल डॉर्क् मधे्य, महत्त्वाच्या भेटी/

कायिक्रम गूगल कॅलें डरमधे्य टाकले जातात, जमाखचािच्या  

नोदंी एरे्क्लमधे्य, ग्रोसरीची यादी व्हॉट सॲपवर, 

कागदपत्रांवरच्या सह्ासुद्धा बहुतेक लडलजटलच, अगदी 

पूवी गोष्ट्ी आठवणीत रहाव्यात म्हणून ‘पोट इट’च्या 

लचठ्ठयांवर ललहून त्या लचठ्ठया फ्रीजला लकंवा टेबलाला 

लचकटवून ठेवायचो; तेही काम आता ‘पोट इट’च्या ॲपवर 

होतं. ललखाणाची प्रते्यक गरज भागवायला एक ‘लडव्हाईस’ 

आहे, एक सॉफ्टवेअर आहे, एक ॲप आहे. त्यात सोय 

आहे, वेग आहे, ललखाण लजथं हवं लतथं पटकन पोचवायची 

 धलधहणाऱ्यान ेधलहीर् जाव े
   - गौतम पंगू  (मॉन्मथ, नू्य जसी) 

    अललकडंच मुलीच्या शाळेत पेरेंट 

टीचर कॉन्फरि होती. आम्ही लहान 

असताना पालक शाळेत यायचे 

तेव्हाची पररन्सस्थती अगदी पु. लं.’च्या 

‘लबगरी ते मॅलटरक’ सारखी मूल, पालक 

आलण लशक्षक यांचे परिरसंबंध संपूणि 

लतरस्कारावर आधाररत असण्याइतकी वाईट जरी नसली, 

तरी ते शाळेत येताहेत म्हटल्यावर आम्ही थोडे तरी 

सावधान असायचो. पण आम्ही लशलक्षकेला भेटायला 

येणार, याचं मुलीला काहीच नव्हतं. बागेत खेळायला 

गेल्यासारखी ती आम्हांला घेऊन शाळेत बागडत होती. 

तर ते जाऊ दे. त्यालदवशी लतच्या लशलक्षकेनं मुलीच्या 

नीटनेटक्या आलण वळणदार अक्षराबद्दल लतचं क तुक 

केलं. शाळेतून घरी येणाऱ्या कागदांवरून आम्हांला ती 

कल्पना आली होतीच. लतनं शाळेत लललहलेली जनिल स 

बघून त्याची पुन्हा खात्री पटली. पण मग लगेचच वाटलं - 

चांगलं हस्ताक्षर असणं या गोष्ट्ीला भलवष्यात खरंच लकती 

महत्त्व असणार आहे? लशक्षणातला कॉम्प्युटरचा वापर 

आलण ऑनलाइन अभ्यासाचं आलण परीक्षांचं प्रमाण 

वाढतंय. लशवाय आपल्या दररोजच्या आयुष्यातही हातानं 

ललहायची वेळ लकतीशी येते? लहानपणी शाळेच्या वहीत 

ऱ्हस्वदीघािचा खून करत लललहलेल्या “संूदर अक्षर हाच 

खरा दागीना” या सुलवचारातला हा दालगना बदलत्या 

काळाबरोबर मातीमोल होतोय की काय? 

अथाित मुलीच्या चांगल्या हस्ताक्षराचं शे्रय बायकोनं 

रीतसर स्वतेः कडे घेतलंच. माझं लहानपणीचं अक्षर लक्षात 

असल्यानं माझीही त्याला लवरोध करायची कसलीही 

लबशाद नव्हती. कासरे सुटलेली गुरं रानोमाळ उधळावीत 

तशी माझी अक्षरं, त्यांचे काने, माते्र, वेलांट्या, उकार, 

लवसगि ही सगळी मंडळी आपल्या जागा सोडून पानभर 

उधळलेली असत. माझी गृहपाठाची वही तपासल्यावर 

आमच्या मराठीच्या बाईंची अधिलशशी उफाळून येत असे. 

लवचारवंत वगैरे म्हणवून घेण्यासाठी जडजंबाल भारे्षत अथि 

न लागेल असं लललहण्याबरोबर वाचता न येईल अशा 

अक्षरातसुद्धा ललहायची अट असती, तर मी अधाि 

लवचारवंत तरी लहानपणीच झालो असतो.    

आम्ही शाळेत असताना ‘रेनॉल ड स’ कंपनीच्या 

बॉलपेनांची फार के्रझ होती. नंतर शाईचं पेन कधी 

वापरायला लमळेल याचं आकर्षिण होतं. पण त्यातही 

पेनातून गळणारी शाई व सारखी  तुटणारी  लनबं असलेच 

प्रकार वाट्याला जास्त आले. त्यात लहानपणापासूनच 

पलत्रकेतल्या पे्रमस्थानातले ग्रह नीच राशीत 

असल्यासारखेच वागत आले आहेत. त्यामुळं वगाितली 

सगळ्ा मुलांची ‘लाईन’ असणारी संुदरी कधी नवे्ह ते 

आपल्याकडं सन्सस्मत मुदे्रनं संसृ्कतची वही मागायला यावी 
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लललहण्यातले बदल आपल्यालाही आश्चयिकारक 

वाटतील. िीच रेकलग्नशन आलण व्हॉइस टायलपंग आता 

रुळायला लागलेलंच आहे. कदालचत काही वर्षाांत थॉट 

रेकलग्नशनचं तंत्रज्ञानसुद्धा प्रचललत होईल आलण मग 

मनातलं आपसूकच िीनवर उमटायला लागेल. पण पाच 

हजार वर्षाांपूवीचा तेव्हाची ललपी वापरून लललहलेला 

मेसापोटेलमयातला लशलालेख असो लकंवा आजच्या एखाद्या 

'जेन झी' मुलानं नुसते इमोजी लकंवा ॲक्रॉलनम्सची 

बाराखडी वापरून लललहलेला टेक्स्ट असो, दोन्हीमागच्या 

पे्ररणा त्याच: आपले लवचार, मालहती दुसऱ्यापयांत पोचवता 

यावी लकंवा आपल्याला नंतर उपयोगी पडावी म्हणून 

ललहून काढणं! आलण लपढ्यागलणक संक्रलमत होत गेलेली 

ही ललहायची प्रवृत्तीच माणसाच्या अन्सस्तत्वाला एकत्र 

जोडत आलेली आहे.  

ओमार खय्यामची एक रुबाई मला खूप आवडते:- 

The moving finger writes; and, having writ,  

moves on: nor all thy piety nor wit  

Shall lure it back to cancel half a line,  

nor all thy tears wash out a word of it. 

  या रुबाईतलं moving finger देवाचं, काळाचं 

की अजून कुठल्या अज्ञात शक्तीचं असतं असं खय्यामला 

म्हणायचं होतं हे माहीत नाही. पण हे बोट अथक ललहीत 

असतं हे मात्र लनन्सश्चत. हे ललखाण कागदावरच्या 

ललखाणासारखं खोडता येत नाही आलण िीनवरच्या 

ललखाणासारखं लडलीट लकंवा ‘अनडू’ करता येत नाही. 

लवश्वाच्या लवशाल गं्रथातला आपल्या वाट्याला आलेला 

टीचभर पररचे्छद कधी सुरू होणार आहे, हे माहीत नसतं, 

आलण तो कधी संपवायचा, हेही आपल्या हातात नसतं.  

कुठल्याही क्षणी कागद आपल्या हातातून खेचून घेतला 

जाऊ शकतो आलण आपली वेळ संपू शकते. हातात 

असतं ते फक्त शक्य असेपयांत आपली गोष्ट् ललहीत 

राहणं! 

*** 

क्षमता आहे, पण त्यात मेंदू, हात, पेन आलण कागद यांचा 

च पेडी समन्वय साधून लललहण्यातली मजा नाहीये, 

लललहताना पेनवर पडणाऱ्या बोटांच्या लवलशष्ट् दाबाची 

संवेदना नाहीये, कागदाची सळसळ नाहीये, शाईचा वास 

नाहीये. 

मागच्या भारतभेटीत आमच्या कोल्हापूरच्या 

घरातल्या जुन्या फायली चाळत होतो. पतं्र, डायऱ्या,  

जमाखचि, याद्या, कसल्याकसल्या नोदंी, शाळेची 

प्रगलतपुस्तकं, प्रशन्सस्तपत्रकं असं कायकाय त्या फायलीत 

होतं. हे सगळं बघताना, त्या जुन्या कागदांना िशि 

करताना, त्यांचा वास घेताना त्यांना लगडलेल्या आठवणी 

तर मनात वर येत होत्याच, पण लक्ष वेधून घेत होती ती 

तऱ्हेतऱ्हेची अक्षरं! छोटी, मोठी, सुबक, बटबटीत, 

साधीसरळ, लफे्फदार, सुटीसुटी, लगचलमड… कुठं 

वेलांटीची ड लदार कमान, कुठं दीघि उकाराची खेचलेली 

शेपटी तर कुठं मराठी ५ च्या आकारातल्या ‘औ’ काराच्या 

दोन मात्रा. त्या फायलीत वलडलांनी कागदाला एक लवलशष्ट् 

घडी पाडून लशस्तबद्ध पद्धतीनं लललहलेले कागद होते 

काकाच्या बारीक पण अलतशय देखण्या अक्षरातली पतं्र 

होती, आत्याच्या यजमानांची लतरया, वळणदार अक्षरांत 

लललहलेली पोटकाड िस होती, आजोबांचं इंग्रजी कलसिव्ह 

अक्षरातलं ललखाण (ज्यावरून आम्ही त्यांची चेष्ट्ा करत 

असू) होतं… लललहणाऱ्याच्या व्यन्सक्तमत्वाचा एक भागच 

होऊन गेल्यासारखं  प्रते्यक हस्ताक्षर कागदावर उमटलं 

होतं. ते त्यांच्यापासून वेगळं करताच आलं नसतं. आत्ताच्या 

काळात कॉम्प्युटरवर लकंवा सेलफोनवर ललहायला 

वेगळेवेगळे फॉन्ट स जरी उपलब्ध असले तरी ते इतके 

वैयन्सक्तक (पसिनल) नाहीच होऊ शकणार. पण याबद्दल 

उगाच खंत करत बसण्यात तरी काय अथि आहे? 

लपढीगलणकचे हे बदल स्वीकारायला हवेतच. आधीचे लोक 

बोरूचे टाक आलण शाईच्या द ती घेऊन ललहायचे त्यांना 

आपलं सरािस पेन आलण पेन्सिली घेऊन लललहणं 

कल्पनेच्या पललकडचं वाटलं असणार, तसंच यापुढं होणारे  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

         फे्रमॉन्ट,कॅललफोलनिया येथील  हायसू्कलची लवद्यालथिनी तन्वी ठोमरे  (अवनी/

मंलजरी ठोमरे आलण मनीर्ष ठोमरे यांची मुलगी) ह्ा वर्षी अमेररकेत राष्ट्र  पातळीवर 

‘व्हॉलें टीअर सन्सव्हिस अवाडि ’ आलण सुवणि पदकाची मानकरी ठरली. हा पुरस्कार 

अमेररकेच्या राष्ट्र ाध्यक्षांतफे सेवा भावी संस्थांसाठी केलेल्या कामासाठी लदला जातो.  

       तन्वी २०१५ सालापासून ‘अक्षय पात्र’ या धमािदाय संस्थेच्या यूथ अँबॅलसडर  

कायिक्रमात पुढाकार घेऊन  काम करत आहे. २०१६ मधे्य, लतने लतचा मोठा भाऊ 

हर्षि ठोमरे याच्या सोबत रोपे लावणे आलण त्यांची लवक्री असा उपक्रम सुरू केला. 

युवा स्वयंसेवकांनी रोपे लवकून, बे एररयातील तीन  लवभागात कॉपोरेट आलण 

वैयन्सक्तक देणग्या लमळवून या वर्षी एकूण $५५०० लनधी जमा केला! अक्षय पात्र 

संस्थेच्या अनेक शाखांमधे तन्वीने या उपक्रमासाठी पुढाकार, आयोजन व 

मागिदशिन केले आलण संस्थेच्या (https://www.akshayapatrausa.org/) सेवाभावी 

कायाित सहभागी होण्यासाठी  युवा लपढीतील अनेकांना पे्ररणा लदली आहे. 

र्न्वी ठोमरे  धहला  सवेाभावी कायाासाठी अमरेरकन राष्ट्राध्यक्षांर्फे र्परुस्कार 

https://www.akshayapatrausa.org/
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         भारताच्या घटनेने कसा आकार घेतिा यापासून 

गेल्या ७५ वर्षाितीि िोकसभा लनवडणूक, लवलवध पक्षांचे 

राजकीय नेते आलण त्यांच्या चळवळी, गोवा मुक्ती, राष्ट्र ीय 

एकात्मता, अणुलवज्ञानातीि प्रगती, खलिस्तान, बांगिा 

मुक्ती, पालकस्तान आलण चीनबरोबरची युदे्ध, िेतकी, 

ऊजाि, रसे्तबांधणी, उद्योग,  संगीत, क्रीडा, किा, परदेि 

धोरण, अवकािातीि प्रगती, संरक्षण, अिा सवि के्षत्रांतीि 

प्रगतीचा आढावा घेतिा आहे. 

प्रते्यक प्रकरण संिोधन करून लिलहिे आहे. 

त्यासाठी िेखकाने स्थापना केिेल्या चाणक्य पररवारातीि 

अनेकांचे आलण इतर तज् ज्ञांचे साहाय्य  घेतिे आहे. भरपूर 

छायालचते्र, सुबक आटि-पेपरवरीि छपाई, यामुळे "७५ 

सोनेरी पाने" हा गं्रथ लनलश्चत संग्राह् झािा आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

७५ सोिेिी पािे- स्वतंत्र भािताच्या इक्षतिासातील 
अक्षवस्मििीय क्षिक्षिते्र 
पाने ४५४, पुठठा बांधणी  
लेखक - अक्षविाि र्मााक्षर्कािी  
राजहंस प्रकािन, पुणे 

*** 

- मोिि िािडे (मूसिटाउन, नू्य जसी)  

 

     वाढलदवस, मग तो व्यक्ती, 

संस्था, कंपनी अथवा देि 

कोणाचाही असो, तो साजरा 

करताना भूतकाळाचा आढावा 

घेऊन पुढची मागिक्रमणा 

ठरलवण्याची सवय असिी तरच 

भरभराट होते; असे माझे मत आहे. 

भारताचा अमृतमहोत्सव यंदा 

साजरा होत आहे. त्यामुळे गेल्या 

पंचाहत्तर वर्षाांचा आढावा घेऊन 

देिातीि प्रते्यक घटकाने  लवचारमंथन केिे तर ते सवाांच्या 

फायद्याचे आहे. तसा आढावा काही लवचारवंत घेताना 

सध्या लदसत आहेत. माजी सनदी अलधकारी अलवनाि 

धमािलधकारी यांचे ४५० पानांचे आलण ७५ िेखांचे नवीन 

पुस्तक "७५ सोनेरी पाने - स्वतंत्र भारताच्या इलतहासातीि 

अलवस्मरणीय क्षणलचते्र" म्हणजे गेल्या ७५ वर्षाांतीि 

भारताच्या मागिक्रमणातीि लवलवध लवर्षयांचा आढावा आहे.  

देिाच्या नागररकांना "देि योग्य मागािवर चाििा 

आहे का?" अिा प्रकारचा प्रश्न लवचारिा जातो तेव्हा 

एकतफी उत्तर क्वलचत लमळते. संतोर्षी आलण असंतोर्षी 

अिा दोन्ही प्रकारचे नागररक अिा चाचण्यांत सापडतात. 

आज भारताबद्दि असंतोर्षी असणारे थोड्या बहुमतात 

असतीिसुद्धा. पण या पुस्तकात टीकेचा सूर नसून ज्या 

लवर्षयात सरकार आलण नागररक यांचे एकमत होऊन 

दूरदृष्ट्ीने जे ठरविे गेिे (मग सरकार कोणतेही असो), 

त्याचा देिािा कसा फायदा झािा हे दाखवून एक 

आिावादी सूर िावण्याचे या पुस्तकाचे धे्यय लदसते. 

देिातीि जनतेची धमि, भार्षा, बोिी, चािीरीती यातीि 

लवलवधता पाहता गेल्या ७५ वर्षाित भारतीय जनता जे साध्य 

करू िकिी ते लनलश्चत क तुकािद आहे असा लवचार 

िेखक मांडतो.  

भारतािा लिलटिांपासून स्वातंत्र्य लमळािे त्याच्या 

आसपास सुमारे १०-२० स्वतंत्र झािेिी राष्ट्र े आज कोसळून 

पडण्याच्या मागािवर आहेत हे सत्य समजून घेणे आवश्यक 

आहे; असे िेखक भारताच्या यिाचे मोजमाप करताना 

सांगतो. चीन, दलक्षण कोररया ही त्यानंतर स्वतंत्र झािेिी 

राष्ट्र े अपवाद असिी आलण त्यांची प्रगती बाह्तेः  नेत्रदीपक 

असिी तरी त्यांची घडण भारतापेक्षा वेगळी असल्याने 

तिी प्रगती करण्यास भारतासारख्या िोकिाही देिास 

वेळ िागणार असे िेखक नमूद करतो.  

स्वातंत्र्याच्या इलतहासाची थोडक्या िब्ात केिेिी 

मीमांसा स्वातंत्र्यानंतर जन्मिेल्या लपढीसाठी आवश्यक 

आहे. त्याच प्रकरणाने पुस्तकाची  सुरुवात होते.  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

स्वर्ंत्र भारर्ाच्या इधर्हासाचा संदभा गं्रथ - ७५ सोनरेी र्पान े     
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बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवशेन २०२२  

- पं. सुजि िािे  (पे्लिबरो, न्यू जसी) 

   बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ अलधवेशन 

२०२२ हा एक हृदयिशी 

सोहळा होता. त्यांत मनोरंजनाचे 

भरगच्च कायिक्रम होते. ११ ते १४ 

ऑगष्ट् २०२२ या कालावधीत 

नाटकं, गाणी आलण नृत्य अशा 

प्रकारानी मन अगदी भरून गेलं.    

        नाटकांत मीना नेरुरकरांचं 

नाटक - Camp Valivade,  

Kolhapur - हे फारच भावलं, 

कारण तो भारतीय इलतहासाचा माहीत नसलेला व 

महाराष्ट्र ीय संसृ्कतीचा उत्तम नमुना होता. इतक्या पोललश 

लनवािलसतांना भारतीय भूमीवर थारा लमळणं व महाराष्ट्र ातील   

कोल्हापुरात त्यांची राहण्याची उत्तम सोय होणं ही लकती 

अलभमानाची गोष्ट् आहे. ह्ापैकी लकते्यक पोललश लनवािलसत 

िेवटी मराठी मातीत लमसळले ही अतं्यत आनंदाची बाब 

आहे. ज्या वातावरणात आपल्याला सहकार लमळतो लतथे 

आपण रुजतो हा मानवी स्वभाव आहे. लीना भागवत 

आलण नीलेश कदम या दाम्पत्याने "आमने सामने" ह्ा 

नाटकांत नवरा-बायको मधल्या वादलववादाला लवनोदाचं 

वळण छान दाखवून लदलं. प्रशांत दामले सारख्या अनुभवी 

नटाचं नाटक लजतकं जमावं लततकं जमलं नाही असं 

प्रामालणकपणे सांगावेसे वाटते. लशवाय ते फारच 

लांबलचक झालं. गाण्याच्या प्रकारात शंकर महादेवन व 

समीर दाते या दोघांनी जरा हळू आवाजात गायले असते 

तर बहार आली असती. त्यांच्या गाण्यांनी कोच व खुच्याि 

Vibrationsने  हलत होत्या व अधूनमधून कानठळ्ा 

बसत होत्या. नृत्यामधे्य अचिना जोगळेकरांनी आपल्या 

नृत्यात जो वेगळाच प्रकार सादर केला, तो 

वाखाणण्यासारखा होता. या सवि मनोरंजनाच्या प्रकारात, 

पुरुर्ष डोक्यावर फेटे बांधून ढोल वाजवत लदंड्या काढत 

होते, तर न्सस्त्रया नऊवारी साड्या पेहरून, नाकात नथी 

घालून इथे लतथे लमरवत होत्या, हे बघून मजा आली. मराठी 

संसृ्कतीचा हा भरीव पुरावा होता असं म्हटलं पालहजे.   

लनरलनराळ्ा प्रांतातून आलेल्या  सुमारे ५००० मराठी 

लोकांची रोज  खाण्याची, हॉटेलमधे्य राहण्याची व हॉटेल ते 

अलधवेशन-कें द्रापयांत बसने पोहचवण्याची सोय करणं हे 

“Must have been a task of tremendous and    

tiring magnitude. Hats off to the organizers." पण 

उपन्सस्थत मराठी लोकही तेवढ्याच उत्साहाने, रोज 

लनरलनराळे मराठी कपडे घालून, या सवि कायिक्रमांचे 

मनापासून स्वागत करत होते, ही उच्चांक गाठण्याची  बाब 

होती.  

 माझ्या मालहतीप्रमाणे बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची चळवळ 

गेली ४२ वर्षां चालत आली आहे. पण काळ झपाट्याने 

बदलत  आहे व त्याच्याप्रमाणे आपण  स्वतेः ला बदललं  

नाही तर तो आपल्याला माफ करेल की नाही, याची काही 

वेळा लचंता वाटते. तंत्रज्ञानाचं युग आपल्या घरात लशरलं 

आहे व त्याप्रमाणे आपल्याला आवडो लकंवा न आवडो, पण 

आपण बदलल्यालशवाय पयािय नाही. तरुण वगािच्या अपेक्षा 

ह्ा तंत्रज्ञानाप्रमाणे सारख्या बदलत असतात.  Yuval  

Noah Harari ह्ा ऑर्क्फडि लवद्यापीठाच्या प्राध्यापकाने 

त्याच्या "Twenty One Lessons for Twenty First 

Century" ह्ा पुस्तकांत, हे शतक "Infotech and     

Biotech"मधे्य अडकणार आहे, असं भाकीत केलं आहे. 

तेव्हा असं वाटते की, तरुण वगािला ह्ा चळवळीत जास्त 

कसं खेचून घेता येईल हे आवश्यक आहे.  मी  असं म्हणत 

नाही की मराठी संसृ्कतीचा पाया  बदलावा; लकंबहुना ही 

चळवळ अलधक जोमाने चालावी  अशीच  इच्छा  आहे. दर 

अलधवेशनात साठ-सत्तरीच्या वयोगटातले लोक जास्त 

लदसतात आलण त्यांच्या मनोरंजानाच्या कल्पनेनुसार 

कायिक्रम सादर केले जातात असं मला वाटते.  त्यात गैर 

काही नाही पण त्यांत तरुणांना अलधक भावतील असे 

कायिक्रम सुद्धा असावेत. ते कसे असावेत हे लनयोजकांच्या 

हातात आहे. In short, there should be more     

participation by the youth.  अमेररकेत लकते्यक तरुण 

गायक व वादक, जवळ जवळ व्यावसालयक पातळीवर 

आहेत, त्यांना प्राधान्य द्यावं.  

 तसंच मला सांगावसं वाटतं की, कायिक्रम 

भरमसाठ नसावेत, त्यामुळे एकाच वेळी समांतर अनेक 

कायिक्रम होतात आलण कुठले बघावे व कुठले बघू नयेत हे 

लोकांना कळत नाही, कायिक्रमाच्या यादीतून समजत नाही 

व मनात गोधंळ उडतो. मनोरंजनाच्या दृष्ट्ीने हे ठीक 

असेल पण ते मयािलदत असावं व त्याला आळा घालावा 

असं लनन्सश्चत वाटतं. शेवटी, हॉटेल आलण अलधवेशन-स्थळ 

यामधलं अंतर शक्यतो कमी असावं, कारण वयस्क 

लोकांना चार लदवस जास्त चालणं अगदी असह् होते, 

त्यामुळे त्यांचा पुष्कळसा उत्साह कमी होतो. ही समस्या 

कायिक्रमाच्या यशाच्या आड येते हे मानावं लागेल. शेवटी 

असं वाटते की, ह्ा सवाांची नोदं बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ 

अलधवेशन, सॅन होझे-२०२४च्या लनयोजकांनी घ्यावी, कारण 

२०२२चं अलधवेशन Fait Accompli झालं आहे आलण 

त्याच्यात बदल करणं अशक्य आहे. 

***   

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  



    

47बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त 

 - श्रीकांत सबिीस (जमिन टाउन, मेरीलँड)   संकेतस्थळ:- https://shri-yoga.org/ 

       शलनवार १७ सप्टेंबर, २०२२ ही आमच्या  ‘श्री योगा’च्या योग लशलबराची तारीख ठरली आलण 

सगळे उत्साहात कामाला लागले. कोलवड साथीच्या भीतीतून मुक्त झाल्यामुळे सगळ्ांना आता 

प्रत्यक्ष भेटायचे होते, गप्पा मारायच्या होत्या, नव्या ओळखी करायच्या होत्या, आलण नव्या गोष्ट्ी 

लशकायच्या होत्या.  

       मी स्वतेः  गेली २५ वरे्ष योगाभ्यास करतो आहे आलण १२ वरे्ष योगलशक्षक म्हणून काम करतो 

आहे. माझ्याकडे योगाचे लशक्षण घेणाऱ्या अनेक लोकांनी उत्स्फूतिपणे ‘श्री योगा’ ही मोफत योग 

लशक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्यामधे्य वेगवेगळ्ा लठकाणी, सवि वयाच्या लोकांसाठी 

योगवगि आयोलजत केले जातात. जणू काही हे आमचे एक कुटंुबच आहे. कधी प्रत्यक्ष भेटतो, 

कधी इंटरनेटच्या माध्यमातून वगि घेतले जातात. यासाठी कुठल्याही प्रकारची फी आकारली जात 

नाही. अनेकजण ऐन्सच्छक देणगी देतात, त्याचा लवलनयोग लशलबरासारख्या कायिक्रमासाठी केला 

जातो.  या वर्षी हा  ‘योग डे’ खूप मोठ्या प्रमाणावर साजरा करण्यात आला. मेरीलँड  येथे एका कुटंुबाने त्यांचे मोठे शेताचे 

आवार ह्ा कायिक्रमासाठी लदले. हा लदवस अलवस्मरणीय व्हावा म्हणून ४० च्या वर स्वयंसेवक खूप काम करत होते. मोठे 

टेज तयार केले, ते उत्तम सजलवले.  गवतावर मोठ्या सतरंज्या घातल्या. त्यावर योगासनासाठी छोट्या सतरंज्या घातल्या. 

सकाळपासून या आवाराला मोठ्या समारंभाचे स्वरूप आले होते. १३’×१३’ चे तंबू उभे केले. जेवण,खाणे यासाठी सोपे 

जावे म्हणून टेबल-खुच्याि मांडल्या. गुडघे, पायाच्या समस्या असणाऱ्यांसाठी खुच्याांवर बसून योगासने करण्याची सोय 

केली. जेवणासाठी ताजा स्वयंपाक लतथे करायचा ठरल्यामुळे सवि सामान आणले. १२०च्यावर गाड्या पालकां ग करता येतील 

अशी सोय  करण्यात आली. 

हवाही छान होती. ‘श्री योगा’चे सभासद मेरीलँड, व्हलजिलनया, वॉलशंग्टन, नू्यजसी, पेनलसल वे्हलनया अशा अनेक 

लठकाणांहून आले होते. ५ वर्षािच्या मुलांपासून ९२ वर्षािच्या जे्यष्ठ सभासदांपयित सवि वयाचे लोक मोठ्या उत्साहात होते. 

२०० च्यावर प्र ढ आलण ५० च्यावर मुले सहभागी झाली होती. वेगवेगळ्ा भार्षांचे, धमाांचे, देशांचे लोक योग लशलबरासाठी 

एकत्र आले होते. 

कायिकमाची उत्तम आखणी केली होती.  मी सवाांसाठी एक वगि घेतला आलण त्याची सुरुवात ओकंार साधनेने केली; 

त्यामुळे प्रसन्न वातावरण लनलमिती झाली. योगलशक्षक आलण अनुभवी योगतज्ज्ञ ह्ांनी अतं्यत अवघड अशा योगासनांच्या 

प्रात्यलक्षकांचे सादरीकरण केले. अनेक लोकांनी व मुलांनी उत्साहाने प्रात्यलक्षकेही केली. आयुवेद, मधूमेह, ककि रोग, रेकी, 

लनसगोपचार अशा लवर्षयांवर तज्ज्ञ लोकांची छोटी भार्षणे झाली. सवािना त्यातून उपयोगी मालहती लमळाली.  

 हास्ययोगाच्या वगाित सवि वयाचे लोक व मुले सहभागी झाले. हास्ययोगामुळे मनातील भीती, ताण, लचंता, अस्वस्थता, 

लनराशा, नकारात्मक लवचार नाहीसे होतात. लवन्यास शैलीतील हठयोगाचा वगि योगतज्ज्ञांनी सादर केला. 

 मुलांनी मुलांसाठी वगि घेतले. सवि मुलांनी वेगवेगळी आसने करून दाखलवली. लहानपणापासूनच योगासने 

करण्यामुळे आकलनशक्ती,  स्मरणशक्ती वाढते. ह्ा मुलांना प्रमाणपते्र आलण बलक्षसे लदली. सवि योगलशक्षक, स्वयंसेवक, 

योगतज्ज्ञ, आमंलत्रत वके्त या सवाांना भेटवसू्त देऊन सन्मान करण्यात आला. लदवसभराच्या कायिक्रमाने दमलेल्या 

सवाांसाठी गरम पुऱ् या, छोले, बटाटा भाजी, हक्का नूडल स, लाडू असा जेवणासाठी मस्त बेत होता.  

अनेकजण आभासी माध्यमातून भेटत असतात पण योग-लदनाच्या लनलमत्ताने सगळे प्रत्यक्ष भेटले, नवा उत्साह, 

सकारात्मक ऊजाि लमळाली. लनसगिरम्य वातावरणात सवाांनी योगाभ्यासाचा आनंद घेतला, यातच लशलबराचे यश सामावलेले 

आहे.                                                                       *** 

िेखकाक्षवषयी:-  श्रीकांत सबनीस यांनी एअर टर ॅ लफक कंटर ोल लसटीम आलण GPS-( The global positioning 

system)आधाररत नेन्सव्हगेिन लसटीम यांसारख्या गंभीर सुरक्षा-प्रणािीचंा लवकास आलण लवशे्लर्षणामधे सेवालनवृत्तीपयांत 

४० वरे्ष  काम केिे आहे. त्यांनी योग टुलडओमधे्य लवन्यास िैिीतीि योगासनांचे प्रलिक्षण आलण ५००+तासांचे योग 

लिक्षक प्रलिक्षण पूणि केिे आहे. आटि ऑफ लिन्सवं्हग सुदििन लक्रया, लवपश्यना आलण 3 टेप ररदलमक िीलथंग इ. 

योगसंबंलधत तंते्रही त्यांनी आत्मसात केिी आहेत. बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाच्या ऑगट २०२२मधे झालेल्या अलधवेशनात त्यांना 

त्यांच्या या कायािबद्दल बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाने  पुरस्काराने सन्मालनत केले. आजवर श्री सबनीस यांनी समाजासाठी ४०००+  

तास केिेल्या अनमोल स्वयंसेवाकायािबद्दि (Volunteer work) त्यांचा अमेरिकि िाष्ट्र ाध्यक्ष जो बायडि यांच्याकडूि 

“President’s Life Time Achievement Award“ ने ग रव करण्यात आला.   

*** 

‘श्री-योगा’संस्थचे ेयोगधशबीर  

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

https://shri-yoga.org/
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BMM 2.0 Volunteering Program: Approved Nominations as of Oct 1, 2022 

Administrative Support Pradeep Phadkar (L), Vinod Suryawanshi , Rohini Selokar 

वारसा Medha Godbole (L), Shailesh Deehpande, Nitin Gokhale, Sushama Joshi, Snehal Mahalle 

उत्तर अमेररकेतील कलाकारांचे 
कायिक्रम(NA Programming) 

Shailesh Arora (L), Namita Dandekar (L), Sanjay Date, Priti Ajgaonkar-Sonak, Praveen Karanjkar, 
Atul Athavale, Rupali Mistry, Ajay Pawar 

  

रेलशमगाठी 
Gouri karandikar (L), Rucha Athavale, Shrikant Barhate, Swati Sathe, Vaijayanti Karandikar 

शाळा 
Punam Shiravalkar (L), Aparna Telang, Meenal Joshi, Mayuri Naik, Nupoor  
Karnik, Atul Taiwade, Sujata Deshmane, Vrushali Pednekar, Anjali Bhide, Vibha Konde, Shubhada 
Vaknalli , Rahul Deshmukh, Shruti Pande, Anushree  Bhatkhande 

युवा 
Neha Sane (L), Madhuri Natu , Ruchira Mahajan , Veena Bhoite , Tanmayee Dixit, Sandhya Ashok 
Deshpande 

समाज-संपकि / Community 
Outreach 

Avi Sadhu (L), Amit Korde (L), Ranjit Kamat (L), Shilpa Shenolikar Sharma (L), Anagha Barve (L), 
Shweta Chakradeo (L), Swanand Kaluskar (L), Niranjan Deo (L), Sayali Amarapurkar (L), Bhushan 

Patil (L), Shrirang Pande, Jaswandi Sakpal, Rajeshree / राजश्री Kulkarni, Rajendra Modak, Anil Saraf , 

Ulka Nagarkar, Shrikant Sabnis, Priya Joshi, Anjali Joshi, Purnima Buva , Rekha Kulkarni, Sachin 
Kapase 

व्यावसालयक 
Sameer Ahirrao (L), Sheetal Gaiki, Rahul Bagkar, Sachin Ohal, Sangeeta Kavathekar, Sandeep Rede  
 

दीपसं्तभ/आधार Vilas Savargaonkar (L), Ashwini Devare, Abhijat Tilak, Yogi Wagh 

BMM 2.0 Strategy & 
Enablement 

Parth Athavale (L), Mangesh Karandikar , Komal Kulkarni, Ajit Jagtap, Vihar Deshpande,  
Anjali Gandhi, Mangesh Khadilkar, Satej Shinde, Sonali Ahirrao, Shilpa Lonkar 

भारतातील कायिक्रम/India 
Programming  

Narendra Kalyankar (L), Salil Kamat , Gaurav Patwardhan , Swapna Dighe , Sachin Deshpande , Priya 
Shilotri , Bhagyashree Patwari , Ketan Kale , Sandip Pawar , Jayashree Kulkarni , Vinita Joshi,      
Sanjeev Gholap 

तंत्रज्ञान-Technology Sujit Telang (L), Ashlesha Kelkar, Aniruddha Bhakre, Aasavari Bhave, Shilpa Konde Deshmukh 

उत्तररंग 
Shaila Kambli (L), Jyoti Kelkar (L), Suchita Kulkarni/Lambore , Jagdish Patil , Sheetal Rangnekar, 
Swati Panse, Chhaya Gayee, Vikas Bapat , Govind Modi , Subhash Deodhar, Anjali Gogate, Alka 
Deshpande, Shilpa Ohal 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त संपादन 
साहाय्यक मंडळ 

Radhika Parmanand (L), Vinata Kulkarni-  (L), Anita Kant, Shubhada  Savargaonkar, Tina Chaudhari 

अथिलवर्षयक -Finance &  
Accounting 

Vaishali Wagh (L), Viral Dabhade, Soniya Marathe , Dhanashree Chitnis, Amol Joshi 

लनलधसंकलन-Fundraising Sachin Hebbar  

 
Looking forward to a wonderful fellowship! 
सहर्षि शुभेच्छा, 

 

 

 

(संदीप दीलक्षत प्रमुख कायिकताि, अध्यक्ष, बृ. म. मंडळ (२०२२-२४) ,Email:- sandeep.dixit@bmmonline.org) 

लप्रय लमत्रमैलत्रणीनंो, 

 BMM 2.0 - A community-centric, inclusive and collaborative बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ - या संकल्पनेनुसार सुरू 

केलेल या BMM 2.0 Volunteering Program मधे तुमचे सवाांचे सहर्षि स्वागत व तुमचे नामांकन मंजूर झाल याबद्दल हालदिक 

अलभनंदन!  बृहन्महाराष्ट्र  मंडळासारख्या आदरणीय संस्थेसाठी काम करण्याची संधी लमळणे हा एक लवशेर्षालधकार आहे. माझ्या व 

माझ्या कायिकाररणीच्या सवि कायिकत्यािकडून फक्त तीन अपेक्षा आहेत. १) लनरपेक्ष भावनेने उत्तर अमेररकेतल्या मराठीसमाजासाठी 

कायि २) representing मराठी मंडळे व बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ in good light आलण ३) तुमच्या मंडळाचे व BMM वृत्तपत्राचे सदस्यत्व. 

आजपयांतची मंजूर नामांकन खालीलप्रमाणेेः   

https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
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र्पटेौस्कीच ेगोट े 

- वीिा शाि (बू्लमलफल्ड लहल्स, लमलशगन)  

     "हे बघ, तुला आमच्याकडले 

खास गोटे लमळवायचे आहेत ना? 

मग मी सांगते तसं कर..." 

ती सत्तर-पंच्याहत्तर वर्षाांची 

उत्साही तरुणी मला सांगती झाली. 

मी लबचारी लतथले खास गोटे 

पाण्यात शोधत लतच्या समोरून 

तीनचार वेळा ररकाम्या हाताने 

लफरत होते. लेक लमलशगनचे 

लनळेभोर अथांग पांणी, सोनेरी उन्हाचा संुदर लदवस, वाळूत

-पाण्यात आरामात खेळणारी नातवंड ... अजून काय 

पालहजे? ते पेटोस्कीचे गुळगुळीत, कलशदाकाम लमरवणारे 

तकतकीत गोटे मी मु्यलझयममधे्य पालहले होते, पण मला 

एखादा सापडेल अशी अलजबात महत्त्वाकांक्षा नव्हती. 

सहसा माझे भाग्य इतके साथ देतच नाही. त्या लकनाऱ्यावर 

हातात बादल्या आलण छोटी फावडी घेऊन इतके जण 

लफरत होते की, मलाही त्यांच्या उत्साहाची लागण झालीच! 

     "अशी माझ्यासारखी बैस फतकल मारून- अधी 

पाण्यात, अधी वाळूत. काठाची वाळू हातांनी ढकलून असा 

एक छान खळगा कर पाण्यात- आता आजूबाजूचे 

दगडगोटे घे ओजंळभर आलण पाण्याखाली धर. 

गोट्यांवरची नक्षी फक्त स्वच्छ पाण्याखालीच पटकन 

लक्षात येते बघ." 

माझ्या नव्या लशलक्षकेने प्रात्यलक्षक करून 

दाखलवले.  लतच्या जवळच्या छोट्याशा बादलीतून दोन-

तीन खडे लतने माझ्या पाण्यात धरलेल्या ओजंळीत टाकले, 

आलण खरंच की... त्यांच्यावरची र्षट कोनी आकारातली 

नाजूक नक्षी चटकन लक्षात येत होती! 

मग पुढचा अधाि तास माझी पार्षाण समाधीच 

लागली. मलाही दोनतीन छोटेसे खास गोटे सापडले!  

बक्षीस म्हणून गुरुदेवतेनेही लतची त्या लदवशीची 

कमाई मला देऊन टाकली. 

"हे गोटे लकती हजार वर्षाांपूवी, लहमनद्यांच्यामुळे इथे 

तयार झाले. ही पृष्ठभागावरची नक्षी आहे ना, ते खडकांमधे्य 

अडकलेले प्रवाळांचे जीवाश्म आहेत. इथे लाखो वर्षाांपूवी 

समुद्र होता म्हणे. नंतर अलतथंड युग आलं. मग लहमनद्या 

खडकांवर घासतांना, लवतळतांना हे आगळे वेगळे गोटे 

तयार झाले बरंका. आलण हे फक्त आमच्याच गावाच्या 

आसपास लेक लमलशगनच्या लकनाऱ्यावर सापडतात."  

लतला उठायला बराच त्रास झाला, पण लतच्या 

चेहेऱ्यावर मंदसे हसूच होते. 

"आता जायला पालहजे मला. आजचा तुझा शाळेचा 

तास संपला. पण एकदा नजर बसली की, पटपट 

सापडतात हे गोटे.." 

नंतर थोड्याच वेळात माझ्या जवळही आठ दहा 

गोटे जमले. 

परत येतांना एका आईिीमच्या दुकानात थांबलो. 

अधाि भाग स्थालनक कलाकुसरीच्या वसू्त, फळांचे मुरंबे,   

टी शटि वगैरेंसाठी ठेवला होता. त्यात हे खास गोटे लमरवत 

होते. अथाित आकाराने बरेच मोठे व अगदी गुळगुळीत. 

काहीवंर काट्यांचे घड्याळ बनलवले होते, तर काहीवंर 

टेबललॅम्प. त्यांच्यावर हलकेच हात लफरवताना मला 

जाणवले की, लनसगिचक्रात लकतीतरी जीव या पार्षाणात 

बंलदस्त झाले आहेत. त्यांची ही थडगीच आहेत, पण 

मृतू्यनंतरही त्यांच्या सांगाड्यात ते स दंयि लटकून आहे! 

*** 
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धचत्र-कल्र्पना:-  (धवधनर्ा वेल्हाळ - गौर्म रं्पगू)  

 शब्दयोग 
-सुषमा येिवडेकि (वॉलिंग्टन, लडन्सटरक्ट ऑफ कोिंलबया) 

     

    नमस्कार मंडळी!  

    कोन्सव्हडच्या काळ्ाकलभन्न काळात ज्या लजद्दीने बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे अलधवेशन  तडीस 

नेण्याचा घाट नू्य जसीच्या मराठी लवश्वने घातिा, लतिा हालदिक पालठंबा म्हणून आपणही सहभागी 

व्हावे असे मिा प्रकर्षािने वाटिे. त्यातूनच ‘िब्योग’ या सविस्वी नवीन, १५ गुलणिे १५च्या 

पूणािकृलत लनयमबद्ध िब्कोड्यावर आधाररत, समक्ष खेळाची (Game show) कल्पना सुचिी. 

सुदैवाने वॉलिंग्टन (डी सी) येथील मराठी किा मंडळाचे श्रीरंग पांडे यांनी ती उचिून धरिी 

आलण त्यांच्या आलण महाराष्ट्र  मंडळ, नू्य यॉकि च्या सुलमत कोपडे यांच्या लिफारिीमुळे हे 

लभंवथडीचं तट टू ॲटिांलटक लसटीच्या बृममं अलधवेिनात पोचिं! इलतहासात प्रथमच 

िब्कोड्याच्या समक्ष खेळाचा झेंडा रोविा!  

     हा आमचा ऐलतहालसक, संवादी कायिक्रम रंगिा आलण उपन्सस्थत पे्रक्षकांनी तो आवडल्याची पावती िगेच लदिी! 

त्याचे वेट चेटर, पेन्सिल्व्वे्हलनयाच्या सुनीि गोडबोिे यांनी केिेिे प्रसंगलचत्रण (recording) ‘एकं’च्या संस्थळावर 

https://www.aickum.org येथे आपण अवश्य पाहावे. ‘एकं’चे पान उघडिे की, उजव्या बाजूिा ‘एकोपा’च्या 

अंकाखािीच ‘ऐका हो ऐका, झािाच!’ या िीर्षिकाखािी ‘िब्योग’च्या प्रयोगाची नोदं केिी आहे. त्यात ‘आम्हािा पाह्चा 

आहे’ यापुढे ‘मग इथे लटचकी मारा’अिी सूचना लदसेि. बस . तेवढंच करायचं, एक तास आलण सात लमलनटे एवढा वेळ या 

संवादी कायिक्रमास िागेि. चहाकॉफी घेत, घरातल्या सवाांनी तो एकत्र पाहावा.  

धन्यवाद, मंडळी! 

*** 

 

http://www.aickum.org/
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 Greetings for a Happy Diwali     
 

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. 
Your school or college never attempted to obtain tax exemption in India, which 

is very expensive. 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 
 Join Donor List  
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JAGDISH & SHUBHANGI THAKUR         SWAROOP YOG & OTHER CHARITIES 
RAVI & NILIMA BHIRUD                       MAHARSHI KARVE FOUNDATION 16 NEW GIRLS EDU 
RAHUL & PUNAM MUTHA                      ANAND RISHI Hosp. CT SCAN AHMADNAGAR MH 
KOTESWARA RAO KUNDA,MD  EDUCATIONAL FOUNDATION, A.P. 
KIRAN & NANDINI JOAG                           V.T. PATIL FOUNDATION 
KISHOR DANDEKAR    AMPTE FOUNDATIO 
SUBHASH & VASANTI PURANIK  CASP, V.S.SAMITI, PUNE,PATHAK TRUST 
SUHASINI JOSHI    COSMIC BEATS 
KAMLAKAR & ARUNA PENDSE  ATHASHREE 
PRAMILA SARVA    ADHAR 
VIJAY NARINGREKAR    EDUCTION 
MUKUND & SHAILA DIDOLKAR  AKKA DHOPESHWAR MAHILA MANDAL 
KASI  & GEETHA GABBITA    NIH 
RAJESH & SUMANA RAO    SAFETY CLUB, HYDERABAD, A.P. 
RAMESH  GAONKAR                                 G.D.TRUST  
CHANDRA VARIA    FUJI MAMMOGRAPHY-M P SHAH MEDICAL 
NATWARLAL & KALI RAMANI  COLLEGE, JAMNAGAR, GUJARAT 
BHANJI & MANSI KUNDARIA   M P SHAH MEDICAL COLLEGE  
JITU & KOKILA PADALIA   MAMMOGRAPHY EQUIPMENT  
DALSUKH & ILA MADIA   GIVING 200 TESTS A WEEK (10,400 A YEAR)  
HIMAT & MINA TANK                                FOR WOMEN TOWARDS EARLY DETECTION AND                     
MUKESH & VIBHA SHAH                           INTERVENTION WHICH IS NOT AVAILABLE IN            
SUMANT SNEHALATA PANDYA                   NEARBY HOSPITALS           
MOHAN & RAMA  PATEL                            M P SHAH MEDICAL COLLEGE SCHOLARSHIPS  
JAYENDRA & SAROJ SHAH                        M P SHAH MEDICAL COLLEGE SCHOLARSHIPS 
GOVIND & BHAKTI NADKARNI                  SHANTA DURGA TEMPLE, KAVLEM, GOA  

http://WWW.SmallCharity.Org
mailto:Admin@SmallCharity.Org
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डधेस्टनशेन बथाड े 

- अिुजा बवे  (लवले पाले (पूवि), मंुबई, महाराष्ट्र )  

  

 “ममा, इकडे बघ नं! ऐक नं!”  

लॅपटॅापवर काम करण्यात पूणि 

व्यग्र असलेल्या सईला व्योम 

अगदी उतु्सकतेनं काहीतरी 

सांगायचा प्रयत्न करत होता.  

“हंुऽऽ! “. कामातली मान 

जराही न वळवता सईनं हंुकार 

भरला. 

खरं म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात आलेलं लतचं काम 

अगदी एकाग्रतेने करणं आवश्यक होतं. परवाला 

डेडलाईन होती सबलमशनची!  

“आईऽऽऽ,! नुसतं ‘हंु’ नाही, आय वॅान्ट युवर फुल 

अटेन्व्शन!” 

“थांब रे ऽ बाबा जरा! काये्य एवढं महत्त्वाचं?आत्ता तू 

बथिडे पाटीत मज्जा करून आलायंस नं ? स्वस्थ बस की 

जरा वेळ.“ 

कामाच्या पे्रशरमुळे  सईचा स्वर अंमळ लचडकाच 

लागला नाही म्हटलं तरी!  

“ ममाऽ गं, मला खूप इमॅ्पाटांट सांगायचंय तुला! 

ॲाल सो आय वॅान्ट टू शो यु समलथंग! ते सुध्दा आत्ताच! 

म्हणजे जट नॅाऊ !” 

व्योमचा हट्टी स्वर ऐकून सई चक्रावलीच खरंतर !  

‘जात्या समजूतदार मुलगा हा, लवशेर्षतेः  आई काम 

करतेय म्हटल्यावर पूणि सहकायि करणारा! आत्ता असा 

लडमांलडंग कसा काय झालाय एकदम? ह्ाच्या लमत्राची -

अथविची  बथिडे पाटी *घरच्या घरी* होती ते मनास नाही 

आलं की काय ह्ाच्या? ‘ह्ा सगळ्ा लवचारांनी 

सतावल्यामुळे नाईलाजाने सईने आपलं काम जरा वेळ 

बाजूला ठेवलं लन व्योमकडे मोचाि वळवला. 

“काय झालं व्योम? डेन्सटनेशन पाटी नव्हती म्हणून 

आवडलं नाही….” 

“डेन्सटनेशन पाटी? नो वे ममा, ह्ा बथिडे पाटीची 

कमॅ्पररझन होऊच शकत नाही. इट वॅाज सो युलनक यु नो!” 

सईला प्रश्नही पूणि करू न देता व्योमने तत्परतेनं 

आलण ठामपणे आपलं मत मांडलं.  

‘आताशा बघावं तर दूधाचे दात पडायच्या वयाच्या 

अगोदरच हल लीच्या मुलांच्या मतांना ठामपणा आलेला 

असतो’ असा मजेशीर लवचार डोकावला सईच्या मनात.  

मात्र सईच्या आश्चयािची पातळी उंचावलीच 

एकदम! लतच्या हातून लॅपटॅापची मंुडी पूणि खाली केली  

गेली, अगदी नकळत!   

हे सहा-साडेसहा वर्षािचं पोर एकदम तुलनात्मक        

काही-तरी सांगू पहातंय म्हटल्यावर सईची उतु्सकता 

वाढणं स्वाभालवकच होतं.  

खरंतर नुकतेच म्हणजे पाचेक मलहन्यांपूवीच अथविचे 

आईबाबा आलण अथवि रहायला आले त्या सोसायटीत. तशी 

सगळ्ा कुटंुबाची ओळख व्हायची बाकी होती अजून; पण 

अथविची मात्र छान गट्टी झाली सगळ्ांशी.  

“भारीच हं, व्योम! एकदम मजा आलेली लदसतेय 

लमत्रमंडळीबंरोबर! कोण कोण आलं होतं? आलण, 

*युलनक* ? काय होतं तरी काय एवढंऽऽऽ ? “ 

“लमराया, ऋर्षी, सारा अन   मी आम्ही सगळे तर 

होतोच. प्लस यु नो, अणिवच्या आईचे आलण बाबांचे, 

दोघांचेही पेरें टस  म्हणजे दोन्ही आजीआबा सुध्दा होते. 

आलण सरप्रायलझंगली आमच्याबरोबर गेम्समधे्य 

पालटिलसपेटही करत होते. दोन इंटरेन्सटंग गेम्स तर त्यांनीच 

लशकवले आम्हाला.” 

अंगप्रतं्यगाने वणिन करून सांगत असतांना  *आजी-

आबांच्या* पे्रझेंिमुळे भरलेला आनंद व्योमच्या टप्पोऱ्या 

डोळ्ात अगदी िष्ट् लदसत होता. सईला क तुकच वाटलं.  

“हो क्का? अरे व्वा!” 

“आई, आजी-आबांबरोबर अथविचे  मामेभाऊ, 

मावसभाऊ, आतेबहीणभाऊ आलण चुलत भाऊदेखील 

आले होते. असे ’ओकेजि’ असले की, ते भेटायचा पॅ्लन 

करतात म्हणे. त्यांची एकदम ‘मेगा फॅलमली’ आहे गं! 

धम्माल येत असेल नं ममा ?” 

एवढी लडटेल ड ररलेशि ह्ाला मालहतेयत?  

व्योमच्या ह्ा वणिनानंतर सईचा झालेला ‘ॲाऽऽ’ 

लमटायला अंमळ वेळच लागला. लशवाय फॅलमलीला 

‘मेगा’  हे लवशेर्षण लावल्याने जरासं हसूही आलं लतला. 

 सईनं मनातल्या मनात व्योमला, ‘मेगा इव्हेंट’, ‘मेगा 

ररॲललटी शो’ असे सगळे हल ली बोकाळलेले शब् 

इतक्या तत्परतेनं लटपण्यात ही नलवन जनरेशन प्रवीण आहे’ 

अशी कॅान्सम्प्प्लमेंटही बहाल करून टाकली . 

“ॲाऽ? ही ररलेशिची नावं कुठे लशकलास व्योम?” 

“लशकलो नाही, बथिडे पाटीतच हे सगळं कळलं, 

ममा! आपण तर कुठे जातो तेव्हा तुमचे फ्रें डसच असतात 

नं, सो मला तर फक्त ‘अंकल-आण्टी’ मालहती होतं. 

अथविच्या आजीनंी ही ररलेशि एर्क्पे्लन केली, ते सुध्दा 

मराठी पोएममधून! खूप आवडली मला कलवता. आता 

नेक्स्ट टाईम आल्या की, नवीन पोएम्स लशकवणार आहेत 

त्या.” 

व्योमच्या बोलण्यातून नकळत पण सहजपणे 

‘नात्यांमधली अनलभज्ञता’ अधोरेन्सखत झाली हे जाणवून सई 

लवचललत झाली खरी पण लतनं कुशलतेनं स्वतेः ला पटकन 

सावरलं.  
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“व्योम, मलाही मज्जा येतेय तू सांगतोयस ते 

ऐकतांना. आणखी काय काय केलंत? केक कलटंग कधी 

केलं?”  

“ममा, गणपती फेन्सटव्हलमधे्य आरती करतांना कसं 

पे्लटमधे्य लदवा लावून बाप्पाला ओवाळत होते तसं 

सगळ्ात आधी अथविला ओवाळलं त्याच्या दोन्ही    

आजीज  नी! अन   यु नो ममा, ओवाळताना आम्हाला पण 

टनि बाय टनि त्या लसल व्हर पे्लटला, सॅारी पे्लट नाही, 

आबांनी सांलगतलं तसं ‘ताम्हनाला’ हात लावायला अलाव 

केलं त्यांनी.” 

“अरे व्वा, आधी औक्षण केलेलं लदसतंय म्हणजे!” 

“वाऊ ममा, म्हणजे तुला पण मालहतेय हा वडि? 

थोडा हाडि आहे नं,  सो मी लवसरलो अगं!“ 

आठवडाभर होम आलण ॲालफस अशा दोन्ही 

आघाड्यांवर राबायचं, मग एनजी गेन करण्यासाठी 

सणावारांच्या सुट्टीत ररलॅरे्क्शन अपररहायि होऊन जातं 

आलण मालहती असूनही अनेक प्रथा, संस्कारांना शॅाटिकट 

लदल्याने ते पुढे लझरपवण्यात आपण कमीच पडतो आहोत 

अशी बाररकशी जाणीव झालीच सईला. 

अथविच्या ह्ा प्रश्नाने पुन्हा एकदा सई अस्वस्थ 

झाली. 

 “आई, कुठे हरवलीस? माझं सांगून संपलं नालहये 

अजून!” 

“सांग नं राजा, ऐकतेय मी! खाऊ काय काय 

खाल लात ते रालहलंचै सांगायचं , हो नं ?” 

“ममा, छोटा राऊंड शेपचा ‘लथन क्रट लपझ्झा’ 

सारखा लदसणारा एक खाऊ होता. त्याचा कलर मात्र 

िाउन होता. ओलनयन होता त्यात. टॅालपंगसाठी गे्रटेड चीझ 

ॲार व्हाईट बटर होतं. त्याला ‘लोणी’ म्हणतात. आलण यु नो 

वॅ्हाट, ममा ते होम मेड होतं. हे सगळं आजीनीचं एर्क्पे्लन 

केलं, लन  त्यातलं आवडेल ते खायचा चॅाईस लदला. आय 

जट लव्हड दॅट होम मेड लोणी.” 

वणिनावरून भाजणीचं थालीपीठ ओळखता येणं हे 

अलजबातच अवघड नव्हतं पण सईला क तुक वाटलं ते 

तल लीनतेनं सांगणारया व्योमच्या शैलीचं!  

“आई, अजून एक यम्मी स्वीट लडश होती. स्वीट 

लमल कमधे्य न्सस्वम करणारे लथन नूडल स! त्यावरही 

टॅालपंगचा चॅाईस होता. रेलझि, क्रश्ड बदाम अन   लपस्ता. 

आलण ते लमल क म्हणजे आपलं रेगु्यलर लमल क नवे्ह, तर ते 

कोकोनट लमल क युज केलंय असं सांलगतलं अथविच्या 

आईने. नूडल स  ही आयलडया इंटरेन्सटंग आहे नं ममा, 

वॅ्हाट से?” 

“हं! आलं लक्षात! अशा शेवया माझी कोकणातली 

आजी करत असे. तेव्हा फक्त डर ाय-फू्रटस  ची फॅशन 

नव्हती.”  

लेकाच्या वणिनामुळे सई एकदम बालपणात घुसली. 

“ओ नो ममा! हे पण तुला मालहतेय? सो तू सुध्दा 

‘होममेड’ गोष्ट्ी करू शकशील, राईट्ट?” 

व्योम ने एकदम दुखरी नस पकडल्यासारखं वाटलं 

खरंतर सईला. पण लशताफीनं लवर्षय बदलण्याचा प्रयत्न 

करणं गरजेचं झलं.  

“व्योम, तू मला दाखवणारही होतास नं काहीतरी? 

ह्ा पेपर बॅगमधे्य आहे का ते ?” 

“येस्स, आई! तीन गेम्समधे्य मला प्राईझेस लमळाली 

ती आलण ररटनि लगफ्ट असं सगळं आहे ह्ा बॅगमधे्य. खूप 

खूप मज्जा आली आलण तू लॅपटॅाप बंद करून सगळं 

ऐकलंस ते तर मला खूपच आवडलंय. थंॅकू्य सो मच ममा!” 

मनोमन खूश होऊन गळ्ात हात टाकलेल्या 

व्योमभोवती सईची लमठीदेखील घट्ट झाली, अगदी 

सहजपणे ! 

पूवी वाड्यात होणारी पे्रन्सटलजअस लग्न हळूहळू  

आऊटडेटेड होऊन कायिस्थळात बदल होत होत 

‘डेन्सटनेशन वेलडंग’ ही पध्दत मूळ धरू लागली. 

(डेन्सटनेशन म्हणून पुन्हा ऐलतहालसक वाडाच लनवडतात 

कुणीकुणी म्हणा आलण नकळत वतुिळ पूणि होतं.)  

बघता बघता ‘डेन्सटनेशन बथिडे’ चं खूळही मूळ धरू 

लागलंय की! पण मूळात ज्या वयात मुलं आपल्या 

लमत्रमंडळीसंमवेत मोठ्यांची कंपनी सुध्दा एन्व्जॅाय करतात 

त्यांच्या वाढलदवसाला घरापेक्षा लनराळं डेन्सटनेशन 

शोधण्याची ही फॅशन का आलण कशी सुरू झाली असावी? 

ही फॅशन इतकी ब्लाईंडली फॅालो करायची खरिच गरज 

आहे का? 

सईच्या मनातल्या लवचारांच्या आवतिनांना चालना 

लमळाली ती व्योमच्या लनखळ आनंदाचं वणिन ऐकूनच   

‘परवाची डेडलाईन पार पडली आलण  ह्ा कामाची 

पूतिता झाली की, १५ लदवसांनी येणाऱ्या व्योमच्या 

वाढलदवसासाठी करायच्या *होममेड रेलसपीज * सचि 

करून खंगाळून काढायला हव्यात हं’, असं मनोमन 

ठामपणे ठरवूनच टाकलं सईनं, अगदी सहजच ! 

*** 
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- िंदा भटमुळे (सॅन लडएगो, कॅललफोलनिया)  
      “अरे यार सलचन, तुमही 

कुछ करो“ घामाघूम झालेला 

शंकर महादेवन हातातला 

माईक एका टेजच्या 

खालीच उभ्या असलेल्या 

माणसाच्या हातात देत 

म्हणाला.  कारण “प्रीटी 

वुमन देखो देखो ना“ 

गाणं  काय झालं, एकच 

जल लोर्ष लतथे सगळ्ा प्रीटी 

वुमिमधे्य उसळला. टेज बरंच वर होतं म्हणून 

ठीक,नाहीतर कठीण होतं. खाली नाचणाऱ्या ललना, 

वरच्या टेजवर केव्हाच चढल्या असत्या. तरीही तेवढयात 

कुणीतरी एकानं आपल्या लाडक्या प्रीटी वुमनला चक्क 

उचलून टेजवर फेकलं.  जास्ती काही गोधंळ होऊ नये 

म्हणून मग शंकर महादेवन काहीवेळ थांबले. लतथले 

व्यवस्थापक हातात माईक घेऊन कडक आवाजात समज 

द्यायला लागल्यावर जरा वातावरण ठीक झालं.  

      अलतशय मनापासून, दमदार असा कायिक्रम महादेवन 

ह्ांनी  सादर केला.  मन अगदी तृप्त झालं. हे मी 

अटलांलटक लसटीमधे्य पार पडलेल्या बृहन्महाराष्ट्र  

मंडळाच्या अलधवेशनात झालेल्या कायिक्रमा लवर्षयी 

सांलगतलं. शेवटच्या लदवशी ही टर ीट लमळाली. ह्ा भव्य 

सोहळ्ाची सुरवात अकरा ऑगट पासून झाली. मराठी 

भार्षा बोलणारे चार हजारच्या वर लतथे आले होते. मधल्या 

काळात दोन वर्षि  कोलवडच्या महामारीमुळे हे अलधवेशन 

झाले नव्हते.  आलण नू्य जसीच्या लोकांनी यजमानपद 

स्वीकारून अटलांलटक लसटी इथे हे अलधवेशन जेव्हा 

घडवून आणलं तेव्हा त्याला प्रचंड प्रलतसाद लमळाला. 

अमेररकेतल्या  लनरलनराळ्ा लठकाणाहून लोक इथे एकत्र 

आले होते, इतक्या लोकांची जेवण्याची सोय आलण 

वेगवेगळे कायिक्रम अलतशय मेहनत घेऊन,  सादर 

करण्याची जबाबदारी  लतथल्या लोकांनी यशस्वीपणे पार 

पाडली. अगदी सकाळच्या िेकफाट पासून तर रात्रीच्या 

लडनर पयांत चार हजार+ लोकांची व्यवस्था, ती पण संुदर, 

भारतातील लवलवध प्रांताच्या  खास खास पदाथािसह सादर 

करीत करणं, हे  लशवधनुष्य पेललं खरं ह्ा मंडळीनंी. 

अध्यक्षा लवद्या जोशी,  नेहमी इमेल द्वारे संपकाित असणारे 

प्रशांत कोल हटकर आलण सवि  सलमतीवरील सहकारी 

खरोखर क तुकाला पात्र आहेत. सगळ्ांना त्यांच्या 

मुक्कामावर नेऊन सोडायची शटलची व्यवस्था पण त्यांनी 

केली होती.  त्यामुळे खूपच सोय झाली सगळ्ांची. 

       भारतातून न्सव्हसा न लमळाल्यामुळे ठरवूनही अनेक 

लोक येऊ शकले नाहीत असंही समजलं. अमोल पालेकर  

अद  भूर् अनभुव  
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प्रमुख वके्त होते. ते तर गंमतीने म्हणाले की, मला 

बोलावण्यामागे केवळ एकच शक्यता आहे, की माझ्याकडे 

वॅ्हललड न्सव्हसा आहे. नाहीतर दुसरी कुणी मान्यवर व्यक्ती 

पण येऊ शकली असती.  पण काही का असेना, त्यांनी 

लनमंत्रण स्वीकारून, चाळीस लदवस अभ्यास करून 

(म्हणजे असं तेच म्हणाले) जे भार्षण तयार केलं, ते 

ऐकून  सगळे समाधान पावले. अलतशय अभ्यासपूणि आलण 

लवलवध लवर्षयांना हात घालीत त्यांनी आपल्या खुमासदार 

शैलीत ते सादर केलं. ह्ात येणाऱ्या लवलवध लवर्षयाचे  संदभि 

संध्या नामक लवदुर्षीने लमळवून लदल्याचे त्यांनी आवजूिन 

सांलगतले.  

           भारतात जी नाटकं बघायला भारी लतलकटं काढावी 

लागतात लकंवा प्रसंगी लमळतही नाहीत अशी नाटके 

लवनासायास बघायला लमळाली. प्रशांत दामले आलण वर्षाि 

उसगांवकर ह्ांचे ‘सारखं काहीतरी होतंय’ हे नाटक, 

‘आमने सामने’ सारखं टीव्ही कलाकारांनी सादर केलेले 

नाटक आरामात बघता आलं. “रंजीशे सही, लदल लह 

दुखाने के ललये आ” प्रशांतच्या आवाजात ऐकून खूप 

आनंद झाला. असाच आनंद लतथल्या सुगम संगीत आलण 

नृत्य िधाांच्या अलतम फेरी पाहतांना झाला. चक्क नीलेश 

साबळे (ढोलकी) अमर ओक (बासरी) असे नेहमी टीव्ही 

वर बघायला लमळणारे लोक इथे लचमुकल्याच्या साथीला 

होते आलण ही छोटी मंडळी त्याच ताकदीने गात होती. 

कान अगदी तृप्त झाले असंच म्हणावं  लागेल. परीक्षक 

पण बृ.म.मंडळाच्या “हातात हात” ह्ा गाण्याला चाल 

देणारेच आहेत असंही सांगण्यात आलं.  

        लवषु्ण मनोहर, सोनाली कुलकणी ह्ांच्या मुलाखती 

आलण वेगवेगळ्ा दालनांमधे्य होत असलेले वेगवेगळे 

कायिक्रम, ह्ामुळे लोकांना आपापली आवड पुरवण्याची 

संधी लमळाली. मुख्य म्हणजे अमेररकेत वास्तव्याला 

असलेल्या, पण मराठी मधे्य पुस्तक  लललहणाऱ्या लेखकांना 

आपापल्या पुस्तकांसह चार हजार लोकांपुढे आणून 

त्यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे ही फारच महत्वाची गोष्ट् 

इथे झाली. त्या सवि मोठ्या लेखकांमधे्य मी पण उभी 

होते.  माझ्या ‘लजवलग लजवाचे‘ ह्ा कादंबरीचे प्रकाशन ह्ा 

मोठ्या मंचावर झाले, हा क्षण माझ्याकररता खूप 

अलभमानाचा होता..    

     लनरोपांच्या आधी “आव्वाज मऱ्हाठीचा” हा पुष्कर क्षोत्री 

आलण हास्य जते्रच्या कलाकारांनी सादर केलेला कायिक्रम 

सगळ्ांनी धमाल उत्साहाने पालहला आलण मग 

एकमेकांचा लनरोप घेत सगळे आपापल्या लठकाणी परतले. 

खूप नवीन  लोकांच्या भेटी, जुन्या बऱ्याच लदवसांनी 

भेटलेल यांची, आश्चयि आलण आनंद देणारी  भेट, लतथे 

असलेल्या लनरलनराळ्ा टॉल सवरच्या काही गोष्ट्ीचंी 

खरेदी ह्ा सगळ्ा गोड अनुभवाची  मोट बांधून घरी 

आल्यावर, एक अद भुत अनुभव आयुष्यभर गाठीला 

असणार ह्ाचे प्रचंड समाधान नक्कीच लमळालं.   

*** 
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अमरेरकेर्ील धदवाळी  

- सुभाष गो. दामिे (फेअरफॅर्क्, व्हलजिलनया) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

येई लदवाळी लदमाखे खुललवत सवाांसी ठेवी थाटात 

सांगू अम्ही परदेशी असलो तरी साजरी असू कररत 

 

वेध लागता शोलधत भाजणी कैसी करावी हे पाहून  

उलगडते शेवटी हो जालणव होई जुने तेलच सोनं 

 

जमते चकली हलकी काटेदार तरीही खुसखुशीत 

सावळी जरी कडबोळी होती चवीने खमंग लुसलुशीत 

 

पोह्ांचाही भाजुनी होतो झणी चमचमीत लचवडा                             

बदाम लपसे्त काजू डाळे दाणे करोलन पेरवडा  

 

तयार बेसन लमळते, नसे जात्यावरती घरी दळण 

रव्यासलहत भाजुलनया खमंग लाडूही होती झटकन 

 

करावी  तबकामधे्य रांग लचरोट्यांची देखणी छान 

लस्नग्धाने थबथबले तरी एकमेकांसी स्तब्ध लबलगून 

 

अन्य लमठाया बहुरुपी सोबती खुललवती साज सगळ्ांचा 

इष्ट्लमत्र येता मग वाढे आनंद हो लदवाळीचा 

 

तुमचे घरी श्रीलक्ष्मी येवो सुखसमृध्दी पाऊलांनी 

आशीवािदे देईल हो सदैव सुखशांती तुम्हा सदनी ं

 

*** 

सकंेडमॉम 

-पक्षििी क्षदवेकि (नेपरलवल  , इललनॉय) 

     

    लिसाने गाडी गेट 

पालकां गमधे्य पाकि  केिी 

आलण ररहॅब सेंटरच्या 

दारातून ती आत लिरिी. 

नेहमीप्रमाणे 

ररसेप्प्िलनटने लतिा गेट 

पास लदिा आलण म्हणािी, 

“तुझ्या आईची केस- 

मॅनेजर, लमस  मॉरीन 

ऑलफसमधे्य वाट  पाहात आहे.”  

       लिसा लतचे आभार मानून ऑलफसच्या लदिेने लनघाली. 

मॉरीन फोनवर कोणािी तरी बोित होती. लतने 

हातानेच लिसािा बसायची खूण केिी. लिसा खुचीत बसिी 

आलण लतचे बोिणे संपण्याची वाट पाहू िागिी. लिसाची  

आई, रोझी लतच्या टर ोकनंतर प्रथम हॉन्सिटिमधे्य आलण 

नंतर इथे, ररहॅब सेंटरमधे्य गेिे सहा आठवडे ॲडलमट  

होती. टर ोक आल्यानंतर काही लमलनटातच लिसाने लतिा 

हॉन्सिटिमधे्य नेिे होते. त्यामुळे लतच्यात उत्तम सुधारणा 

झािी होती. तसा टर ोक तेवढा गंभीर नव्हता. रोझी आपिा 

व्यायाम, आलण आहार याबाबत अलतिय जागरूक होती. 

 त्यामुळे रोझीची तबे्यत तशी लठक होती. 

टर ोकिा कारणीभूत ठरिेिी रक्ताची गुठळी ही 

कोणािाही होऊ िकते असे डॉक्टरांनी सांलगतिे. रोझी 

स्वतेः च्या िूर्क् लवर्षयी अतं्यत जागरूक होती, रात्री 

जेवणानंतर दात घासताना लतच्या बोटांमधून टूथिि सुटून 

खािी पडिा आलण चूळ भरताना उजव्या बाजूने जबड्या-

मधून पाणी बाहेर येऊ िागल्याबरोबर आपिा जड 

झािेिा हात, आलण एका बाजूिा खािी उतरिेिा जबडा 

पाहून लतने स्वतेः िा सावरत लिसािा हाक मारिी. लिसाने 

िगेच ९११ डायि केिा, आलण रोझीिा हॉन्सिटिमधे्य नेिे. 

टीव्हच्या मृतू्यनंतर, रोझीने आता आपिे मोठे घर 

लवकिे आलण एका लसलनअर लिलवंगमधे्य काँडो खरेदी केिे 

होते. लतथे सामान िागेपयांत मधल्या काही लदवसांकरता ती 

 मुिीकडे म्हणजे लिसाकडे राहायिा आिी होती.  

 लिसा भावंडात सगळ्ात मोठी, लतच्या नंतर पाच 

वर्षाांनी झािेिा टुअटि, त्यानंतर  तीन   वर्षाांनी   झािेिा 

मालटिन, आलण धाकटी जेनी जी मालटिन पेक्षा  दोन  वर्षाांनी 

 िहान होती. त्यामुळे जेनी आलण लिसा यांच्या वयात दहा 

 वर्षाांचे  अंतर होते. 
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      लिसाचा जन्म झाल्यानंतर रोझी लजममधे्य जायची; 

आलण लिसािा लतथल्या चाईल्ड केअरमधे्य ठेवायची. पुढे 

 पाच वर्षाांनी टुअटि झाल्यावर लिसा साहालजकच बेबी 

 िदरच्या बाबतीत फार पझेलसव होती.  
       आता लजममधे्य जाताना रोझी दोघांना लतथल्या चाईल्ड  

केअरमधे्य ठेवायिा िागिी. लतथे लिसा सतत टुअटि  

जवळ थांबायची, इतर मुिांबरोबर  न  खेळता, टुअटिकडे 

िक्ष देणे, त्यािा  दुधाची बाटिी देणे, तो चािायिा 

िागल्यावर त्यािा इतर  मुिांपासून जपणे, त्यािा 

 हवी असिेिी लतथिी खेळणी  इतर मुिांच्या हातातून 

काढून त्यािा देणे इ. करायची. तो रडायिा  िागिा तर  

त्यािा पे्रमाने जवळ घेऊन बसायची. लतथल्या केअर 

 टेकसिना ह्ा गोष्ट्ीचं फारच क तुक वाटायचं. 

एकदा रोझी त्या दोघांना लतथे ठेऊन व्यायाम 

करायिा गेिी, आलण टुअटि जरा कुरकुर करू िागिा, 

 नेहमीप्रमाणे, लिसाने त्याचा ताबा घेतिा आलण त्यािा  

खेळणी देऊन गप्प करायचा प्रयत्न करू िागिी, तरी 

 त्याची लकरलकर थांबेना, मग लतने त्यािा लपिवीतिे लसप्पर 

काढून जू्यस लदिे, ते ही तो लपत नाही हे पाहून, लतने त्यािा 

 जवळ घेऊन लवचारिे, तुझं पोट दुखतंय का? तर तो 

 मानेनेच हो म्हणािा. हे सवि त्या डेकेअर मधिी बाई पाहात 

 होती. िगेच लिसाने त्याच्या कपाळािा हात िाविा आलण 

 लतिा जाणविे की टुअटििा बहुतेक ताप असावा. लतने 

 आपिी काळजी त्या बाईिा बोिून दाखविी. त्या बाईनेही 

 टुअटिच्या कपाळािा हात िावून पालहिा, तर खरोखरीच 

त्यािा ताप असावा असे वाटण्याइतके त्याचे कपाळ गरम 

होते. लिसा त्यािा आपल्या मांडीवर घेऊन बसिी. त्या 

बाईने िगेच लतथून अनाउिमेंट करून रोझीिा बोिाविे. 

रोझी धावतच आिी, आलण लिसाच्या मांडीवर िांतपणे 

बसिेल्या टुअटिकडे पाहून हुश्श केिे. डेकेअरमधीि 

बाईने रोझीिा लिसालवर्षयी सांलगतिे, आलण म्हणािी लिसा 

ही टुअटिची "सेकंड मॉमच" आहे. आलण पुढच्या काही 

वर्षाांत लिसा अजून तीन भावंडांची सेकंड मॉम बनून गेिी. 

आता लतच्या रोजच्या आयुष्यात भावंडे ही लतची जबाबदारी 

होऊन गेिी. िॉवर देण्यापासून जेवायिा देण्यापयांत 

जबाबदाऱ्या ती मोठी म्हणून लतच्याकडे सहजपणे आल्या. 

बागेत खेळायिा गेिे तर िहान भावंडांवर िक्ष ठेवणे, 

त्यांना झोपाळ्ावर बसवून झोके देणे, त्यांचे लनघािेिे बूट 

घािून देणे, आपल्या बरोबरीच्या मुिांबरोबर न खेळता 

त्यांच्यािी खेळणे, त्यांना पाणी, सॅ्नक देणे नेहमीचेच होऊन 

गेिे. आईचे एक वाक्य लतिा सतत ऐकू यायचे, "लिसा वॉच 

देम." 

         रोझी आपल्या नातेवाईकांना, मैलत्रणीनंा, लिसाच्या 

 लिक्षकांना अगदी  क तुकाने   लतच्या, "सेकंड  मॉम"  

असण्याचे दाखिे वारंवार  द्यायची. लिसाचे  वडीि- टीव्ह 

 ह्ानासुद्धा  ह्ा  सेकंड  मॉमचे  इतके क तुक  होते की,  

’मदसि  डे’िा इतर मुिांकरवी लतिाही एक काडि  द्यायिा 

 िावत. लिसािा ह्ा सवाांची फारच अपूवािई वाटत असे. 

 त्यामुळे ती अलधकालधक जबाबदारीने वागत असे. लिसा 

१३/१४ वर्षाांची झाल्यावर मात्र पररन्सस्थती जरा बदिायिा 

िागिी,  
        लिसाच्या कोणी मैलत्रणी आल्या की, ही तीनही छोटी 

भावंडे त्यांना भंडावून सोडीत असत. लिसािा 

मैलत्रणीबंरोबर खेळणेच काय, पण साधे गप्पा मारणे कठीण 

होऊन जायचे. टुअटि तर त्यांचे केस ओढणे, त्यांच्या वसू्त 

िपवणे ह्ा गोष्ट्ीनी हैराण करून सोडायचा. जेनीिा 

हमखास "पी" करायची असे, आलण लतिा लिसाच बाथरूम 

मधे्य न्यायिा िागत असे. मालटिनसुद्धा टुअटिचं पाहून 

लिसाच्या बेडवर उड्या मारून धुडगूस घाित असे. लिसा 

मैलत्रणीबंरोबर टी. व्ही. पाहात असेि तर पटकन येऊन तो 

बंद करत असे. पुढे लिसाच्या मैलत्रणी घरी यायचे टाळू 

िागल्या. जेवणातीि आवडते पदाथि, एखादा फारच 

आवडिेिा डर ेस, स्वतेः चा वाढलदवस साजरा करणे, 

मैलत्रणीबंरोबर बाहेर जाणे, मुव्हीिा जाणे या सगळ्ा 

गोष्ट्ीमंधे्य िहान भावंडांचा पायािा पडिेिा वेढा लिसािा 

आता जाचक होऊ िागिा. लतिा नुसते मॅकरोनी चीज 

आवडायचे, पण त्या बरोबर वाफविेिी िोकोिी लतिा 

खावी िागायची कारण लतच्या भावंडानी भाज्या खाव्यात 

म्हणून, मनात आिे म्हणून आईसक्रीम लकंवा चॉकिेट 

खायिा लमळायचे नाही, कारण छोटी भावंडे िुगर खाऊन 

हायपर होतीि आलण झोपणार नाहीत असे लतची आई 

म्हणायची. रोझी िेडीज नाईट आउटिा टीव्ह घरी 

असताना मुिांना ठेवून जायची. परंतु सेकंड मॉम म्हणून 

लिसािा त्यांना जेवायिा गरम करून देणे,  टुअटि, 

मालटिनिा िॉवर करायिा िावून, आलण जेनीिा िॉवर 

देऊन झोपायिा पाठवणे, ही जबाबदारी आपोआपच 

टीव्ह लतच्यावर टाकत असे. लतच्यासारखाच डर ेस जेनीिा 

हवा असे. लतच्या मापाचा व रंगाचा लमळािा नाही, तर जे 

दोन सारखे डर ेस लमळतीि ते घेण्यालिवाय लतिा पयािय नसे. 

टुअटि आलण मालटिन हे मुिगे असल्याने टीव्ह सारखेच 

लधप्पाड होते, त्यांचे सहज ढकिणे, चापट्या मारणे आता 

सहन होत नसे. जेनीिाही ते त्रास देत. िहान भावंडांचे 

मारणे, लतच्या खोड्या काढणे, लतच्या वसंू्तना हात िावणे, 

त्या मोडणे ह्ा सवि बाबतीत लतने समजुतीने घ्यावे अिी 

रोझी आलण टीव्हची इच्छा असे. तू मोठी आहेस, बाकी 

सगळी िहान आहेत, तू त्यांची सेकंड मॉम आहेस ह्ा 

त्यांच्या पािुपदाचा लतिा लतटकारा येऊ िागिा होता.  

         लिसा जिी वयात आिी तसे लतिा काही प्रश्न पडू 

िागिे, रोझी आलण टीव्हचे चार मुिांना जन्म देणे हा जर 

त्यांचा चॉईस होता तर लिसािा सेकंड मॉम का व्हावे 

िागिे? अभ्यासात हुिार असूनही कॉिेज लिक्षणासाठी 

आईवडीि मदत करू िकत नव्हते कारण त्यांना चार मुिे  
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होती. लतने आता जॉब करून चांगिा बॉयफ्रें ड लनवडावा, 

आलण नोकरी करून, िग्न करून आपल्या भावंडांचे - रोि 

मॉडेि बनावे, अिी इच्छा रोझी आलण टीव्ह व्यक्त करीत.  

िग्नानंतर जवळच राहावे असेही त्यांना वाटे. 

लिसा मात्र ठरवून हायसू्किनंतर दुसऱ्या टेटमधे्य 

जॉब घेऊन गेिी. लतथे पाटि टाइम कॉिेज करून लतने लडग्री 

पूणि केिी. आता लतच्या हायसू्कि स्वीट हाटिने, जेम्सने 

लतिा प्रपोज केिे, आलण त्यांचे िग्न झािे. कमिधमिसंयोगाने 

त्या दोघांचे सहजीवन रोझी आलण टीव्हच्या घरापासून ५० 

मैिांवर असिेल्या गावात सुरू झािे. जेम्सिा 

आईवलडिांपासून दूर राहायचे नव्हते. आपोआपच 

लिसाकडे परत भावंडे, आलण आईवलडिांचा हक्काने 

राबता सुरू झािा. आता  लतची स्वतेः ची  दोन मुिे   मुिगा 

मायकि आलण मुिगी लिंडा िाळेत जाऊ िागिी, लतकडे 
िहान भावंडे आपापल्या आयुष्यात व्यस्त झािी. 

 आता लिसा जरा हुश्श करून आपल्या पुढीि 

आयुष्याचा लवचार करू िागिी, लतिा आलण जेम्सिा आता 

थोडा प्रवास करायचा होता. लतचे सासूसासरे आनंदाने 

मुिांना सांभाळायिा तयार होते. आलण अचानक परत 

लिसािा चक्क वलडिांची सेकंड मॉम व्हावे िागिे. 
टीव्हिा फुफु्फसाचा कॅिर झािा, त्याच्या 

धूम्रपानाच्या व्यसनाचा हा िेवट होता. किीबिी दोन वर्षि 

काढून न्सटव्ह सवािना सोडून गेिा. परंतु ही दोन वरे्ष लिसा 

पूणिपणे टीव्हचे उपचार, केमो, हॉन्सिटिमधे्य नेणे, आणणे 

यात व्यस्त होती. अथाित जेम्सचीसुद्धा लतिा यात साथ 

होतीच. 
 वलडिांच्या मृतू्यचे लिसािा दुेः ख लनलश्चतच झािे, 

परंतु त्यांची वेदनांमधून सुटका झािी याने बरे वाटिे. 

आश्चयि म्हणजे रोझी लिसािा सहज बोिून गेिी, की, तुझ्या 

वलडिांचे लसगारेटचे व्यसन त्यांना ह्ा िेवटाकडे घेऊन 

जाणार हे मिा ठाऊक होते. अनेकदा सांगूनही त्याने 

ऐकिे नाही, धूम्रपान सोडिे नाही. मग मीसुद्धा मागे िागणे 

सोडून लदिे. टीव्हच्या मृतू्यनंतर काय करायचे हे मी 

ठरविे, हे मोठे घर लवकायचे आलण लसलनयर लिन्सवं्हग 

कमु्यलनटीमधे्य कॉंडो घेऊन आरामात उरिेिे िाईफ 

एन्व्जॉय करायचे. जगाची सफर करायची. रोज कोणतातरी 

िास अटेंड करायचा, झंुबा, स्वीलमंग, नाहीतर पेंलटंग, बुक

-िब, वीकें ड लपकलनर्क्... ! 

लिसाच्या दृष्ट्ीने, रोझी आलण टीव्हचे वैवालहक 

जीवन अगदी आदिि होते. एकमेकांच्या आवडीने त्यांनी 

संसार उभा केिा, स्वतेः िा हवं तसं आयुष्य जगिे. वयात 

आल्यावर लिसािा आईवलडिांचं रोमॅलटक सहजीवन 

अगदी आदिि वाटायचं. आपल्यािाही असाच जीवनसाथी 

लमळावा, आपल्यािा सुद्धा असाच संसार उभा करता आिा 

पालहजे, आलण मुिं झािी पालहजेत, असं लतिा वाटायचं. 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

 एकदम लतिा जाणीव झािी की मुिं  झािी आलण 

पलहिी मुिगी झािी तर? नाही नाही, लतिा सेकंड मॉम 

नाही करायची.  

मॉरीनचे  फोनवरचे संभार्षण आटपिे. ’सॉरी  लिसा, 

 तुिा जरा थांबायिा िागिं. तुझ्या आईची तबे्यत आता 

व्यवन्सस्थत आहे. लफलजकि आलण ऑकु्यपेिनि थेरपीजचा 

लतिा चांगिा उपयोग झािा आहे, ती आता सवि हािचािी 

 स्वतंत्रपणे  व्यवन्सस्थत करते आहे.” 

 लिसा एकदम भानावर आिी आलण म्हणािी, 

“माझी आई आहेच तिी टर ॉंग.” 

 “तुझ्या आईबरोबर माझे जे बोिणे झािे, त्यावरून 

मिा असं वाटतंय की रोझीिा अजून काही लदवस 

आधाराची गरज आहे, लतची िारीररक प्रगती चांगिी झािी 

असिी तरी मनातून ती धास्ताविेिी आहे. ती अजून काही 

लदवस कोणाच्यातरी सोबतीने रालहिी तर बरे होईि.” 

 “काय म्हणािी ती तुम्हांिा?”, लिसाने मॉरीनिा 

लवचारिे.  

         “आमच्यािी म्हणजे सवि प्रोव्हायडर टीमिी काि 

ती बोिताना सेकंड मॉम म्हणून तू किी आदिि आहेस, हे 

लविेर्ष क तुकाने सांगत होती.” 

 आता मात्र लिसािा काहीतरी लनणिय घेणे जरुरीचे 

होते. धाकट्या भावंडांिी बोिून त्यांच्या मदतीने आईचे 

सामान लतिा लडस्चाजि लमळायच्या आत आईच्या नव्या 

घरात िवकरात िवकर िावून घ्यायचे. लतथल्या 

असोलसएिनच्या सेके्रटरीिा भेटून इमजििी मेलडकि 

हेल्प, लतथल्या कॅफेटेररयाच्या वेळा, रूम सन्सव्हिस, लजम, 

इतर ॲन्सक्टन्सव्हटीज याची च किी करून आईचे 

वेळापत्रक  लतच्या हातात ठेवायचे. आपल्या स्वत:च्या 

मुिांच्या भल्याकरता आईिा कधी कधी कठोर होऊन 

काही कटू लनणिय घ्यावे िागतात. तीच आता आपल्यावर 

वेळ आिी होती, याची लिसािा जाणीव झािी.  

आता "सेकंड मॉम" या पदावरून "मॉम" या पदावर 

लिसाने स्वतेः िा बढती लदिी होती. 

 

*** 
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कुठे इर्का काळ धनघून गलेा? 

- सुर्ा खडकीकि (मॉंलटर यल, क्युबेक, कॅनडा) 

   दोन हजार वीस साल. लडसेंबर मलहना सुरू झाला. 

यावर्षी भारताची माझी लटर प रद्द! खरं म्हणजे लडसेंबर 

मलहन्यात मॉंलटर यलमधे असलं तरी मजाच येते. नाताळचे 

लदवे घरात अन   बाहेर. घरात सजावट करण्याची सवाांची 

गडबड. पण यावर्षी सवि बंद आहे. कोन्सव्हडनं कहर 

केलाय . रोज मुख्यमंत्री देशवालसयांना लदलासा देण्यासाठी 

दूरदशिनवर येतात. त्यांची वाढलेली दाढी अन  बऱ्याच 

लदवसात न कापलेले केस असा अवतार काही आशादायी 

वाटत नाही. प्रांतीय मुख्यमंत्री आलण आरोग्यमंत्री रोजचा 

अहवाल सादर करतात. काळजी घेण्यास सांगतात. दोन 

मीटर अंतर पाळा. मास्क लावा. कुणाला भेटायचं नाही. 

लमत्रांबरोबर जमायचं नाही. 

जागलतक साथीबंद्दल वाचलं होतं, ऐकलं होतं. पण 

कुठल्याच मोठ्या आपत्ती अनुभवल्या नव्हत्या. दुसरे 

महायुध्द अनुभवलेले बरेच लोक भेटलेले. त्यातल्या 

काहीनंी तर पलहले महायुद्धही पालहलेले. तोवर, आपण 

भाग्यवान आहोत असं कधी मनात आलं नव्ह तं. 

जानेवारी २०२०मधे मी भारतात आले होते. फेिुवारी 

१ तारखेली एअर इंलडयाने वुहान, चीनमधून भारतीय 

लवद्याथ्याांना परत आणले, अशी बातमी वाचली. लतथे २०१९ 

लडसेंबरमधेच (म्हणून कोन्सव्हड-19 वाटतं?) प्रसार झालेला? 

या बातमीचं फारसं गांभीयि नाही जाणवले. माझा कॅनडात 

परत येण्याचा लदवस जवळ यायला लागला तशी जरा 

काळजी वाटायला लागली.    

तीन चार लदवस आधी अमरावतीहून पुण्याला आले होते. 

एअर इंलडयानं इराणमधून भारतीय लवद्याथ्याांना परत 

आणल्याची बातमी वाचली. मग इटलीमधे कोन्सव्हडनं 

फारच कहर मांडलाय असं कानावर पडलं. माझं परतीचं 

लवमान पॅररसहून जाणार होतं. रोज संध्याकाळी एअर 

फ्रािचं लवमान लनघालंय का नाही ते पहायचं. १५ माचिचं 

लवमान तर लनघालं. मी १६ माचिला लनघणार. मॉंलटर यलहूनच 

पुण्याला आलेल्या एका लमत्रांचा फोन आला. "जाते आहेस 

का परत? फ्लाईट  स  बंद होताहेत." मी श्वास रोखला. 

आता कोणी नाट लावायला नको होतं. ते लमत्र एलप्रलमधे 

परत येणार होते. त्यांची भीती ते माझ्यावर सारून समाधान 

मानत होते की काय? "Schadenfreude!" मी लवर्षय 

बदलला. "भेटू या मॉंलटर यलमधे" म्हणून मी घाईनं फोन 

ठेवला. 

पुणे- मंुबई ’के के टर ॅव्हल टॅर्क्ी’नं मी लवमानतळावर 

पोहोचले. सगळे सोपस्कार होईपयांत धाकधूक वाटत होती. 

कटम्स सोडलं, लवमानाने उड्डाण केलं अन  मोठा लनश्वास 

सोडला. दुसऱ्या लदवशीपासून फ्लाईट  स  बंद झाल्या.  

पॅररसच्या लवमानतळावर शुकशुकाट. लजथे शेकडो 

लवमानं असतात, लतथं चार-पाच होती. सगळी दुकानं बंद.  

पण आमचं लवमान मॉंलटर यलकरता वेळेवर लनघालं. अन  

एकदाचे आम्ही "घरी पोहोचलो". प्रते्यक भारतभेटीत 

लवमानाची चाकं भूमातेला लागली की घरी आल्यासारखं 

वाटतं. अजूनही. यावेळी मॉंलटर यलनी त्याची  बरोबरी केली. 

इथे सारं शांत शांत. लवमानतळावर कोन्सव्हडच्या 

मालहतीचं एक पत्रक लदलं अन  "voluntary quarantine 

मधे जा", एवढंच सांगण्यात आलं. 

नवीन पवि सुरू झाले. रेटॉंरंट स  बंद झाली. लसनेमे 

बंद झाले. दुकानं बंद झाली. वाचनालय बंद झालं. फक्त 

जरुरीची दुकानं तेवढी चालू. लतथेही लदशेचे बाण 

फरशीवर, एक मीटर अंतर दाखलवणारे लाल रंगाचे 

न्सटकसि, लबलं करणाऱ्या मुलीसंमोर प्लान्सटकचे लवभाजन. 

सविच माणसांचा  एकमेकांशी संबंध प्रलतबंलधत करणारं. 

लशवाय लमत्रांना भेटायचं नाहीच. मोठे जमाव तर नाहीच 

नाही. 

वाचनालय नव्हतं बंद झालं. वाचनालय कुठे बंद 

होतं? नागररकांच्या सोयीसाठी त्यांनी वाचनालय उघडं 

ठेवलं होतं. काहीतरी करमणूक हवी ना? वाचनालयाच्या 

वेबसाईटवर लकंवा फोन करून तुम्ही काय हवं ती यादी 

द्यायची. मग वाचनालयातील कमिचारी तुम्हाला हवी ती 

पुस्तके, न्सव्हलडओ, लसनेमे काढून तयार ठेवीत. तुम्हाला 

फोन करून कोणत्या लदवशी, लकती वाजता, कुठल्या 

टेबलवर ते येऊन घेऊन जायचे ते सांगे. वाचनालयाच्या 

लॉबीमधे टेबले ठेवलेली असत. लतथे लदलेल्या वेळेला 

जाऊन तुम्ही ती घ्यायची.  

मॉन्सन्टर यलला लहवाळ्ात बाहेर सारखं लहंडण्याची 

सोयच नसते. उबदार घरात जास्त वेळ! मी बरीच पुस्तकं,     

murder mysteries, period dramas - (लिलटश या 

कलेत फारच पुढे आहेत ) यांची यादी लदली.  

माझी यादी तयार झाली असा वाचनालयाचा फोन 

आला. आता सुरू, आता बंद, आता जरा सैल, मग फारच 

कडक लनयमबद्ध लॉकडाउन अशी नाटकं सुरू 

झाल्यापासून मी फारशी घराच्या बाहेर पडतच नव्हते. 

आठवड्यातून एकदा, शलनवारी मॉंलटर यल गॅझेट आलण 

आठवड्याचा लकराणा आणण्यासाठी तेवढी बाहेर 

पडायची. म्हटलं चला आज बाहेर पडायला लमळणार! 

तुम्हाला हे सांगायला हवं, अगदी उन्हाळ्ात सुद्धा मी 

गाडी घेऊन वाचनालयात जाते. दोन लमलनटांची डर ाईव्ह 

आहे! पण आज छान ऊन पडलं होतं. रस्त्यावर बफि  

नव्हतंच. ताजी हवा घ्यायला लफरत पायी जायचं ठरलवलं.  
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गरम कपडे चढलवले. मास्क लावला. आलण आनंदानं बाहेर 

पडले.  

कॅनडातला लहवाळ्ातला सूयि फसवा असतो! तापमान 

होतं -१४ अंश सेलल सयस (with windchill   factor -

२२अंि सेन्सल्सयस.), यावर्षीच्या लहवाळ्ातला हा 

आतापयांतचा सवाित थंड लदवस होता. मी वाचनालयात 

पोहोचले अगदी बफािचा गोठलेला गोळा! अलधक दुदैव 

असं की, वाचनालयाच्या कमिचाररणीला माझे न्सव्हडीओज 

सापडेनात. असं पूवी कधीही झालेलं नव्हतं. लतनं आलण 

लतच्या सोबतच्या कमिचाररणीनं शोधशोध शोधलं; पण 

लनराशाच. त्यांनी मनापासून माफी मालगतली खरी!  

वाचनालयात पोहोचल्यापासून मी माझे हात, पाय, 

मान, पाठ, छाती सारखी चोळत होते. सगळे अवयव गरम 

करून जागे करीत होते. मलाच पुनरुज्जीलवत करीत होते. 

मी त्या दोघी कमिचाररणीचंा लनरोप घेतला अन  (ररक्त 

हस्ताने) बाहेरच्या आन्सक्टिक थंडीत पुनेः  पाय ठेवला. घरी 

पोहोचते तो फोन वाजत होता. वाचनालयातील कमिचाररणी 

होती! मला हवे असलेले न्सव्हडीओज त्यांना सापडले होते. 

आलण ती लगेच मला घरी आणून देणार होती! अशी 

कनेलडयन ऊब! थंड बीयरचा ग्लास, भारतीय चटकमटक 

खायला, गरम बंॅ्लकेट आलण लिलटश murder mystery! 

कनेलडयन लहवाळा न आवडायला काय झालं!  

लॉकडाउनमधे लोक एकमेकांना खूप मदत करत 

होते. एकलेपणाला सामना देण्यास मदत करीत होते. 

आपल्यापेक्षा जास्त संकटात असलेल्यांना हात देत होते. 

लडसेंबर संपला. नवीन वर्षि आलं. तेही भराभर की खरं 

म्हणजे मंुगीच्या पावलांनी पुढं सरकत होतं. मग आशेचे 

लकरण लदसू लागले. कोन्सव्हडप्रलतबंधक लस आली!  

संशोधकांचं क तुकच करायला हवं. पलहली लस 

टोचून झाली. उन्हाळा आल्याने कोडंलेपण कमी झालं. 

आमचं प्रांलतक सरकार फ्रें चचे वगि देते. त्यासाठी अजि 

टाकून पालहला. आलण Qu'elle surprise! होकाराथी उत्तर 

आलं. पण लगेच जागा लमळणार नव्हती. सहा मलहन्यांनी 

लमळाली. फ्रें चचे दोन वगि केले. लवमलताईच्या भारे्षत, 

"आता अगदी फाडफाड फ्रें च बोलायला येत असेल! 

लवमलताईला जाऊन आता बरीच वरे्ष झालीत. ती 

लवकरच गेली. मोठा भाऊ तर फारच लवकर गेला. तो 

गेल्यावर आईची लहंमतच गेली होती. पाय गळून गेले होते. 

घरात एकटी राहू शकत नव्हती. पण मग माझ्याकडे 

मॉंलटर यलला येण्याची लहंमत केली मात्र. लवमलताई आलण 

आई. आईचा लनधािर लकती! माझ्या अपाटिमेंटच्या गॅलरीत 

शतपावली करीत असे. पायात जोर यायला हवा.  

मी कामावर गेल्यावर लवमलताई थोडावेळ 

लफरायला जायला लागली. कधी इंन्सग्लश न लशकलेली आई 

फोन घेऊन इंन्सग्लशमधे लनरोप घ्यायला लागली.   

प्रवास करायला मात्र आई तयार नव्हती. एक लदवस आम्ही 

माझ्या (आई येणार म्हणून घेतलेल्या नव्या गाडीने) 

लपवळ्ा टोयोटा टरसेलनं लपकलनकला गेलो. तर म्हणाली 

होती,  "अगं बाई. इथले रसे्त लकती चांगले आहेत. पोटातलं 

पाणीसुद्धा हलत नाही." मग मात्र ती प्रवासाला तयार 

झाली. लतला नू्ययॉकि चं लवशेर्ष आकर्षिण नव्हतं. परंतु 

लफलाडेल्ल्ियाची ‘ललबटी बेल’ बघायची होती. वॉलशंग्टन 

डी.सी.ला ललंकनच्या पुतळ्ाला भेट द्यावयाची होती. 

न्सस्मथसोलनयममधे precious stones बघायचे होते. आईने 

नायगारा बलघतला. लडसे्न वल  डि , फ्लोररडातलं िेस 

टेशनसुध्दा पालहलं. फ्लोररडातलं िेस टेशनसुध्दा 

पालहलं. िेससूटमधे लतने फोटो काढून घेतले. अटलांलटक 

समुद्रात पाय लभजलवले. ही इथली गंगाच आहे, असं 

म्हणाली.  

मी आमच्या भावंडात सवाित लहान. मला 

समजायला लागेपयांत एका भावाव्यलतररक्त सवि 

कॉलेजमधे्य लनघून गेले होते. मला कुटंुबातल्या लकंवा 

आजूबाजूच्या वातावरणात काय महत्त्वाच्या घटना 

घडताहेत याची फारशी कल्पना नसायची. लहान मुलांना 

लहानपणी मजा लुटू देण्याची पध्दत असावी. वलडलांसाठी 

पोटातून लतलकटं वगैरे आणलेली आठवतात लहानपणी. 

पण, "ये आता तुला पैशाचे व्यवहार कसे असतात ते 

लशकलवतो", असे काही नव्हते. बालपण म्हणजे 

लनष्पापपणा. 

आईवलडलांनी अन  त्यांच्या लपढीनं लकती कठीण 

प्रसंगांना तोडं लदले याची आता कल्पना येते. त्यांचं धैयि 

लक्षात येतं. आपल्यालाही पुढे जाण्याचं प्रोत्साहन येतं. 

Stay calm and carry on. 

कोन्सव्हडचा खूपच जोर होता तेव्हा मला माझे 

आईवडील आलण आता आमच्यात नसलेली मोठी भावंडं 

यांच्याशी मनातल्या मनात संवाद करण्याची सवय लागली 

होती. पण मी हे कुणाला सांलगतलं नाही. आपल्याला 

वेड्यात काढतील, अशी भीती वाटली. पण मला त्यात 

काही लवलचत्र वाटत नव्हतं. 

आता तीन वेळा लस टोचून झाल्यावर यंदा 

भारतभेटीला आलेय, येण्यापूवी दुसरी बूटर लसपण 

टोचून घेतली. 

पुण्याचा गणपती उत्सव बलघतला! घरी आल्यासारखं 

वाटतं. इथं सवि लहान. सविच बधीर झाल्यासारखे वाटतात. 

आपल्यात काय बदल झालाय ते कळत नाही. त्याचा फार 

खोलात जाऊन लवचार करीत नाही, तेही चांगलंच, असं 

मला वाटतं. इतरांना उदाहरण देण्याचं काम माझं! 

   

***   

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  
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र्पाम डझेटा, र्पाम धस्पं्रग्स 

- क्षवजया मिाठे (पमोना, कॅललफोलनिया) 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

कोण म्हणे हे, रुक्ष वाळवंटी वन 

 हे तर आहे लनसगिरम्य नंदनवन 

 

 रंग उधळत बोगनवेली येथ फुलती 

 सुरेख लपवळी फुले, नाव कसे घाणेरी 

 

 कोरफडीचें प्रकार हो असती लकती 

 रम्य तयांचे आकार  मना मोहवती 

 

 उंच पाम वृक्ष लवलोभनीय लदसती 

 गगन वाटे ठें गणे लकमया अशी यांची 

 

 मऊ लहरवळीचे गाललचे पसरती 

 गॅाल फ संगती सारे रमून जाती 

 

 लनवासस्थाने छोटी ही टुमदार असती 

 सरते जीवन सारे लनवांत सुखे जगती 

 

 शुष्क जगी ंमनी,ं असू द्यावी आद्रिता 

 फुललेला वाळवंट झाला लशकवता ! 

 *** 

घनगदा रान भवर्ाली... 

- िाजीव िास्त्री  (जॉजि टाउन, टेर्क्स)  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घनगदि  रान भवताली  

हरवून गेलोय या क्षणी  

आहे फक्त लनरव शांतता 

आलण पक्षांची मधुर गाणी ! 

 

घनगदि  रान भवताली 

दूरपयांत माणूस नाही    

व्यवहाराचे वास्तव नाही    

जगरहाटीच्या बाहेर मी ! 

 

घनगदि  रान भवताली 

संुदर लनसगि सभोवताली  

मनाचं झालंय मोरपीस  

अंलतम सुखाची मांलदयाळी ! 

 

 *** 
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Go Green efforts made at the BMM Convention 2022 
praised by the  

U.S. Past Vice President Mr. Al Gore 

- Darshana Gupte (San Antonio, Texas) 

BMM2022 Go Green Team Leader 

    Climate change is the      
defining crisis of our time. All 
around the world, people are 
feeling the effects of climate 
change, despite the best     
efforts of many to slow it 
down. The climate challenge 
is gargantuan, due largely to 
fossil fuel executives and   
corporations. We need to  

eliminate greenhouse gas emissions from a 
multitude of industries,  including but not limited 
to, electricity, buildings, transportation, and   
agriculture. Eliminating these emissions are just 
the first of many steps  needed to protect and  
restore our ecosystems. We need to change 
society, policy, economy, and culture. As the 
climate change clock ticks faster and faster, the 
best way to cope is to avoid dwelling on        
terrifying scientific projections. We need to act, 
vote,  protest,  donate, and spread the word.  
 
The North American Marathi community        
decided to do their part and took a first step of 
hosting the Go Green BMM    convention in NJ. 
This    happened for the first time in the history 
of BMM conventions. As a team leader of the 
Go Green initiative at BMM 2022 convention, 
my team and I faced many challenges in       
executing a 100% green and  sustainable    
convention. It quickly   became clear that we   
instead needed to make a gradual pivot to     
implementing as many solutions as possible 
towards reducing our carbon  footprint. 
 
Here are some accomplishments of the Go 
Green initiative taken throughout the  conven-
tion. 
        1.  Decorations: The team did an        
exemplary job by not using plastic or Styrofoam 
material for venue decoration. They replaced 
plastic with  recyclable foam boards which were 
later sold and re-purposed at other events. 
          2.  Food: Leftover food after each meal 
was  distributed to charitable organizations. 

This stopped harmful Methane gas production 
by food spoilage at the landfills. 
          3. Food: OneCompostingCan, a vendor 
provided  Farm-to-Table and residential        
pick-up composting services to his NJ           
customers including, Tree planting. 

  4.  Food Service: Biodegradable         
cutleries were expensive. Maharashtra        
Foundation (MF) generously raised funds to  
prevent use of plastic cutlery. Whenever       
possible, these funds were used to purchase 
biodegradable cutleries and biodegradable 
trash bags for recycling. Infographic posters 
showing effects of Food and Water waste were 
prepared for educating attendees. 

5. Food Service: Silk tablecloths were 
used instead of plastic in the dining hall. 

6. Environmental regeneration: Plant 
seeds were distributed to support biodiversity. 

7. Education: Rahul Shendure, CEO of 
Carbon Built and Ocillia Power, presented      
carbon dioxide capturing technology from       
cement in construction industry and utility-scale 
power from ocean waves. 
 
Video message from the U. S. Vice President 
Mr. AL Gore 
With the Go Green Team and BMM Convention     
Committee accomplishing the tremendous task 

of attempting to host a     
sustainable convention, even 
our former U.S. Vice     
President Al Gore was 
overwhelmed. He sent a 
congratulatory video       
message to the BMM team. 
We should all be very proud 

that this feat occurred for the first  ever time at 
any BMM Convention and global Marathi    
Mandal event. We hope to implement green  
initiatives.  Here is YouTube link- 
https://www.youtube.com/watch?v=pqjPJB-XrBY  

and also, Here is the link to former U.S Vice 
President, Mr. Al Gore’s video message for 
Marathi community. 

https://www.youtube.com/watch?v=pqjPJB-XrBY
https://www.youtube.com/watch?v=pqjPJB-XrBY
https://www.dropbox.com/s/ywrhjo5rvey9exg/BMM%20AG%208AUG22.mp4?dl=0
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Contribution of Next Generations                                                       
In addition to the team and committee’s efforts, 
our younger generations of Marathi youth have 
now realized that they too play a part in          
preserving our only home - Planet Earth.  
There Is No Planet B. Watch their conviction 
and  messages to our community in the follow-
ing  videos below. 
Ayden & Sayali Shringarpure, San Antonio,  
Texas  
https://drive.google.com/file/
d/1c_rwVeuIwpW0i1cbalTHMzLxziVA1ma5/
view?usp=drivesdk 
 
Isabel & Maya Deshmukh, Cleveland, Ohio 
https://drive.google.com/file/
d/1bvE1diGDUAHDtS_u6ZQfokfzKbJY5XZP/
view?usp=drivesdk 
 
Ajay Panday, San Antonio, Texas 
https://drive.google.com/file/
d/16nCdkv86ZlWgqoQtWuxrvVPUqJRqPzbQ/
view?usp=drivesdk 
 
Syra Bhatt, Cranberry NJ 
https://drive.google.com/file/d/1skG5-
AFc69baLwZZCg9ENI-GaU6cBmEb/view?
usp=drivesdk 
 
Parth Ghawghawe, San Antonio, Texas 
https://drive.google.com/file/
d/1C1QC_KmMmODVNcQbEmRtD2rIwkcubaiD
/view?usp=drivesdk 
 
Yash Kolhatkar, Old Bridge, NJ 
https://drive.google.com/file/
d/1cSLsqnMtY5pKuj5LlBOOLC7aDvJTlLyn/
view?usp=drivesdk 
 
Sohan & Ojas Pagnis, Dallas, TX 
https://drive.google.com/file/
d/16Y8XkoBNpjQnUO7eddXi3CCcw_aUBpHi/
view?usp=drivesdk 
 
Soham Purav, Old Bridge, NJ 
https://drive.google.com/file/
d/1nNzu8pFNC6cubsTp-1nLo0eyUUzwvgpK/
view?usp=drivesdk 
 
Amol Shirodkar, Marlboro, NJ 
https://drive.google.com/file/
d/1eoA7qahcAbKFym4pKAaQoELY5OfPMf3l/
view?usp=drivesdk 

Vote of Thanks 
We want to thank Prashant Kolhatkar for      
whole-heartedly supporting the Go Green        
initiative. I called him in January 2021 to express 
my interest in hosting a Go Green BMM             
Convention. We discussed what it would mean 
to saving our environment, to the Marathi     
community, and finally to the BMM organization. 
 
Implementing the Go Green initiatives would  
educate the mass crowd and create an impact 
with our meaningful actions at BMM.  I am also 
thankful to BMM team members: Amol Purav, 
Mukul Dakwale, Vihar Despande, Pooja        
Shirodkar, Gauri Choudhary, Ananad Chouthai, 
Snehal Vaze, Dnyanda Bhide, Sandeep 
Dharam, Rahul Pawar, Mohan Ranade, 
Samranika, and the Uttarang team. To my Go 
Green team, without their support this work 
would not have been possible.  
      To Rajiv Bhalerao, the President of           
Maharashtra  Foundation, for believing in us to 
approve big funds for Go Green initiative.       
Finally, Sunil Deshmukh, Shirish Gupte, Rajan     
Gadkari, Shobha Chitre, and Dev & Rupa    
Wadke, Alka &Prakash Lothe whose support 
and wishes helped us. (If I forgot someone who   
supported us, my apologies in advance). 
 
Conclusion 
In conclusion, I am sending you an open        
invitation to find your role, if you haven’t already. 
Encourage others to find theirs. BMM 2024 
should continue what we have started and 
achieve more ambitious results to mitigate      
climate change. This is the work of many       
lifetimes to avert a Climate Catastrophe. 

 
*** 

https://drive.google.com/file/d/1c_rwVeuIwpW0i1cbalTHMzLxziVA1ma5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1c_rwVeuIwpW0i1cbalTHMzLxziVA1ma5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1c_rwVeuIwpW0i1cbalTHMzLxziVA1ma5/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bvE1diGDUAHDtS_u6ZQfokfzKbJY5XZP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bvE1diGDUAHDtS_u6ZQfokfzKbJY5XZP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bvE1diGDUAHDtS_u6ZQfokfzKbJY5XZP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16nCdkv86ZlWgqoQtWuxrvVPUqJRqPzbQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16nCdkv86ZlWgqoQtWuxrvVPUqJRqPzbQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16nCdkv86ZlWgqoQtWuxrvVPUqJRqPzbQ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1skG5-AFc69baLwZZCg9ENI-GaU6cBmEb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1skG5-AFc69baLwZZCg9ENI-GaU6cBmEb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1skG5-AFc69baLwZZCg9ENI-GaU6cBmEb/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C1QC_KmMmODVNcQbEmRtD2rIwkcubaiD/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C1QC_KmMmODVNcQbEmRtD2rIwkcubaiD/view?usp=drivesdk
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66बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी 

BMM 2022-  1st and 2nd place Winning   
 

Art & Photography– Display 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

Art Category –  Age-12-18 years 
 
1st place – Seema Kulkarni - Portrait with Nature 

Art Category – Age 19  years and above 
1

st
 place – Mrunalini Chavarkar  

िात िका िावू माझ्या साडीिा 

Photography – Category  
–  Age 12-18 years 
1

st
 place  

– Ameya Kulkarni  
 

The Grandeur of 
 our Home   Galaxy 



    

67बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी 

BMM 2022-  1st and 2nd place Winning   
 

Art & Photography– Display 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

Photography – Category –  Age 19 years and Above -1st place – Vijay Deshpande – Crooked Reflections 



    

68बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी 

BMM 2022-  1st and 2nd place Winning   
 

Art & Photography– Display 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

Art  Category – Age- 12-18 years 
2nd place – Rishita Kalambkar –  
The Optimist 



    

69बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी 

BMM 2022-  1st and 2nd place Winning   
 

Art & Photography– Display 

   ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, २०२२  

Art  Category –  
Age-19 Years  and above 
 
2

nd
 place –  

 

Chaitali Chaudhari - क ं कू 
(Kumkum) 

Photography – 
Category   –  
Age 19  Years and above 
 
2nd place –  
Chaitanya Bhasme –  
Faces within a Heart! 
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