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संपादकीय 
 
नम कार मंडळी ! 
मराठी रिसक वाचकांना ऑि टन मराठी मंडळ आिण नेहदीप संपादकीय सिमतीतफ िदवाळी व नूतन वषार् या हािदर्क शभेु छा! 
नेहदीप  २०१३  चा अंक आप या हाती देतांना आ हाला अितशय आनंद होत आहे. नेहदीप यंदा िदवाळीत प्रकािशत होऊ शकला 
नाही याब ल संपादकीय सिमती िदलिगरी यक्त करते. आपण खु या मनाने या अंकाचे वागत कराल आिण दरवषीर्प्रमाणे 
यंदाचा नेहदीपही आपणास एक अिव मणीयसािहि यक अनुभव देऊन जाईल अशी आ ही आशाबाळगतो. 

‘एकमेका क  सहा य, अवघे ध  सुपंथ’ या त वाला खर्या अथार्ने अनुस न, मंडळाने या वषीर्ची वाटचालसु  केली. लहान 
मुले,  ये ठ नागिरकयांना आवडतील अशाप्रकार या कायर्क्रमांचे आयोजन कर यात आले.  ‘सेवाभावी सं थाना मदत’, 
‘ यायाम व आरोग्य िवषयक’गो टींना प्रो साहन आिण 'मराठी पाउल पडतेपुढे’ असे नवीन  उपक्रम मंडळाने राबिवले. 

अिव कार म ये सादर झाले या 'मी मराठी' नाटकामुळे पे्रक्षकांतील 'मराठी बाणा' आणखी जागा झाला,  याच फूतीर्तून 
सहकायार्चे हात पुढे आले आिण 'ऑि टन मराठी शाळेचा'  ज म झाला. आपण सवार्ंनी िदले या उ कृ ट प्रितसादामुळे 
आमचा हु प वाढतच गेला आिण िविवध कायर्क्रमांचे आयोजन करताकरता िदवाळी कधी आली हे कळलेच नाही! 

सािह याची जमवाजमव सु  झाली आिण यासाठी ऑि टन पासून, थेट मायभूमीपयर्ंत यासािहि यकांकडून चांगला प्रितसाद 
िमळाला.  सािह य पाठव याची शवेटची तारीख उलटली तरी, “आणखीन एक किवता यायची होती, थोडासा उशीर झाला 
तर चालेल का?”िकंवा “लेख िलिहला आहे, लवकरच उजळणी क न देतो”अशाप्रकारे सािहि यकांची दजदार िनिमर्ती 
कर याची आकांक्षािदसून आली.बघता बघता लेख, किवता, रेखािचत्र,े पाककृती, श दकोड ेअशा या सािहि यक सुमनां या 
िमलनाने जणू काही एक  रंगीबेरंगी गलुद ताच तयार झाला. संपादकीय मंडळा याएकित्रत कामिगरीमुळे संकलन,मुद्रण व 
इतरतांित्रक बाबीसुद्धा झपाटयाने सा य झा या आिण यंदा या नेहदीपची िनिमर्ती झाली. 

नेहदीप प्रकाशन कर यात आ हाला अनेक लोकांची मदत आिण शभेु छा िमळा या,  यांचे आ ही मन:पवूर्कआभारी 
आहोत.  

हे नूतन वषर् तु हाला सुखसमदृ्धीचे, भरभराटीचे आिण आरोग्यदायी जावोही ई वरचरणी प्राथर्ना!  

‐ संपादक 

 



       नेहदीप २०१34 



 

   
                                                                                                                                       नेहदीप २०१3 5 

 

अ यक्षीय 
आपणा सवार्ंना िदवाळी या व नूतन वषार् या हािदर्क शभेु छा.  
 

बरोबर एक वषार्पूवीर् जे हा आम या सिमतीने मंडळाचा कायर्भाग हाती घेतला ते हा पारंपािरक कायर्क्रमां यितिरक्त काहीतरी नवीन 
कायर्क्रम सादर कर याचे ठरले आिण  यानुसार िवचारचके्र सु  झाली आिण हणता  हणता न याने सादर क  शकणार्या गो टी 
िलहून काढ यात आ या. मात्र एक प्र न होता:‐ " या सवर् गो टी आपण यश वी िर या राबवू शकू का?"   यावेळी सिमती मधील सवर् 
मंडळींनी खंबीर पािठंबा िदला आिण ऑि टन मराठी मंडळाने एक न या िदशनेे ग डझपे घेतली.   
 

सवर्प्रथम क पना मांडली गेली ती समाजकायार्िवषयी. मंडळा या अनेक मनोरंजना या कायर्क्रमांमुळे आपण एकत्र येतो. असेच एकत्र 
येऊन आपण जर मदतिनधी उभारला तर भारतात िकंवा अमेिरकेतही आपण िक येक गरजू सं था िकंवा मंडळीनंा मदत क  शकतो. 
या वषीर् मिहला आिण मुलासंाठी काम करणार्या सं थांना प्राधा य  दे याचे ठरव यात आले. इतकेच न हे तर आम या सिमतीने 
प्र येक सभासद न दणी मागे तसेच  िमळणार्या प्र येक प्रायोजका मागे तसेच मंडळा या कायर्क्रमांमधून होणार्या न यातला काही 
भाग सामािजक कायार्ला देणगी दे याचे ठरिवले. आ हाला सांगायला अ यंत आनंद होत आहे की ऑि टन मराठी मंडळाने पिह याच 
वषीर् $17,500+ उभे  केले. मिहला वदृ्धा म, मितमंद मुले, अनाथ मुले, गरीब मुलांचे  िशक्षण, मागास भागातील मुलांसाठी पु तके, 
दु काळग्र त  महारा ट्र,  सैिनकां या  िवधवा  व  यांची  मुले,  अ याय  ग्र त  मिहला,  दघुर्टना  झाले या  िठकाणी  मदत,  कु ठरोगी 
पुनवर्सन,      ि त्रयांचे गंभीर आजार, इ यादी अनेक  िठकाणी मंडळाने मदत पाठवली. या  "सामािजक बांिधलकीत" सहभागी होऊन 
आ हाला उ फूतर्पणे सहकायर् करणार्या सवर् देणगीदारांचे आ ही आभारी आहोत. 
 

या  नंतर क पना मांडली  गेली ती आरोग्य  िवषयक प्र नांकड.े आप या रोज या धकाधकी या जीवनात त येतीकड ेदलुर्क्ष झाले तर 
यात नवल ते काय? आम या सिमतीने हाच प्र न डो यासमोर ठेवून वषार् या सुरवातीलाच एक आरोग्यिवषयक पिरसंवाद आयोिजत 
केला आिण  यानंतर संपूणर् वषर्भर सभासदांना पळणे, पोहणे, सायकिलगं अशा अनेक  पधार्ंम ये भाग घ्यायला प्रवृ त केले. या वेळी 
लहान  मुलांनी  दाखवलेला  उ साह  नक्कीच  वाखाण याजोगा  आहे.    मंडळा या  िक येक  सभासदांनी  आयु यात  प्रथमच  अशा 
पधार्ंम ये भाग घेतला.   

 

याच बरोबर या वषीर्  'मराठी पाऊल पडते पुढे' हा नवा उपक्रम हाती घे यात आला.  या अंतगर्त, या वषीर्  या सभासदांनी शकै्षिणक, 

यावसाियक, क्रीडा  िकंवा इतर कोण याही  िठकाणी पिह यांदा भरीव कामिगरी  केली  यांचे  'ट्रॉफी'  देऊन कौतुक कर यात आले. 
आनंदाची गो ट  हणजे अनेक सभासदांनी वेगवेग या क्षते्रात 'पिहले पाऊल' टाकून  ीगणेशा केला, तर काहींनी 'पुढचे पाऊल' टाकून 
नवी उंची गाठली. 
"लहान मुलांसाठी खास कायर्क्रम"  हे या वषीर् या सिमतीने सादर  केलेले अजून एक आकषर्ण.  या  अंतगर्त  Spring  Break   म ये 
यु टन ला "नासा  पेस सटर" येथे सहल ने यात आली. मो या चाटर्र बस मधून प्रवास करताना मुलांबरोबर पालकांनीही गाणा या 
भ या, िवनोद, नकला करत सहलीचा आनंद लुटला.  यानंतर उ हाळा या सुट्टी या सुरवातीला गो फ कोसर्वर जाऊन "गो फ िशिबर" 
(Golf Clinic) घे यात आले ‐  यात गो फ खेळाची व िनयमांची मािहती दे यात आली व  या नंतर 9‐Hole गो फ कोसर्वर सग यांना 
गो फ खेळ याची संधी िमळाली. सुट्टी संप याआधी मुलांसाठी “Kid’s Summer Camp”   चे आयोजन कर यात आले.  यात मो या 
मुलांसाठी िवज्ञान व तंत्रज्ञान िवषयी पिरसंवाद,  तर लहान मुलांसाठी बुद्धीला चालना देणार्या िविवध खेळांचे आयोजन कर यात आले.  
याच प्रमाणे मुलां या मनात लहानपणापासूनच समाज सेवेची गोडी िनमार्ण कर यासाठी एका “Volunteering” कामात सहभागी  
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हो याचा  िनणर्य आ ही  घेतला.  या  अंतगर्त  बेघर मुलांसाठी शाळेचे द तर भर याचे काम कर यात आले. या वेळी मुलांनी आिण 

यां या पालकांनी दाखवलेला उ साह वाखाण याजोगा होता. 
 

बहृन महारा ट्र मंडळा या (BMM) मदतीने  'ऑि टन मराठी शाळेची'  थापना ही  या वषार्तील एक मोठी ठळक बातमी. आप या 
मुलांनी आप याशी, आजी‐आजोबा  िकंवा आप या इतर नातेवाईकांबरोबर मराठीत बोलाव ेअसे आपणा सवार्ंना वाटत.े ऑि टन 
मराठी शाळेमुळे आता ते सहज शक्य आहे. इथे मराठी गो टी, किवता, लोक, खेळ यां या सोबत मलुांना मराठी 
ऐकायला, बोलायला, वाचायला आिण िलहायला िशकवले जाते. पिह या सत्रात ६० पेक्षा अिधक मुलांनी मराठी शाळेत प्रवेश 
घेतला आहे.  या शाळेचा अ यासक्रम हा पु या या भारती िव यापीठाने ठरवून िदलेला आहे. ऑि टन या शाळेतील सवर् 
िशक्षकांचे मन:पूवर्क आभार. 
 
बहृन महारा ट्र मंडळा या मदतीने या वषीर् प्रथमच जे ठ नागिरकांसाठी 'उ तरंग' या कायर्क्रमाचे आयोजन कर यात आले. 
या कायर्क्रमा अंतगर्त ९ वेगवेग या िवषयांवर पिरसंवाद आयोिजत कर यात आले.  
 
या वषीर्चे सवार्त मोठे आ चयर् हणजे संगीताचे सादर झालेले ३ कायर्क्रम: आनंद भाटे (माचर्), सायली पानसे (जून) आिण 
ीधर फडके (ऑक्टोबर). हे ित ही कायर्क्रम “House Full” होते. ऑि टन म ये इतकी संगीत पे्रमी मराठी माणसे आहेत 

हे पाहून खूप आनंद आिण अिभमान वाटला. याच बरोबर सुप्रिसद्ध अिभनेते डॉ. मोहन आगाश ेव अिभनेत्री सुहास जोशी 
या मराठी/िहदंी ना य-िचत्रपट सृ टीतील कलाकारानंा आमंित्रत क न या वषीर् या सिमतीने िसनेरिसकांना सुखद धक्का 
िदला.  
 
मंडळा या 'अिव कार' कायर्क्रमात (१) सुप्रिसद्ध लेखक ी. य. गो. जोशी यां या कथासंग्रहातील 'शवेग्या या शगा' या 
कौटंुिबक कथेवर आधािरत कथाकथन, (२) ऑि टन मराठी मडंळाची हसत खेळत ओळख क न देणारे एक कौटंुिबक 
नाटक - "मी मराठी" आिण (३) दोन अंकी नृ य आिण संगीतमय धमाल रंगपट "क स रामायण ? आ. सं. रामायण" 
सादर कर यात आले. याच बरोबर या वषीर् मंडळान े वत:चे असे एक गाणे तयार केले व त े गाणे "मी मराठी" 
नाटका वारे पे्रक्षकांपुढे सादर कर यात आले. 
 
या वषीर् या सां कृितक कायर्क्रमांचा आढावा घ्यायचा तर वषार् या सु वातीला 'मकर संक्रांत' कायर्क्रम आिण 'ऑि टन 
मराठी मंडळाचा' २३ वा वाढिदवस १९ जानेवारी ला साजरा कर यात आला. ३० माचर् रोजी 'िशवजयंती' िनिम त आयोिजत 
केले या याख्यानाला िशवभक्तांनी जोरदार प्रितसाद िदला. याख्यानाचा िवषय होता: " वरा यावरील संकट: अफझल". 
पुढे ावण मिह यात खास मिहलांसाठी आयोिजत केलेला 'मंगळागौरी'चा कायर्क्रम जोरदार रंगला तो िमळाले या तुफान 
प्रितसादामुळे. मंडळा या इितहासात पिह यांदाच अशा प्रकारचा कायर्क्रम होत होता, यामुळे िझ मा, फुग या आिण इतर 
अनेक पारंपािरक खेळ खेळत लहान मुली व मिहलांनी मनोसोक्त आनंद लुटला. 
 
गणेशो सवा या कायर्क्रमात लहान-मो या कलाकारांनी नाच-गाणी सादर केली तसेच मराठी िचत्रपट सृ टीला १०० वष पूणर् 
झा याब ल मंडळातफ "आमचा मानाचा मुजरा" हा एक तासाचा खास कायर्क्रम सादर कर यात आला. िदवाळीचा कायर्क्रम 
गाजला तो 'ताक-िधना- िधन' या कायर्क्रमाला लोकांनी िदले या उ फूतर् प्रितसादामुळे. िविवध वयोगटातील मंडळीनी सादर  
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केलेली नृ ये तसेच गाणी मन तृ त करणारी होती. कायर्क्रमा या शवेटी नृ य गटातील ३ वेगवेग या वयोगटातील 
िवजे यांना ट्रॉफी देवून गौरव यात आले. तसेच मडंळा या प्र येक कायर्क्रमा या वेळी अनेक वयंसेवकांनी केलेली मदत 
पण प्रशसंिनय आहे. 
 
मंडळा या इतर कामिगरीचा आढावा घ्यायचा तर या वषीर् आ ही मािसक अहवाल (Monthly Report), त्रमैािसक 
बातमीपत्र (Quarterly Newsletter), त्रमैािसक आिथर्क अहवाल (Quarterly Financial Report) सु  केले. यामुळे 
ऑि टन मधील मराठी मंडळींना मंडळा या िविवध उपक्रमांची मािहती तर िमळालीच, पण याच बरोबर मंडळा या 
कामिगरीत अिधक पारदशर्कता आण याचा प्रय न कर यात आला. मंडळाने या वषीर् ‘आजीव सद य व’ (Lifetime 
Membership) दे याचे जाहीर केले आहे आिण आ हाला कळिव यास अ यंत आनंद होत आहे की मंडळाला पिहले 
आजीव सद य िमळाले देखील!!! 
 
आंतररा ट्रीय िव या यार्ंसाठी न याने सु  केले या "िवकड िवथ ताई-दादा" कायर्क्रमामुळे अनेक न या आंतररा ट्रीय 
िव या यार्ं या ओळखी झा या तसेच या िव या यार्ंना िविवध िवषयात मागर्दशर्न कर याची संधी िमळाली. मंडळा या 
गणपती व िदवाळी या कायर्क्रमातही यांचा सहभाग बघून आनंद वाटला.  
 
या वषीर् मंडळाने 501 c 3 साठी IRS कड ेअजर् केला आहे - जर आपण यश वी झालो तर मंडळाला िमळणार्या सवर् 
देणग्या कर मुक्त होतील तसेच मंडळाला बाहे न पण आिथर्क मदत िमळू शकेल. मंडळाने वषार् या सुरवातीलाच आप या 
वेब साईट चे सुशोभीकरण केले तसेच मंडळाचा इंग्रजी म ये फलक बनवला आिण या पाठोपाठ प्रायोजक वाचे अनेक 
पयार्य जाहीर केले - याचा फायदा असा झाला की या वषीर् मंडळाने िवक्रमी प्रायोजक िमळवले आिण यातून $6,500 पेक्षा 
जा त रक्कम मंडळा या ितजोरीत जमा केली. ऑि टन या मराठी मंडळींनी या प्रायोजकांना जा तीत जा त सहकायर् 
करावे हीच अपेक्षा.    
 
मंडळा या ‘Branding Program’ मुळे आज अनेक सभासद आप या प्रायोजकांशी यवहार करताना पैसे वाचवत आहेत - 
"सहकायार्ने क  उ नती …" - आप या मंडळा या ब्रीद वाक्याला अनुस न  'एकमेका साहा य कर याचा' हा प्रय न. या 
वषीर् मंडळाने वत:चा ‘P O Box’ घेतला, तसेच कायर्क्रमा या िदवशी ‘Credit Card’ ने पैसे वीकार यास सुरवात केली. 
न याने सु  केले या "छो या जािहराती" (Classifieds) सदरातून ऑि टन ची मराठी मंडळी आज आप याकडील व तू / 
सेवांची मािहती इतरांना उपल ध क न देत आहेत. या वषीर् िदवाळी या दर यान मंडळाने भारतातून फराळ मागवायचे 
ठरिवले. जवळ जवळ ४० कुटंुिबयांनी या योजनेत भाग घेतला व जवळ जवळ ४०० प ड फराळ आयात कर यात आला. 
याच बरोबर आम या सिमितने मंडळा या प्र येक सभासदास २०१४ चे कालिनणर्य मोफत दे याचे ठरिवले आहे.  
या वषीर् या सिमतीने घेतलेला अजून एक मह वाचा िनणर्य हणजे 'बाहे न खाणे मागवणे' (Food Outsourcing). या 
वषीर् मंडळाची वाढ १५०% पटीने झा याने खाणे घरी बनवणे आवाक्याबाहेर होते. या िनणर्यामुळे सिमती मधील मंडळींना 
मंडळा या इतर कामांकड ेअिधक लक्ष यायला वेळ िमळाला.   
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या वषीर् ऑि टन मराठी मडंळाने बहृन महारा ट्र मंडळ (BMM) व महारा ट्र फौ डशेन (MF) या दो ही सं थांशी जवळच े
संबंध प्र थािपत केले आहेत. इतकेच नाही तर पुढील वषीर् 'ऑि टन मराठी मंडळ' अमेिरकेतील इतर मराठी मंडळांना 
"मनोरंजनातून समाजकायर्" या िवषयी मागर्दशर्न क न, आपण सवार्ंनी या वषीर् िविवध योजना/ कारणांसाठी जमिवले या 
प्रमाणेच पैसे उभे कर याकिरता प्रवृ त करणार आहोत. यासाठी स या बहृन महारा ट्र मडंळ व महारा ट्र फौ डशेन या 
सं थांबरोबर चचार् सु  आहे. 
 
अवघ्या एका वषार्त आम या सिमतीने प्रचंड मेहनत घेऊन अनेक न या गो टी सादर के या आिण याच बरोबर अनेक 
नवे िवक्रम प्र थािपत केले. यासाठी आ हा सवार्ं या घरातील मंडळींचे सहकायर् आिण सहभागही कौतुका पद होता.  
"के याने होत आहे रे - आधी केलेिच पािहजे" - संत रामदास वामीं या या उक्तीची इथे आठवण येते. आम या 
सिमतीतील सवर् सद यांचे, यां या घरातील सवर् मंडळींचे, मंडळातील सवर् सभासद, िहतिचतंक आिण वडीलधार्या मंडळींचे 
आभार मानून मी हा लेख पुरा करतो.  
 
परत एकदा आपणा सवार्ंना नूतन वषार् या शभेु छा!!! 
 
जय िहदं - जय महारा ट्र     
 
आपला, 
प्रसाद पानवळकर              
 
अ यक्ष,  
ऑि टन मराठी मंडळ 
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उपा यक्षीय 
नम कार मंडळी , 
ऑि टन मराठी मंडळा या या सिमतीचा आता “ राम – राम “ घे याची वेळ झालीय अथार्त शवेटचे काही िदवस उरले आहेत ! 

माग या वषीर् आता सिमतीत जायचं िक नाही असा िवचार चालू असतांनाच अचानक प्रसादचा फोन आला आिण अ यक्ष हणून तो 
सिमतीवर येणार अशी आनंदाची बातमी आली. माझा उ साह वाढला आिण ताबडतोब होकार देऊन मोकळी झाले. यानंतर एकेक 

चेहेरे भेटत गेले आिण आमचे एक कुटंुब तयार झाले .  

वषार्ची सु वात अथार्त मकर संक्रांती या कायर्क्रमाने झाली आिण अहो आ चयर्म ्पिह याच कायर्क्रमात मंडळाचा २३ वा वाढिदवस 

साजरा कर याचा योग आला. मंडळाची ही २३ वषर् प्र येक सिमतीने जीव ओतून कम केलेले आहे याची जाणीव होतीच आिण यात 

आ ही काय भर घालू शकतो याची जुळवाजुळव सु  झाली . 

प्र येक मिह यात िनदान एक कायर्क्रम अशी खािसयत झाले या आ ही - समाजा या िहतासाठी काही करायचे अशी खुणगाठ 

बांधलेली आिण यातून “Donation” अथार्त “देणगीची” क पना आली आिण पाहता पाहता तुम या सवार्ं या मदतीने मंडळाने 

कधीच १०,००० ट पा गाठला ! 

लहान मुलांसाठी सहल , उ हाळी िशबीर आिण जे ठांसाठी कायर्क्रम या बरोबरच सग यात आनंदाची बाब हणजे आ ही यावषीर् 
ऑि टनवािसयांना िदलेली िदग्गजां या मैिफलींची भेट ! आनंद भाटे, डॉ.मोहन आगाश े , पं कोपरकर, ीधर फडके , सुहास जोशी 
आिण नवकलाकार सायली पानसे  !! या िदग्गजांशी भेटीचा योग केवळ मंडळामुळे येऊ शकला. 

अिव कार , गणपती आिण िदवाळी हे तीन मह वाचे कायर्क्रम तु हा रिसक जनतेमुळे जोरदार उ साहात पार पडले पण याबरोबरच 

यंदा प्रथमच खास मिहलांसाठी या “ मंगळागौरी या” कायर्क्रमाने सवर् त्रीवगार्ची वाहवा िमळवली !  

मनोरंजन आिण आरोग्य या दोन गो टी मनु या या आयु या या गरजा आहेत आिण मंडळाने यातही कुठे कमी राहू न देता 
आरोग्यदायी जीवनाचा पाया रोवत िविवध पधार्ंम ये “TEAM AMM” ने  जोरदार धडाडी मारली आहे. यंदा मंडळाने नवीन “IRON 

MAN - प्रमोद पाटील” िदला तर माग या वषीर् या “IRON MAN – प्रसाद पानवळकरने” ऑि टन या िशरपेचात “ BMM 

SPECIAL JURY”award िमळवत तुरा खोवला !! मंडळी, या सवार्ंबरोबर काम करतांना मनापासून इतका आनंद झाला िक आता 
पुढचे काही िदवस खूप चुक यासारखे वाटणार . सिमिततील हा अनुभव मा यासाठी इतका अवणर्नीय आहे िक हा ठेवा मी िक येक 

वषर् मनात अ तरा या फायाप्रमाणे जपून तर ठेवेनच पण प्र येक ऑि टनवासी मराठी यक्तीला मंडळात ये यास प्रो सािहत करेन. 

मेधा कुळकणीर्  

उपा यक्ष – सिमती २०१३  
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गु  मागर् दाखवतो 
- डॉ. राम देशपांड े
शा त्रीय गायक 

 

'संगीत' ही गु मुखी िव या आहे असं मानतात. हणूनच की 
काय गु -िश य परंपरेचं मह व िनदान संगीत क्षेत्रात तरी 
अजून िटकून आहे असं िनि चतपणे हणता येईल. राग 

संगीताम ये वरांचे दज, वरांचं िविश ट पद्धतीने उ चारण, 
वर-संगतीचं नेमकेपण, बंिदशींची नेमकी लय, इ यादी 
अनेक बाबी या प्र यक्ष गु मुखातूनच प्रा त करा या 
लागतात. यानंतर मग संगीततज्ञ पं. भातखंडजेींनी व इतर 
िव वानांनी िलिहले या पु तकांचा उपयोग होऊ शकतो. पण 

केवळ पु तकी िव येनी कुणी गायक-वादक झा याचं अजून 

तरी ऐकीवात नाही. 
गे या ३० वषार्ंचा माझा संगीत क्षेत्रातील अनुभव दहेुरी 
भूिमकेचा आहे - एक हणजे 'िश य' हणून १५ वष व 'गु ' 

हणून सुद्धा १५ वष . या अनुभवामुळे दो ही भूिमकांचा 
बर्यापैकी सखोल अ यास करायला िमळाला व दो ही 
भूिमकेत मला मन वी आनंद िमळाला हे आवजूर्न सांगावेसे 

वाटते. 
सवर्प्रथम िश याची भूिमका समजून घेऊ या. या संबंधात मी 
आपणास एक गो ट सांगणार आहे. एक िव वान गु  होते व 

यांचा अ यंत िन ठावान, द्धाळू व आज्ञाधारक असा िश य 

होता. हा िश य गु नी ऊठ हटलं की उठायचा, बस हटलं 
की बसायचा. कधीही काही बोलायचा नाही, िवचारायचा नाही 
मातर् गु या आज्ञेप्रमाणे तंतोतंत वागायचा. अशी 
जवळजवळ ५ वष िनघून गेली. ५ वषार्ंनंतर गु नी एक िदवस 

िश याला जवळ बोलावल ंआिण हटलं की बेटा, गेली ५ वष 
तू मा या आज्ञेप्रमाणे वागतो आहेस आिण काहीही बोलत 

नाहीस, िवचारत नाहीस. ते हां आज मी तुला परवानगी देतो 
की तुला काही िवचारायचे अस यास िकंवा तुला काही शंका 
अस यास मोकळेपणानी िवचार. यावर िश य हणाला, 
"गु जी, ५ वष मी आप या आज्ञेप्रमाणे वाग यामुळे न 

बोलता व न िवचारताच मा या सवर् शकंांचे िनरसन 

आपोआपच झाले. आता मला कुठलीही शकंा उरलेली नाही." 
मला वाटतं वरील गो टीवारे िश य कसा असावा हे 

िनि चतपणे प ट होते. मी सुद्धा याच पद्धतीनी मा या 
गु जींकड े िशकलो आिण पुढील आयु यात मला याचा खूप 

फायदा झाला हे सांगायला नकोच. 

पं. यशवंतबुवा जोशी यांचेकडून ग्वा हेर घरा याची शुद्धता, 
खुला आकार, प ट श दो चार, राग शदु्धता, लयीचा 
पक्केपणा इ यादी गान-वैिश ये मला िशकायला िमळाले. पं. 
उ हास कशाळकर यांचेकडून गा यातील लोचदारपणा, 
वरांचं पे्रम, नाजुकपणा, िविवध घरा यांची वैिश ये व 

ग्वा हेर, आग्रा व जयपूर या ित ही घरा यांची घरंदाज 

गायकी आ मसात करता आली. पं. बबनराव हळदणकर 
यांचेकडून आग्रा घरा याची अ सल, ढंगदार व नजाकत 

असलेली गायकी तसेच बोलबनावातील स दयर् व लयकारी 
इ यादी अंगांचा सखोल अ यास करायला िमळाला. पं. िव. रा. 
आठवले यांचे मागर्दशर्नाखाली 'िम  राग' या िवषयावर 
संशोधन क न 'संगीताचारय्' (डॉक्टरेट) ही पदवी िमळवू 
शकलो. यानंतर 'पं. यशवंत महाले' यांचेकडून भातखंड े

परंपरेतील गायकीची वैिश ये, प्रचलीत-अप्रचलीत 

रागांमधील िविवध अंगे व रागाचा सू म अ यास कसा करावा 
यािवषयी मागर्दशर्न िमळाले.  

पं. िनवृ तीबुवा सरनाईक, पं. रामभाऊ मराठे, प.ं कुमार 
गंधवर्, पं. मि लकाजुर्न म सूर, पं. भीमसेन जोशी इ यादी 
गायकांचा प्रभाव मा या सांगीितक यिक्तम वावर पडला व 

हणून ही सवर् मंडळी सुद्धा मला गु थानीच आहेत.  

पं. िवनोद िडग्रजकर यांचेकडून िनवृ तीबुवां या बंिदशी व 
ीमती नीला भागवत यांचेकडून आरोळकर परंपरेतील ट पे 

घे याचं भाग्य मला प्रा त झालं.  
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अशा तर्हेनी अनेक गु ं कडून मागर्दशर्न प्रा त झा यावर मी 
माझा मागर् शोधायला सुरवात केली आिण याच मागार्व न 

मी माझी पुढील प्रगती करतो आहे. साधनेतून अनेक नवीन 

गो टी दररोज िशकायला िमळत असतात. याचा आनंद घेत 

साधनेत मग्न राहणं हेच खर्या कलाकाराचं येय असतं हे 

अगदी मनापासून सांगतो.  
आता 'गु ' पदािवषयी थोड ंजाणून घेऊ या. संगीत क्षेत्रातील 

'गु पद' हे फारच मह वाचं आिण जबाबदारीचं पद आहे असं 
मला वाटतं. गु पदाला आव यक असणारे सवर् गुण 

आप याम ये आहेत का याचे आ मिनरीक्षण क नच हे 

'गु पद' वीकारावे असे वाटते. गु  आिण िशक्षक यातील भेद 

समजणे इथे आव यक आहे. केवळ अथार्जर्नासाठी िव यादान 

करणारा तो 'िशक्षक' व आप या अंगामधील कला 
िश याम ये संक्रिमत क न या िश याला कलाकार पदापयर्ंत 

पोहोचवणारा तो 'गु '. िश याची प्रगती हेच एकमेव येय 

गु चं असलं पािहजे हणजे आपोआपच गु पदाचे सवर् गुण 

गु म ये िनमार्ण होतलॆ. प्र येक िश या या कुवतीनुसार 
या या िशक्षणाची िदशा व िनयोजन हावयास हवे. सवर् 
िश यांना एकच फुटपट्टी/मोजमाप लावून चालणार नाही. 
िश य हे काही आपले गुलाम िकंवा नोकर नसून आपण करीत 

असले या संगीतसाधनेतील ते सहप्रवासी आहेत अशी 
प्रामािणक भावना गु या दयात असायला हवी. सगंीत 

क्षेत्रात या गु ं नी वतःला 'स गु ' समजू नये हे मु ाम 

सांगावेसे वाटते. आपण िव यागु  िकंवा फार-फार तर 
कलागु  आहोत हे समजून असले पािहजे. हे सवर् गु ं ना 
समज यास कले या क्षेत्रातील गैरप्रकार पु कळच कमी 
होतील असे वाटते. असो.  
एकूणच काय संगीत क्षेत्रातील 'गु ' हा मागर् दाखवतो. या 
मागार्व न मागर्क्रमण करीत येयाप्रत पोहोचायचे असते ते 
िश यालाच. हणूनच मी िश यांना नेहमी सांगतो गु ची 
भूिमका २०% तर िश याची भूिमका ८०%. एक मात्र िनि चत 

की गु या २०% िशवाय िश य १००% ला पोहोचू शकत नाही 
आिण हणूनच गु िशवाय संगीत क्षेत्रात तरणोपाय नाही. 

'गु िश याचं नातं गंगा यमुने सारखं एकमेकात िमसळून 

गे यासारखं असतं' असं सुप्रिसद्ध गाियका प्रभा अत्र े यांनी  
यां या ' वरमयी' या पु तकात हटलं आहे. यांचं हे मत 

मला तंतोतंत खरं वाटतं. गु िश य ना याचं ममर् खर्या 
अथार्नी कोणीच जणू शकत नाही. 'कला' एका यक्तीमधून 

दसुर्या याक्तीम ये संक्रिमत कर याचा आनंद हा 
देणार्याला व घेणार्याला दोघांनाही सारखाच िमळत असतो 
आिण हा आनंद कुठ याही मॉलम ये िवकत िमळत नाही. 
संगीताचा मूळ उ ेश हा लोकरंजन नसून आ मरंजन हा आहे. 

आ मरंजन होत असेल तर लोकरंजन आपोआपच होईल हे 

नक्की.  
या आ मरंजना या आनंदात डुबंत राहून तो आनंद िश य 

सुद्धा कसे घेऊ शकतील याचा मागोवा घेत राहणे व 

साधने या सखोल डोहातून नवनवीन र ने शोधून पु हा 
न या या शोधात डुबंून जाणे हीच गु पौिणर्मे या शभुिदनी 
मा या भावी जीवनाची िदशा ठरिवतो आिण मा या सवर् 
गु ं ना मनापासून वंदन क न माझ े िवचारमंथन इथेच 

थांबवतो. 
त मै ी गुरवे नमः ।। 
‐‐ 

About Dr. Ram Deshpande 

Dr. Ram Deshpande has a rich musical tradition. He was 

initiated into classical music by Shri. Chepe, Shri. Panake 

and  Pt.  Prabhakar  Deshkar.  Later,  under  the  able 

guidance  of  Pt.  Yashwantbuwa  Joshi  and  Pt.  Ulhas 

Kashalkar, he  rose  to great heights as a vocalist of  the 

traditional  GWALIOR  and  JAIPUR  GHARANAS.  He  has 

received  guidance  in  AGRA  gayaki  style  from  Pt. 

Babanrao Haldankar and Pt. Yashwant Mahale. 

 

Dr.  Ram  Deshpande  has  been  a  recipient  of  the 

prestigious  Kesarbai  Kerkar  Scholarship  by  N.C.P.A, 

Mumbai.  In  1991,  the  SRA  Kolkata  honored  him with 

the  Best  Vocalist  Award.  He  has  performed  at 

prestigious  music  festivals,  including  the  Sawai 

Gandharva  Mahotsav.  For  more  information,  see 

www.drramdeshpande.com 
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मामा या गावाला जाऊ या !!!! 
- िव या अनगोळकर 

 
झुकु झुकु झुकु झुकु अगीन गाडी धुरां या रेखा हवेत 
काढी पळती झाड े पाहूया मामा या गावाला जाऊया हे 
गाणे लागले की िकमयाचा चेहरा लागेचच फुलतो आिण 
कमरान,सनाया ताल ध न नाचायला लागतात. 
"मामा या गावाला जाऊया " या  श दांतच ए हडी जाद ू
आहे . आ ही मुळचे बेळगावचे. मामाच गाव, माझ 
आजोळ हे बैलह गल. फक्त ३० मैलावर. पाच मामा, 
आजोबा होते तोपयर्ंत सवर् एकत्र रहात.मोठ्ठा डौलदार 
बंगला पण नाव पडल होत "मोठ्ठ घर" !! नेहमीच घर 
कस भरलेल असायच. आजोबांची भरपूर शतेीवाडी होती. 
यांचा मुख्य यवसाय होता किमशन एजंट आिण 
कापसाची घाऊक िवक्री . शतेातली वारी तर अगदी 
मो यासारखी आिण शगदाणे कश ेलाललाल.  
मी मुंबईला येईपयर्ंत बैलह गलला जायची संधी कधी 
सोडली नाही. मी मराठी शाळेत अस याने सु याही भरपुर 
असाय या. मी आले की सवर् मामींना पण खुप आनंद 
हायचा, कारण मी आपली काहीतरी नवे नवे खेळ लान 
क न सवर् मामींनाही याम ये गुंतवायची. कधी भातकुली 
तर कधी भाऊला-भाऊलीच े लग्न. मो या घर या दोन 
खो या मला अजुनी आठवतात. एक बाळंतीनीची आिण 
एक धा याची (pantry). बरीच वष मामांकड े दर वषीर् 
एक तरी नवीन बाळ झालेलं असायच. ती खोलीत कसा 
अंधार असायचा. सकाळी मामींना तले लावायला बाई 
यायची आिण मग छान धुपाचा वास, ती गरम गरम 
अळवीची खीर. दपुारी छान मऊ मऊ भात आणी 
लसणाची आमटी. घरात बाळंतीण असताना मी सुट्टीत 
आले की मला सवार्ंची चव िमळायची आणी मा या मामे 
बिहणी मग तक्रार कराय या की िव याचेच लाड करतात 
सवर् हणुन. पण यांना हेही मािहत होते की मी सवर् 
यांचाबरोबर वाटुन खात असे. धमाल यायची जे हा मी 

हळुच धा या या खोलीत जाऊन मो या भां यात पोहे, 
साखर घेऊन यायची आणी सवर् मा यांची नजर चुकवुन 
दधु पोहे क न मामे भावंडाना यायची. एकत्र रहात 
अस याने आणी घरात भरपू  बाळगोपाळ अस याने हे 
सहजासहजी जमत नसे.  घरी दोन तीन िदवसांनी ताक 
घुसळुन लोणी काढले जाई. ती पण म याच होती. 
मोट्टय्ा गुंडीत ए हड दही आणी मोट्टय्ा रवीने दोरी ओढुन 
घुसळायाचे ताक. अ सा लो याचा गोळा यायचा आणी 
आ ही पोर हात पुढे क न ऊभे लो यासाठी. यािदवशी 
घरी हमखास भाकरी, वेग या प्रकार या चट या, 
िलगंायत पद्धतीची वागं्याची भाजी हा मेनु असायचा. 
बैलह गलला िलगंायतसमाज बराच  मोठ्ठा आहे. घरात 
कामाला मदतीला आलेले सवर् कानडी बोलणार यामुळे 
लहानपणी कानडी बोलायला खुप छान यायच. घरची 
ीमंती आणी आ जी खुप लौकर गे याने मामांनी 
वताःचे िशक्षण तसे िसरीयस घेतले नाही पण मलुांना 
िशकिव याचा खुप प्रय  न केला. मुली िशक या पण 
मामेभावांडानी वडलोपािजर्त बीझनेसम येच लक्ष घालायचे 
ठरवले.  
सुरवातीला सागंीत याप्रमाणे आजोबांना गावांत खुप मान 
होता. गावातले लोक यांना "सावकार" हणायचे. 
म या अशीकी जर तुडवेकर मंडळी सीनेमा बघायला 
जाणार असली तर ती मंडळी आ यािशवाय िसनेमा सु  
करत नसत. आिण घरात पोराबाळांच आटपुन िनघेपयर्ंत 
तुडवेकर मंडळी िसनेमाला वेळेवर कधीच पोचत नसत. 
शकु्रवार हा बैलह गलचा बाजाराचा िदवस. आ हा 
भावंडांचा आवडीचा िदवस कारण या िदवशी आ हा 
सवार्ना एक एक आणा िमळायचा दकुानातुन. दकुानांत 
आ णा असले की आ ही खुष असु. आ णा आम यासाठी 
हॉटेलमधुन पुरीभाजी आिण तुपातला िशरा मागवत. 
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आिण आमचा हक्काचा एक आणा लागेचच िमळत असे. 
मामा असले की तो आणा िमळायला जरा वेळ लागायचा.  
या एका आ याम ये आ ही काय धमाल करायचो. 
बाजारात कुठ िचचंा घे, तर कुठ बफार्चा गोळा खा. एक 
आणा हणजे चार पैसे. यावेळी एका पैशांम ये भरपूर 
गो टी िमळाय या. अस वाटायच की शुक्रवार कधी संपुच 
न हे. आणखी एक िवशषे गो ट होती शकु्रवारची. या 
िदवशी घरात मटण करत. आजुबाजुला िलगंायत लोकांची 
व ती अस यामुळे मटण सवार्ं या नकळत करावे लागे. 
मटणाचा वास बाहेर जाऊ नये हणनु कुठ धुप घाल 
िकंवा घरभर िहगंाचा वास  करायचा. आ हा मुलांना तंबी 
असायची की मटण आहे हणुन कुणाला सांगायचे नाही. 
अगदी औटगीकाकांनासु दा. औटगीकाका, मा तरकाका  
आिण ईर यकाका हे सवर् मामांचे खास दो त. 
ईर यकाकातर तुडवेकरांचा ऊजवा हातच. लहानांपासून 
मो यांपयर्ंत यां यावाचून कुणाची गाडी हालायची नाही.  
एवधी बायको पोर होती पण रात्री फक्त झोपायला घरी 
जात. जणुकाही यांनी तुडवेकराना वाहुन घेतले होते. 
तसाच साब, आ णांचा ऊजवा हात. शवेटपयर्ंत याने 
आ णांची सेवा केली. 
शाळेची फाईनल परीक्षा संपली आिण उ हा याची सुट्टी 
सु  झाली की माझा मकु्काम आजोळी मामां या गावाला. 
सुरवात हायची शगदाणे फोड या या शयर्तीपासुन. 
शतेांत शगदाणे पेराया या अगोदर दाणे सोलावे लागतात. 
ईर यकाका आ हा मुलांना हे काम करायला बसवत. 
प्र तेक शरेामागे एक पैसा िमळायचा. मग आ ही भावंड े
दोघादोघांची टीम क न चधावोध करायचो या त पैसे 
िमळव यासाठी. सुट्टीत सोगलचा धबधबा आणी 
य ल माचा ड गर या दोन ट्रीपस तर ठरले या 
असाय या. ताईला सगळीच हौस. ताई हणजे आम या 
आईची, मामाचंी बालिवधवा मावस बहीण. आ जी धाकटे 
मामा झा याझा याच  गेली ते हापासनु ताईने मलुांची 
जबाबदारी  घेऊन आ णाना मदत केली. ताईनेच आईला 
सवर् रीतीिरवाज, वैपांक वगैरे िशकवल. आई, पाच 

मामा,ं मावशी यांची लग्न ठरवुन दणक्यात क न िदली. 
सोगालचा धबधबा, बैलह गलपासुन साधारण दहा मैलांवर. 
अस हणतात शकंर आणी पावर्तीचे लग्न ईथे  
झाले होते. लहानपणी ताई आ हाला सांगायची की 
सुगोला ऋषी सोगा ला राहायचे आिण एक वाघ यांची 
भगवतगीता ऐकायला रोज तीथे यायचा. धबधबातर 
खुपच छान होता. आ ही लहानहोतो ते हा सवर् िमळुन 
चारपांच छक या काढुन शयर्ती करत सोगा ला जात असु 
. घरची भरपूर शतेी अस यमुळे आजोबांकड ेभरपूर बैल, 
गाई , हशी हो या. बलैांची नांव काय  तर राम, 
लक्षुमण, शीव, िलगंा पा वगैरे. कोणाची बैलगाडी पाहीली 
येईल याचा या िदवशी खुप जोर असायचा. सोगल 
धबध याखाली आ घोळी क न म त भाकरी, 
झुणक्या या व या, भरली वांगी, बु ती वगैरे जेवण 
क न, लाल त डां या माकडांबरोबर िचडवािचडवी क न 
थकुन परत येत असु. प्र तेक सुट्टीत आ ही सोगलला 
गेलो आहोत पण प्र तेकवेळी न या नवलाईने तो िदवस 
उपभोगला आहे. दसुरी ठरलेली ट्रीप हणजे य ल माचा 
ड गर. इकड े गाडीनेच जावे लागे. म जा हणजे 
स द तीला गाडी थांबली की प्र तेकी काहीतरी नॉमीनल 
फी यावी लागायची. आमची गाडी तर सावकारांची गाडी 
हणुन ओळखली जायची तरी ताई आ हा ब या 
कंपनीला लपायला लावायची. आ ता आठवल की मजा 
वाटते पण आ हीपण चाधावोढीने लपायचो. य ल माला 
आहे ी रेणुकाचे देऊळ. रेणुकाचे लग्न झाले होते 
जमदग्नीमुनी बरोबर. लग्नानंतर तीने जमदग्नीमुनींची 
सेवा कर यात वतःला वाहुन घेतले होते. एकाग्रता 
आिण भिक्तभावेने तीने जमदग्नीमुनींचे मन िजंकले. 
ताई आ हाला सांगायची की ती ईतकी पती ता होती की 
रोज मलब्रभा नदीवर आघंोळीसाठी गेली की एकाग्रता 
आिण िन टेने एक नव  वाळूच भांड क न नदीच पाणी 
भ न डोक्यावर सापाची मोळी क न ते पाणी 
जमदग्नीमुिनं या िवधींसाठी घेऊन येत असे. एकदा 
गंधवार्चे खेळ पाहताना ितचे मन िवचिलत झाले, तीची 
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एकाग्रता तुटली आणी ती वाळुचे भांड ेबनवु शकली नाही. 
ती पाणी न आणता िरका या हाताने आलेली बघुन 
जमदग्नीने ितला शाप िदला आिण घराबाहेर काढले. 
खरतर रेणुकाची गो ट खुपच छान आिण मोठ्ठी आहे.  
शवेटी अस आहे की ती िभक्षा मागुन आिण िशविलगंाची 
पुजा क न आपलया पतीची क्षमा माग याचा प्रय न 
करते. रेणुका या देवळात ितचा फोटो असायचा आणी 
यात ितचे लांब केस जे तीने आपली अब्रु वाचवायला 
अंगाभोवती गुंडाळले होते अस भडजी सांगायचे. 
लहानपणी आ हाला याच खुप अप्रुप वाटायच.  बेळगाव, 
बैलह गल बाजुला या य ल मा या जोगा मा खुप 
बघायला मीळतात. कपाळांवर हळदी-कंुकवा या रेघा 
काढुन, ग यात कव यां या माळा घालुन डोकीवर बांबुची 
कींवा कस यातरी धातुची टोपली घेऊन िभक्षा मागायला 
येतात. बैलह गल या ताईने दीक्षा घेतली होती 
य ल माची आणी ती काही ठरावीक घरी भीक्षा 
मागायला जाई ते हा बरेचवेळेला आ ही मुले 
ित याबरोबर जात असु. कसे सो यासारखे िदवस 
असायचे ते. आ ही बायका मुले िमळुन अ लीकेरीला 
जायचो. अ लीकेरी हणजे वनभोजनासारख. मो या 
टोपलीम ये सवर् खा याचे पदाथर् ठेवायचे. बरोबर डोकीवर 
पा याची कळशी. बसायला मोठ्ठी चादर. मग गावा या 
बाहेर सवर् बाकी या मैित्रणी भेटाय या. सवर् पदाथर् 
एकमेकांना वाटुन, खाऊन फ त हायचे. या 
अ लीकेरीम ये िलगंायत लोकांचे पदाथर् चाखायला 
िमळायचे. नागपंचमीलाही यांचे पदाथर् अगदी वगेळे 
आणी खुपच चवी ट असायचे. वेगळे वेगळे लाडुतर 
अगदी प्रिसद्ध. माझा आवडीचा हणजे ऊ ळडकी उंडी. 
नागपंचमी आणी संक्रांत हे दोन सण  बैलह गलला खुप 
जोरात साजरे  हायचे . नागपंचमीला सवर् माहेरवािशणी 
घरी याय या. यावेळी मावशीसुद्धा न चुकता मुंबईहून 
बैलह गलला यायची. ताई सवार्ना नवीन कपड,े बांग या, 
केसां या रीिबसं घेऊन यायची. अ णापण खुशीने तयार 
हायचे. सुनानंा आणी मुलींना सारखाच मान. सवार्ंसाठी 

खास गजरे मागवले जायचे. घरांत मारवाडी बोलवुन 
िदवाळीसारखा फराळ बनवुन घेतला जायचा. मुली परत 
घरी िनघा या की बरोबर असायचा फराळाचा डबा. संक्रांत 
जवळ आली की मा यांची मली याची तयारी सु  
हायची.  घरांत एवढी लोक आिण येणारे जाणारे पाहुणे 
सतत असत. चपाती भाकरी करणार्या बायकांना 
अगोदरपासून सांगुन ठेवावे लागे कारण यांचा पण हा 
मह वाचा सण असायचा. बैलह गलला संक्रांती या िदवशी 
नदीवर आंघोळीला जायची पद्धत होती. कधी कधी जेवण 
नदीवरच घेऊन जात. तीळा या लाडवांपेक्षा मिल याला 
जा त मह व असे. माली यावर दधु-तुप घालुन खा ले 
जायचे. जर काही कारणाने आ हाला संक्रातीला 
बैलह गलला जायला िमळाले नाही तर मामाकंडून 
मिल याचा डबा हजर हायचा.  मामांकड े नवरात्र, 
िदविळपण खुप मोठया प्रमाणात हायची. नवरात्री या 
वेळी घट ताफने या िदवशी  देव बसवुन तेलाचा दीवा 
लावला जायचा. दहा िदवस तो दीवा िवझवु  यायचा 
नाही. रात्रन िदवस समाईत तेल आहे की नाही लक्ष 
ठेवाव लागे. पही या िदवशी देवाजवळ गहु पेरायला 
घालत. दसर्यािदवशी ग हाची ३-४ ई चांची रोप आलेली 
असायची.  ती मग देवाला वाहुन आ ही मुली डोक्यात 
घालुन िमरवायचो. आ णा आणी मामा कंपनी सोन लुटुन 
आणायची आणी आ ही एकमेकांना सोन यायचो.  
िदवाळी यावेळी तर चारी िदवस नुसता ह लागु ला 
असायचा. धनत्रयोदशी पासुन भाऊबीज पयर्ंत. पांच 
पांडवाची पजुा तर माझी अगदी आवडीची. मामींना 
शणेाचे पांडव आणी याचंी सेना करायला आ ही मुले 
उ चाहाने मदत करत असु. 
वषार्तुन कमीतकमी दोनदा तरी मोठया शतेावर जाऊन 
हायच. मावशी मुंबईहुन आली की आ ही सवर्च जायचो 
आजोळी. मग छान गा या वगैरे घालुन ट्रक्टरने मोठया 
शतेावर जात असु. मोठ्ठ शते नावाप्रमाणे चारीबाजूने 
पसरलेले असायचे. घरात धा य कधी घ्यावे लागायचे 
नाही. एका शतेात पांढराशभू्र कापुस डोलत असायचा. 
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बाजुने वेगवेग या भा या आणी फुलांचे वेल. म ये म ये 
डाळींब आणी पे ची झाड.े आमची ताई सांगायची तीथे 
एक नागसाप आहे आिण तो शतेाची देखरेख करतो. 
प्र तेक आमाव या आणी पोिणर्माला नागदेवासाठी मा या 
न चुकता नेवे य पाठवुन याय या. िडसबर ये मोठ्ठी 
राशी वहायची आणी मी ती कधीच चुकवत नसे. राशी  
हणजे कापणी नंतर सवर् धा याची रास करतात आिण 
गावांतील लोकांबरोबर आणी शतेकर्यांबरोबर धा याची 
पुजा क न साजरी करतात. जेवणाचा खास मेनु असायचा 
. हुग्गी हणजे ग हाची गुळ, खोबर वगैरे घालुन केलेली 
िलगंायत पद्धतीची खीर, तुपात तळलेली  बुंदी आिण 
बाकीचे खास िलगंायती पदाथर्. िडसबर अस यामुळे थंडी 
भरपुर असायची. शतेात लाईट नसायचे पण पेट्रोलीयमचे 
िदवे आिण कंदील असायचे. आ ही मुले मामा 
लोकांबरोबर शतेातच बांधले या झोप यांत जाड ग ग या 
घेऊन झोपायचो.  
मला अजुनी धाक या दोन मामांची लग्नं आठवतात. 
रमामामा  आणी राजामामा. मोठया घरासमोर ए हडा 
मोठ्ठा मंडप तर होताच पण संपुणर् ग ली एका टोकापासुन 
ते दसुर्या टोकापयर्ंत सजवली होती, फुलांनी आणी  
रंगीबेरंगी लाईटसने. र यावर पुणर् गालीचे  पसरले होते. 
घरातही नवीन रंग, रंगीबेरंगी लाईटस, नवीन गालीचे, 
िखडक्यांना छान छान पडदे, घर कस सुंदर िदसायच. 
यात आ ही मुले छान छान कपड े घालुन िमरवायचो. 
रमामामां या लग्नांत सवर् मुलांना नेह ं सारखी लांब 
शरेवानी िशवली होती. तर मुलींना छान जरीचे परकर 
पोलकी. घरातील सवर् बायकांना बगलोरहुन सा यांची 
खरेदी झाली होती. लग्नाची तयारी तर महीना आधी 
चालली होती. बेळगावहुन वैपाकी मागवले होते. सवर् 
िमठाई, लाडु, िजल या, वेगळा वेगळा फराळ आणी तेही 
अ सल तुपात केली होती. लग्नाचे सवर् िवधीबघुन आ हा 
मुलीना आपलही लग्न आ ताच हाव अस वाटायच. 
नवीन मामी, छान छान सा या, दागीने, पायांत पजण, 
हातात िहर या बांग या, कस छान छान वाटायच. 

लग्नांत सवर् गांव जेऊन जायच. वरात तर अगदी 
बघ यासारखी. मग बाकीचे सवर् सोहळे हायचे. न या 
नवरीच नाव ठेवण आ हाला खुप आवडायच कारण मामा 
आमचा सलला घ्यायचे. लग्न झालयावर न या मामीला 
सोडुन बेळगावला परत यायला अ जीबात आवडायच 
नाही. पण वषर्भर प्र येक नवीन सणाला बैलह गलला 
येऊन मामां या बरोबरीने आ हीही साजरी करयचो.  
आजोबाना जाऊन भरपुर वषर् झाली पण अजुन आठवतात 
ते शगदाणे. मला क चे दाणे खुप आवडायचे हणुन 
शतेाव न येताना कोटा या िखशातुन सोललेले लाल लाल 
दाणे घेउन यायचे मा यासाठी. आ णांनी बरेच वषर् 
रात्रीच जेवण सोडल होत. रात्री ते फक्त ग्लासभर दधु 
आणी थोडा िशरा घेत. मा या यांचा िशरा साजुक तुपात 
करत. आ णांचा िशरा आणी दधु यां या खोलीत आल 
की मुलांची रांग लागायची यांचा िशरा चाखायला. 
आ णा प्र तेका या हातावर थोडाथोडा िशरा ठेवायचे. या 
िशर्याला काही अप्रितम चव असायची.  
गेले ते िदवस. आजोबा गेले आिण सवर् मामा सेपरेट 
झाले. मो या घराचे घरपण तेच राहीले नाही. आता 
मामेभावंडांची मुले-मुली चांगली िशकुन बैलह गलबाहेर 
पडुन चांग या मागार्ंना लागली आहेत. पुणा-मुंबाई-
बगलोरला ताहीक झाली आहेत. दोन मामा आिण बाकी 
सवार्ंची घंर अजुन बैलह गलला अस यामुळे मामां या 
गावाची ओढ अजुनी पुवीर्सारखी कायम आहे. भारताला 
गेलो की कधी एकदा बैलह गलला जाऊ अस होत. मग 
सवर् भावंडांशी बोलुन आ ही सवर् मो या घरी जमतो. सवर् 
मुल, नातवंडाना घेऊन  येतात आिण आ ही पु हा एक्दा 
लहान होऊन मामा या घराचा आनंद उपभोगतो.  
आपणा सवार्ना ही िदवाळी सुखाची, समृ दीची अिण 
भरभराटीची जावो!!!
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'ऑि टन मराठी मंडळ' !! 

‐ भूषण गणेश वीरकर 
 

नुकताच अमेिरकेत आलो  होतो. सारेच  नवीन  होते.  िमत्राची 
गाडी  िकंवा बस या यितिरक्त  कुठे जाणे नाही, अशी  ि थती. 
पिह यांदा  'गणपती'  साजरा  नाही  करता  येणार  असे  वाटले 
होते.  मग  गूगल  वर  शोधले  ते हा  कुणीतरी  सांिगतलेले 
आठवले, की ऑि टनम ये  'ऑि टन मराठी मंडळ  ' कायर्रत 
आहे  आिण  यांचा गणेशो सवाचा कायर्क्रम आहे. मनात पक्के 

केले की काही झाले तरी या कायर्क्रमाला जायचच ! 
 
३ बसेस क न २ तासांहून अिधक वेळ प्रवास के यावर एकदाचे 
मुचीर्सन शाळेत पोहोचलो. 'येई ओ िवठठले ' अचानक कानावर 
पडले  …  आिण  मी  थक्कच  झालो.  एकदमच  भारतात या 
चाळींम ये  आरती  चालू  आहे  असे  वाटायला  लागले  आिण 

आपोआपच मी गुणगुणायला लागलो. आत जाऊन बघतो तर 
छानपैकी दोनशहूेन अिधक लोक मखरात बसवले या लाडक्या 
गणरायाला वंदन करत आरती व पूजेचा मनसोक्त आनंद घेत 
होते ! मला एकदमच गंगेत घोड े हा या सारखे झाले ! िखशात 
माटर्‐फोन नसताना एवढे क ट घेऊन  या कायर्क्रमाला गेलो 
याचे चीज झाले होते. मला शवेट या दोन का होईना, आर या 
हणायला  िमळा या  हो या  :)  !  तेही  इतक्या  लोकांबरोबर 

…पु हा आर या  संप यावर  'गणपती  बा पा  मोरया  !!'  या 
गजर्ना !!….संपूणर् सभागहृ प्रित वनी देत होते !! वाह !!!! 
 
सवर् मंडळीनी वक्रतुंडाचे दशर्न  घेतले आिण मग हळूहळू लोक 

थानबद्ध  होऊ  लागले….पाहता  पाहता  पूणर्  सभागहृ  ग च 
भ न  गेले. मा यासाठी ९९ % चेहरे नवीन होते. तरीही काही 
लोक  ओळख  नसतानाही  आपणहून  संवाद  साधत  होते  … 
चौकशी करत होते . मला फार बरे वाटले. अमेिरकेत  आ यावर 
इतक्या कालावधीसाठी सतत फक्त मराठीत मी पिह यांदाच 
बोलत होतो.  िक येक  ि त्रया पाच‐वारी आिण काही नऊ‐वारी 

सा या  नेसले या.  मनात  हटले  पु हा  एव या  संख्येत 
भारतीय पोशाख एकाच वेळी कधी पाहायला  िमळेल कोणास 
ठाऊक ?!  

 
लहान मुलांच ेमनोरंजनाचे कायर्क्रम सु  झाले होते ….  यांचा 
आिण  िततकाच  यां या  पालकांचा  उ साह  प्रशसंनीय  होता. 
परक्या  देशात  ज माला  आले या  आिण  तेथेच  वाढणार्या 
आप या मुलांना  वदेशाची व तेथील सं कारांची जाण असावी, 
'याच साठी केला होता सारा अट्टाहास' असे मज  या पालकांचे 
प्रय न  पाहून  जाणवले.  यानंतर  ७५  हून  जा त  लोकांचा 
सहभाग असलेला नाच, गाणे, संगीत या सार्याचाच  िमलाप 
असलेला असा 'गजार् महारा ट्र माझा' हा एक तासापेक्षा जा त 
वेळ चाललेला अिव मरणीय कायर्क्रम सादर केला गेला … तो 
पाहून अक्षरश:  अंगावर  रोमांच आलेला … अजूनही   मा या 
मरणात  आहे.  कारण  या  सादरीकरणात  खरोखरच  एक 

प्रामािणक  इ छा  िदसत  होती  ….  जवळ  जवळ  सवर् 
वयोगटात या  माणसांचा  यास  हातभार  लागला  होता. 
सगळेच  या  सादरीकरणात  मग्न  होऊन  गेले 
होते…पाहणार्याला वाटावे की हा कायर्क्रम संपूच नये …इतका 
तो कायर्क्रम 'झक्कास'  होता ! 
 
कायर्क्रमा या अखेरीस मराठमोळे जेवण जेवून संतृ त होऊन 
या  िदवशी  मी  बाहेर  पडलो  ते  मनात  पक्के  ठरवून  की 
'ऑि टन मराठी मंडळा'चे उ साही सद य  हायचे आिण जसे 
जमेल  तसे  यासाठी  काहीतरी  काम  करत  राहायचे  …  असे 
वाट यास कारण की  या िदवशी AMM ने जे मला िदले   … ते 
खूप  मौ यवान  होते…  साता    समुद्रापार  राहूनही  आपण 

आप याच लोकात आहोत … अशी जी जाणीव AMM ने क न 
िदली ती अ यंत मह वाची होती. ध यवाद AMM !!  
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कसे पु य ददुवी… 
- अि मता 

 

प्रिसद्ध लेखक Anton Chekhov ची एक गो ट अहे. 

रिशयातील एका गावात एक डॉक्टर राहायला येतो. आपला 
पे्रमळ, ऋजू वभाव आिण सेवाभावी वृ ती यामुळे, काही 
िदवसातच तो gaavkaryanmadhe लोकिप्रय होतो. आिण 

एक िदवस या अजातशत्रू डॉक्टरचा मृ यू होतो. 
दगाफटक्या या खुणा िदसत असून सदु्धा, इतक्या पे्रमळ 

माणसाला कुणी मारण ं शक्यच नाही, काहीतरी अपघात 

असेल, अशी गावकरी वतःची समजूत काढतात. 

यथावकाश गु हेगार सापडतो. खटला भरला जातो. स जड 

पुरा यािनशी गु हा िसद्ध होतो. अख्खा गाव पु हा एकदा 
दःुखात बुडून जातो. सग यांनाच प्र न पडतो की एव या 
स जन माणसाचा कुणी आिण का खून केला असेल? 

सुनावणी या िदवशी यायालयात गावकर्यांची ही गदीर् 
लोटते. आरोपीला या या गु याची सजा िमळताना 
सग यांनाच हजर राहायचे असते. गु याची िशक्षा फाशी का 
ज मठेप, हे ऐकायला सगळे आतुर झालेले असताना, 
यायमूतीर् िनकाल ऐकवतात - 'िनद ष सुटका'! सगळा गाव 

अचंिबत होतो. ते हा लेखक पुढे खुलासा करतो - इतक्या 
स जन माणसाचा खून कर याचा िवचार सुद्धा करायची 
एखा याची वृ ती असेल हे मा याच काय, या 
यायालया यासुद्धा क पनेपलीकडचं आहे. इतकं िनघृर्ण 

कृ य याने करावं, याम ये आपली, आप या गावाची, या 
समाजाचीच काहीतरी चूक असणार. नाहीतर एक िदवस असा 
येईल की 'virtue must ask forgiveness of vice'. 

समाजातील असिह णू वृ तींची माफी मागूनच स कृ य 

करता यावीत हे Chekovचं िचत्र आता स यात उतरलं आहे. 

हणजे मग या पिरि थतीला आपणच कारणीभूत आहोत हे 

ही अ या त झालंच. आहे तयारी आपली अ या खलकृ यांची 
जबाबदारी घ्यायची?  

सं कृतीरक्षणा या नावाखाली मु कटदाबी केली जाते आिण 

ती तशी क  िदली जाते, याचं उ तरदािय व मा य करायचं 
धैयर् आहे आप यात? का फट हणता यां या भावना 
दखुाव या जातात यां या नाजूक संवेदना जपत जपत आिण 

वतः या संवेदना मारत जगत राहणार आपण? 

 
मलाला ला गोळी मारली, तािलबान जबाबदार; अंध द्धा 
िनमूर्लनाचा काम थंडावलं , प्रितगामी िवचारप्रवाह जबाबदार; 
ि त्रयांवर अ याचार झाले, पु षप्रधान सं कृती जबाबदार; 
सावर्जिनक मालम तेची नासधूस झाली, गुंडिगरीचे थैमान 

जबाबदार. या प्र येक जबाबदार श दा या आधी 'मी' हा 
श द लावायची तयारी आहे आपली? का आपण या 
कुठ याच घटकात बसत नाही, असं हणून हात झटकून 

मोकळे होणार आपण? वतःच वतःची 'िनद ष सुटका' 
क न घेणार? ठाई ठाई पाप भाग्यशाली ठरतंय, हे िदसत 

असतानासुद्धा आपण वतःच वतःवर काळरात्र ओढवून 

घेणार? 

 

केवळ दसुर्या या वक्त यावर, वतर्णुकीवर िकंवा वेशभूषेवर 
ताशरेे झोडून आपला मु ा मांडणारे लोक, इतरांना मन ताप 

दे यािशवाय दसुरं काय साधतात? आिण फक्त 

बोल यापयर्ंतच यांचा िवरोध रािहला तरी ठीक आहे, पण 

एखा याला वैयिक्तक हानी पहोचव याचा यांना कसा 
अिधकार िमळतो? अठरा या शतकात Voltaire नी िलहून 

ठेवलंय, 'I disapprove of what you say, but I will 

defend to the death your right to say it.', हे इतकं 

चुकीचं िकंवा क्लेषदायी आहे का, की आप याला अडीचशे 
वषार्ंनंतरही ते अंमलात आणता येऊ नये? पु. ल. हणतात 

याप्रमाणे खरंच कधी कधी या आिण अ या अनेक प्र नांनी 
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भोवताली फेर धरला, की सवर् जग याची बेरीज, वजाबाकी 
क न आपण एक शू य हणून उरतो असं वाटू लागतं. 
पण मग एखा या सूफी कवनातून आशचेा कवडसा 
लुकलुकतो –   

सकल जन िनिमर्ले एकाच मुशीतून, घडली सारी मानवजात.  

दःुख एकास वाभािवक, वेदना दसुर्यास जाणवतात. 

नेिणवेत हे नसे जया या, माणूस नसे तो अंतरात.  

चला, हे िह नसे थोडके. अजून माणूस हणून आपली गणना 
होऊ शकते तर! अपप्रवृ तींची माफी मागत का होईना, माणूस 

हणून जगता येतंय हाच काय तो िदलासा! 

 
 

ऑि टन मराठी मंडळ - मराठी शाळा 
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मेधा कुळकणीर् 
( ऑि टन मराठी शाळा संचालक ) 

 
ऑि टन मराठी मंडळ लवकरच आप या रौ यमहो सवी 
वषार्त पदापर्ण करणार आहे. गेली पंचवीस वषर् नवनवे उपक्रम 

राबवीत आ तापयर्ंत मागील किमटींनी सवर् ऑि टनवासी 
मराठी जनतेची वाहवा िमळवली आहे. पंचवीस वषार्पूवीर् 
लावले या रोप याचा वटवकृ्ष होतांना या वषीर् या आम या 
सिमतीने यात एक मोलाची भर घालत आिण समाजकायार्ची 
जागतृी करीतच ऑि टनला मराठी शाळा चालू कर याचा 
संक प सोडला. 
 

ब.ृ म. मं. या अ यासक्रमावर आधािरत सु  केले या 
आम या शाळेत पिह याच वषीर् साठ (६०) िव या यार्ंची 
न दणी झाली आिण दिक्षण ऑि टन, उ तर ऑि टन व राउंड 

रॉक अ या तीन शाखांम ये स टबर ८ ला “ऑि टन मराठी 
शाळेचा” ीगणेशा झाला ! 
 

पिह याच िदवशी उ घाटनाला पालकांची गदीर् आिण उ साह 

बघता आ हा सवर् िशक्षकांना फुरण तर चढलेच पण मराठी 
शाळेची ऑि टनला िकती गरज होती याची ग्वाहीदेखील 

िमळाली. आप या इथे वाढणार्या िपढीला केवळ मातभृाषेची 
ओळखच नाही तर ओढ िनमार्ण हावी असे काहीतरी 
कराय या उ ेशाने आतापयर्ंत ८ वयंसेवी िशक्षकांनी िविवध 

वयोगटातील मुलांना िशकव याचे काम हाती घेतले यांचे 
मानावे िततके ध यवाद कमीच आहेत. 

 शाळा दर रिववारी सकाळी १० ते १२ या वेळात तीन शाखात 

भरते. शाळेची सुरवात ही प्राथर्ना व िव या यार्ंनी एकमेकांची 
ओळख क न घेऊन होते. यानंतर शाळेत िविवध 

वयोगटातील मुलांना  “बालिमत्र” व “िकशोर” अ या दोन 

गटात यां या मराठी िलिह या व वाच या या क्षमतेप्रमाणे 

िवभाग यात येते. शाळा नवीन अस याने आमचा भर हा 
मुख्यतः िव या यार्ंना मराठी बोलता यावे व अक्षर ओळख 

हावी यावर आहे.  

 

सवर् पालकांचा उ फूतर् पाठींबा िमळवत आ ही ही वाटचाल 

अशीच वषर्नुवष चालू ठेवू याची मला १००% खात्री आहे. 

अिधक मािहतीसाठी शाळे या संकेत थळाला भेट या: 
http://www.austinmarathishala.org/ 
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मा या डॉक्टरिकची वाटचाल 
- डॉ. शलैा कोदे 

 
मला डॉक्टर होऊन ४० वष झाली. मी डॉक्टर आहे 
याचा मला खूप अिभमान आहे. या चाळीस वषार्त 
प्र तेक िदवस मला काहीतरी िशकवून गेला. यवसायात 
भेटले या प्र तेक पेशटंबराबर नवी नाती जोडली गेली 
आिण या या बरोबरीने माझ े ज्ञानही वाढत गेले. 
मेडीिसन मा या आयु यात याशनेट (passionate) होत 
गेले.  
लहानपणापासुन डॉक्टर होणार हे माझ े येय होते.  
घरातले पिहले अप य. काही कारणामुळे मा या वडलांनी 
मा या ज माआधीच पिह या मुलाला\मुलीला डॉक्टर 
करायचे अशी जणु मनात श पत घेतली होती. मला 
कळायला लाग यापासून मला आठवत,े  मी डॉक्टर 
हो याचे व न मा या पेक्षा बापुनीच जा त ऊराशी 
बाळगले होत.े पिरि तिथमुळे यांना वताचे िशक्षण 
सोडावे लागले होते. अिण यातच मा या ज माआधी 
आईला पे्रग्नंसीम ये  खुप त्रास आिण कॉिं लकेश सस 
झा यामुळे ितला मुंबईला आणावे लागले होत.े यावेळी 
िसझिेरयन हे एक मोठे्ठ ऑपरेशन असायचे आिण त े
करणारे खुप कमी डॉक्टर होते बेळगावला. 
लहानपणापासुन मी मा यापरीने चांगला अ यास क न 
नेहमी पिह या तीन नंबराम ये असे. आयु यात मी 
वतः खुप िडिसि लनस ठेवली होती.  आईवडीलां या 
पे्रमा या छायेत शाळेची अकरा वष कशी पार पडली 
कळली नाहीत.  पिरि तथी बेताची अस यामुळे एका 
भाडया या घरात आमची अकरा वष गेली. यािट्रक 
झा यावरतर बापुंचे आिण माझ े डॉक्टर हो याचे व न 
आणखी प्रखर होत गेले. या काळात बेळगाव महारा ट्र 
कनार्टक बॉडर्रचा प्र न मो या प्रमाणात चालला होता. 
याच दर यान बापुंची नोकरी गेली आिण ते आ हा 
सवार्ना मुंबईला घेऊन आले. राज िव या या शाळा सु  

झा या. मला पण पालार् कॉलेजम ये अ िमशन 
(admission) िमळली आिण आमचे मुबंईचे आयु य सु  
झाले. सुरवातीचे िदवस खुप क टात गेले.  बापुनी 
संसारासाठी आिण आम या िशक्षणासाठी टॅक्सी 
चालवायला सुरवात केली. खरतर मला ते पाटर्टाइम 
नोकरीक न संसाराला हातबर लाव हणु शकले असते. 
पण चुकुनसुद्धा हा िवचार बापूं या मनात आला नाही. 
कॉलेजची फी भरायला पसेै नसायचे. शवेटी दसुर्या वषीर् 
ऊ हा या या सुट्टीत मी एक मिहना सिचवालयम ये 
नोकरी क न फीची सोय केली. ईतके क टाचे िदवस 
काढुन सुद्धा माझ े डॉक्टर हायचे िकंवा बापुंचे मला 
डॉक्टर करायचे व न कधी  डगमगले नाही. १९६८ म ये 
आ हाला गोरेगांवला हौिसगं बोडार्ची जागा िमळाली आिण 
मला ग्रांट मेिडकल कॉलेजला (Grant  Medical) 
अ िमशन. बापुंचे आणी माझ े व न साकार हो या या 
मागार्ला लागले. बापुंचे क ट बघुन माझी पांच वष कधी 
संपतील आिण मी यांना कधी हातभार लाऊ शकेन असे 
झाले होते. पांच वष आयु य तस खडतरच गेल. मुख्यतः 
आिथर्क परी तीथी बेताची अस याने बापु सातही िदवस 
काम करत. साधारण दहा पये िदवसाची कमाई आिण 
यातुन एक एक पया आ हा तीघा भावंडाना बस आिण 
वर खचार्साठी. सात, आठ पयांत घरचा खचर् चालायचा. 
पण घरात एक आनंद होता, समाधान होत, एकमेकांचा 
आधार होता. अ या पे्रमा या छायेत आ हा ितघांना आई 
बापु बाहेरची धगधग कधी जाणवु देत नसत. अशी 
मेिडकलची पांच वष सपंली आिण १९७२ म ये मी 
ऑफीिशयल डॉक्टर झाले.  
मला MD साठी, पुढ या अ यासासाठी कामा 
हॉसपीटलम ये अ िमशन िमळाली होती. बापुंची व घरची 
पिरि तथी बघुन मी गवनर्मट सिवर्स करायची ठरवली. 
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मला खेडगेावांत राहुन मेिडकल प्राक्टीस करायची खुप 
ईछा होती.  मी गवनर्मट कॉलेजमधुन ग्राजुयेट 
झा यामुळे मला रल सिवर्सचा दोन वषार्ंचा बॉ ड होता. 
मी ही नोकरी वीकारली आिण साधारण जुलई १९७२ 
म ये पडले - देवगड तालकु्या या एका अतीशय छो या 
गांवी जू झाले. आई बापु येवुन माझ ब तान लावुन 
गेले. सोबतीला कंुदा नावाची मुलगी मुंबईहुनच आणली 
होती.  आयु यात प्रथमच घरा या बाहेर पडले होते. आई 
बापुं या पे्रमा या व वास या या छायतुन प्रथमच मी 
एकटी आणी तेही एका लाबं या खेडगेांवी आले होते. गाव 
अगदी छोटस. एक िकराणीमालाच दकुान, एक धा याची 
िगरणी आिण पा यासाठी मोठ्ठी िविहर. गवनर्मटचे 
प्रायमरी केयर सटर अस यामुळे राहायला गवनर्मटने 
बांधलेले क्वाटर्सर् िमळाले.  अ या प्रकारे किरअरची 
पिहली नोकरी व डॉक्टरकी एका छोटया खेडगेावां या 
हॉि पटलम ये सु  झाली. राह याचे क्वाटर्र हॉि पटल या 
शजेारीच. हॉि पटलम ये दहा बेडस, एक कमपौणडर,  
एक नसर्, एक िविझिटगं नसर् आिण यानीटरी 
ई पेक्टर, एक अटडी आिण आया, सवार्ंवर देखरेख 
ठेवणारा एक क्लाकर्  असा आमचा छोटा परीवार. 
सोबतीला एक गाडी आिण ड्रायवर हजार असायचे. आ ही 
दोन डॉक्टसर्. दसुरे डॉक्टर सुद्धा मा याच कॉलेजम ये 
िशकले होते. आम या अिधकारक्षेत्रात आसपासची सात-
आठ गांवे होती. तेथे आ ही जीपने जाऊन मेिडकल मदत 
देत असु. या गावामं ये पण गवनर्मटने एक एक नसर् 
नेमली होती आिण इतरवेळी ती नसर् सवर् मेिडकल मदत 
करत असे. आमचे खेडगेांवातले आयु य अ या प्रकारे सु  
झाले. पडले गांवी आमचे हे हॉि पटल आिण एक होती 
एिलमे टिर शाळा. शाळेचे हेडमा तर, आणखी दोन 
मा तर आिण गावांत या पंचायत मंडळीं या ओळखी 
झा या. चोवीस तास कॉलवर असावे लागे. रात्री अपरात्री 
दार ठोठावल जाई आणी पेडणेकर िकंवा झगड ेपकी एका 
अटडीला बरोबर घेऊन पायी होम ि हिजट करावी लागे. 

मी पिहलीच बाई डॉक्टर गावांत आ यामुळे आजुबाजु या 
बायका िडिलवरीसाठी हॉि पटलम ये येऊ लाग या. 
पडलेम ये फुरसे जहारीले साप खुप होते. यामुळे नेक 
बाईटची केस एकतरी असायचीच.  सुरवातीला गावांत 
िवज न हती हणुन पेट्रोलीयम या िद यांखाली काम 
करावे लागे.  लोक रा याव न जाताना काठीचा ठक ठक 
आवाज करत चालत. यामुळे साप घाब न बाजुला 
होतात अशी समजुत होती लोकांची. ही दोन वष मा या 
आयु यांतील खुप मह वाची आहेत. मी इथे खुप िशकले. 
जीवा याअपाड मेहनत करायला िशकले. जवळचे मोठे्ठ 
हॉि पटल पांच तासांवर अस यामुळे कोणतीही ईमज सी 
केस कशी हाताळावी याचा खुप अनुभव घेतला. 
गावांत या लोगांशी नाती जुळली आिण पॉलीटीिशयन 
लोकांशी कसे वागावे याचा पण धडा घेतला. गावातं या 
रीतीिरवाजांची, अंध द्धा यांचीपण ओळख झाली. 
पडलेवािशयांना तर मी या सवर् अनुभावांमुळे कधीच 
िवस  शकणार नाही.  हॉि पटल या टाफने सुद्धा मला 
खूप िर पेक्ट आिण सपोटर् िदला. ते सोनेरी िदवस संपले 
आिण िडसे बेर १९७३ ला मी पडले सोडले.  
आयु याचे दसुरे पवर् चाल ुझाले आिण मी लग्न होऊन 
जानेवारी १९७४ ला अमेिरकेला आले. माझ अमेरीकेच 
आयु य सु  झाल आिण डॉक्टरिकला जणु आराम 
िमळाला. ईथे लाईस सची परीक्षा पुरी के यािशवाय मला 
काम करता येणार नाही मला हे लौकरच लक्षात आले. 
िसयाटलम ये १९७४ म ये खूप थोड ेईनिडयन लोक होते 
आिण परीक्षसेाठी मागर्दशन करणारे हर कोणीच भेटलं 
नाही. या भानगडीत मला फॉमर् मागवायला आिण 
मािहती िमळवायला खुप वेळ लागला. तरीही मी 
परीक्षे या अ यासाला सरुवात केली. ए हड े िशक्षण 
असुनसुद्धा घरी बसावे लागत होते याच खुप दखुः होत 
असे. यातच मा या बापनुा मी काहीच मदत क  शकत 
न हते याचा मला जा त त्रास होत होता. कसाबसा 
प्रय न क न एक पॅरामेिडक जॉब वीकारला. अ यास 
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करता करता थोड ेपैसे िमळवुन बापुना मदत करता यावी 
हाच हेतु. मा या सवर् परीक्षा संपत आ या हो या आणी 
मी रेिसडे सी या प्रय नात होते. आई बापुना भेटायची 
खुप ई छा होत असे. पण परीक्षा वगैरे संपवून मगच ये 
अस बापुनी सांिगतल होत. माझी लाईस सची परीक्षा 
होती या या दोन िदवस आधी बापु मला न भेटता हे 
जग सोडुन गेले. मी परीक्षा सोडुन भारतांत आले. खरीतर 
पुढे काय होणार या सघंषार्त होत.े याचवेळी मा या 
एका मैित्रणी या रेफ़र सने मला युयॉकर् ला 
रेिसडे सीसाठी कॉल आला. बापुना जाऊन मिहना झाला 
होता अिण मी अजुनी भारतांतच होते. लगेच िनघुन मी 
सरळ युयॉकर् ला आले आिण रेिसडे सी सु  केली.  
परत माझ ेडॉक्टर जीवन चालु झाले याचा खुप आनंद 
झाला. बापु हे बघायला नाहीत हणुन एका डो यांत 
आसु आणी एका डो यांत हासु घेऊन मी माझ े
रेिसडे सीलाईफ सु  केले. रेिसडे सी तीन वषार्ंची होती. 
१९७९ म ये ता लचा ज म झाला आणी मला मदत 
करायला आई भारतांतुन युयॉकर् ला आली. रेिसडे सीची 
तीन वष खुपच बीझी गेली. अ टरनेट ऑनं कॉल असाव े
लागे. आईचा आधार अस यामुळे खुप सपोटर् होता आणी 
ता लची काळजी न हती. तीन वषार्ंत अमेिरकन मेिडकल 
प्राक्टीसची चांगलीच ओळख झाली. आमचे घर 
िसयाटलला अस यामुळे परत िसयाटलाच जायचे ठरले 
होते. हातांत नोकरी अस यािशवाय िसयाटला जाणे मला 
योग्य वाटत न हते. मी दोन वषार्ं या आमीर् जॉबसाठी 
कॉनट्राक साईन केले. आमीर्म ये कॅ टन पो टावर 
याडीगन आमीर् हॉि पटलम ये माझी नेमणुक झाली. 
आमीर्चा जॉब अस यामुळे आमचे मुि हंग खुप सोईचे 
झाले. मी दोन वष Active Duty वर असताना िमनलचा 

ज म झाला. आमीर् मेडीिसन आिण आमीर् फॉरमॉिलिटज 
िशकायला मला सहा आठवाड े सन अ टोिनवोला जावे 
लागले. ितथे आमीर् या पेशटंशी कसे वागाव े वगैरे 
फॉरमॉिलिटज िशकव या गे या आणी या मा या खुप 
उपयोगीही पड या. दोन वषार्ंचे कॉनट्राक संप यावर मी 
याच हॉि पटलम ये िसिविलयन पो टवर जु झाले. 
१९८० - २०१३ पयर्ंत मी एकाच हॉि पटलम ये राहुन 
माझ करीअर खुप ए जॉय केल. ३३ वष एकाच िठकाणी 
अस यामुळे हॉि पटल हणजे माझ दसुर घरच झाल 
होत. या ३३ वषार्त प्र येक िदवसाने मला नवीन 
काहीतरी िशकवले. माझ े पेशटंस हणजे माझी फ़ॉिमिल 
झाली होती. यां या सखुंदखुांची भागीदार होत े मी.  
यांची  सुखःदखुः माझी सुखःदखुः झाली होती. मी 
रीटायर होताना बर्याच पेशटंनी आ ु काढले. मला 
पाटर्टाईम काम कर यासाठी हॉि पटलमधुन बराच 
प्रय नही झाला. पण आता मला माझी  आ जीची 
भुिमका पार पाडायची आहे. मी मा या पेशटंना ईमेलने 
कॉन याक्ट करायचं प्रॉिमस केल आिण ते प्रॉिमस 
पाळतही आहे. माझा अजुन मा या कलीगंसबरोबर 
कॉन याक्ट आहे आणी तो काही सहजासहजी तुटणार 
नाही.  
अशीही माझी डॉक्टरकीची वाटचाल. आता यापुढे मला 
आप या समाजासाठी काहीतरी करायचे आहे. सीिनअर 
लोकांसाठी सपोटर् ग्रुप चालु करायचा आहे. यंग 
जनरेशनला काही मदत करायची आहे. कोणाला काही 
मेिडकल स ला हवा असेल िकंवा फक्त मन हलके 
करायचे असेल तर कधीही मला हाक मारा. 
आपणा सवार्ना िदवाळी या हािदर्क शभेु छा!! 
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आमची माणसं   आिण   यां या (सं)वेदना 
िजतद्र सजराव ताटे – कायल, टेक्सास 

 
गेली १३ वष मी अमेिरकेत राहतो आहे.  यात २  ‐३   गावां या 
मराठी मंडळा या कायर्क्रमाला   नेमाने जा याचा   योग आला. 
पण या वषीर् ऑि टन   मराठी मंडळाने  जे क न  दाखवले ते 
कधीच अनुभवले न हते. मराठी मंडळे बहुदा नाच ‐गाणी आिण 

करमणूक यातच मग्न असतात.  याच  या कलाकारांचे  याच 
या  पठडीतले   कायर्क्रम    सादर   करणे  एवढेच काम  बहुदा 
मराठी  मंडळात  चालते  .  यामुळे  मराठी  मंडळ  हणजे 

कलापथक,    एवढीच    माफक  अपेक्षा  मी  ठेवली  होती  .  
लहानांपासून  ते  जे ठ  नागािरकाना  सामावून  घेणारे  आिण 

सामािजक  बांिधलकी  जपणारे  असे  व प  मंडळाला  जे हा 
प्रसाद पानवलकर आिण  या या टीम िदले  , त हा एक सुखद 
धक्का  बसला.  
काहींचे मत असे असते िक, मराठी मंडळानी फक्त सां कृितक 

कायर्क्रम करावेत. सां कृितक हा श द सं कृती या श दापासून 
आला    आहे.  मग  आपली  सं कृती    काय  आहे?  तकर् तीथर्  
ल मणशा त्री    जोशी  यांनी  प्रकृती,  िवकृती आिण  सं कृती 
यातला भेद अितशय मािमर्कपणे सांिगतला आहे, “माणसाला 
भूक लागत ेआिण तो  जेवतो  िह झाली प्रकृती. माणसाचे पोट 
भरले असतानाही  तो खातो  िह झाली  िवकृती. माणूस  वत: 
उपाशी असतो पण तरीही तो आपले अ न भुके याला  देतो िह 
झाली  सं कृती.”  तेलग,ु  तिमळ,  गुजराती    समाजा या  
लोकांनी सामािजक कामासाठी आिण  नैसिगर्क आप ती वेळी  
उभे  केलेले  मोठ‐मोठे  िनधी  पाहता  मराठी  लोकांचे  खुजेपण 

नेहमीच जाणवते  . महारा ट्रात एवढा   दु काळ पडला, लाखो 
शतेकर्यांनी  आ मह या  के या  या याशी  आ हाला  काहीच 
देणे घेणे नाही का? 
पण  बदल झाला.  एकातरी   मराठी मंडळात  हा  बदल झाला. 
याचे  सारे  ेय  प्रसाद आिण  याला  समथर्पणे    साथ  देणारे 
िनवेिदता,   मेधा कुलकणीर्, प्रमोद पाटील,िनरंजन  ओक … या 
टीम ला आहे. मा यासारख्या अनेकांनी   सामािजक सं थाना 
भरभ न मदत केली.  हणजे आम याकड ेदानत कमी   नाही. 
यापुढेिह हा  उपक्रम    पुढील    पदािधकारी  चालू  ठेवतील  िह 
अपेक्षा. प्रसाद आिण  टीमने अपेक्षा उंचाहून ठेव या आहेत.  

यावषीर् पदािधकायार्ंना  हे जाणवले तरी िक, जुनी मंडळी िदसत 
नाहीत,  तसेच  एकदा  आलेले  अनेक  लोक  पु हा  िफरकत 
नाहीत.  'आलात तर तुम या बरोबर नाही तर तुम या िशवाय' 
असा  दरुाग्रह  उपयोगाचा नाही.   मंडळ  हा श द खरे तर  एक 

कुटंुब  या  अथार्ने  आहे.  येथे  येणार्या  सवार्ना  आपण  एका 
कुटंुबाचे सद य अस याची भावना  हावी  िह पदािधकार्यांची 
जबाबदारी आहे.  येणार्या लोकांनीही एकमेकाशी हसत‐खेळत 
बोल याची, नवीन ओळखी क न घे याची आव यकता आहे. 
इथे  येणारे आपले  मराठी  लोक, आप या  शजेारी  गाडी  पाकर्  
करणार्याशी  िकंवा आप या शजेारी बसले या लोकांशी  िकवा 
रांगेत आप या  पुढे‐मागे  उभे  असले या  लोकांशी  एक  श द 
बोलत नाहीत  िक हाय  हॅलो करत नाहीत. काय  हणायचे का 
कुटंुबाला?  मेहनत  घेवून,  वत:ची  नोकरी  सांभाळून  गाणी‐
नाच‐नाटके बसवणार्या कलाकारांचे कौतुक करावे तेवढे थोड.े 
हे सोपे नाही.  हणून मग    रिसक  पे्रक्षकांना तु छ  लेखू नये. 
पे्रक्षक आहेत तर तुमचा शो आहे, हे ज र लक्षात ठेवाव.े ते जावू 
दे !  अनेकदा  काही  भारतातून  आलेले  आई‐बाबा  असतात. 
यांची मुलगी िकवा मुलगा कायर्क्रमाला आलेली नसतात. तर 
असे आई‐बाबा एकटेच बसलेले असतात.  यां याशी ना  कोणी 
बोलते,  ना    यांना  कोणी  कंपनी  देते.  काय  हणावे  या 
कुटंुबाला? असा अनुभव आलेले लोक कशाला  परत  येतील? 
िव याथीर् असतांना मंडळा या कायर्क्रमाला आलेले काही जण 

मा या  संपकार्त  आले.  यां या  वा याला  आले या  तु छ 

वागणुकीमुळे  यांनी परत कधीही मंडळा या कायर्क्रमाला न 
ये याचा  ‘पण’  केला आहे.  गेले ७ वष मी अनेक कायर्क्रमांना 
हजर  रािहलो  पण  फार तर  ६‐७  ओळखी  झा या.  एका 
कायर्क्रमात  ओळख  झालेले  दसुर्या  कायर्क्रमाला  ओळख 

दाखवत नाहीत. िकती करावा िश टपणा? 
या  सार्या  वेदनांना  फंुकर  घाल याचे  काम  या  वषीर्  झाले  . 
िव या यार्ंना सामील  केले  गेले.  दरू  गेले यांना  परत आणले 
गेले. खर्या अथार्ने एक कुटंुब अशी ओळख मंडळाला िमळाली. 
हा बदल  वागताहर् आहे. 
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के याने देशाटन ‐ एका मराठी मुलाची आगळी वेगळी सफर 
वैभव पुरािणक, लॉस अँजिलस 

 
शाळा‐कॉलेजात  न  िशकता  येणारं असं जीवनात  बरच काही 
असतं. आिण शाळा‐कॉलेज या  िशक्षणापेक्षा ते अिधक  वेळा 
उपयोगीही पडतं.  यात या काही गो टी आप याला आप या 
सभोवतालची  माणसं  ‐  आईवडील  आिण  िमत्रमंडळी 
िशकवतात.  अनुभवातूनही  आपण  बरंच  काही  िशकतो. 
माणसाच ं मन  सतत  काहीतरी  िशकत  असतं,  अनुभव  घेत 
असतं.  यातूनच आपला िवकास होतो, आपण घडतो. 
ऑ टे्रिलयातली  त ण  मुलं  मुली  मात्र  असं  शाळा‐
कॉलेजाबाहेरचं  िशक यासाठी आप या आयु यातलं  एक  वषर् 
काढून  जगभर  िहडंतात.  जगात या  वेगवग या  सं कृ या, 
लोक  आिण  यां या  तर्हा  यातून  बरंच  काही  िशकता  येतं. 
युरोपातली आिण अमेिरकेतली त ण मुलंही वषर्भर नाही पण 

चार पाच मिहने काढून  युरोपभर  िहडंतात.  जेवढं जमेल तेवढं 
जग  बघून  घेतात. अशा  िव या यार्ंसाठी अमेिरकेतील आिण 

युरोपातील शहरात  हॉ टेल असतात.  यात अितशय  व त 
दरात  राहता  येतं.  अशा  अनुभव  सहलीसाठी  पैशापेक्षा  गरज 

असते ती इ छाशक्तीची.  
जर  आप याला  कुणी  सािंगतलं  की  एक  मराठी  मुलगा 
आयु यातलं  एक  वषर् काढून जगभर  एक याने  िफरतोय  तर 
आप याला खरं  वाटेल? आिण तोही जळगावसारख्या लहान 
शहरात  वाढलेला?  परंतु  जागितकीकरणाचा  पिरणाम  आिण 

मौिक्तक कुलकणीर्चं धाडस यांनी एकत्र येऊन हे खरं ठरवलंय. 
आिण  मौिक्तकची  ही  पिहली  वेळ  नाही.  याने  २००८  म ये 
मोटरसायकलव न  पाच  हजार  मैलाची  दिक्षण  अमेिरकेची 
सफर  केलेली  आहे.  यावर  याने  'अ  घो ट  ऑफ  चे  ‐  अ 

मोटरसायकल  राइड  थ्रू  पेस,  टाइम,  लाइफ  अँड  ल ह'  हे 
पु तकही िलहीलं आहे.  
मौिक्तकची कहाणी इतर सवर्सामा य मराठी मुलांपेक्षा थोडी 
वेगळी  आहे.  याचा  ज म  िशकागोतला.  वडील  डॉक्टर. 

मौिक्तक झा यावर काहीच मिह यात त ेअमेिरकेतून परतले 
आिण  जळगावात  थाियक  झाले.  मौिक्तक  ितथेच  वाढला. 
उ च  िशक्षणासाठी  प्रथम  पु याला  गेला  आिण  मग  इतर 
म यमवगीर्य  मुलांप्रमाणेच  अमेिरकेला.  मात्र  ज म 
अमेिरकेतलाच  अस याने  तो  कागदपत्राखातर  अमेिरकेचा 
नागरीक आहे. परंतु  दयाने मात्र १०० टक्के मराठी, भारतीय. 
या या  घो ट ऑफ  चे  म ये  याचं  हे  भारतीय व  पदोपदी 
जाणवतं.  
जे हा  याने  दिक्षण अमेिरकेची सफर  केली  ते हा  तर  याने 
घरी  सांिगतलंच  न हतं.  सांिगतलं  असतं  तर  िवरोध  झाला 
असता.  या या या ही सफरीला घरातून िवरोध झाला. अथार्तच 
कुणा आई  वडीलांना आपला  मुलगा  नोकरी  सोडून  एक  वषर् 
जगात इकडून  ितकड ेभटकलेला चालेल? आिण अशा मलुाशी 
लग्न  कोण  करणार?  पण  मौिक्तक  या  सग या  पिलकडचा 
आहे. चाकोरी हा श दच  या या श दकोषात नाही  हे ए हाना 
या या घर यांनी  वीकारलंय. 
मौिक्तकने  २०१२  या  एिप्रलम ये सु वात  केली.  २०१३ या 
एिप्रलपयर्ंत  ३०  वेगवग या  देशातून  याने  भ्रमंती  केली. 
फँ्रकफटर्  (जमर्नी),  जोहा सबगर्  (दिक्षण  आिफ्रका),  बीजींग 
(चीन), बँकॉक (थायलंड), िसडनी (ऑ टे्रिलया),  यूनॉस आयसर् 
(अजिटना)  हे  याचे  सहा  मह वाचे  ट पे  आहेत.  या या 
याजनेनुसार तो चार मिहने  युरोप/म य पूवर्/उ तर आिफ्रकेत 
काढणार आहे, १ मिहना दिक्षण आिफ्रका / टांझािनया / 
मादागा कर म ये, १ मिहना चीन म ये, २ मिहने दिक्षण‐पूवर् 
आिशयात,  िदड  मिहना ऑ ट्रिलया‐ यूिझलंडम ये आिण  २ 
मिहने  दिक्षण अमेिरकेत. भारत आिण अमेिरका  हे  दोन  देश 
याने  िफरलेले  अस याने  ते  याने  या या  जगसफरीत 
नाहीत.   



 

   
                                                                                                                                       नेहदीप २०१3 26 

मौिक्तकची  ही सफर  पूणर्  होऊन आता काही मिहने  उलटले 
आहेत. या एक वषार्त  याने खूप काही बिघतलंय, खूप काही 
िशकलाय.  दोन  एक  वेळा  तर  या या  जीवावरही  बेतलंय. 
नॉवतील  ओ लो  ते  ट्रोमसो  िवमानप्रवासात  काही  तांित्रक 

िबघाड झा याने िवमान केवळ दहा िमनीटात हजारो फूट खाली 
आलं. िवमानातले डोक्यावरचे मा क बाहेर आले. सगळं काही 
संपलं  असं  वाटत  असतानाच  िवमान  ि थरावलं  आिण  तो 
वाचला.  टांझािनयातला  १९०००  फुटी  माउंट  िकलीमंजारो 
चढताना तीन िदवस डायरीया सहन क न शवेटी १६,००० फूट 
चढून  तो  परत  िफरलाय.  हेिनसमधील  दोन  इटािलयन 
िव याथीर्  िहदंीचा  अ यास  करताना  पाहून  तो  सुखावला. 
दसुर्या  महायुद्धा या  ता या  इितहासा या खुणा  बिलर्नम ये 
याने पािह या. नाझी राजवटी या खुणाबरोबर सा यवादा या 
अ ताचं  प्रतीक  पाहून  तो  थरारला.  पोलंडमध या  कॅ्रकाव 
शहरात या जगप्रिसद्ध औशिव झ  युिझयमम ये  दहा लाख 

यंू या क तलीचे पुरावे बघून तो सु न झाला. बै टमध या 
पॅले टीनी  िनवार्िसतां या  व तीमधील  पिर थीती  पाहून  तो 
अ व थ झाला.  इ त्राएलम ये  याला  'कसून  तपासणी'  चा 
खरा अथर् कळला.  पेनची  कंुटंुबप्रधान सं कृती आिण जीवन 
जग याची  ओढ  पाहून  तो  मोहावला.  ि हएटनाममधील 
अमेिरकन  युद्धा या  आज या  िजवंत  खुणा  पाहून  याचा 
थरकाप  उडाला.  अमेिरकेने  युद्धात  वापरले या  रासायिनक 

श त्रांमुळे  आजही  ितथे  अपंग  बाळे  ज मतात!  लाओस  या 
महारा ट्राएव या छो याशा  देशात  याला कळलं िक या देशात 
युद्धात  टाकले  गेलेले  पण अजूनही  फोट न झालेले असे  ८० 
दशलक्ष  बॉ ब  अजूनही  आहेत!  आजही  ितथे  लोक  चुकून 
लँडमाइनवर  पाय  ठेवतात  आिण  िचधं या  होऊन  मरतात! 
आज या या 'हायपर कनेक्टेड' जगात  याने  वत:चा फोन बंद 
क न  ही  सफर  केली.  फोन  बंद  के याने  इकड े ितकड े न 
भरकटता  याला  जे  बघायचं आहे  ते समरसून  बघता आलं. 
जगात या  वेगवेग या  सं कृतीशी  याला  'कनेक्ट'  करता 
आलं. आिण हे सगळं  याला अनुभवायला िमळालं केवळ एका 

वषार्त.मौिक्तकचे  हे  अनुभव  या याच  श दात  आप याला 
या या  लॉगवर  (http://mindswand.wordpress.com) 

वाचायला  िमळतात.  या  लेखासोबतचा  क्यू आर  कोड  कॅन 
क न तु हाला या  लॉगवर जाता येईल. 
मौिक्तक या  जगसफरीतील  एक  सवार्त  मह वाची  गो ट 
हणजे  याचे  थािनक  लोकांशी झालेले  संभाषण.  तो  िजथे 
िजथे  गेला  ितथे  याने  नुसतीच  पे्रक्षणीय  थळे  न  पाहता 
सां कृितक  या मह वाची पण जगप्रिसद्ध नसलेली अशीही 
थळे  बिघतली.  ितथ या  लोकांशी  जे हा  जमेल  ते हा  तो 
वेगवेगळया  िवषयांवर  बोलला.  थािनक सं कृती समजावून 
घे याचा  याने  प्रय न  केला.  इिज तम ये  अशाच  ग पा 
मारताना  याला  ताहरीर  वेअरम ये  अंगावर  ६‐७  गो या 
लागलेला  एक  लेखक  भेटला.  एक  गोळी  तर अजून  या या 
वचेवर  तो  वागवत  होता.  धोकादायक  नस याने  याने  ती 
काढली  न हती.  या  लेखका या  त डून  ताहरीर  वेअरम ये 
काय  घडले  याची  िच तथरारक  हकीकत  याला  समजली. 
लेबेनॉन  मध या  पॅले टानी  िनवार्िसताची  हकीकत  तर 
अितशय  य.  २०  वषार् या  या  मुलाचे  िशक्षण झा यवारच 
भिवत य  काय?  िनवार्िसत  अस याने  याला  देशच  नाही. 
या याकड े कुठ याच  देशाचे  नागरीक व  नाही.  याला 
लेबेनॉन कडून एक काडर् िमळाले आहे पण िनवार्िसत अस याने 
याला पासपोटर् नाही आिण लेबेनॉनम ये कुठ याही प्रकारची 
मालम ता  घे याचे  अिधकारच  नाहीत.  अरब  देशातही 
पॅले टीनी िनवार्िसतांना घेत नाहीत. मग जाणार कुठे? करणार 
काय?  अशा  न  ठरवले या  संभाषणा यितरीक्त    मौिक्तकने  
थािनक लोकांना आधी ठरवलेले प्र न िवचारले.  यांची उ तरे 
याने ि हडीओ कॅमेरावर रेकॉडर् केली. या चार प्र नातील पिहला 
प्र न  जागितक  मंदी  आिण  या या  थािनक  लोकां यावर 
झाले या परीणामािवषयी आहे. दोन प्र न जगातील लोकांना 
भारतािवषयी काय वाटत े या  िवषयीचे आहेत आिण शवेटता 
प्र न  यरोसाय समधील  प्रयोग  आहे.  या  चार  प्र नातील 
पिह या तीन प्र नांची रेकॉडर् केलेली उ तरे जमा क न तो एक 
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लघुपट  तयार  करणार  आहे.  हा  लघुपट  काही  आंतररा ट्रीय 
महो सवांना पाठव याचा  याचा मानस आहे.  

 
(Bone church of Kutna Hora‐Czech) 

'के याने  देशाटन, मनुजा चातुयर्  येतसे फार' अशी एक उक्ती 
आहे.  जगफर  िफरणं  कदािचक  खािचर्क  आिण  वेळकाढू 
असेलही.  अमेिरकेत  वाढले या  आप या  त ण  मुलामुलींना  
आयु यातले  चार  पाच  मिहने  काढून  युरोपप्रमाणे  भारतात  
िफरायला काय  हरकत आहे? भारतातच  एव या  वेगवेग या 
सं कृ या आिण वेगवेग या प्रकारचे लोक एकत्र नांदत आहेत. 

यां याकडूनही  खूप  िशक यासारखं  आहे.  यांनी  काि मर 
पहावं,  िद ली‐आग्रा  जयपूर  पहावं,  िषकेष‐बनारस‐
अलाहाबाद‐लखनौ क न म यप्रदेश, िबहारातले  तूप पहावेत, 
उ तर  पूवत या  वेग या  िदसणार्या  पण  भारतात  िमसळून 
गेले या  सं कृ या  पहा यात,  कोलक ता  पहावं,  थोड े िदवस 
वरोर्या या  आनंदवनात  जाऊन  रहावं,  हेमलकसा  पहावं, 
बंगळु   ‐  हैसूर पहावं, मदरुाई‐चे नइ क न क याकुमारीला 
िववेकानंदाची  समाधी  पहावी.  या  भ्रमंतीतून  आलेली 
पिरपक्वता  यांना  आयु यभर  उपयोगी  पडले.  भारत  ही 
संक पना  कळायला  मदत  होईल.  आिण  मौिक्तकप्रमाणेच 
अनुभवाची  मोठ्ठी  िशदोरी  पुढ या  खडतर  प्रवासासाठी  जमा 
होईल. 
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सतारीचे बोल 
- अ ण िनसरगंड 

 
शाळा हटली की काही गो टी िशका याच लागतात. 
किवता पाठ करणे, यांना चाली लावून वगार्त बेसूरपणे 
गा या लागणे हे कोणालाही चुकत नाही. प्राथिमक 
( हणजे elementary) शाळेत मुले "देवा तूऽझ े
कीऽऽऽऽित सुंदर आकाश" अगदी बबी या देठापासून 
ओरडून हणतात. आिण हाय कूलमधे िह दी या सरांना 
"आऒ ब चो तु हे िदखाए झांकी िह दो तानकी" हणत 
कवी प्रदीपचा अवतार घ्यावा लागतो. किवता िशक याचे 
पिरणाम (िकंवा दु पिरणाम) can last a lifetime. 
 हणूनच की काय पण "धीर धरी रे धीरापोटी असती 
मोठी फळे गोमटी" हे "बोल" तीन चार मिह यांपूवीर् मला 
अचानक आठवले. का त े कळायला मागर् नाही कारण 
केशवसुतांचा मी मोठा फॅन आहे असे नाही.  
 हाय कूलमधे असताना नगरकर सरांनी सतारीचे बोल 
िशकवली होती. खरं हणजे नगरकर सर आ हाला 
इंग्रजी िशकवायला होते. पण यांना मराठी िशकवणे 
जा त आवडायचे. हणून एक िदवस लहर आ यावर 
इंग्रजी बाजूला ठेवून ते सतारी या बोलावर घसरले होत.े 
 शाळा कॉलेज नंतर केशवसुतां या किवता आवडायला 
लाग या अस या तरी हाय कूल मधे असतांना 
केशवसुतांचे आिण आमचे फारसे सख्य न हते. Mostly 
because of our typical high-school-boys 
juvenile tendencies. एकंदरीत कुठ याही प्रसंगाचे 
गांभीयर् जरा कमीच अस याने, आनंदीबाईनी जसा ध चा 
म केला होता तसा आ ही तु चा मु क न केशवसुतां या 
"तुतारी" चे एक िवडबंनही केले होते. मराठी या सरांना ते 
कळ यावर यांनी आ हाला वगार्बाहेर काढले होते व 
"पालकां" कडून िचठ्ठय्ा आणायला लाव या हो या. 
यामुळे सतारी या बोलाचे "Hatari चे बोल" असे Hatari 
िसनेमात या Baby Elephant Walk या चालीवर 
िवडबंन करायचा प्रय न आ ही सॊडून िदला होता.  

 "सतारीचे बोल" मधे काही कारणाने भडकले या 
कवीला रात्री एका िखडकीतून सतारीचे वर ऎकू येतात. 
पण याचा मूड चांगला नस यामुळे या िदडदा, िदडदांची 
याला चीड येते. पण हळू हळू सतारी या या मधुर 
वरांचा या यावर पिरणाम होऊन याचे डोके शांत होते 
व शवेटी या वरांचा राग जाऊन तो यांचे गोडवे 
गायला लागतो. एकंदरीत "िखला जो मेरा िदल तो सारी 
बिगया िखली". 
 केशवसुतांनी सतारीचे "बोल" represent कर यासाठी 
िदडदा, िदडदा हे श द का िनवडले हा ते हा पडलेला प्र न 
मला अजूनही कधी कधी सतावतो. मा ़ या मते िदडदा, 
िदडदा हायोिलन या वरांना शोभून िदसतील. 
हायोिलनचे वर कसे long and continuous असतात. 
सतारीचे वर तारा खाजव या ("pluck") मुळे short 
and interrupted असतात. More like िदड, िदड than 
िदडदाऽऽ, िदडदाऽऽ. िदडदा, िदडदा चा फारतर लहान 
मुलांना भीित दाखवायला उपयॊग होईल. "आता झोपतॊस 
मुका याने का क  िदडदा, िदडदा?" या मानाने सतारीचे 
बोल कसे कोमल आिण नाजुक असतात. Very inviting. 
 केशवसुतांनी शभंरा यावर किवता िलिह या 
अस यातरी यां या तुतारी, आ ही कॊण, झपूझार् आिण 
सतारीचे बोल एव या तीन चारच किवता बहुतेकांना 
मािहती असतात. सतारी या बोल मध या " वर त े
िदडदा िदडदा" आिण "धीर धरी रे धीरापोटी असती मोठी 
फळे गोमटी", तुतारीमध या "एक तुतारी या मज 
आणुन, फंुिकन जी मी वप्राणाने", आ ही कोण मध या 
"आ ही कोण हणुन काय पुसता, आ ही असू लाडके 
देवाचे..", या केशवसुतां या signature ओळी आहेत. 
कवी यशवंत यां या "आलो मी आलो मी करी पकुार 
कोण तरी" claptrap पेक्षा या दसपटीने चांग या 
अस या तरी यांना भा. रा. तां यां या "डोळे हे जुलमी 



 

   
                                                                                                                                       नेहदीप २०१3 29 

गड ेरॊखुनी मज पाहू नका" िकंवा "रामकृ णही आले गेले 
का जग यािवण ओसची पडले", माधव जुिलयनां या 
पे्रमगीतांची िकंवा even मढकरां या "िपपात पडले 
ऒ या उंिदर" या साहिजकतेची सर नाही. अथार्त 
अ वल इंग्रजी अंमलात िलिहले या काही पोटभ  
किवतांपेक़्षा केशवसुतां या किवता चांग या आहेत. "स य 
सदा बोलावे सांगे गु  आिण आपुला बाप" अशा literary 
दिरद्रीपणा पेक्षा "एक तुतारी या मज आणुन, फंुिकन 
जी मी वप्राणाने" नक्कीच चांगली आहे. 
 No matter. For me तुतारी is cacophony of 
teenagers practicing kettle drums in the garage 
while सतारीचे बोल has the allure of 
Mahashweta's sitar strains yearning for 
Chandraapeed. 
 िदडदा िदडदा or no िदडदा िदडदा, sitar is sweet.  
 हाम िनयम बोकाळ याची आधी िह दु तानी 
संिगताला सारंगी, वीणा, सतार यांचीच साथ असायची. 
शकंर-जयिकशननी वे टनर् टाईल ऑक ट्रा वापरायला 
सु वात कराय या आधी िह दी िसनेमात या बर्याच 
गा यांना सतारीची साथ असायची. ह ली या मराठी 
िकंवा िह दी गा यात सतार नसतेच. 
 
 "फार साईड" काटूर्न काढणारा लोकल काटूर्िन ट गॅरी 
लासर्नचे दोन पॅनेलचे एक काटूर्न मला आठवते. या या 
एका पॅनेलमधे वगार्त जा यासाठी रागं लागलेली असते. 
यात देवदतू "Welcome to heaven. Here is your 
harp" हणत वगार्त येणार्यांचे हापर् देत वागत करत 
असतो. दसुर्या पॅनेलमधे नरकात जाणार्यांची रांग असते. 
यात डिे हल "Welcome to hell. Here is your 
accordian" हणत नरकात येणार्यांना िपयानो 
ऍकॉिड र्यन देत असतो. A really funny cartoon 
when you actually see it. 
 या काटूर्नचे इंिडयन हशर्न करायचे झाले तर 
"Welcome to heaven. Here is your sitar" आिण 

"Welcome to hell. Here is your harmonium" 
असे होईल. Too bad that musically impure 
harmonium has crowded out classical Indian 
musical instruments such as sitar and sarangi  
as accompaniments. I like harmonium. But 
sitar takes the cake. 
 सतार िकंवा ितची धाकटी बहीण वीणा यांचा माझा 
जवळून पिरचय नाही. नाजुक हातांनी यां यावर केलेली 
करामत ऎक यासारखी असली तरी एकंदरीत यांचा 
आकार, ते भोपळे बघून यांचा उपयोग फक्त भीमपलास 
वगैरे मदार्नी रागांसाठीच होत असावा असे उगीचच 
वाटते. आिण अगदीच सतार िशकणे जमले नाही तर rec 
room मधे ठेऊन यांचा वेट िलि टंगसाठी वापर करता 
येईल का असा प्र न पडतो. Guitar for Dummies 
सारखा Sitar for Dummies िशकवणारा एखादा 
सांिदपनी िकंवा द्रोणाचायर् भेटला तर माझी 
एकल यासारखी अंगठा कापून गु दिक्षणा यायची माझी 
तयारी आहे. Not that I have any idea whether 
one needs an opposable thumb to play a 
sitar. Or maybe barter sitar lessons for 
lessons in Stability and Control Issues in Flight 
Test Airplanes or Optimization Topics in Linear 
Programming. May not be a fair trade. But 
that's all I have to offer.  
 सतारी या मधुर बोलांची साथ असलेली तीन चार 
जुनी गाणी अजूनही पॉ युलर आहेत. "ओ सजना बरखा 
बहार आयी’ या गा याची सु वात सतारी या बोलांनी 
होते. त े वर इतके सुरेल आहेत की त े संपून लता 
मंगेशरकरचा आवाज कुठे सु  होतो हे लक्षातसु दा येत 
नाही. सतारीचे त ेबोल, "मधुबनमे रािधका नाचे रे" या 
शवेटी असलेला सतार सोलो, िकंवा "जे वेड मजला 
लागले, तुजलाही ते लागेल का" या मराठी गीतातले 
सतारीचे चार-पाच बासर् can keep me up all night. 
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 सतारीचे अमेिरकन बोल कसे वाटतील असा िवचार 
बर्याच वेळा येतो. In good hands they will be as 
good if not better than our Indian classical 
sitar. How about a holiday sitar concert of 
Christmas carols? Jingle Bells may make a 
great Indo-American sitar tune. 
 Late night sitar strains on a serene winter 
night have the same pull Mahashweta's sitar - 
more likely it was a veena - had on 
Chandraapeed lost in the woods. And if you 
throw in the lyrics of Lata Mangeshkar's "Na 

jeo na", the Bengali version of "O sajana 
barakha bahar aayi" melody which roughly 
translates as 
No! Please dont go, 
 It's still night 
 I still  have something to give you 
 The night birds says 
Please don't go... 
those sitar strings have the power of 
transforming सतारीच े बोल into सतार काळजात 
घुसली. 
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आिशष चौघुले यांचे BMM अिधवेशानातील भाषण 

आिशष चौघुले 

अ यक्ष, बहृन महारा ट्र मंडळ उ तर अमेिरका
  

स माननीय यासपीठ आिण बहृ महारा ट्र मंडळा या १६ 

या अिधवेशनासाठी जमले या तु हा तमाम रिसक पे्रक्षकांचं 
मी हािदर्क वागत करतो.  
२०११ या जुलैम ये माझी BMM या अ यक्षपदी िनवड 

झाली आिण ते हा  कळलं की पुढचं convention Boston 

म ये करायचय. ऐकून थोडी धडकीच भरली. नाही, असे 

चक्रावून जावू नका... मी जेमतेम ६ वषार्ंचा असेन ते हा 
Steven Spielberg चा Jaws िचत्रपट आला. तो पािह यावर 
New England पिरसरात या िकनारपट्टीवर sharks चा 
सुळसुळाट आहे आिण ते कधीही  िकनार्यावर येवून लोकांना 
खातात अशी समजूत मा या बालमनाने क न घेतली होती. 
यानंतर ३६ वषार्िनसुद्धा मा या मनात तीच िभती होती. 

Convention planning या संदभार्त Boston भागात 

अनेक भेटी झा या आिण बाळ महाले आिण यां या 
नेतृ वाखाली असले या १५० वयंसेवकांबरोबर माझ े

ऋणानुबंध जुळले ते कायमचेच.  

खरं तर भाषा आिण सं कृती या एकाच ना या या दोन बाजू 

आहेत. भाषा हा उ चार आिण सं कृती हा आपला आचार 
असतो. कॉ. डांगे हणत 'गे या शकेडो वषार्त मराठीम ये 

िटकले काय हे पहाता असे िदसले की जे कायम राहावे अन 

आपण पहावे असे वाटते ते चांगले वाङ्गमय आिण जी िजवंत 

जगाचे जीवन दाखवेल ती चांगली कला.’ 
अहो, आप या सम्रुद्ध मराठी हवेची एखादी झुळूक पकडा, 
मधा या पो याप्रमाणे िपळा, यातून िठबकतील 

ज्ञाने वरां या ओवीपासून ते िवनोबां या गीताईमधले श दांचे 
गिहवर.  
जमर्नीमध या एका िमशनर्याने हंटले आहे की 'िहदंनुी कधी 
भारता या बाहेर जावून आप या धमार्चा प्रचार केला नाही 
कारण यांना मािहत होते की यां या धमार्ला काही िक मत 

नाही.' लगेचच त ववे ता Maxmuller ने उ तर िदले की  'जर 
कुणी आप या आई या स दयार्चा प्रचार केला तर जग ितला 
वे या समजते. जर तु हाला आप या आईचा स मान 

वाढवायचा असेल तर वतः या कमार्ंनी वाढवा. प्र येक 

आईचं मु यमापन ित या मुला या कमार्ने होते. जर मलुाने 

स कमर् केले तर आईला मोठेपणा येतो. Maxmuller चे हे 

त वज्ञान आप या मराठी भाषेला तंतोतंत लागू पडते.  
एखादी गो ट आप यापासून लांब जाईपयर्ंत याची िकंमत 

कळत नाही हणतात ना. … तसे काहीसे होते. हणजे 

आपली मातेशी, मातीशी असलेली नाळ िटकव याची काहीशी 
िनतांत गरज िनमार्ण होते. एक यास असतो तो. मग 

कोणीतरी एक उठतो आिण चल क या काहीतरी असे हणतो. 
याला अजून एक दोन असे करीत हजारो हात येउन िमळतात 

आिण यातून उभी रहाते एक अख्खी सं कृती. आपले 

आप या मातीशी असलेले ऋणानुबंध जप या या आिण त े

द्धींगत कर याचा अजून दसुरा इतका आनंददायी मागर् 
कोणता? 

आज आपण इथं उ तर अमेिरकेत आपले छोटेसे का होईना 
पण पाय रोवू  पाहतोय. आप यापुरते का होईना पण छोटेसे 

अंगण बांधतोय. संत ज्ञाने वर वया या १८  या वषीर्  'आता 
िव वा मके देवे' िकंवा 'िव वाचे आतर् मा या मनी प्रकाशले' 

इतका थेट global concept हजार वषार्ंपवूीर् सांगून जातात 

आिण आज याचे सू म का होईना पण प्र यक्षात आण याचे 

प्रय न जे हा िदसतात ते हा मला मी मराठी अस याचा 
आिण जगा या कानाकोपर्यात आपला वाटा िकंवा काम चोख 

बजावणार्या प्र येक मराठी माणसाचा साथर् अिभमान वाटतो  
महारा ट्रातून आले या बुद्धीजीवी लोकांनी उ तर अमेिरकेलाच 

आपली कमर्भूमी मानत इथं आपलं वतःच थान प्रा त केलं. 
करमणुकीची, िज हा याची सं कृतीची साधनं शोधली. उ तर 
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अमेिरकेत या आप या उ कषार्चे, ज लोषाचे एक समान 

यासपीठ हणजे आपलं अिधवेशन. इथं आ यावर नेहमी 
चचार् होतात, मी मुंबईचा, मी पु याचा, मी नागपुरचा. आपण 

कुठले हे कसे सांगाव?े एका िनतांत सुंदर गझल म ये 

हटलय तसं  
 'अपनी मजीर्से कहा … अपनी सफर के हम है.  

ख हवाओं का िजधर का है उधर के हम है….  

यामुळे आपण आपले जाऊ ितथं आपाप या परीनं होईल 

िततकं माय मराठीच ं बीज पेरत जायचं. माझं सोडा पण 

Vincent Van Gough सुद्धा हणून गेलाय की 'Great 

things are done by a series of small things brought 
together.' 

मंडळी तु हांपैकी बरेचसे या अिधवेशानालाच BMM 

हणतात. प्रथमदशर्नी मला ते ऐकून थोड ंवाईट वाटायचं पण 

जसं गौतम बुद्धांना बोिधवकृ्षा खाली बसले असता साक्षा कार 
झाला याप्रमाणे मलाही अचानक जाणवलं की xerox आिण 

photocopy , Kleenex आिण tissues are becoming 

synonyms. याचप्रमाणे जर consumer is calling 

convention as BMM then it is an excellent example 

of brand identity and brand recognition.पण मग 

काही सुज्ञ नाही हटलं तरी प्र न िवचारतातच की BMM 

आणखी काय करते? 

सामािजक कायार्त हारापेक्षा प्रहारच अिधक िमळतात. त े

छातीवर घ्यायचे नसतात तर पाठीवर घेऊन वागवायचे 

असतात या यशवंतराव च हाणां या ब्रीदवाक्याला अनुस न 

आम या कायर्कािरणीने उ तर अमेिरकेत याच न हे तर 
जगभरात या तमाम मराठी मंडळांबरोबर सम वयाचे संबंध 

ठेवले.  

वा गु  हे नाटक, जादगुार रघुवीर यांचे कायर्क्रम, बाल गंधवर्, 
बालक पालक या िचत्रपटांचे premiers, 55 + community 

साठी उ तररंगा या conferences, 55 +ची directory, 

'मला अजूनही आठवतंय ' या िवषयावर podcast, सवर् 
मंडळांसाठी केले या BMM town hall meetings, आिण of 

course या Providence या अिधवेशनाचे planning. पण 

या यितिरक्त एका उपक्रमाने मला सदैव आनंद िदला तो 
हणजे मराठी शाळा.  
या मराठी भाषेब ल Maxine Bernson हणतात,'हळूहळू 

मा या लक्षात यायला लागले की ही  भांडखोरपणाची 
वृ ती मराठी भाषेतच िभनली आहे. बाळबोध  िलपीबरोबर 
िहसेंचे देखील बाळकडू पाजले जाते. उदाहरणाथर्:अक्षरांचे पाय 

मोडणे, पोट फोडणे वगैरे. भांडखोरपणाबरोबर मराठी भाषेचे 
आणखी एक वैिश य हणजे शरीराशा त्रािवषयी या 
अदभुत  क पना. िजभेला हाड असणे िह चांगली गो ट 

समजली जाते. शरीराब ल तर िविचत्र क पना आहेतच तर 
खा याब ल िवचा  नका. मराठी माणसे काही पण खातात. 

बोलणी खातात, डोके खातात,वेळ खातात, मार खातात, पैसे 

खातात. मग ही राकट शरीरशा त्र आिण तकर् शा त्र ही  दो ही 
न जुमानणारी भाषा परकीय माणसाने िशकायची तरी कशी 
… 

Bernson ची मते लक्षात घेऊन आप या पुढ या िपढीला 
मराठी भाषेची गोडी कशी लागेल यासाठी ४ वषार्ंपूवीर् BMM ने 

एक समान अ यासक्रम तयार क न मराठी शाळा हा प्रक प 

सु  केला. सागंायला अिभमान वाटतो की या उपक्रमात गे या 
२ वषार्त आणखी ७ मंडळे  सहभागी झाली. उ तर अमेिरकेत 

आता एकूण २६ शाळांम ये ८६५ िव याथीर्,८० पेक्षा अिधक 

िशक्षक तसेच high school चे अनेक volunteers आहेत. 

यंदा यात या ३०० पेक्षा अिधक िव या यार्ंनी मराठी या 
परीक्षा िद या. BMM पिरवारात या सवर् िव याथार्ंचे, 
िशक्षकांचे आिण पालकांचे मी अिभनंदन करतो. आनंदाची 
बातमी हणजे Mauritius या मंडळालासुद्धा आमचा 
अ यासक्रम वापरायचा आहे.  

उ तर अमेिरकेत या मंडळांना भेटी देताना िकंवा Australia, 

England, महारा ट्रात या लोकांबरोबर संवाद साधताना एक 

गो ट प्रकषार्ने जाणवली की थळानु प, काळानु प आप या 
गरजा बदल या तरी 'मराठी' या एका मह वा या धाग्याने 

आपण सवर्जण गुंफले गेलोय. प्र येक िठकाण या मराठी 
जनांनी सं कृती static न ठेवता काळा या प्रवाहाप्रमाणे 

घडवली आहे. 
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आज आप या अिधवेशनासाठी Cosmos bank हे mega 

sponsor आहेत. कोलते-पाटील Developers, 

Pinnacle,सुगी सारखे प्रिथतयश builders आहेत. महेश 

मांजरेकर यां यासारखे मराठी िचत्रपट सृ टीला मानाचे थान 

देणारे िदग्दशर्क आहेत. डॉ. बाळ फ डक्यांसारखे वैज्ञािनक 

लेखक आहेत. ज्ञाने वर मु यांसारखे िन णात Council 

General आहेत. पण िविवध क्षेत्राता या या िदग्गजांनी 
globalization या या युगात glocalization वर भर 
यायला हवा. भारतात या बाजारपेठेत McDonald, 

hamburger न िवकता chicken burger  िकंवा आलू 
िटक्की िवकतेच की. तुमचे products जर इथ या लोकांना 
भावले तर तु हाला इकड े market capitalization चटकन 

करता येइल. उ तर अमेिरकेत या लोकांसाठी भारतात घरे 
बांध यापेक्षा जर California िकंवा  Florida म ये गुजराती 
लोकां या शांती िनकेतनसारखी एखादी retirement 

community बांधली तर यासाठी BMM तु हाला नक्की 
सहा य करेल.  

 
 महेश, तुमची 'तुझं माझं जमेना' िह Zee TV वरची serial 

स या तुफान लोकिप्रय आहे. आहे. ती काय िकंवा इतर सासू-
सुनेचे िवषय हे इथ या मराठी जनांना relate करता येत  
नाहीत. मी तर हणेन की तु ही इथ या िवषयांवर, प्र नांवर 
एखादा िचत्रपट िकंवा serial बनवा. १-२  मिहने युिनट घेऊन  
Doctors,engineers या क्षेत्रात वचर् व असणारा आपला 
मराठी समाज आता mainstream Americans बरोबर इतर 
क्षेत्रातही बरीच प्रगती करतोय. Iowa या senator वाती 

दांडकेर यां या पावलांवर पाऊल ठेऊन New Jersey चे हेमंत 

मराठे ितथ या mayor या post साठी उभे आहेत. उ तर 
ध्रुवाचं नाव काढलं तरी आप याला धडकी भरते. -40C अशा 
हवामानात नुसतं जावूनच नाही तर marathon धावलेला 
अतुल प की हा पिहला मराठी आप या Washington चा 
रिहवासी. वया या १८ या वषीर् cell phone batteries म ये 

super-capacitor बनवून क्रांती घडवणारी इशा खरे िह 

Californiaची. मी िह फक्त वानगीदाखल काही उदाहरणे 

िदली.  
महारा ट्राशी, मराठी भाषेशी नाते सांगणार्या आप या 
सं कृती या तु हां आनं यात्रींशी ये या ३ िदवसात 

गाठीभेटींची अिभलाषा बाळगतो.  
वागीशव्र ज्ञाने वर ई वराला उ ेशनू हणतात, 

जे िवचार मा या मनात आले यांना मी तुम यासमोर वाट 

क न िदली.  
तरी यून ते पुरते I अिधक ते सरते I  
क न घेयावे हे तुमते I  िवनिवतसे I  

 

जय िहदं, जय महारा ट्र, जय अमेिरका, जय BMM  

(July 5th 2013, Providence, Rhode Island) 
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"िप्रय आई - बाबा" 
- सौ. निमता दांडकेर 

 
नम कार मंडळी ! गेली जव पास वीस वष लहान मुलांची 
िशिक्षका हणून काम करताना मला  एक गो टं सात याने 

आिण प्रकषार्ने जाणवत रािहली िक जेवढं तु ही मुलांना 
िशकवता यापेक्षा िकतीतरी जा त ही मुलंच तु हाला 
िशकवत असतात. या मा या सािह य दशर्नात या मुलांनी 
केलेले अितशय मोलाच ेस ले मी यां याच श दांत मांडत 

आहे.  

"िप्रय आई बाबा, तु ही आ हांला खूप खूप आवडता. पण मग 

म येच असं काय होतं? तु ही आम यावर वैतागता आिण 

आ ही तुम यावर. आ हाला बुवा जाम ग धळायला होतं. 
आपण हा ग धळ कमी करायचा का? मग यासाठी हे 

ऐकाच........... 

- आमचं हे वय त्रासदायक आहे असं मानू नका. नीट समजून 

घेतलंत तर हे वय आम याप्रमाणेच तु हालाही मजेशीर 
वाटेल. 

- "प्र येक व तुची जागा ठरलेली असावी, प्र येक व तू 
जागेवर असावी" असं तु हीच हणता मग तुमचा च मा, 
घ याळ हे शोधायला का लागतात? 

- हुशार मुलंसुद्धा चुका करतात, आ हीही हुशार आहोत, 

perfect मात्र ंनाही. 
- आमचं सगळं चांगलंच आहे असं नका समजू, चांग याला 
चांगलं आिण वाईटाला वाईट हणा. आम या दोषांवर 
पांघ ण कशाला घालता? 

- प्रामािणकपणे कसं िजंकायचं आिण पराजय झालाच तर तो 
िखलाडूपणान कसा झलेायचा ते आ हांला िशकवा. 
- आम या प्र नांची उ तरं या, अगदी ते प्र नं 'लिगक' 

ज्ञानाब लचे असले तरी. 
- आम याशी सवर् िवषयांवर बोला, अगदी 'aids' सारख्या 
िवषयावरही. कारण आ हाला  िकतीतरी िकतीतरी गो टी 
माहीत नाहीत. 

- कामावर जाताना मधून मधून आ हाला तुम या बरोबर 
घेऊन जा हणजे आ हाला कळेल तरी तु ही काय करता ते. 
- जरी आ ही बोलून दाखवत नसलो तरी तु ही आम यासाठी 
खूप काही करता याची आ हाला नेहमीच जाणीव असते. 
- आम यासाठी खास वेळ काढा. आपण कुठेतरी बसू - बोलू, 
एखादं पु तक वाचू, रोप लावू - काहीतरी िमळून क . 

आम याबरोबर वेळ घालवताना तु हाला होणारा आनंद 

आ हाला पाहू या. 
- आम याब ल नुस याच अपेक्षा करता पण यामागची 
कारणं कोणती ते तर आ हाला कळू या. 
- आपला मु ा पटवून यायला आवाज चढवू नका, 
आ हालाही तीच सवय लागेल. 

- आमची भीती, आमचं घाबरण ं िकती मुखार्सारख आहे त े

आ हाला सांगू नका - आमची भीती समजावून घ्या. 
- िनयम नकोतच असं आ ही हणत नाही पण या 
िनयमांबरोबरच यांचे पिरणाम सुद्धा समजावून या आिण 

तुम या लहरी प्रमाणे हे िनयम बदलत नका बुवा जाऊ! 

- आ हाला कधीच तु छ लेख ू नका - िवशषेतः आम या 
िमत्रामैत्रीणींसमोर! 
- आ ही कशानीही िचडलो तर आमचं आ हालाच शांत होऊ 

या. या नंतर हवं तर सांगा, आमचं काय बरोबर होतं, काय 

चुकलं होतं ते..... 
- आ ही आमकाच खेळ खेळावा हा आग्रह का? आ हाला 
सग या खेळांची मािहती या. यातला आ हाला जो आवडले 

तोच आ ही खेळू. 

- तु हांला शोभतील असेच कपड ेवापरा. तु हाला कोणी हसलं 
तर आ हाला नाही आवडणार..... 
- आ ही िमळवले या यशाची न द ठेवा, आ हाला आणखी 
िमळवावसं वाटेल. 

- आ ही tv, internet वर काय पाहतो याकड ेलक्षं ठेवा कारण 

काही गो टी पाह या इतपत आ ही मोठे झालेलो नाही. पण 
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आम यावर सारखी पाळत नका ठेऊ. तु ही पालक आहात, 

police थोडचे आहात? 

- घरची काही अडचण िकंवा बाहेरची काही सम या असेल तर 
याब ल आ हाला ज र सांगा. तु ही आ हाला काही 
सांिगतलं नाहीत तर आ ही परके अस यासारखं आ हाला 
वाटतं. 
- तु हाला वाटतो िततके आ ही लहान नाही हे खरच पण 

आ ही वतःला समजतो िततके मोठेही नाही हेही िततकंच 

खरं! 
- आम यावर तु ही िजतकं पे्रम करता िततकंच तु ही दोघं 

पर परांवरही करता हे पाहताना आ हाला िवलक्षण आनंद 

होतो! 
- तु ही लहान असतानाचे तुमचे अनुभव आ हांला सांगा. 
िवशषेतः तुम या झाले या चुका, तुमची फिजती हे आ हाला 
तुम या कडून ऐकायचंय...... 

- "चांगल ंवागा" असं मोघम सांगून आ ही कसं काय चागंलं 
वागू? चांगलं वागण ं हणजे काय ते नक्की ठरवून सांगा ना!! 
- आम या प्र नांची उ तरं आ हाला समजतील अशीच या. 
आ ही अ यासात मागे पडलो तर आ हाला िशक्षा नका क . 

आमचा अ यास सुधार यासाठी फक्तं मदत करा. 
- "तुम या एवढे आ ही असताना" या श दांनी बोलायला नका 
सु वात क  - आ हाला तेच तेच ऐकायचा खरंच कंटाळा 
येतो! 
- आमची चूक झाली तर रागवा ज र पण ते हाही आम या 
वरचं तुमचं पे्रमच यक्तं होऊ या. 
- आप या पूवर्जांब ल आ हाला ज र मािहती या. आमचा 
अिभमान वाढेल! 

- आ हाला तमुचं मन पु तकासारख वाचता येत नाही हे 

ठेवाल ना लक्षात? 

- एखा या िदवशी तुमची मनि थती बरी नसेल तर तसं 
आ हाला सांगा हणजे या िदवशी तु ही आम यावर 
ओरडलात तरी आ ही याचं वाईट वाटून घेणार नाही. 

- आ हाला आमचं हणणं नीट श दांत मांडायला िशकवा. 
यासाठी आमचं बोलण,ं िलिहणं याकड ेबारकाईने लक्षं पुरवा. 

- एखादा िचत्रपट पाहून झा यावर या यावर आम याशी 
चचार् करा. यामुळे एखा या गो टीचं मू यमापन कसं कराव ं

हे आ हाला कळेल. 

- आमची व नं पुरी करायला आ हाला उ तेजन या - 

तुम या व नांपेक्षा ती वेगळी असली तरी...... 
- तुमचं आम यावरचं पे्रम यक्त कर याचा सवार्त छान मागर् 
सांगू? आ ही जे सांगू ते लक्षपंूवर्क ऐकणं! 
- आमची चूक झाली तर तुमची क्षमा आ ही मागचू पण 

समजा तुमची चूक झाली तर तु ही सुद्धा "sorry" हणायला 
काय हरकत आहे? 

- सग यात शवेटचं पण सग यात मह वाचं - नेहमी नेहमी 
तु हीच का हो आ हाला िशकवायचं? आम या कडून सुद्धा 
िशका ना......कधीतरी......... 
ध यवाद ! 
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आयुवदातील िसद्धांत : पदाथार्ंचे गुणधमर्ः उ ण‐शीत 
- सौ. सायली कुलकणीर् (ksayali@gmail.com) 

 
गुण  हणजे  पदाथार्चा  अंगभूत  गुणधमर्.  मग  तो  चांगला 
(शरीराला  उपकारक) असो की  वाईट  (शरीराला  हािनकारक), 
याला "गुण" च  हटले जाते. आयुवद आिण प्राचीन भारतीय 
पदाथर्िवज्ञान शा त्रांम ये पदाथार्ंचे वीस गणु सांिगतले आहेत. 
यापैकी  मह वाचे  दोन  हणजे  उ ण‐शीत.  उ ण  हणजे 

बोलीभाषेत गरम आिण शीत  हणजे थंड. (इथे पदाथर्  पशार्ला 
हणजे हात लावुन पािह यावर गार/गरम लागतो याचा काही 
संबंध नाही.) 
एखादा पदाथर् उ ण की शीत हे कसे ठरत?े 
१.  वभावः प्र येक पदाथर् पृ वी, जल, तेज, वायू आिण आकाश 
या  पंचमहाभूतांपासुन  बनलेला  असतो.  या  पंचमहाभूतांचे 
गुणधमर् पदाथार्त कमी‐अिधक प्रमाणात येतात. उदा. जसे तेज 

महाभूत  क्ष,  ती ण,  उ ण  आहे.  या  पदाथार्म ये 
तेजोमहाभूताचे आिधक्य असते तो पदाथर् (उदा. िमरे) साधारण 

तसेच  गुणधमर्  दाखवतो.  उ ण  पदाथार्ंम ये  तेज  व  वायू 
महाभूतांचे आिधक्य असते. शीत  पदाथार्ंम ये जल, आकाश 
आिण पृ वी महाभूताचे अिधक प्रमाण असते.  
२.  पिरणामः  या  पदाथार्चा  शरीरावर  होणारा  पिरणाम  हे 
पदाथार्चे  गणु  ठरव याचा  मह वाचा  िनकष  आहे. 
आयुवदातील  याख्येप्रमाणे,  सवर्साधारणपणे  या  पदाथार्चे 
सेवन  के याने  शरीराची/शरीरा या  एखा या  भागाची  आग 
होते, तहान लागते, घाम  येतो, चक्कर‐ग्लािन  येते तो पदाथर् 
उ ण  समजावा.  याउलट  या  पदाथार्ने  थंड  वाटते,  वाहणारे 
रक्त  थांबते  अथार्त  रक्तवािह यांचा  संकोच  होतो,  शरीराची 
होणारी आग कमी होते, तहान शमते तो पदाथर् शीत समजावा.  
शा त्रकारांनी या गुणधमार्चे वणर्न हजारो वषार्ंपुवीर् क न ठेवले 
आहे.  पदाथार्तील  पंचमहाभूतांचे  कॉि बनेशन आजही  तसेच 
आहे.  यामुळे  इतक्या  वषार्पवुीर्  केलेला अ यास  जुना झाला, 
आता न याने गुणधमार्ंचा अ यास  हायला हवा असे  हणणे 

फोल आहे.  
प्र येक पदाथर् एकतर उ ण असतो िकंवा थंड असतो, अथार्तच 
उ णतेचे/शै याचे  प्रमाण  वेगवेग या  पदाथार्त  कमी‐अिधक 

असते. जसे की  िहरवे  मूग  हे  िकंिचत  उ ण आहेत  तर  िमरे 
अित‐उ ण आहेत.  सुंठ  बरय्ापैकी  उ ण आहे.  हे  तर‐तम व 
पदाथार् या  पांचभौितक  कॉि बनेशननुसार  येते.  (वेगळे 

उदाहरण घ्यायचे झाले तर आपण  हणतो ना आज हवामान 
गरम आहे/कमी गरम आहे/ गरम नािहये पण थंडीही नािहये/ 
खूप थंड हवामान आहे तसंच काहीसं.) 
आता वर  हटले तसे  हे गुण  हणजे पदाथार्चा  वभाव आहे. 
एकाच  पदाथार्तील  गुणाचे  तारतमय्  हे  प्रामुख्याने  दोन 
घटकांमुळे बदलते. 
१. या पदाथार्वरील सं काराने: जसे दही उ ण आहे.  याम ये 
पाणी  िमसळुन  घुसळणे  हा अ नसं कार  केला असता तयार 
होणारे ताक  हे द यापेक्षा कमी उ ण असते  (द यापेक्षा कमी 
उ ण असले तरी ताक उ णच आहे). 
२. तो पदाथर् सेवन करणारय्ा शरीराची प्रकृती आिण अव था: 
प्रकृती:‐  मुळातच  िप तािधक  प्रकृती या  यक्तीला  तुरीची 
डाळ/दही  कधीही,  कशाबरोबरही  खा ले  तरी  उ ण  पडते. 
अव था:‐  शरीरात  कफदोषाचे  आिधक्या  झाले  असता  (जो 
मुळात थंड, गु  अशा गुणांचा आहे)  िमरे  हे िततके उ ण पडत 
नाहीत. कारण  यातील उ ण व हे वाढले या कफाचे पािरप य 
कर यात  खचीर्  पडते.  याउलट  शरीरात  उ णता  आधीच 
वाढलेली असताना  घेतले  गेलेले साधारण  उ ण  द्र यही  (जसे 
ितळ‐गुळ) बाधते  (शरीराला उ ण पडते). याव न लक्षात  येते 
की एखादा पदाथर् केवळ उ ण िकंवा थंड  हणुन चांगला िकंवा 
वाईट असे वगीर्करण करणे अशक्य आहे. गरजेनुसार, योग्य 
प्रमाणात  वापरलेली  दो ही  गुणांची  द्र ये  शरीराला  िततकीच 
फायदेशीर आहेत. 
३. काळ  (अथार्त  िदवसाची/ऋतूची अव था): भर  उ हा यात 
ितळगुळाची पोळी  िकंवा दपुार या वेळी आवड  हणून सूपवर 
घातलेली  िकंिचतशी  िमरपूड उ ण पडु शकते. तसंच थंडी या 
िदवसात रात्री या वेळी खा लेला पे  थंड पडतो. 
४. शरीरा या िवशषे अव था जसे आजारपण िकंवा गरोदरपण: 

या अव थांम ये अितउ ण आिण अितथंड अशा दो ही गुणांनी 
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युक्त  पदाथार्ंचा  वापर  टाळावा.  याबाबत या  काही  सामा य 
गैरसमजुती पुढीलप्रमाणे: 

लहान  मुलांना  केळे  खायला  देणे,  िवशषेतः  रात्री या  वेळी. 
लहान मुलांम ये आधीच कफ दोषाचे आिधक्य असते.  यात 
रात्री या  वेळी  (जे हा  वातावरणात  शीत  गुणाचे  आिधक्य 
असते) ते हा केळी खा यास मुलांना  वसनसं थेशी िनगडीत 
आजार  बळावतात  जसे  सदीर्,  खोकला,  बाळ‐दमा.    गरोदर 
ि त्रयांनी बदाम, खजुर, केशर असे पदाथर् िनयिमत खाणे:  या 
उ ण पदाथार्ं या सेवनाचा बाळा या वाढीवर अिन ट पिरणाम 
होउ शकतो. 
आता नेहमी आहारात येणारी अ न/औषधी द्र ये साधारणपणे 

उ ण की शीत ते पाहू. 
उ ण द्र ये: 
करडई, चुका, मेथी, कारले, वांगे, आंबा, फणस, कवठ, टोमॅटो, 
ताक,  दही, खोबरे,  गुळ,  तीळ,  िहगं,  मोहरी,  वारी,  बाजरी, 
कुळीथ,  उडीद,  लसुण,  खजूर,  तेल,  म य,  सुंठ,  िमरे,  िजरे, 
वेलची, ओवा, बदाम, खारीक, जायफळ, अक्रोड,  केशर,  िडकं, 

आंबा, पपई, टरबुज, िचचं, जीरे, लवंग इ.  
शीत द्र ये: 

दधु,  तूप,  लोणी,मध,  पाणी,  नारळाचे  पाणी,  उसाचा  रस, 
िचक्कु,  सीताफळ,  केळे,  पे ,  द्राक्षे,  सफरचंद,  चंदन,  वाळा, 
जे ठमध,  तांदळु,  नाचणी,  ला या,  बटाटा,  रताळे,  काकडी, 
मनुका, स ज, गुलकंद, धणे इ.  
उ ण‐शीत  गुणांब ल या  मािहतीची  उपयुक्तता: आयुवद  हे 
एक  प्र यक्षपर  शा त्र  आहे.  हणजेच  यातील  कुठ याही 
संक पनेचे ज्ञान  यवहारात उपयुक्त ठरते. उ ण आिण शीत हे 
पर परिवरोधी गुण आहेत. शरीरातील उ णता वाढली असता 
शीत गुणाचे औषध वापरावे लागत.े तसेच शरीरातील शीत गुण 

वाढला असता  उ ण  द्र याने  याचे  िनराकरण  होते. एखा या 
यक्तीला  डो याला  रांजणवाडी  येउन  डो याची  आग  होत 
असेल  तर  घरात  उपल ध  असलेले  थंड  द्र य/औषध  (जसे 
ये ठमध,  तूप,  लोणी)  वाप न  लगेच  उपचाराला  सु वात 

करता  येते. याचप्रमाणे  काही  वेळा  वय कर  माणसांचे 
एसीम ये  जाउन  आ यावर  पाय  दखुतात.  अशा  वेळी  थंड 
गुणाने  झाले या  या  त्रासावर  लगेच  शकेणे  हा  गरम  उपाय 
करता  येतो.  आधीच  अ◌ॅिसिडटी  हो याची  शरीराची  प्रवृ ती 
माहीत  असेल  तर  या  टीने  गरम  पदाथार्ंचे  जाणीवपुवर्क 

सेवन केले जाते.  
Other informational articles can be found at www.ojalayurveda.com 
which might help understand the above article better. 
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My IRONMAN 70.3 ‐ मगर ‘िदल से’ 
‐ प्रमोद पाटील 

IRONMAN 70.3    हणजे पिह यांदा १.२ मैल पोहणे मग 
५६ मैल सायकल चालिवणे आिण नंतर १३.१  मैल 
धावणे.  पिहला प्र न येतो की ही सवर् उठाठेव करायची 
कशासाठी ?   अगदी बरोबर …यापूवीर् माझ े ही  िवचार 
असेच काहीसे होते .… पण स टबर मिह या म ये सौ या  
ित या शाळेतुन 'News  letter  '  घेऊन आली आिण माझा 
अशाप्रकार या races कड ेबघ याचा टीकोनच बदलला.  
सौ या या 'News    letter'  म ये 'My    Hero' असा भाग 
होता आिण यात माझा फोटो होता.  सौ याने िलिहले 
होते की "My  Daddy  is  my hero. He completed Captex 

(Triathlon)  and  inspired me  to  do my Mini  Triathlon"   

Wow वाचून मी खूप खूष झालो. ितचा तो चार ओळींचा 
लेख मी पु हा पु हा वाचला ! 
मी Captex Triathlon पूणर् के यानंतर सौ याला झालेला 
आनंद पािहला होता,  परंतु तो इतका ित या मनावर 
खोलवर जला असेल याची मला क पना न हती, िशवाय 
'Inspire  '  वैगेरे मोठे श द ित या त डून (िलखाणातून) 
ऐकून ती आता मोठी झाली अस याची जाणीव झाली.  
ित या लेखा या शवेटी असे िलिहले होते की ती पुढ या 
वेळी Captex Triathlon करणार होती.  लेख वाचून मला 
वत:चा अिभमान वाटला आिण परीक्षणातून मुले जा त 
िशकतात याची पु हा एकदा प्रचीती आली. मा या 
Triathlon मधील कोणती गो ट सौ याला जा त आवडली 
असेल याचा िवचार क  लागलो.…  बहुधा ितने वतः 
Mini  Triathlon के यामुळे ही गो ट िकती अवघड आहे 
याची ितला क पना असावी. 
याच सवर् गो टी बोलत असतानाच, आपण Ironman  

70.3 केली तर   िकती छान होईल. ते खरोखरीच 
सौ यासाठी   inspiring   होईल, असा िवचार मा या मनात 
डोकावून गेला. मग इंटरनेट वर Ironman  70.3    या 
िविवध ट यां या अंतरांची खात्री केली आिण मग 
एकदम शांत झालो… १ स टबर या Trirock  (triathlon) 
तयारी यावेळी ७५०  मीटरचा  पोह याचा ट पा गाठताना 

झालेली कसरत मला आठवली.  Barton  Creek  Pool  

म ये हे अंतर पूणर् करताना मला नाके नऊ आले होते. 
िशवाय प्र येक १०० मीटर अंतरावर मला back stroke  वर 
अवलंबून राहायला लागत होता आिण Ironman  म ये 
गो ट होती ती १९०० मीटर पोह याची  … जवळ जवळ 
तीन पट अंतर! िशवाय ही पधार् २७-ऑक्टोबर ला होणार 
होती आिण आता फक्त सातच आठवड े रािहले होते… 
आिण समजा मी काहीतरी क न 1.२ मैल पोह याचे 
अंतर जरी पार केले तरी पण 5 6 मैल सायकिलगं आिण 
1 3. 1  मैल धावणे हे सगळे होणार कसे? 
इंटरनेट वर ‘Ironman  7 0 . 3 preparations’  ब ल मािहती 
शोधली आिण सवर् िठकाणी कमीत कमी सहा ते आठ 
मिहने dedicated training programs recommended  होते. 
या सवर् गो टीतून 'मी Ironman कर या किरता एक वषर् 
थांबावे'  हेच प ट होत होते.  िशवाय सहा ते आठ 
मिह या या dedicated  training म ये आठवडयातून 1  5 
ते 2  0 तासा या सरावाचा उ लेख होता... आता एवढा 
वेळ आणायचा कोठून,  आिण एवढा वेळ जरी काढला तरी 
तो आप या लहान मुलांबरोबर घालिवणे जा त योग्य 
आिण आनंददायी नाही का ठरणार ?  अशाप्रकारचे िविवध 
िवचार करता मला यंदा या वषीर्च ही Ironman  race 

करायची हाच चांगला पयार्य वाटत होता, फक्त प्र न होता 
feasibility चा!! 
मग मी internet वर "Ironman 7 0  . 3  in seven weeks" 

असे काही िमळते का ते शोधले,  परंतु अशाप्रकार या 
कोण याही गो टी सापड या नाहीत  .   मग मी सौ याला 
मा या Ironman  race  कर याचा िवचार सांिगतला. ती 
हणाली ' That   will   be really cool, but you need to do 

lots of practice  and should try it next year'.   

शवेटी एक िदवस मी माझी swim teacher , Casey समोर 
अशाप्रकारची race  कर याचे व न यक्त केले.  ती 
शांतपणे हणाली 'But  the  season  is  already over.  You 
can  try next  year  ' मला एका दमात फ्री- टाईल पोहत 



 

   
                                                                                                                                       नेहदीप २०१3 39 

फक्त २-३ laps  करता येतात हे ितला चांगले मािहत 
होते.  ३ laps पासून एका दमात ३८ laps इतक्या कमी 
वेळात सा य करणे कसे अवघड आहे ते ितने  समजावून 
सांिगतले.  थोडक्यात मी या वषीर् अस या race  या 
भानगडीत पडू नये हे ितने मला प ट केले.  मी ित या 
सवर् गो टी शांतपणे ऐक या आिण आप यापासुन ही 
race कशी दरू आहे ते कळत होते परंतु हे व न पूणर् 
कर याची इ छा  मात्र िदवसिदवस प्रबळ होत चालली 
होती. Casey  ही Triathlon  preparation  चे classes    घेते 
आिण अशाप्रकार या दोन-तीन races  ितने वतः 
पूवीर् के या हो या.  ितचा या सवर् गो टीतला अनुभव 
दांडगा होता आिण ितचे ते अनुभवाचे बोल होते.  
आता पयर्ंत सगळे data  points  घेऊन झाले होत,े  पण 
यातला कोणता ही मािहतीचा धागा दोरा मला मा या 
व न पूतीर् कड े घेऊन जाणारा न हता.    मी कोठूनतरी 
माझ े व न पूणर् होऊ शकते हा िदलासा देणारा आशचेा 
िकरण शोधीत होतो - पण यथर्!  
या सवर् गो टी चाल ूअसताना Ironman  race म यॆ relay 
option सुद्धा असतो ही गो ट यानात आली आिण मग 
बाकी जा त िवचार न करता, मी पोह यावर वर लक्ष 
किद्रत करायचे ठरिवले.   
फ्री- टाईल पोह याम ये २ laps  पासुन ३८    laps    पयर्ंत 
अंतर काप याचा माझा प्रवास सु  झाला.  प्रगती होत 
होती "मगर िद ली बहोत दरू थी .." प्रथम मी एकादमात, 
फ्री- टाईल  म ये  ७५० मीटर अंतर पार करायचे ठरिवले.  
Barton  Creek  pool    ला  गेलो आिण ितथे पोहणार्या 
लोकांकड े बराच वेळ पाहत बसलो.  यांना नसेल का 
वाजत थंडी?   यांना कसे जमते अखंड   पोहणे  ? What  is 

that I am missing? याच िवचारात असताना मला, आप या 
लहानपणी नदीची  पूजा क न नारळ वाह याची प्रथा 
आठवली.  आप या सं कृती म ये आपण प्र येक 
गो टीम ये देव िकंवा द्धा थान पाहतो.  या नदी पी 
देवतेला आपण प्रकोपासून वाचव याची आिण नेहमीच 
सामावून घे याची प्राथर्ना करीत असायचो.  आज याच 
भावनेतुन मी Barton  Creek समोर उभा होतो. मला या 

पा याबरोबर एक प हायचे होते,  या पा यावर 
लांबवर या सुख प  प्रवासासाठी िव वास ठेवायचा होता.  
मी सवर् मनोबल एकवटून पा यात गेलो. एक दीघर् वास 
घेवून वताला पा यात झोकून िदले. 
६०  अंश फारे हाईट या या थंडगार पा याने अंगभर 
शहारे आले,   परंतु पु हा एकदा मी पा या बरोबर एक प 
हो याचा िवचार मनात आणला.  िव वास ठेवला की हे 
पाणी आप याला सामावनू घेणार आहे आिण बाकी 
कशाचा ही िवचार मनाम ये न आणता ‘one stroke at a 
time’  या त वाने मी पोहणे चाल ू ठेवले….  आिण या 
क्षणापासून माझ े पोहणे संपूणर्पणे बदलून गेले!  २०० 
मीटर , ४०० मीटर ,   ६०० मीटर  असे करीत करीत मी 
८०० मीटर चे अंतर फ्री- टाईल  म ये पूणर् केले !! 
आज मला कुठे तरी पुसटसा का होईना, परंत ुआशचेा 
िकरण िदसू लागला. एखा या अंधार्या खोलीम ये 
काडपेेटी पेटव यानंतर जशी उजेडाची जाणीव होते तसा 
या मा या व नपूतीर् या मागार्त मला पुढे कुठेतरी प्रकाश 
असू शकतो असा आभास झाला आिण मी पोह याची 
अिधक जोमाने तयारी चालू ठेवली. या वेळी मला पोहणे 
िकतपत आ मसात होईल याची १००% खात्री न हती 
आिण  हणून मी biking चासुद्धा सराव करायचे ठरिवले.  
अशाप्रकार या race म ये technique सोबत लांब प ला 
गाठ यासाठी strength असणे मह वाचे असते आिण मला 
weight  exercise  वर भर देणे मह वाचे होते.  Weight 

exercise न करता अ या प्रकार या race  के यास याचे 
दु पिरणाम होवू शकतात, ही गो ट यानात  घ्यावी. 
मा या मनातील पोह याब लचे पे्रम आणखी 
जागतृ करीत मी सराव चालूच ठेवला आिण अवघ्या दोन 
तीन आठव यात (२-ऑक्टोबरला) मी ३८ laps चा प ला 
पूणर् केला.  या िदवसाचा आनंद मला श दात यक्त 
करणे अवधड आहे.  आता मी  Ironman relay क  शकतो 
अशी मनाची  खात्री झाली आिण मग relay  साठी 
साथीदार शोधायला सुरवात करणार, तेवढयात relay race 
या entries close झा या. आता मा या पुढे संपूणर् race 
वतः पूणर् करणे हा एकमेव पयार्य िश लक होता, की जे 
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माझ े सुरवातीचे व न होते.  दोनच िदवसांपूवीर् 
गाठले या पोह या या ट पा पार क न यात ५६ मैल 
biking आिण १३.१ मैल चे धावणे सदु्धा करायाचे होते.  
मला आता कुठ या तरी अनोख्या शक्तीची गरज होती. 
- अशी शक्ती कोठून िमळणार हे माहीत न हते परंत ु
माझी race पूणर् कर याची इ छा मात्र ती  होत होती... 
मनात िवचार आला आप या िहदंी movies म ये नाही 
का होत अशाप्रकार या अशक्य वाटणार्या गो टी सा य…  
'जो जीता वही िसक दर'   म ये नाही का अमीर खान ने 
बाजी आगदी शवेट या क्षणी मा न नेली.  तीच गो ट 
लगान मध या िक्रकेट साम याची. शवेटी triathlon  हा 
सुद्धा एक खेळच नाही का?    
अिमताभ ब चन ने नाही का बर्याच movies  म ये 
आप या आई या पे्रमाखातर बर्याच अशक्य वाटणार्या 
गो टी के या. इथे ही गो ट होती मा या मुलीवर या 
पे्रमाची! 
आिण मग ‘ओम शांती ओम’ मधला dialog  आठवला 
‘अगर िकसी भी चीज को िदल से चाहो तो, उसे तुमसे 
िमलाने के िलये पुरी कायनात उसे तुमसे िमलाने की 
कोिशश मे लग जाती है'.  
मला खरोखर मनापासून ही race  पूणर् करायची होती, 
आिण मग 'पूरी कायनात मेरे साथ है' असा समज मी 
क न घेतला 
हे सगळे िफ मी िवचार होते, परंतु फक्त ४ आठव याचा 
अवधी असताना, without extensive training अशाप्रकारची 
race   कर याकिरता, मला positive  िवचारांचा सहारा घेणे 
आव यक होते… आिण या क्षणी मला फक्त सौ या या 
चेहर्यावर ‘मी Ironman  70.3    पूणर् के यानंतरचा आनंद 
कसा असेल’ ही एकच गो ट डो यासमोर िदसत होती. 
आता पुढचा मागचा काहीही िवचार न करता मी ५६ मैल 
biking  प्रय न कर याचे ठरिवले.  
याच वेळी प्रसाद, योगेश, महद्र, देवद त आिण ईतर मंडळी 
'Outlaw'  या १०० िकलो मीटर biking  race  ची तयारी 
करीत होते आिण मी यां या बरोबर biking ला जायचे 
ठरिवले. योगेशने मला REI म ये  50%  off   असले या 

सायकल ब ल सांिगतले आिण मी    ४ ऑक्टोबर ला 
निवन सायकल िवकत घेतली. याचबरोबर मी bike  या 
clip on set चीसुद्धा खरेदी केली. Biking shoes ला लावलेले 
हे clip on, सायकल या paddle म ये lock होतात आिण 
यामुळे biking  ला मदत होते असे ऐकले होते. परंतु 
जे हा हवे ते हा हे clip  on  काढणे आणी घालणे ही खूप 
कसोटीचे काम होती. नवीन bike ला clipon लावून मी 5 
ऑक्टोबर ला,  सकाळी ७ वाजता सवार्ंना सरावासाठी 
भेटलो.  ितकड ेभालचंद्र प्रसाद याने सुद्धा bike ला clip 
ons  लावले आहेत हे बघून आनंद झाला. याने काही 
युक् या   सांिगत या.  भालचंद्रशी बोलून लक्षात आले की 
आता एक दोन वेळा पड यािशवाय clip  on  ची कला 
आ मसात होणार न हती. मी पु हा एकदा मनाची तयारी 
क न biking  ला सुरवात केली.  आपण लहानपणी 
सायकल िशकत आसताना जसे पडलो होतो तसे दोन 
वेळा  मी जोरदार पडलो, पण पटकन उठ या िशवाय 
पयार्य न हता. सुदैवाने दो ही वेळा आिशष आिण महद्र 
मा या बरोबर होते आिण दोघांनी ही चांगली मदत केली.  
प्रसादने route  तयार केला होता,  तो आिण देवद त 
सवर्जण बरोबर येत आहेत याची खात्री करीत होते.  मी 
आिण  योगेश बहुतेक वेळा बरोबरच सायकल चालवीत 
होतो आिण तो या नवीन सायकल ब ल मला अिधक 
मािहती देत होता. या या सांग या या शलैीतून योगेश 
मध या ‘कुळकणीर् मा तरांचे’ च ेदशर्न होत होते.  प्रसाद 
आिण योगेश यांनी, यांनी वापरले या वेगवेग या 
enegry  bar आिण electrolytes  चे details    िदले आिण 
मजल दर मजल करीत आ ही ५६ मैल अंतर साधारणत: 
पाच तासात पूणर् केले.. आिण It’s  possible ..अशी भावना 
मा या मनात जागतृ झाली …  आता प्रय न करायचा 
रािहला होता तो हणजे १3  .१ मैल धाव याचा,  परंतु 
धावणे ही कधीच मा या आवडीची गो ट न हती. 
आतापयर्ंत मी जा तीत जा त ६ मैल धावलो होतो, परंत ु
वेगवेगळे का होईना, मी आज race   चे पिहले दोन ट पे 
गाठले होते आिण याच आ मिव वासा या जोरावर मी 
Ironman  70.3 कर याचा िनणर्य घेतला. याच िदवशी 
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सं याकाळी  नील आिण सािनया या वाढिदवसाची पाटीर् 
होती, ितथे ही बातमी मी िमत्रांना सांिगतली. इतरांप्रमाणे 
पद्म ी साठी सुद्धा हे surprise  होते. पद्म ीचा सुद्धा 
वाढिदवस याच िदवशी होता आिण मा या कडून ितला 
ही वाढिदवसाची भेट होती. या surprise announcement  

नंतर मी ित या चेहर्यावरचे भाव शोध याचा प्रय न 
करीत होतो.  आनंद आिण भीती हे दो ही ित या 
चेहर्यावर एकवटून आले होते.  सवर् िमत्रांनी मा या 
िनणर्याचे टा या वाजवून वागत केले आिण याच 
िदवशी  (5 ऑक्टोबर) रात्री मी race चे registration केले.  
मग उिशरा का होईना,  race  साठी आिण सरावासाठी 
लागणार्या गो टींची खरेदी सु  झाली. ची पोह यासाठी 
jammer,  biking    साठी special  trunk  घेऊन आलो.  
Energy drinks आिण special electrolytes ही खरेदी झाली.  
सायकल servicing  साठी िदली.  या नंतर मागे िफरणे 
शक्य न हते. आता मला धाव याचा प ला गाठायचा 
होता, परंतु दोन तीन िदवसातच मला माझा मुलगा ‐िक्रश 
या या कडून सदीर्ची भेट िमळाली,  यामुळे संपूणर् 
आठवडा पोह या या सरावाला  सुट्टी  यावी लागली.   
यानंतर या पावसामुळे मा या धाव या या सरावावर ही 
पाणी फेरले...    याच वेळी अधून मधून सिचनचे मला 
प्रो साहन पर फोन यायच,े   धावणे हा सिचनचा आवडीचा 
िवषय होता.  शवेटी एक िदवस पाऊस उघडलेला िदवस 
पाहून, मी ७.५ मैल धाव याचे अंतर गाठले. Race अवघ्या 
दोन आठव यात अस यामुळे आता जा त stretch 

कर यात त य न हते,  यामुळे मी १3  .१ मैल हे अंतर 
race  या िदवशीच पार कर याचे ठरिवले! 
िदवस जात होते आिण race आता काही आठव यापासून 
काही िदवसांवर येवून ठेपली होती.. उ साह , भीती आिण 
िज  या सार्या भावना वेगवेग यावेळी मनाम ये 
याय या परंतु तरीही मी race  या िदवसाची आतुरतेने 
वाट पाहत होतो.  
बघता बघता 25 ऑक्टोबर येऊन उजाडला.  यािदवशी 
पासून 'BIB number आिण race चे kit’ िमळणार होते. BIB 
number  हा प्र येक पधार्कासाठी िदलेला एक क्रमांक 

असतो आिण तो क्रमांक असलेले टीकर तु हाला race 
संपेपयर्त घालावयाचे असते.     सौ यामुळे मी या race 
या फंदात पडलो होतो हणून मी ितला kit  pick  up 
किरता घेवून गेलो.  शकु्रवारचा िदवस अस यामुळे ितकड े
फारशी गदीर् न हती आिण आमचे काम लवकर आटोपले.  
ते संपवून आ ही पोहणे होणार होत े या lake वर गेलो.  
ितकड े लांबवर लावलेले markers  िदसत होते. Laps  चा 
सराव क न १.२ मैल या अंतराचा आतापयर्ंत अंदाज 
आला न हता, परंतु तेच अंतर आज lake समोर खूप लांब 
आिण भीतीदायक वाटत होते.  मला मा या Barton 

Creek pool ची आठवण झाली. दोन िदवसातच मला या 
lake  बरोबर नाते जोडायचे होते.    ितथ या पा याबरोबर 
एक प होवून १.२ मैलाचा प ला गाठायचा होता.  मी 
डोळे िमटून मनोभावे या lake ला वंदन  केले.  सौ या 
पा याम ये जावून आली,  मला मात्र पा याला पशर्ही 
करायचा न हता, जे काही असे ते race  या िदवशीच असे 
ठरवून मी ितथून िनघालो.  
Race नावाचे संकट िकंवा संधी आता खूपच वेगाने समोर 
येत होती.  मी आिण सौ या गाडीत बसून घरी िनघालो. 
का कोणास ठाऊक सौ या सुद्धा आता शांत झाली होती. 
मा या डोक्यात जोरात िवचार चक्र चालू झाले.  आता 
मी race चे सवर् ट पे पूणर् क  शकेन अशी खात्री होती 
परंतु पधम ये प्र येक ट यात cut off असतात. पोहणे 
ठरािवक वेळात संपायला हवे होते,  यानंतर साधारणता 
साड ेपाच तासात biking संपायला हवे होते आिण संपूणर् 
race पूणर् कर यासाठी साधारणत साड ेनऊ तासाचा cut 
off  होता. एव या पिर मानंतर ठरािवक वेळेत race  पूणर् 
होईल की नाही अशी भीती मनात डोकावून गेली. 
वेळापत्रका नुसार enegry  drinks  ,  protein  bar    घेणे 
मह वाचे होते. एखादीही गो ट ठरिव याप्रमाणे झाली 
नाही तर वेळेत race पूणर् न हो याची भीती होती आिण 
या सवर् िवचारात मी शांतपणे गाडी चालवीत होतो. 
तेव यात सौ याने "प पा , मला फोन देता का ?" असे 
िवचारले. मा याकड े ित याबरोबर बोल यासारखे काही 
न हते आिण मी लगेचच माझा फोन ितला काढून िदला. 
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थो याच वेळात ितने फोन, कार या stereo ला जोडून 
'Roar' चे गाणे सु  क न मला आ चयार्चा धक्का िदला. 
गा याचे बोल होते..  
I got the eye of the tiger, a fighter,  
dancing through the fire,  
cause I am a champion and  
you are going to hear me roar louder,  
louder than a lion, 
cause I am a champion and  
you are going to hear me roar! 

ितने गाडीतील शांततेला श द िदले  होते.    बर्याच 
िदवसांपूवीर् मी सौ याला TV वर हे गाणे दाखिवले होते. 
ितला याप्रसंगी हे गाणे youtube  व न चालू करणे का 
सुचले असाव े ?  या गा यामाफर् त ती मला बरेच काही 
सांगून गेली... नेहमीच लहान वाटणारी सौ या आता 
मला मोठी वाटू लागली. काहीही न बोलता,  आप या 
माणसा या वदेना उमजतात या या अशा ! 
घरी आ यानंतर आमचे BIB numbers   सायकलला आिण 
T  ‐shirts ला लाव याचे काम चालू झाले. Energy drinks, 
protein  bar  इ यादी गो टीबरोबर ठेव या गे या. 
क्रीशनेसुद्धा आता मदत करायला सुरवात केली आिण या 
सवर् गो टींम ये रात्री च ेआठ कधी वाजले हे कळलेच 
नाही.  झोपायला िनघणार तेवढयात िक्रश मा याकड े
आला आिण हणाला '  "Pappa,  If  you  finish  the 

Ironman, I will be super‐duper proud of you".  थोड ेक्षण 
मला काही कळलेच नाही, आिण मग नंतर लगेचच मी 
याला जवळ घेतले आिण हणालो 'I  am  going  to  try 

real hard Krish!' 

िक्रश   बरोबर या या सवांदनंतर आता मला काहीही झाले 
तरी race पूणर् करायची होती.  
दसुर्या िदवशी सकाळी ११ वाजता प्रसादचा phone आला 
'how are  you  feeling ?'  याने प्र न केला.. ‘Good.. I will 
be doing the best I can!"  तू नक्कीच race चांग या प्रकारे 
पूणर् करशील  अशा  शभेु छापर िव वास याने 
दाखिवला. याने मा या एका आठव यात decision पूणर् 
केलेली First TRI  race पिहली होती आिण आिण हणूनच 
िक काय,  याला मा याब ल िव वास  होता.  याने मला 

या race  करता  प्रो साहन आिण बरीच मािहती पुरवली 
होती. 
जेवणा नंतर मी,  पदम ी,  िक्रश आिण सौ या सायकल 
check in साठी गेलो.  योगेश, सुिजत, िनवी , प्रसाद आिण 
मेधासुद्धा ितकड ेआले होते.  िनवी, योगेश, सुिजत  हे relay 
race करणार होते.  आ ही सवर्जन race  या briefing  ला 
गेलो आिण पु हा एकदा िनयमांची उजळणी झाली. 
सुिजतचा पाय काही िदवसांपूवीर् मुरगळला होतां आिण 
मा या सारखे यानेसुद्धा धाव याचे अंतर अजून पार 
केलेले न हते. दखुापात होवून सुधा तो आनंदाने race 
साठी तयार होता,  याचे साहस हे दाद दे यासारखे होते. 
आ ही दोघांनी race track पाहून घेतला आिण finish line 
जवळ आ यानंतर कसे जोरात धावायच ेअशा िवनोदपर 
ग पा झा या. शवेटी एकमेकांना 'All  the  best'  हणत 
आ ही िनरोप घेतला… 
काही िदवसांव न ही पधार् काही तासांवर येवून ठेपली 
होती.  या िदवशी सं याकाळी ीराम आिण मनीषा 
आम या घरी शभेु छा दे यासाठी आले होते. 'झाली का 
तयारी?'   मनीषाने प्र न केला.  बर्याच िदवसापासून या 
प्र नाचे मा याकड ेएकच उ तर होते - "Mentally  ready 

आहे" यांना माझा थोडाच सराव आिण challenges ची 
क पना होती. ग पा झा या आिण जा याआधी '  उ या 
race  म ये काही होवो पण त ू आम यासाठी already 

ironman आहेस'  हे यांचे श द ऐकून खूप आनंद झाला.  
यशात िकंवा अपयशात ही तुम या बरोबर साथ 
अस याचा िदलासा देणारे िमत्र असणे हे भाग्यच! कळत 
नकळत यां या या श दांनी माझ े साम यर् आणखी 
वाढवले होते. 
आता झोपायची वेळ झाली होती, पण काही के या race 
चे िचत्र डो या समो न जात न हते. आता race 

संपव याची उ कंठा लागली होती आिण यामुळे बराच 
वेळ झोप लागली नाही. शवेटी २७ ऑक्टोबर उजाडला. 
मी साड ेचार ला उठून सवर् आवरले आिण सहा वाजता 
मी आिण पद्म ी race  या िठकाणी पोहोचलो. पु हा 
एकदा िनवी,  योगेश आिण सुिजतची भेट झाली. माझी 
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swim  teacher  ‐  Casey सुद्धा ितकड ेआली होती.  आठ 
वाजले आिण आता माझी race  साठी जा याची वेळ 
जवळ आली होती. मी पद्मा ीचा िनरोप घेतला आिण 
मूकपणेच मी पा यातून लवकरच परत येईन अशी खात्री 
िदली... आिण थो याच वळेात मा या पोह याची सुरवात 
झाली. 
One  stroke  at  a  time या त वाने मी पोहायला सुरवात 
केली आिण एका नंतर एक बोइ (marker) ओलांडीत मी 
एक तासात 1.2 miles  चे अंतर पूणर् केले.  पा यातून 
बाहेर िनघताना एक वेग याच प्रकारचा आ मिव वास 
आला होता.  पद्म ी ,  प्रसाद आिण मेधा यांनी मला 
पाहून जोरात cheer up केले.  
मी पटकन biking  transition  या भागात प्रवेश केला. 
शक्य िततक्या लवकर अंग पुसले,  biking  चा T‐shirt 

आिण shoes चढवून सायकल race   या starting point ला 
पोहचलो. आद या िदवशी झाले या पावसामुळे फारच 
िचखल झाला होता आिण तो आता shoes  ला ही 
चांगलाच लागला होता.  सायकल चालवायला सरुवात 
करणार तर काही के या clipon  lock होत न हते... अखेर 
बर्याच कसरती नंतर shoes  lock झाले आिण माझा ५६ 
मैलाच प्रवास सु  झाला. या सवर् transition    प्रकारात 
माझी १५ िमिनटे िनघून गेली होती.  पिह या एक 
तासातच मी १५ मैलाचे अंतर गाठले, परंतु थोडयाच 
वेळात लक्षात आले की सायकलचे सीट पूवीर्पेक्षा थोडसेे 
खाली गेले होते.  सायकल servicing ला िद यानंतर ची 
ही कमाल होती आिण याचे (वाईट) पिरणाम आता 
जाणवू लागले होते. Ideally सायकलचे सीट, अ या उंचीवर 
असावे की जेणेक न pedal  वर पाय ठेवला नंतर १० 
अंशाचा कोन होईल.  परंतू उंचीचे गिणत चुक यामुळे 
आता मला जा त ताकदीने सायकल मारावी लागत होती. 
साधारणता २५ मैल पार के यानंतर पायात थोडसेे गोळे 
येऊ लागले.  Race  या शवेट या ट यात असताना 
कोण याही प्रकारचे बदल क  नयेत हा धडा िमळाला, 
परंतु तो चुकी या वेळी! मग मी प्र येक 'water  stand  ' 
वर २-४ िमिनटे थांबून पाय stretch  करीत होतो.  

बराचसा र ता हा चढाईचा होता आिण मी ५६ मैलाचे ते 
अंतर साधारणत साडचेार तासात पूणर् केले. 
सायकल या finish  line   जवळ सौ या,  पद्म ी,  योगेश, 
िनवी,  मेधा यांनी जोरदार cheering क न माझ े वागत 
केले.  मी पटकन सायकल stand ला लावून पु हा थोडसेे 
stretching  केले. गेले सात आठवड े जे व न मी पहात 
होतो ते आता खूप दरू वाटत न हते.  १३ मैलाचे अंतर 
हे एकाच route वर तीन फेर्या मा न पूणर् करायचे होते.  
मी थोड ेधावणे व थोड ेचालणे याप्रकारे मा या प्रवासाला 
सुरवात केली आिण पिह या पाच मैलाचे अंतर एका 
तासात पूणर् केले. हाच वेग कायम ठेव यास मी race 
यवि थत वेळेत  हणजे cut  off   या ४५ िमिनटे आधी 
पूणर् क  शकणार होतो. धाव या या round  चा एक 
फायदा असा होता की मला प्र येक round  ला 
आप यासाठी cheering करणारे लोक िदसत आिण मग 
पु हा एकदा जा त जोरात धाव याचा हु प येई.  याच 
जोरावर मी दसुरा round सुद्धा cut  off  time  या ४५ 
िमिनटे आधी पूणर् केला.  परंतु पावले आता खूप जड 
झाली होती.  ितसर्या round चे थोडसेे अंतर पार के या 
नंतर मी पाय stretch  कर याचा प्रय त क  लागलो 
परंतु यामुळे पायाची अव था आणखीनच वाईट होऊ 
लागली. आतापयर्ंत केले या कसरतीमळेु  ,  पाय सोबत 
दे याचे नाकारत होते. पायची बोटे वर खाली कर याचा 
पयर्ंत केला तर पायाचा अंगठा वाक या केले या 
ि थतीतच lock झाला.  मी घाबरलो, आिण पटकन खाली 
बसलो. दोन, तीन दीघर् वास घतॆले आिण दो ही हाताने 
पाया या बोटानंा सरळ केले  आिण तसेच ध न रािहलो. 
थोडसेे बरे वाटू लागते की नाही तोच ितकडून एक 
volunteer मा या जवळ आली आिण िवचा  लागली  … 
"do  you need any help ?" 

अशाप्रकार या race  म ये मदत माग यापूवीर् दहा वेळा 
िवचार करणे मह वाचे आहे, कारण कोण याही प्रकारची 
मदत घेत यास तु ही race मधून बाद होऊ शकता. ितची 
हे प ऑफर ऐकताच, मी "No"  हणत ताडकन उठलो 
आिण उरलीसुरली शक्ती एकवटीत मी पुढ या प्रवासाला 
सुरवात केली. घडयाळात वेळ पािहली ,  आता १ तास 
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आिण १० िमिनटांचा अवधी उरला होता आिण मला साड े
तीन मैलाचे अंतर गाठायचे होते.  मी घाई घाईने पु हा 
एकदा धाव याचा प्रय न केला,  पण यथर् .. मा या 
पायांनी पळ यासाठी साथ सोडून िदली होती आिण 
मा या कड ेपटपट चालणे हा एकच पयार्य रािहला होता. 
मी जेवढया पटकन चालता येईल तेवढे चालत  गेलो.   
बघता बघता आणखी दीड मैलाचे अंतर पार झाले. आता 
शवेटचे दोन मैल रािहले होते आिण पायांची अव था 
अजून वाईट झाली होती.  चालताना पाय ठरािवक angle 
म येच टाकावे लागत होत ेनाहीतर लगेचच पायात गोळे 
येत होते.  मनाने मी अजून पूवीर् इतकाच खंबीर होतो, 
परंतु मला मा या पायां या सोबतीचीही तेवढीच गरज 
होती. आता वेळी खूप कमी उरला होता. पुढची ३०-४० 
िमिनटे आतापयर्ंत या केले या पिर माचे यश आिण 
अपयशाम ये मोजमाप करणार होते.  आता मा या 
डो यांसमोर cheering करीत असलेली माझी सौ या,  िक्रश 
, पद्म ी आिण िमत्र मंडळी उभे रािहले.  आठवण झाली 
या वाक्यांची "प पा I  will    be  super‐duper  proud  of  
you" , "तू आम या साठी already Ironman आहॆस"  आिण 
ब स .. आता माझी race पूणर् कर याची इ छा िशगेला 
पोहोचली …आता मला फक्त िफिनश line  िदसत होती.  
एकदा देवाचे मरण केले आिण पावलांना दसुरा 
कोणताही पयार्य नाही याची जाणीव क न िदली.  
चालणे चाल ु ठेवले,  माझी इ छाशक्ती मला पुढे 
घेऊन जात होती आिण आता एवढा जवळ आलो की दु न 
मला माझी सौ या िदसत होती. ितने वत तयार क न 
दोन banner आणले होते.  एका banner वर Ironman चे 
िचत्र काढलेले होते तर दसुयार्वर Team    AMM  असे  
िलिहले होते.  जसा जसा पुढे येत होतो तसे राजू, प्रितभा, 
िकरण, रोिहणी, अ ण, शिमर्ला अशी सवर् िमत्र मंडळी िदस ू
लागली …  यांना पाहून खपू आनंद झाला.  आता काही 
मीटसर्चे अंतरच रािहले होते आिण पावले टाकणे बरेच 
सोपे वाटत होते आिण लवकरच मी खूप आनंदाने ती 
िफिनश लाईन ओलांडली. सौ याने पटकन येऊन मला 

घट्ट िमठी मारली.  मी race पूणर् केली होती कारण ितने 
मा यातला Ironman  जागा केला होता.    यावेळी मला 
काय वाटले ते श दात सांगणे अवघड आहे.    मा या 
डो यातील आनंदा ू बाकी सवर् सांगून गेले... िक्रशनेही 
येऊन झटकन िमठी मारली पाठोपाठ पद्म ी आली. 
मा या या Ironman  या प्रवासात पद्म ीचा िसहांचा वाटा 
होता.  ित या बर्याच गो टीं या यागामुळे आिण 
मेहनतीमुळे मला ही race कर याची संधी िमळाली होती. 
िमत्र मंडळींचे मा या यशासाठी आनंदाने पाणावलेले डोळे 
बघून आपण िकती नशीबवान आहोत याची जाणीव 
झाली.  नातवेाईक आिण िमत्रमंडळी या शभेु छांिशवाय 
मी ही race पूणर् क  शकलो नसतो आिण या सवार्ंचा 
मी खूप आभारी आहे! 
हया पधमुळे  दोन मह वा या गो टी अनुभव या आिण 
या तुम यासमोर मांडणे हाच या लेखनाचा मुख्य उ ेश! 
‐ कोणतीही गो ट अवगत कर यासाठी मनाची तयारी ही 
जा त मह वाची आहे. मेहनत आिण मना या तयारीने 
तु ही कोणतीही गो ट आ मसात क  शकता.   
‐  वत साठी केले या गो टीपेक्षा आप या पे्रमा या 
यक्तीसाठी केले या मेहनतीम येच जा त समाधान 
िमळते. 
pammupatil@gmail.com 
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माझी आजी 
‐ िनतीन अंतुरकर 

"जो याला जी रया आहे ती मला नाही." 

माझी  आजी  बाहेर या  खोलीतून  ती या  ख या  आवाजात 
ावणात या  ढगासारखी गरजत  होती.  त े ऐकून  बाबा 

आत या  खोलीतून  तावातावाने  बाहेर  आले.  आिण  मग 
मायलेकांमधले पे्रमसंवाद सु  झाले.  
"झाले िहचे मनाचे  लोक सु . एवढं वय झालंय तरी माझा छळ 

काही थांबवत नाही ही. काय झालं एवढं ओरडायला? मी अजून 
िजवंत आहे ना! करतो आहे ना तुझं सगळं!"  
बाबां या कडाडडे या  िवजेमुळे असेल नाहीतर  या  दोघां या 
एकमेकांवर या  अघोरी  पे्रमामुळे  असेल,  आजी  थोडीशी 
िनवळली.  यातून  ितला  ईद या  चांदसारखा  अविचत 
उगवलेला इडलीवाला र याने जाताना िदसला.  
"तो  इडलीवाला चालला आहे  र याव न.  या याकडून  दोन 
इड या घेऊन घाला िगळायला मला." 
"अगं, तुला सारखे जुलाब होतात ना? मग का सारखं अबरचबर 
खातेस  र यावरचं?  जीभेचे  चोचले  जरा  कमी  पुरवावेत 
हातारपणी." 

"माझी  हाड ं गेली  मशानात,  आिण  हा  मला  िशकवायला 
िनघालाय.  पदरेला  दम या  अस या,  तर  आले  नसते  मी 
तु याकड े इड या मागायला.  पण मा या नवरय्ाने  वाजवलं 
िदवाळं  या या  धं यात  आिण  केलं  मला  लंकेची  पावर्ती. 
हणून आता मला िभका मागायला लागताहेत." 
ही अशी  वाजंत्री  िदवसभर  वाजायची.  दोघेही  हातारे. आजी 
ऐंशी वषार्ंची तर बाबा प नाशी या पुढे पोहोचलेले. पण  हे दोघे 
कायम ए़कमेकांवर सरकलेले असायचे. 
 तशी  ऐंशी  वषार्ंची  होऊनही  आजी  आमची  ठणठणीत  होती 
आ तापयर्ंत. रक्तदाब नाही. मधुमेह नाही. हॉि पटलची पायरी 
चढायचा प्रसंग िह यावर कधी उगवलाच नाही. सगळी पंचिद्रय 
एकदम  शाबूत.  वळवळणारी  जीभ.  सकाळ‐सं याकाळ  रोज 

ताटात  डावं‐उजवं  तर  लागायचंच.  पण  र यावरचा 
इडलीवाला, भेळवाला  या सग या िमत्रांकडून फराळ पण हवा 
असायचा.  डो यांवर जाड  िभगंांचा च मा. पण  यातून नजर 
मात्र भेदक. बाहेर या खोलीतूनसुद्धा  

वैपाकघरात या  सुने या  सग या  हालचाली  िहला  बरोबर 
िदसाय या.  लख्खं  उ हासारखी  व छ  मरणशक्ती. 
बा कनीमधे  बसून  येणारय्ा  जाणारय्ा  सग यांना  ती  हात 
करायची आिण सकाळी सकाळी  ९:०३ ची लोकल पकडायची 
असूनही  ित यासमोर  हजेरी  लाव यािशवाय  कोणालाही  पुढे 
जाता  यायचं  नाही.  तीच  गत  सं याकाळची.  मग  सग या 
जमवले या  बात यांवर  आजीचे  खास  शरेे  िदवसभर  चाल ू
असायचे.  शजेार या  बा याने  निवन  लॉक  घेतला  तर  ही 
हणाली, "आपली उंची नाही तर िशडी लावनू कशाला उंटा या 
बुडाचा मुका घ्यायला जायचं?" 
थोडक्यात, माझी आजी रसरशीत आयु य जगत होती. अगदी 
हापूस या  आं यासारखं.  आिण  या  आं याचे  गोड  डाग 
आम या आयु यावर सगळीकड ेपडले होते... न धुतले जाणारे, 
अगदी कायमचे.  
मी आयआयटीमधून  शिनवारी  घरी आलो  की  ती  गोड  गोड 
हसायची. ती या गालाला  या वयातही खळी पडायची, आिण 

मला रात्री दहा वाजतासुद्धा पिह या पावसाची धुतलेली सकाळ 

आठवायची. ती या मांडीवर डोकं ठेवल ंकी ितचा थरथरता हात 
ती  मा या  डोक्यातून  िफरवायची.  मग  मी  ित या 
सुरकुतले या हाताची शीर  खेचत बसायचो आिण  हणायचो, 
"आजी थकलीस तू आता." 
आजी  हणायची,  "होय  रे  बाबा!  पण  तु या  बापाने  मला 
टाकली नाही  हणून मी िजवंत आहे. तो तु हाला घेऊन कुठे  
दसुरीकड े िनघून  गेला  असता  तर  मी  काय  केलं  असतं? 
परमे वराजवळ एकच मागणं आहे आता. माझा भार होऊ देऊ 
नकोस मा या मुलावर." 
"तु यासारख्या  टुणटुणीत  बाईचा कसा  भार  होईल  बाबावंर. 
आिण झाला तर झाला. तू  यांची आई आहेस ना! तू काय कमी 
केलं आहेस का आ हा सग यांकरता? आ ही सगळे मदत क  

बाबांना."  कुठेतरी पाल चुकचुकायची की ही  वािभमानी बाई 
काही  ितला आप याला मदत क   देणार नाही. पण तेव यात 
तीचं नेहमीचं पालुपद चालू  हायचं.  
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"तू एकुलता एक. एकदा तुझं लग्न झालं की मी मा या माहेरी 
जायला  मोकळी.  एखादी  मुलगी  पटवली असशील  तर आण 

तीला घरी." 
"आम या  कॉलेजात  फारशा  मुली  नाहीत  आजी.  कुठून 
पटवणार मी मुलगी? तु यासारखी एखादी सुंदर मुलगी तुला 
कुठे  िदसली  तर  तूच  ितला सांग मा याशी लग्न करायला." 
त हा ित या त डाचं बोळकं दडूुदडूु हसायचं.  
पण  शवेटी  अघिटत  घडायचं  ते  घडलंच.  एके  िदवशी  ितला 
संडासात पॅरॅिलिससचा आटॅक आला. ऊग्र वासा या थारो यात 
ती गडाबडा अ ता य त पडली.  ितचे आतुर डोळे, कृश शरीर, 
एकच  िनजीर्व  हात  आिण  वाकड ं झालेलं  त ड.  ए ह या 
कतर्बगार बाईची अशी अव था मला बघवेना. अगदी भडभडून 
आलं मला.  देवघरात या समईतलं तेल आता संपायला आलं 
होतं. आिण आ हा  सग यांची  तप चयार् आताशी  कुठे  सु  
झाली होती.  
रात्रभर  ित या क ह याचे आवाज यायचे. ना झोप ना जाग 
अशा  िविचत्र  अव थेत  बाबांची  रात्र  संपायची.  सकाळी  कधी 
कधी  सगळे  िवधी  पांघ णातच  झालेले  असायचे  नाहीतर 
गळणारय्ा लाळीने सगळी उशी ओली झालेली असायची. मग 
आजीला  चहा  पाजायचा,  अंग  पुसायचं,  निवन  व छ कपड े
घालायचे,  केस  िवचंरायचे,  जेवायला  भरवायचं...  बाबांच ं
आयु य आता  यातच जायला लागलं. िमत्र ंनाहीत, नातेवाईक 

नाहीत,  बाबां या आवडीचे  दादा क डकेचे  िसनेमे  नाहीत.  हा 
गोलगोल "नाच गं घुमा" बाबांचा अगदी अंत बघायला लागला. 
पण  अशा  िवकलांग  अव थेतसुद्धा  दसुरय्ा  कोणाला  आजी 
जवळसुद्धा  िफरकू  देत न हती.  या गोल  घु यात फक्त बाबा 
आिण  आजीच  असायचे.  मी  आयआयटीतून  आलो  की 
मा याकड ेबाबा भडाभडा बोलायचे.  
" हातारपण फार वाईट.  यांना  हवं असतं काहीही अपेक्षा न 
ठेवता  काळजी  घेणारं  कोणीतरी.  रात्री  दोन  वाजतासुद्धा  न 
िकरिकर करता पाणी पाजणारं. आपण मात्र गुंतलेलो असतो 
यांनी  आयु यभर  केले या  पे्रमा या  आठवणीत.  पण  अशा 
आठवणीं या  गो या  खाउन  मा या  हातारय्ा या  अंगात 
आता बळ येणार आहे का?  यातून तु या आजीला ठणठणीत 

बघायची  आपली  सवय.  तीला  अशा  अव थेत  बघवत  नाही 
आिण करवतही नाही." 
मी आजीला  हणायचो, "काय गं आजी? बाबा काय कुठे पळून 
जाताहेत  का?  तू आमची  मदत  घ्यायला  हवीस  कधी  कधी. 
आ हाला खूप वाटतं तुझं करावसं. तुल आठवतयं का की तू मी 
शाळेतून याय या आत कसा मा यासाठी गोड  िशरा  बनवून 
ठेवायचीस  ते!  बाबां या  नकळत  जीरागोळी  खायला  तु या 
तांदळूा या  ड यातून  दहा  पैसे  यायचीस  ते! कशी  परतफेड 
करणार मी तु या  या अफाट  पे्रमाची?" मग डो यां या कडा 
पुसता पुसता मी रागाने ितकडून िनघून जायचो.  
मग  ती  ित या  क्षीण  हाताने  आकाशाकड े बोट  दाखवत 
हणायची,  "माहेरी  जायचयं."  ित या  डो यात या  अ ूंचं 
प्रितिबबं बाबां या डो यात पडायचं. आजीचे अ ू पुसता पुसता 
बाबां या डो यातला एकच थब मात्र आजी या सुरकुतले या 
गालावर  वाळून  जायचा.  आिण  मग  िखडकीतून  वाकून 
बघणारा  यम  हा  आक्रोश  बघत  थबकून  उभा  राहायचा.. 
िवटेवर या िवठ्ठलासारखा.  
दोन  वषर्ं  लागली  मरणाला  िखडकीतून  आत  यायला.  या 
आधुिनक  पुंडिलकाचे  प्रय न  बघत  यमासकट  सगळे  देव 
िखडकीबाहेरच  वाट  बघत  थांबले  होते.  शवेटी आजीची  कुडी 
िमटली  त हा  आ हाला  कळलंच  नाही.  ढगामाग या 
चांद यासारखा  म्रु यू  अलगत  आत  आला  आिण  आजीला 
घेऊन गेला. बाबांचं आयु य अगदी सैरभैर झालं. बाबांचा घुमा 
नाचायचा थांबला आिण पायातलं बळ गे याने मटकन खालीच 
बसला.  
मा यावर  तर  आभाळच  कोसळलं.  मी  तरातरा  आवेगाने 
बाथ ममधे  गेलो.  दाराला  कडी  घातली.  आिण  जोरजोरात 
िभतंीवर डोकं आपटायला लागलो. आजी  गेली त े गेलीच पण 

एकदाही  ितने मा या  हातून काहीच कसं क न  घेतलं नाही. 
ितचे  ए हढे ऋण  डोक्यावर  घेऊन  मी  कसा  जगणार?  बाबा 
नेहमीच जवळ होते  हणून काय झालं? नातवाचं  हणून काही 
नातं  असतं  की  नाही?  का  नाही  तीने  कधी  माझी  मदत 
मागीतली?  माझा  आवेग  काही  थांबत  न हता.  हा  धडाधडा 
आवाज  ऐकून  सगळे  जमलेले  नातेवाईक  धावत  आले. 
सग यांनी जोरजोरात हाका मारायला सु वात  केली. दारावर 
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धडका  यायला  सु वात  केली.  मा या  कपाळाव न  रक्त 
वाहात होतं. डो यातून अ ू वाहात होते. मा या गदगदणारय्ा 
हंुदक्यात मला दसुरं काहीच समजत न हतं.   
ते ह यात दार तोडून कोणीतरी आत आलं. बाबांनी मला िमठी 
मारली. ते  हणाले,  "अरे, आपली आजी  गेली.  ितचं ते वयच 
होतं  रे बाबा! पण तू असं वे यासारखं काय करतोस? शांत हो. 
मी  नाही  माझं  मला  सांभाळलं  ते"  ते ह यात आईने  धावत 
जाऊन हळद आणली आिण कपाळावर या जखमेवर दाबली. 
सगळे  हणत  होते,  "फारच  जीव  होता  िनितनचा आजीवर. 
द:ुख आवरेना  याला अगदी."   दसुरं कोणीतरी  हणालं, "पण 

बरं झालं.  याचं द:ुख आत साठून राहीलं नाही ते." मी काहीच 
बोललो  नाही. मुका याने  दसुरय्ा खोलीत जाऊन  पडलो. मी 
ठरवलं की आजीची वाट बघायची. ितला परत भेटायचं.    

आजीला  जाऊन  आता  पाच  वषर्ं  झाली  आहेत.  अजून  मी 
आजीची वाट बघतोच आहे. मी रोज सकाळी उठतो. आरशात 
कपाळावरची जखम बघतो. मग आजीची आठवण  येते. गोड 
िशरा,  ितचं  हसणं,  ित याशी  मारले या  ग पा,  इडलीवाला, 
ित याबरोबर  बिघतलेला  दादा  क डकेचा  स गा या  िसनेमा, 
ित या  गालावरची  खळी,  ितचा  थरथरता  हात....  अगदी 
उदब ती या  वासासारख्या  दरवळणारय्ा  आठवणी.  मग 
आरशात  मला  उदब तीची  उरलेली  राख  िदसते.  ती  राख 

आरशातून  मा याकड े झपेावते.  वादळात या  धुळी या 
भोवरय्ासारखी ही राख मा याभोवती गरागरा गरागरा िफरते. 
मग  मला  मा या  जागीच आजीचा  िवकलांग  देह  िदसायला 
लागतो. मग मी चूळ भरता भरता  त ड वाकड ंक न  पाणी 
त डातून ओघळू  देतो. मग  व छ टॉवेलने ती गळणारी लाळ 

मी  पुसतो.  मी  घोगरय्ा  आवाजात  हणतो,  "आजी,  कसं 
वाटतय  तुला  आता.  आज  ईडली  खायची  का  भेळ?"  मग 
वाक या  त डाने,  बोब या  आवाजात  आजी  हणते,  "आता 
काही नको बाळा.  िनितन, तूच फक्त थांब मा यापाशी". मग 
अचानक आरशातला आजीचा चेहरा नाहीसा होतो. मी भानावर 

येतो. आंघोळ क न बाहेर  ये्रतो आिण मुका याने ऑिफसला 
जातो.  रोज,  रोज  हे  असंच.  मी  कोणालाच  सांगीतलेल ं नाही 
आहे. माझं  हे असे भास फक्त मा यापाशीच आहेत. छायाला, 
मा या  बायकोला  सुद्धा  माहीत  नाहीत.  सगळे  छायाला 
हणतात, "ए ढा अबोल न हता बरं का िनितन!  याची आजी 
गे यापासून तो ए हढा घु या झाला आहे". कुणालाच हे माहीत 
नाही की मी आजीची वाट बघतो आहे.   
आज  छाया  टे शन  मधे  आहे.  आज  तीचं  गभार्रपणाचं 
ऑपरेशन  आहे.  बाळ  हणे  सहजासहजी  आई या  पोटातून 
बाहेर येणार नाही आहे. ऑपरेशन करायलाच हवं.  ितचे आिण 

माझ,े दोघांचेही आई‐बाबा खूप गडबडीत आहेत. आज आरशात 
आजी  िदसत  नाही  आहे.  राखेचं  वादळ  शमलं  आहे.  मी 
ग धळलो आहे. आजी... आजी तू कुठे आहेस?  
छाया या  बाळंतपणात  एक  सुंदर  डो यांची  इवलीशी  परी 
ज माला आली आहे. सगळं कसं छान आहे तीचं. टपोरे डोळे. 
धारदार नाक. भ य कपाळ. काळेभोर केस. सुंदर खळी.... लुळा 
डावा हात. वाकड ंत ड. सगळं सगळं अगदी आजीसारखं. मला 
आजी  भेटली आहे. मला खूप खूप आनंद झाला आहे. मा या 
आजीला कुठे ठेवू आिण कुठे नको असं मला झालं आहे. सबंध 
घरभर का या शालीसारखा स नाटा  पांघरलेला आहे. मधेच 
छायाचा  एखादा  हंुदका  ऐकायला  येत  आहे.  मी  मात्र  लळत 
ल बणारय्ा आजीला कडवेर घेतलं आहे.  व छ टॉवेलने ितची 
लाळ पुसली  
आहे.  ितचा  एकच  हात  हालत  आहे.  ती  एकाच  लयीत 
केिवलवाणं, आकारहीन, अधर्वट  िकरिकरत आहे. आिण  या 
तानपुरय्ा या साथीवर मी गात आहे,  
  मी गाताना गीत तुला लिडवाळा, हा कंठ दाटूनी आला। 
  झुलता झोका जावो आभाळाला, धरतीचा िटळा भाळाला॥ 
मला आजी  भेटली आहे. आता मी मरेपयर्ंत मा या आजीची 
सेवा करणार आहे. मी खूप  हणजे खूपच आनंदात आहे.  
(ऑग ट,  २००९)  (nitin.anturkar@gmail.com)

  



 

   
                                                                                                                                       नेहदीप २०१3 48 

एक अिव मणीर्य िदवाळी 
- स  अ ं धती सरपटवारी  

 

फोनची घंटी वाजली, फोन घेवू का नको या िवचारातच फोन 

उचलला गेला . कुणी तरी से समनच असं मनानी आधीच 

ठरवलेल ंहोत पण हलो एक यावर मनाला आपण चुक याचे 
यानात आले पण आनंदापुढे मनानी माघार घेतली व याने 

पण आनंदात सामील हायचे ठरवले . फोन इंिडयाचा होता व 

तोही मा या मो या बिहणीचा. ितचा आवाज ऐकून फारच बरं 
वाटलं. बोलता बोलता भा याचे लग्न ठरलेलं ऐकून आनंदात 

अजुनच भर पडली . लग्न अक्टोबर शवेटी आहे हणून 

सांगायला मु ाम ितने फोन केला होता  
फोन ठेव याबरोबर मन भराभर उडायला लागल. इंिडयातल 

लग्न आिण तेही भा याचे आिण तेही चांग या वेळी.! 
इंिडयात लग्नाला गेलेलं तर मला आठवतच न हते. मनानी 
अगदी ठरवून टाकल िक " काय वाटेल ते होवो पण आपण या 
लग्नाला नक्की जायचेच ". मनाचे िभरिभरण थांबत थांबत 

हळू हळू दमून मन फु हा वतर्मानात परतलं . हे कधी एकदा 
घरी येतील व कधी एकदा लग्नाब ल सांगेन असं झाले होतं. 
सं याकाळ झाली, यांना सांगून होता क्षणी यांनी याचां 
लान मा यापुढे मांडला . तो मा या लानपेक्षा अगदी वेगळा 
होता. यांनापण इंिडयाला जायचे मनात होते पण आ तच 

हणजे ऑग टम ये, पुढ या मिह यातच व तेही दोघे 

िमळून . ते कसं शक्य आहे ? ऑग टम ये जावून पू हा दोन 

मिह यातच अक्टोबरम ये पू हा इंिडयाला जाण कसं शक्य 

होणार ? दधुात साखरे ऐवजी मीठच पडलं. दोन िदवसांतच 

माझी लग्नाची व नं हळू हळू पुसट हायला लागली. 
एक िदवस जेवतांना हे  हणाले " अग दोन मिह याचाच प्र न 
आहे , आपण असं क त , आपण ऑग ट जा या ऐवजी आपण 

अक्टोबरम येच  इंिडयाला  जावू  ,  ते हाच  मी  भेटेन  सवार्ना, 
थांबेन मी दोन मिहने " हे श द मला अमतृासारखे वाटले आणी 
याने माझे पोटच भरले. मा या हातातील घास तसाच परत 
पानात पडला. कसं बसं जेवण उरकून " आपण लग्नाला नक्की 
जाणार" या  िवचारतच  वयंपाक घर  िजकड या  ितकड ेलावून 
झाले. जा यापूवीर्, जा यासाठी  ,  गे यावर काय काय करायचे 

वगैरे वगैरे  िवचारांचे ओझे  घेवून मी सो याचा आधार  घेतला. 
हात सहजपणे फोनकड ेवळला व इतर अमेरीकत या बिहणींना 
समाचार  गेला. मी  यांना आमंत्रण  देत  गेले, जणू मा याच 
मुलाचे  लग्न  अस या  सारखे.  चौघ्याही  आनंदानी  भारतात 
लग्नाला जायला तयार झा या.  
ऑक्टोबर  कधी  येतो  असे  झाले.  अजून  तीन  मिहने  जायचे 
आहेत  उ याच जर ऑक्टोबर  उगवला  तर काय  बहार  येईल 
नाही ? पण शजेार या कुत्रा या भूक यानी एकदम  िवचारांची 
तारच तूटली. लग्नात कोण या सा या  नेसाय या का नवीन 
िवकत  घ्याय या,  लाउस  वेळेवर  िशवून  मीळतील  काय  ?, 
दािगने इथून  यायचे कां ितथेच नवीन िवकत घ्यायचे? नवीन 
घेतलेले बरे  हण ये इथून ओझे कशाला  यायचे ? वगरेै वगैरे 
ठरवता  ठरवता  ऑक्टोबरचा  तो  िदवस  उगवला  जा याची 
इ छा पूरी होणार या आनंदानी मन नाचत होते पण मुलांना 
इथे सोडून जायचे यांचे  द:ूखही  तेवढेच  होत  होते. मुलं मोठी 
असली  तरी  मुलंच  ती  !  दरू याना  भेट याचा आनंद आणी 
जवळ याना सोडून जा याचे द:ूख अशी  हूर  हूर होत होत कसे 
तरी  लेन गाठले……। 
सवार्ंना  भेट याची  इतकी  उ सुकता  होती  की  सारख ं लक्ष 

घ याळाकड े जात  होते.  काटा  पुढे  सरकतच  न हता.  वाटल 
एकदम काटा  िफरवून टाकावा  हणजे आपण लवकर पोहोचू. 
लाईटम ये  खा या  पी यात  व  मू ही  पाहता  पाहता  के हा 

झोपेने  घेरले  समजलेच  नाही.  शवेटी  पाय  लागले  मुंबई या 
एयरपोटर्ला.  भरा  भरा  सामान  एकत्र  क न  बाहेर  आलो. 
लोकांची गदीर् व गरम वार्या या भपकार्यानी पाय जमीनीला 
िचकटले,  वाटलं  आ या  लेननीच  परत  माघारी  जावं 
अमेिरकेला. िह अशी वेळ दर वेळेस मुंबईला पोहोचले की येते. 
दमट  हवामान  आज  काल  सोसत  नाही.  नाही  तर  याच 
हवामानात  ऐक  त्रिुतऔश  जीवन  गेल  ते हां  काहीच  वाटत 
न हत. आपण के हढे बदललो आहोत या  िवचारात असतांना, 
मा या बिहणीची हांक कानी आली व िवचारांची दरू लोट झाली. 
मा या हातातील सामान घेऊन माझा भा चा अिशवार्दा करता 



 

   
                                                                                                                                       नेहदीप २०१3 49 

वाकला. मला खूपच बर वाटलं. " आहेच आपली सं कृती महान 
"! माझी मान गवार्नी ताठ झाली. कार म ये ग पात वेळ कसा 
गेला  समजलेच  नाही.  बिहणीचे  घर  िदसताच  उ हा याचे 
िदवस डो या समोर नाचू लागले. 
घाम पुसत पुसतच गरम चहा व गरम गरम भजी खा यात, 
ग पांना  वेगळीच मजा आली.  हातात  एक मोठी  लेट  घेवून 
भा चा  हणाला "मावशी त ड गोड कर, पहा आईने आजच  हे 
अनारसे  केले  आहेत".  अनारसे  हणता  क्षणी  मला  मा या 
आईची  ती तेने  आठवण  झाली.  ित या  हात या 
अना यार्सारखे  अनारसे  मी  कुठेही  व  कुणीही  केलेके  मला 
आठवत नाही, ती होतीच खरी सुगरण. अनारसे  हे माझ ेखूप 
आवडीचे, ते खास मा या बिहणीने आठवणीने मा याकरता 
केले  हणून मा या डो यांत पाणी आले. कुणाला न िदसताच 
ते  घामात  िमसळून  गेले.  "अग  परवाच  िदवाळी  ना  हणून 
आिण  मुख्य  हणजे  तुला  खूप  आवडतात  हणून  आजच 
केलेत". बिहणीचे ते श द ऐकून मी एकदम गारच झाले. " काय 
हणतेस तरी काय  "? मी  ितला  हणाले. अग या लग्ना या 
गडबडीत आणी  सवार्ंना  भेटणार  या आनंदात  मी  िदवाळीला 
अजीबात  िवसरले.  अग  अमेिरकेत  आ ही  िदवाळी  साजरी 

करतो पणना  इंिडयात  िदवाळीची मजा काही औरच असते.  " 
बर आधी खा पाहू अनारसे" बिहणी या श दाचे पालन क न 
मी अना यार्वर तुटून पडले.  नुसत लग्नच नाही तर यावेळेस 
िदवाळीसुद्धा  इंिडयात साजरी करणार! " साखरेतच दधू पडले" 
हणाना!  "चल थकली असशील पड थोड ं "  बिहणीची आज्ञा 
घेवून मी  बेड मकड ेवळले. खरंच मी खूप थकले होते, झोपही 
येत होती पण मी उशीवर डोके  ठेवले व  िदवाळी या आठवणी 
जाग्या झा या हो या. भाऊबीज, फटाके, रागंोळी  पधार्, लाडू , 
चक या , िचवडा, शवे, अनारसे यांचे वास नाकात घुमू लागले. 
ऐका हातात भुई चक्र  घेतलेली, दसुर्या हातात अनारसा अशी 
फ्रॉक घातलेली मी मला  िदसू लागली. फटक्या या आवाजांत 
मी अलगद िनद्रादेवी या आधीन झाल. 
िदवाळीची िह अप्रितम भेट मला लग्नामुळे िमळाली  यासाठी 
मी  मा या  बिहणीचे  आभार  मानू  कां  भा चाचे  कां  मा या 
िम टरांचे  ?  सवार्ंचाच  हात  होता  यात  शकाच  नाही. 
लग्नाबरोबर  िदवाळी अशी  दु पट मजा या आनंदात मी  हळू 

हळू साखर झोपेतून जागी  हायला लागली.  हे  वषर्ं खरचं  न 
िवसर या सारखे आहे. अशी िह एक अिव मरणीय िदवाळी. 
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गडु बाय सिचन .... 
‐ तुषार नाडकणीर् 

२४  फेब्रुवारी  १९८८  ची  सकाळ....नेहेमी  प्रमाणे  सकाळी 
वतर्मानपत्र शवेट या  पानापासून  वाचायला  सु वात  केली. 
सु वात ती सुद्धा शवेट या पानापासून? का? अरे का  हणजे 

काय...जर  िक्रकेट  िवषयी या  बात या  वतर्मानपत्र ं शवेट या 
पानावर छापतात  याला आ ही काय करायचं? तर सांगायचा 
मु ा काय  िक  या  िदवसाची  ठळक  बातमी अशी होती की 
"शारदा म या  सिचन  तडुलकर  आिण  िवनोद  कांबळी  या 
जोडीनी ६६४ धावांची िवक्रमी भागीदारी रचली". एक तो िदवस 
आिण  आज  चोवीस  वषार्नंतरचा  आजचा  िदवस....  तीच 
वतर्मानपत्र.ं..तशाच  िक्रकेट या बात या आिण मुख्य  हणजे 

या  िक्रकेटिवषयीं या बात यात तेच एक नाव "सिचन रमेश 
तडुलकर". 

माचर्  १९८७  म ये  सुनील  गाव करांनी  िनवृ ती  जाहीर 
के यानंतर,  आता  िक्रकेट  बघायचं  तर  कोणासाठी  या 
िवचारानी आ ही  गाव कर  भक्त  यिथत  होतो. आज  मागे 
वळून बघताना असं वाटतं िक आमची  यथा  या पर या माने 
नक्कीच  ऐकली  असावी.  आिण  याने  आ हाला  "येणार्या 
चोवीस  वषार्ं या  काळासाठी  सिचन  तडुलकर  हेच  तुमचं 
आरा य दैवत असेल" असा आशीवार्द िदला. हे दैवत असं काही 
"जागतृ" होतं  िक  या या भक्तांनी शतकाची मागणी करावी 
आिण  याने  "व सा,  तुजप्रत  क याण  असो"  असं  हणून 
शतक ठोकाव. 

कसोटी  सामना  चाल ू आहे,  भारताची  फलंदाजी  चालू  झाली 
आिण दसुरी िवकेट पडली भारतीय पे्रक्षक खुश.  या  टेडीअम 
म ये सामना चालू असेल ितथे लोकां या जोरदार टा या. असं 
य  आजवर या  भारतीय  िक्रकेट या  इितहासात  कोणी 

पिहला आहे का? उ तर १०० % नाही असंच असेल पण हे  य 

गेली  २४  वषर्  वारंवार  घडत  आलं...  का?  तर  दसुरी  िवकेट 
पड यानंतर  सिचन  फलंदाजीला  यतो  हणून.    परवा या 
सिचन या  १९९ या  साम यात  तर  सिचन  बाद झा यानंतर 
भारताची  फलंदाजी  बाकी  असतानाही  बरेचसे  पे्रक्षक  िनघून 
गेले.  

 

चाह यांचं इतकं पे्रम लाभलेला खेळाडू क्विचतच कुठे सापडावा 
तेही  थोडी  थोडकी  न हे  तर  त बल  चोवीस  वषर्.  हा  चोवीस 
वषार्ंचा  काळ  सिचनसाठी  असाच  चाह यांचा  पे्रम 
लाभतराहणारा  होता  का?  नक्कीच  नाही.  यालाही  या या 
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कारिकदीर्त  बर्याच  ट यांवर  उतार‐चढाव  अनुभवयास 
िमळाले.  काही  टीकाकारांनी  ‐  माजी  खेळाडूनंी  वेळोवेळी 
या या  िनवृ तीची  मागणी  केली.  सुनील  गाव कर  एका 
मुलाखतीत  हणाले  िह  होते  िक  सिचनने  िनवृ ती  घ्यावी 
हणून  काही  पत्रकार  जीवाचा आटािपटा  करत आहेत.  या 
िदवशी सिचन खरोखरच  िनवृ त होईल त हा तुम या लक्षात 
येईल  िक तु ही काय गमावलं आहे. पण  यातली खरी गोम 
कदािचत अशी असावी  िक सिचनचं  नाव  घेऊन  तु ही काही 
िलिहलंत  िकंवा बोललात तरी  याला  िकंमत  होती. कारण ते 
िलखाण  िकंवा  वक्त य  सिचन  िवषयी  असायचं.  आिण 

हणूनच बर्याच आंतररा ट्रीय खेळाडूनंी  िनवृ त झा यानंतर 
"आ मचिरत्रा या"  नावाखाली  पु तक  िलिह याचा  बाजार 
मांडला  आिण  यात  न  िवसरता  सिचन या  नावानी  बोटं 
मोडली.  िह  पु तकं भारतात  नक्कीच  िवकली जाणार  याची 
यांना खात्री असणार. पण आमचा सिचन  िह सगळी वादळं 

पचवून  खंबीरपणे  आप या  फलंदाजीने  या  तथाकिथत 
टीकाकारांची त ड बंद करत रािहला.  

सिचन  नावाचा  झंझावात  आता  ये या  काही  िदवसात  शांत 
होईल.  पु हा  ते  ही  शपे  म ये  मारलेले  टे्रट  ड्राई स,  ते 
मुलायम  क हर  ड्राई स,  त े ग्लाि सस  आिण  जलदगती 
गोलंदाजांनी टाकलेले बाउ ससर् ि ल स आिण य टीरक्षका या 
डोक्याव न  Third  Man  ला मारलेले  चौकार  अनुभवायला 
िमळणार नाहीत.  सिचन शवेटची खेळी खेळायला उतरेल त हा 
आ हा सिचनपे्रमीं या डो यात पाणी असेल पण  याच वेळेला  
संपूणर्   जगाला आ ही छातीठोकपणे सांग ूशकतो  िक आ ही 
सर  डोना ड  बॅ्रडमन  यां यािवषयी  फक्त  ऐकलय  आिण 

वाचलंय परंतु आ ही सिचनला खेळताना प्र यक्ष पािहलंय.   

सिचन, तू  िदलेला  गे या चोवीस वषार्ं या आनंदाचा मोबदला 
आ ही कसा  यावा? मला खरंच मािहती  नाही.  यामुळे मी 
तुला फक्त  Thank  You  इतकंच  हणू शकतो.  तु या  पुढील 

उपक्रमांसाठी आ हा चाह यांकडून तुला मनापासून शभेु छा!!! 
तु या बाबतीत िह शवेटची ओळ कधीच िलहावी लागू नये अशी 
अवा तव इ छा होती आिण ती ओळ  हणजे  

"गुड बाय सिचन ..." 
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त्री शक्ती तुझी  पे िकती? 
‐ शीतल पटवधर्न‐बापट 

'मातदेृवो भव' या उक्ती प्रमाणे खरोखरच  त्री   ज म हा एक 

अमु य  ठेवा आहे अस मला  वाटत.  वषार्नुवष  त्रीची चालत 
आलेली  पे  ही  काल,  आज  आिण  उ या  या  श दांप्रमाणे 

बदलत गेली आहेत.  ‘माता’  हणजेच’  त्री’  या श दातच खूप 
साम यर् दडले आहे.  हणूनच  या  त्री  पाला वंदन क न  त्री 
ब ल या भावना  िकंवा मनातील  त्रीचे साठवलेले  प    या  
लेखनात उतरवून माझ ेिवचार प्रकट कर याचा हा एक छोटासा 
प्रय न!  त्री  हणजे साक्षात ल मी! ल मी याच  पावलांनी ती 
येते आिण ती   त्री एका  त्री याच उदरातून ज म घेते. अ या 
या  मातृ वाचे  वरदान  लाभले या  या  त्रीशक्तीला  माझा 
शतशः प्रणाम! 
ता हुकली,  दडूुदडूु  धावणारी,  गोिजरी,  नंतरची छोटी  छकुली 
आिण  शाळेत जाणारी  ती  सोनपरी, आप या  पूवर् ज मी या 
सुकृतानुसार परमे वरानी पाठवलेली ही कळी, कधी उमलेल 
याची प्र येक माता आतुरतेने वाट बघते. बालपण िकती र य 
असते  नाही!  छोटे  मूल    घरात  ज माला  आ यावर  याची 
सव तपरी  काळजी  घेऊन  प्र येक  माता  तळहाता या 
फोडाप्रमाणे  या गोडूलीला सांभाळते आिण मायेची पाखर व 
पे्रमाची ऊब  देऊन,  िचऊ‐काऊ या गो टी सांगून घास भरवते. 
कधी  वतःचे आसू पुसून ितला हसवते तर कधी  वतःच हसून 
ितचे अ ू पुसते. आईबाबा  ,आजीआजोबा  हे सवर्च  ितचे खूप 
लाड करतात. ितला खाऊ‐खेळणी देऊन खुष  ठेवतात. पे्रमाची 
सावली आिण मायेची पाखर करणार्या  या माता पी त्रीचे 
कुठले  प मी मनात साठवू ! 
हीच  िचमुरडी  junior  kg,  senior  kg  या वगार्त जाते. प्राणी, 
पक्षी,  रंग,  हेच  ितचे  रोजचे सवंगडी होऊन जातात. बालगीते, 
गूजगो टी,  खेळ  यात ती  रममाण होते. क्षणात हसणारी ती 
छोटुकली  चावी  िद या  प्रमाणे  क्षणात  रडते.    दधुावर या 
सायीप्रमाणे जपणारी ितची माय  या कळीला पे्रमाने थोपटते, 
अंगाई गीत गाते आिण माते या मखमली  पशार्ने ती   शांत 
झोपीही  जाते.  िदवसभरातील  ितचे  बोबड े बोल आईबाबां या 
मनात  ं जी  घालतात.  खेळत,  धडपडत,  रडत,  हसत,  खाऊ 
खात, cartoon बघत, ही छोटी परी   बालवगार्त  पुढचे पाउल 

टाकते  आिण  तो  रोजचा  िदनक्रमच  ठ न  जातो.  हे  या 
बािलकेचे  हणजेच एका  त्रीचे  प िवस न कसे चालेल? 
बालवगार्तून पुढील वगार्त जाऊन खर्या अथार्ने ितचा अ यास 
सु   होतो.  िशक्षणा या  या  ध यांबरोबर  सं कारक्षम  असे 
िवचार  Teacher  ित या  मनावर  िब बवतात.  अ यासा या 
आवडीबरोबर  इतरही  कला  जोपासत  ती  बािलका  एका 
वेग याच  िव वात  जाऊन  पोहचते.  पध या  युगात  भरपूर 
बिक्षसे पटकावून आईबाबांचे आिण शाळेचे नाव उ वल करते. 
भरपूर िवचार कर याची पे्ररणा, अ यास, आईबाबांनी   िदलेली 
सं कारांची िशदोरी घेत घेत ित या नवीन career ची धडाडीने 
ती सु वात करते आिण  इथूनच सु   होतो  ितचा मा यिमक 

िशक्षणाचा प्रवास! हे  त्रीचे  प मनात साठवू? 
बालपण  स न  मा यिमक  िशक्षणात  प्रवेश  के यावर  ही 
बािलका िकशोरवयीन कधी होते हे कळतच नाही.  इथेच ित या 
उन तीचा काळ सु  होतो असे मला वाटत.े ित या  या मातेचे 
श द कायमचे मनात घर क न  राहतात की  ' मुलगी  वयात 
आली  हो…  '.  भोवताल या  पिरि थतीची  जाणीव,  सं कार, 
सं कृती  यांची झालर  या  िकशोरवयीन मुलीला कधी  पशर् 
करते हे कळतच नाही. मा यिमक िशक्षण संपवून युवतीवषार्त 
प्रवेश क न ितचा जीवनातील मह वाचा ट पा इथेच सु  होतो. 
सार्या जगाच  ितला आकषर्ण  वाटत. काय क  आिण काय 
नको  असे  ितला  होते.  हळुवार,  कोमल,  नाजूक कॉलेज 
िव वात ितचे पंख अिधकच भरारी घेतात. ित या 
जीवनातील हा turning pointच हणा ना! हेच असेल 
का त्रीचे ता यातील प? 
लहानपणी िमळालेले हे अनुभवाचे बाळकडू घेत, आपले 
career सांभाळत ती िविश ठ एका अ या येयाने 
अिधक कणखर बनते आिण 'मी सदु्धा एक आदशर् त्री 
बनून चांगले काम क  शकते' ही  िज  िनमार्ण करते. 
कतुर् वाची झालर, िनभर्यतेची ढाल  क न आपले 
अ टपैलू यिक्तम व िसद्ध कर यासाठी पुढाकार घेते 
आिण वतः या घरा याचे नाव उ वल कर यासाठी, यश 
संपादन कर यासाठी वतःला, career ला झोकून देते.  
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ित यात एक नवीन आ मिव वास िनमार्ण होतो. पुढील जीवन 
सुकर  हावे  हणून  ती  येयवादी  होते आिण आप या  िमत्र 
मैित्रणींसमवेत वैचािरक अ या पुढील ट यात वाटचाल करते. 
कॉलेज या  glamorous जगात  रममाण  होऊन पण गुंतनू न 
राहता  इथे लगाम घालावा लागतो तो अ या  िमत्रमैित्रणीं या 
आप या  जीवनातील  योगदानाचा,  जे आपले    हीत  जपतात 
आिण आप या सुखदःुखात सहभागी  होतात.  त्रीचे  प  प 
हणतात ते हेच का आणखी एक? 
बालपण, त णपण जपता जपता येतो क्षण तो लग्नाचा! िजला 
हाताचा पाळणा क न सांभाळल  या क येला सुिशिक्षत, सुंदर, 
कतर्बगार  हुशार आिण  वबळावर मोठा  होणारा असा जावई 
िमळावा  हेच  एका  मातेचे  व न  असते.  अथार्तच  िज या 
ित या निशबावरच ते अवलंबून असते.   ती   क या स तपदी 
ओलांडून आप या हक्का या घरी माहेरचे पाश सोडून सासरी 
रममाण होते. ती सुंदर त णी, नववधू या वेषात एका दसुर्यांच 
घरी  हणजेच  वतः या  संसारात  रम यासाठी ससंाराची 
जवाबदारी अंगावर घेत.े वताःची मानिसकता, नोकरी, 
career आिण मुख्यतः सवर् नाती जप यासाठी ती 
अक्षरशः तारेवरची कसरत करते. सहनशीलता सोशीकता 
आिण िज ीमुळे जगाशी टक्कर दे याचे साम यर् ित यात 

येते आिण पु हा समोर येते ते त्रीचे एका मैत्रीणीचे, 
मातेचे, मुलीचे, सूनेचे ,मावशीचे व काकूचे प!  
कोण आहे मी? मला काय करायचे आहे? कुठले क्षेत्र 
मा यासाठी योग्य आहे सां कृितक, कला , आ या मीक 
िक राजकीय? हे प्र येक त्रीने ठरव याचा हक्क ितला 
िमळावा आिण ित याकड ेबघ याचा समाजाचा टीकोन 
बदलावा हणजेच प्र येक यश वी पु षामागे एक यश वी 
त्री असते ही उक्ती योग्य ठरेल असे मला वाटत.े आज 
त्रीचे पाऊल हे प्र येक क्षेत्रात पुढेच पडणार याची खात्री 
मला आहे.    
त्रीशक्तीची ही िविवध पे मनात साठवत खरतर मी 
सुद्धा आज मातृ वा या उंबरठयावर उभी आहे. ही 
संसार पी नौका, परमे वराने िदलेले हे मातृ वाचे दान 
ि वकारत मी सवर् अडचणींवर मात क न  यशा या 
िशखरावर नक्कीच पोहचेन हीच परमे वराजवळ प्राथर्ना! 
हे ई वरा पुढील ज मी मला त्रीचाच ज म दे… शक्ती 
दे..  नकळतच मला हणावेसे वाटत,े 
मातृ वाचे प दावूनी ध य केलेस त्रीशक्तीला!  
वंदन माते तलुा सतत हे आिशष दे मजला !!
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ऑि टन मराठी मंडळ – मंगळागौर कायर्क्रम 

- मेधा कुळकणीर् 
मंगळागौर हा तसा सग या मिहलांचा िज हा याचा िवषय ! 

हा सण अमेिरकेत येऊनही िततक्याच उ साहाने साजरा 
करावा ही क पना जे हा आम या डोक्यात आली ते हा 
क्षणाचाही िवलंब न करता आ ही किमटीतील बायका 
लगबगीनं घरचं कायर् समजून मंगळागौरी या तयारीला 
लागलो. मंगळागौरीची फक्त मेल पाठवायचा अवकाश होता 
िक आ हाला भरभ न सवर् वयोगटा या मिहलांचा प्रितसाद 

िमळू लागला. बघता बघता कायर्क्रमाला येणार्या मिहलांची 
संख्या शभंरीवर पोहोचली आिण हा कायर्क्रम यश वी होणार 

याची आ हाला खात्री पटली. 
मंगळागौरी या िदवशी नटून सजून एक एक करता सग या 
मैित्रणी जमू लाग या आिण संपूणर् हॉलवर एक वेगळीच 

खुमारी चढली. एकूण एक मैत्रीणी ध माल खेळ खेळायला  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
अगदी उ सुक हो या. कायर्क्रमाची सुरवात पाच नविववािहत  
मैित्रणीनी मंगळागौरीची आरती क न केली. यानंतर पुढील 

दोन तास फुग या, क बडा, सासू सुनेचे भाडंण, उखाणे, िपगंा 
आिण िझ मा खेळत कसे गेले काही कळलंच नाही. मंगळागौर 

संगीत खुचीर् या पधने तर कळस गाठला. सवर् पधर्क 

िवजे यांना ‘नथीचं’ पािरतोिषकेही दे यात आले. 

कायर्क्रमा या शवेटी म तपैकी सामोसे, बटाटेवड,े बफीर् आिण 

प हे असा मपिरहाराथर् अ पोपहार झाला. आले या प्र येक 

मैित्रणीची ओटी भ न हळदी-कंुकू व केळ देऊन कायर्क्रमाची 
सांगता झाली ती आता ही परंपरा ऑि टन मराठी पिरवारात 

वषार्नुवष नक्की चालू ठेऊ अ या िनधार्राने !  
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ऑि टन िनसगर्दशर्न 

- सौ. तप या तपन भागर्व े

िनसगर् हटला की सवर्प्रथम डो यांसमोर उभी राहतात 

िहरवीगार वकृ्षव ली. सहािजकच आहे ते. पण िनसगार्चे रंग 

अनेक, पं अनेक. यातीलच एक रंग िनळा िनरभ्र 

आकाशाचा.  
िनसगर् याहाळाय या टीने हे ऑि टन पिह यांदाच पाहत 

असताना वत: या स दयार्ने सवर्प्रथम माझी टी आकषूर्न 

घेतली ती या िव ततृ, िनरभ्र, व , सुंदर आकाशाने.  

कालच भारतातून ऑि टनम ये आले, न हे कालच देशातून 

परदेशी आले. दपुार या जेवणानंतर बाहेर शतपावली घालीत 

असतांना अचानक वर आकाशाकड ेलक्ष गेलं, आिण एकदम 

त ध झाले…… वर आकाशात अलगदसा पुसटसा तांबडा, 
िनळसर पट्टा िक्षितजापयर्ंत पसरला होता. हळुहळू तो पट्टा 
एकदम प ट रंग धारण क  लागला व स तरंगी इंद्रधनु यात 

याचे पांतर झाले. येथील आकाश इतकं व छ व पारदशर्क 

आहे की क्षणभर मला समजलंच नाही की मी प्र यक्षात 

इंद्रधनु य पाहतेय की कॅनवॉसवरील िचत्र! ई वराने 

पसरिवले या प्रोजेक्टरवर िनसगार्चा लाई ह िसनेमा पाहून 

याक्षणी मी तृ त झाले. 

 
ऑि टनम ये आ यापासून जे हाही मी आकाशाकड े पाहते, 
ते हा ते हा अशीच त ध होते, मुग्ध होते, भानच हरपते. 
इतकं व छ, सुंदर, िनळंशार आकाश! पा यासारखं व छ व 

िनतळ, काचेसारखं पारदशर्क िनळं.  हो पारदशर्क! असं 
यासाठी हणते कारण यावेळी एकही ढग न हता आकाशात. 

नजर जावी ितथवर अवकाशाची पोकळी भेदनू जाईल इतकी 
िनळी पारदशर्कता या आकाशात िदसत होती. अवकाशच 

अवकाश - वर आकाशात आिण मा या मनातही. ती पोकळी  

जी कोण याही िमतींनी, पिरमाणांनी भ न काढता िकंवा 
मोजता आली नसती अशी! “ब्र मानंदी टाळी लागली 
आकाशा या पोकळीत, इंद्रधनुषी रंग घेऊनी आले आपु या 
ओंजळीत”.  

तु ही के हाही बाहेर पडलात की मु ाम आकाशाकड ेवर पहा 
आिण याहाळा याचं सौदयर्, पहा एकाच िन या रंगातून 

कशा अनेक छाया-प्रितछाया दाखिवत असतं हे  आकाश! 

 
वकृ्षव ली आ हा सोयरी वनचरी, वकृ्षव ली आ हा सोयरी  II 
पक्षी ही सु वरे आळिवती II तुकारामानंी िलिहले या या 
ओळींची ख-या अथार्ने प्रिचती मला ऑि टन या िहर यागार 

िनसगार्तच आली. बाहेर पडावं तर िजकड ेितकड ेिहरवंच िहरवं. 
िहर या वकृ्षांवर सकाळी सकाळी रंगीबेरंगी पक्षी आिण 

खा ताई एका झाडाव न दसु-या झाडावर िपगंा घालताना 
कधी पािहले का? सायंकाळ होताच हरीणांचा कळप याच 

िहर या वकृ्षांमागे तसेच िहर या तणृांवर लपाछपी खेळताना 
पािहलात का? नसेल तर पहा आिण िनसगार्चा आ वाद दो ही 
चक्षुंनी भरभ न लुटता येईल तेवढा लुटा. आता मला 
आठवतात बालकवीं या पंक्ती, घराघरांभोवती  पसरलेले  “ 
िहरवे िहरवे गार गािलचे, हरीत तणृां या मखमालीचे” कमी 
आहे ती या मखमालीवर खेळणा-या बालकवीं या िनरागस 

फुलराणीची! फुलराणी नसली तरी घराघरांभोवती अनेक 

रंगांची फुलझाड े आिण सुयर्िकरणे िटप यास आसुसलेली 
यातील फुले. रंगीत गुलाबाचंे ताटवे या ताटवे मात्र आहेत.  

ितसरी िनसगार्ची िकमया मला  ऑि टन या नदीत िदसली. 
काय कौतुक क  या नदीचं? मी तर अक्षरश: त डात बोटे 

घातली आ चयार्ने व कुतूहलाने! आयु यात इतकी सुंदर, 
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व छ, पारदशर्क व लाव यवती नदी मी कुठेच पािहली 
न हती जी ऑि टन या एका सावर्जिनक उ यानात पािहली. 
नदीचा रंग िनळसर िहरवा. भारतात इतकी वषर् रािहली पण 

या तीथर् न यांचं दशर्न मी क  शकले नाही ते साक्षात दशर्न 

मला या नदीत झाले. गंगा-गोदा-यमुना-सर वती अशा सवर् 
न या या खरोखरच कोणे एकेकाळी खुप पिवत्र व व छ 

मान या जाय या या सवर् न यांचं दशर्न मला एकाच नदीत 

झालं. सौदयर् होतं, साि वकता होती, व छतेत पािव यही 
होतं, पण भारतातील पुराणकाळातील इितहास मात्र न हता, 
तो केवळ भारतातच असू शकतो. इितहासातील पािव य ही 
एकच गो ट वजेची बाजू होती. ब स!  

 
सं याकाळी ित यावर पहुडलेलं पु हा ते व छ – सुंदर 

आकाश मला वारंवार खुणावत होतं. माझी या आकाशाला 
कॅमेराम ये बंिद त करायची घाई सु  झाली. खचाखच 

छायािचत्र े काढली , जी या लेखाबरोबर बाजूला दाखिवलीच 

आहेत. एकेका नवलाईत नटलेलं, रंगलेलं, सुयर्देवतेला 
आप या छातीवर ध न माझं वारंवार लक्ष वेधून घेणारं 

आकाश.   

सुयार् त होतानाचा नजारा तर पाह यासारखाच काय पण 

वाखाण यासारखा होता.  जसजसा सुयर् अिधकािधक अ ताला 
जा या या वाटेकड ेिवसावू लागला तसतसा आप या रंगछटा 
व पछटा ते बदलू लागलं. क्षणाधार्त तांबड,ं क्षणाधार्त िपवळं 

तर क्षणाधार्त िनळसर जांभळं. असे रंग जे बनवून बनवता 
आले नसते अशा नैसिगर्क रंगांची उधळण हे आकाश करीत 

होतं. सुयार्चं ग डस प्रितिबबं नदीवर पहुडलं होतं. नदीनेही 
ि थर प धारण केलं होतं, जणू एखादं जीवंत िचत्रच पाहत 

होते मी. हळुहळू मात्र ढगांनी गदीर् केली. सुंदर व छ 

आकाशात ढग नाचत नाचत, गजबजू लागले, गाऊ लागले- 

बागडू लागले. पांढरट काळसर, राखाडी, करड ेढग, पण तेही 
िपजंलेले ढगांचे झुबके! 

िकती सुंदर य होते ते!  

 
उजवीकड े िनरभ्र आकाशात सुयर् अ ताला जाताना िदसतोय 

तर डावीकडून राखाडी काळसर ढग नाचत नाचत गदीर् करत 

आकाशावर आिधप य गाजव यास स ज! पस  लागले 

इकड-ेितकड.े पण ते सुयार्पयर्ंत पोहोच याआधीच या मोहक, 

मादक सुयर्नारायणाने िक्षितजाव न धरणीमाते या उदरात 

प्र थान केलं. हो! धरणीमाते या उदरातच िशरताना िदसला 
मला तो नारायण इतक्या दु न. नदी या दसु-या तीरावर या 
िक्षतीजाव न. मादक नारायण यासाठी हटलं कारण तो मला 
या या वेगवेग या रंग टांनी मोहून टाकत होता. पुरी 
भारावून गेले होते मी या या िमि कल हस-या चेह-याने, 

या या ग डस लालसर पाने. नदीचं पाणी जे िनळसर िहरवं 
िदसत होतं ते मात्र आता तांबड ं केशरी झालं होतं, काही 
क्षाणासाठी का होईना असं वाटत होतं की जणू काही तो 
नारायण जाता जाता नदीत केशर िमसळून गेला होता. 
वेगळा वगर् पहायची गरजच उरली नाही.  मी तर िजवंतपणी 
वगर्सुख अनुभवत होते, िनसगार्चं सौदयर् प्राशन करीत होते. 
सुयर्नारायण जाता जाता सवार्ंवर केशर उधळून गेले. नदीचं 
पाणी, बाजुचे लांब उंच वकृ्ष, आकाश व आकाशाला 
झाकोळ याचा प्रय न करणारे काळपट करड,े राखाडी ढग, सवर् 
सवर्च तांबूस केशरी िदसू लागलं, पण क्षणभरासाठीच! 

काही क्षणात गदर् काळोखाने आपलं रा य सवर्त्र पसिवर्लं व मी 
एकदम जागे झाले िनसगार्यण-साखर िनदे्रतून. 

मी खुप पु यवान आहे हणूनच मला हा ई वराचा साक्षा कार 

झाला व मी हे वगीर्य सुखं अनुभवू शकले. 

ध यवाद ई वरा! 
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उंच उंच माझा  झोका  ग  ... 
- परेश केळवेकर 

 
पे्रम  ...  केवळ अडीच अक्षरे  ... पण ओठावर  येताच काळजात 
गुदगु या  हा यात. डोळे उघड े ठेवून जणू पाप यात हलकेच 
कुणीतरी गुलाबी वारे  फंुकले असावे  ... आिण ते झलेत झलेत 
आपण आपले सवर् व  कुणा यातरी  हवाली करावे  ... अगदी 
िबनधा तपणे. 

का कुणास ठाऊक, पण केसात अबोलीची वेणी माळताना सुद्धा 
केस भुरभुरतात ते हा  वाटते  ... जणू तो  इथेच आहे, मा या 
शजेारी ... आप या मादर्वी हाताने हळूच वेणीत गुंतत चाललाय 
...  याचा तो चोरटा  पशर् अंगावर रोमांच फुलवतोय ... उं ...  हंू 
... की मोरपीस ? क्षणभर आरशात पािहले आिण दचकलेच  ... 
हे काय ? आरशात मा या मागे कोण उभे आहे ? छे  !  हे कसे 
शक्य आहे ? तो तर मा यापासून एवढा लांब ... मग ... का मी 
िदवा व न पहातेय ? काय वेडबीड  नाही लागले मला ? मागे 
वळून पािहले तर कुणीच नाही. आज काल सारखे असे का होऊ 
लागले आहे बरे ? 
मी  पे्रमात पडलेय ? हो  ... नाही  ... काही कळेनासे झालेय. तो 
मात्र जवळ असला की सारं काही िवसरावेसे वाटत े ... तो कधी 
चोरपावली  येतो,  मा याशी  बोलतो  आिण  परत  चोरपावली 
िनघून जातो ... अगदी जाताना देखील आपली िनशाणी मा या 
ओठावर ठेवून जातो ... एक मंद ि मत ... पण, मग तो बोलतो 
ते नक्की काय बोलतो   ? भ्रमराने केलेली फुलाशी चे टा ... का 
समुद्रावरील  लाटांची  िकनायार्कढची ओढ  ...  का  पौिणर्मे या 
रात्री चाललेला चांद यांचा लपंडाव ... छे ... तो जे काही बोलतो 
ते काही औरच  ... आठवते  िमत्र  हणता  हणता साहेब चक्क 

पे्रमाची भाषा क  लागले होते ! 
पण मग ... सकाळी जाग येते ते हा चांदणे नसते .. 
फूल एकटेच वायार्वर झोके घेत असते ... समुद्रही कुठे 
तरी दरू  िक्षितजावर पळालेला असतो ... आिण मन 
क्षणभर सु न होते ... हे काय ? पे्रम ? याला िदसली 
ती फक्त मी ? पण या पौिणर्मे या रात्री याला कशी 

ओळखता नाही आली माझी सावली. जी कधीच मला 
एकटी सोडणे शक्य न हते. याचे लक्ष होते फक्त 
मा या डो यांकड.े याला हवे होते फक्त माझे काळीज. 
पण काळीज काय फक्त पे्रम कर यासाठी असते ? पे्रम 
... पे्रम ... हणजे नक्की काय ? ता यात प्र येकाला 
हवी असणारी काळजा या दखु यावर िनसगार्ने िदलेली 
औषधाची गोळी ? का खरच काहीतरी िन:सीम ... िनतांत 
... उ कट ... उ मादक ...  पण मग पे्रमातही का 
डो यात तरळतो खारट दविबदं ू .... झाली तर फुले ... 
नाहीतर िनखारे ... हो हो अगदी िनखारे सुद्धा ... बाई ग 
... अंगावर शहारा येतो ... मन … काळीज ... छे ... फार 
गुंतागुंत होत चालली आहे. मला नक्की काय हवे आहे ? 
तो ... की याचे पे्रम ... या या या मनाला िभडणायार् 
किवता ... 
पहाटे या थंडीत मनाचे झोके उंच उंच जाऊ लागले आहेत 
... या या पासून लांब ... पण मग पु हा तो िदसला तर 
? नाही ... आता हा झोका फक्त उंच जाईल ... उंच ... 
उंच. 
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िनवृ ता म न हे! िनवृर्ता म! 
- प. िद. गंगातीरकर 

 

आप या सनातन धमार्तील मनु मिृतप्रमाणे आप या 
आयु याचे ब्र मचयार् म,  गहृ था म,  वानप्र था म व  
सं यासा म  असे चार भाग केले आहेत. ब्र मचयार् मात  
आपण िव याथीर् असतो. गहृ था मात आपण वत: या  
कुटंुबात व वत: या यवसायात अथवा नोकरीत 
गुरफटतो व अथर्,  काम व धमर् या पु षाथार्ंची पालना 
करतो.  
नंतर येतो वानप्र था म व सं यासा म! 
वानप्र था माची मूळ क पना अशी की यवसायातून 
िकंवा नोकरीमधून िनवृ त झा यानंतर घराची कारभार 
मुलाकड े सोपवून व सवर् भौिगक सुखाचा याग क न 
वनाम ये आ मात राहायचे व समाजाची सेवा करायची. 
धमर् व मोक्ष या पु षाथार्ंचे पालन व अ यास करायचा. 
आिण या नंतर या सं यासा मात सवर् गो टींचा याग 
क न ई वराचे िचतंन आिण मनन आिण उपिनषदांचा  
अ यास क न मोक्ष िमळव याचा प्रय न करायचा.  
ह लीचा वानप्र था म हणजे नोकरी अथवा 
यवसायातून िनवृ त झा या नंतरचा जीवनक्रम. िनवृ त 
याचा अथर् (काम) संपलेली,  (कामाव न) परत आलेली 
यक्ती. िनवृ त जीवनाची साधारण क पना अशी की  
आरामशीर जीवन प दत, िफर याचा यायाम, ग पागो टी, 
थोडी फार नातवंडांची काळजी इ यािद.  
आधुिनक काळाम ये भारतात व प्रामखु्याने अमेिरकेत, 
िनवृ ती या िनरिनराळया क पना िनमार्ण झा या आहेत. 
नुक याच िनवृ त झाले या लोकाना शारीिरक वा 
मानिसक द्रु टीने आपण वदृ्ध झालो आहोत हे पटत नाही 
! यांना प्रवासाची हौस आहे आिण उरलेले जीवन 
आनंदाने व उ साहासाने जग याची िज  आहे. समाज 
सेवचेी भावना जागतृ आहे. जीवन मयार्दा वाढत आहे. 
रािहलेले जीवन आरामात न काढता अिधक िक्रयाशील 
कर याची जबरद त इ छा आहे ! 

हणून मला असे वाटते िक आपण आपली पवूीर्ची 
सं कृित व आजची खरी पिरि थती यांचा सम वय क न 
ग्रह था मानंतर आधुिनक िपढीसाठी एक नवा आ म 
तयार करावा ! 
पण नवा आ म तो िनवृ ता म न हे! तर िनवृर्ता म! 
िनवृर्त याचा अथर् समाधानी,  सुखी,  आरोग्यशील, 
पारमािथर्क,  काळजी मुक्त यक्ती !   
िनवुर्ता म  हणजे कामातून िनवृ ती झा यावर फक्त 
आराम कर याचा िनवृ ता म न हे तर िनवुर्ता म - 
ग्रह था माितल कतर् ये पूणर् झा या नंतरचा,  वतंत्र, 
काळजीमुक्त,  वावलंबी, िक्रयाशील, सुखी जीवनाचा, समाज 
सेवा व पारमािथर्क स याकड े वाटचाल करणारा सोनेरी 
आ म !  
असा हा िनवुर्ता म,  वया या साठ वषार्पासून ते जीवन 
समा तीपयर्ंत, अ याधुिनक, वानप्र था म व सं यासा म 
एकत्र करणारा, तीस-चाळीस वष िटकणारा, आनंदमय 
काळ.  
मा या मते िनवृर्ता माचे येय साध यासाठी,  आप या 
सं कृतीची व ह ली या पिरि थतीची मेळ घालून,  
खालील सहा अंगांची जोपासना करावी लागेल. सवर्च अंगे 
सवार्नाच जमतील असे नाही! वयोमानाप्रमाणे कांही 
अंगांच ेपालन कमी, काहींचे या त होईल.  
१. मानिसक क्षमता:  
नवे िशक्षण घेणे, िशकिवणे, अ यास, लेखन, वाचन, बुद्धीबळ 
/ िब्रज सारखे खेळ इ यािद.  
२. शारीिरक आरोग्य:  
प्राणायाम,योगासने, वजनाचे यायाम, छाती / दय सशक्त 
कर याचे यायाम,  टेिनस /गो फ / पोहणे इ यादी खेळ, 
समतोल, पौि टक व योग्य आहार, आयुवदाचा अ यास व 
पालन वगैरे.   
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३. कौटंुिबक सौख्य:  
मुला-मुलींना व सुना जावयांना मदत व िवचारले तरच 
मागर् दशर्न; पित प नी  यांनी एकमेकाची काळजी घेणे , 
नात -नातु  यांचे मनोरंजन व िशक्षण, इतर कुटंुिबयांशी 
चांगले संबंध इ यािद.  
४. आिथर्क सुरक्षा: 
िमळवले या संप तीची वदृ्धी आिण जपणूक,  स कायार्स 
आिथर्क मदत,  प्रवास, अनपेिक्षत आजार, अपघात, सकंट 
सहन कर याची िवमा योजना, वगैरे.  
५. पारमािथर्क मुमुक्षा:  
वधमर् पाळणे, कमर् कांड करत उपासना कांड व ज्ञान 
कांडाकड े वाटचाल, समाज सेवा,  िनसगर् काळजी,  िन काम 
कमर्, शांती कम इ यािद.  

६. सामािजक आधार:  
उदाहरणाथर्, िमत्र-मैत्रीणींचा सहवास,  एकमेकाना मदत, 
एकत्र खेळ व सहली,  िनरिनरा या मंडळात सहभागी, 
हा यवधर्न.   
िनवृर्ता माचे येय साधायचे असेल तर या सवर् अंगांचा 
आप या दररोज या िदनक्रमाम ये सामावेश करणे 
ज रीचे आहे! लौकरात लौकर आपली जीवन शलैी 
बदलावयास हवी! याची पूवर् तयारी ग्रह था मातच 
करायला हवी.  
जेवढा सवार्ंग प्रय न, तेवढा िन ुर्त मात आनंद  !
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आजचा िदवस असा जाईल 
- योतीिवर्षारद डॉ. अ ण खेळकर 

 

नम कार. मी अ ण खेळकर. खगोल शा त्राचा मी 
सखोल अ यास केलेला आहे. गणकशा त्रात मला गित 
आहे. खगोलशा ़ त्र व गिणत यांचा संगम योितषशा ़ त्रात 
होतो. हाय कूलमधे अस यापासून मला योतीमधे 
इंटरे ट होता. िमत्रमंडळीत मी योतीिवर्षारद, हणजे 
योती या िवषयाचा स या याला SME िकंवा subject 

matter expert हणतात तसा होतो. पण ित या 
ददुवाने ितचे एका अमेिरकेत डॉक्टर असले या NRI शी 
लग्न होऊन ितला देशांतर करावे लागले. ितचे भिव य 
जरी मी बदलू शकलो नाही तरी खगोल, सांख्य आिण 
कंुडली शा त्राचा उपयोग जनिहतासाठी करावा असे ठरवून 
मी योतीिवर्षारद अ ण खेळकर, मु.पो. नगर, िज हा 
अहमदनगर असा ट्र ट थापन केला. काही लोक असूयेने 
याला िम ट्र ट हणतात. कुठेलेही चांगले काम 
करणार् यांना अशा गो टींना त ड यावेच लागत.े स या 
मी अमेिरके या दौर् यावर आहे व आपला आजचा िदवस 
कसा जाईल हे सांग याचा मान मला िमळाला आहे 
याब ल भा कराचायार्ला नमन क न आपले आभार 
मानतो. 
मेष मेष हणजे एडका. एडके काय करतात? Butt 
heads. हणजे दसुर् या एडक्याशी डोक्याने मारामारी 
करतात. हात नस याने यांचाही नाईलाज आहे. इंग्रजी 
भाषा कशी चम कािरक आहे नाही? Butt. Head. 
शिरराचे हे अगदी वेगळे दिक्षणो तर भाग आहेत. यांची 
कसली लढाई? आप या मराठी भाषेत असे भलते प्रकार 
नाहीत याचा आप याला अिभमान हवा. ज्ञाने वरांनी 
हटलेच आहे. अमतृाते पैजा िजंके. मेष राशी या 
यक्तींना आजचा िदवस नेहेमीसारखाच जाईल. कामावर 
साहेबांशी बट हेड न केलेलेच बरे. भिगनींनी वतःची 
काळजी घ्यावी. चार तास खपून facebook वर 
लावले या फोट ना "nice pic" अशी दाद िमळेल. 

वषृभ बैलाला सं कृतमधे वषृभ हणतात. सं कृत भाषेचा 
कमी झालेला अ यास हेच भारतीय सं कृती या र् हासाचे 
कारण आहे, असे कॅनडात या एका मराठी प्रोफेसरचे 
हणणे आहे. तुमची रास वषृभ आहे यात कमीपणा 
नाही. शाळेत असताना "काय बैलोबा, िशरले का नाही 
डोक्यात? " असे वारंवार िवचारणार् या मा तरांना 
मायक्रोसॉ ट या टेशनरीवर पत्र िलहून, खरा बैलोबा 
कोण हे कळवायला हरकत नाही. दारी ठीक आहे. पण 
घरी ओ या या बैलाप्रमाणे वागून बायको या हण याला 
नंदीबैलासारखी मान हलवून गहृजीवनात शांतता आणावी. 
थंडीत सदीर्-पडशाचा त्रास होणाची शक्यता आहे. 
िव या यार्ंनी अ यास के यास यांना यश येईल. शतेकरी 
बांधवांनी झापा आधीच क न घ्यावा हणजे बैल गेला 
आिण झापा केला अशी अव था होणार नाही. 
िमथुन िमथुन हे बंगाली ऍक्टरचे नाव आहे असे वाटेल. 
पण िमथुन हणजे couple. मराठीत याला जोडी िकंवा 
जोडपे हणतात. मैथुन या िक्रयापदाची यु प ती िमथुन 
या श दात आहे हे सुज्ञां या लक्षात येईलच. मढकरांनी 
हटलेच आहे. "पहा िवचा न यांना कसली, मैथुनात रे 
असते िझगं". पण तुकारामाने हटले आहे "सुख पहाता 
जवापाड,े दःुख पवर्ताएवढे". एका हाताने टाळी वाजत 
नाही. पण चार हातांनी टा याच टा या वाज याची 
शक्यता असते. हणूनच नविववािहतांना "नांदा 
सौख्यभरे" असा आशीवार्द देतात. वैवािहक जीवन जर 
सुखकर हायला हवे असेल तर त ड उघड याऐवजी बंदच 
ठेवावे हे पु षबांधवांनी िवस  नये. Not tonight, I 
have a headache" ला टायलेनॉलची बाटली पुढे क न 
िवनोद करायचा मोह आवरावा. भीक नको पण कुत्रे 
आवर अशी अव था होईल. नोकरदार मंडळींनी ऑिफसात 
वेब सिफर्ं ग करताना काळजी घ्यावी. िव या यार्ंनी 
Catcher In The Rye वाच याऐवजी या कादंबरी या 
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िक्ल स नो स वाच या तर वेळेची बचत होईल. शतेकरी 
वगार्ने इलेिक्ट्रक मीटर बायपास करताना अ यंत काळजी 
घ्यावी. िवजेचा धक्का बस याची दाट शक्यता आहे. 
MSEB या इंिजनीअरला हुरडा चा न ही कामे क न 
घेणे बरे पडले. भिगनींनी दोन ऍि पिरन घेऊन पडून 
रािह यास िव ांती िमळेलच आिण strong message 
िद यासारखेही होईल. 
ककर्  कुणीस हटलय. वंदे मातरम, शडी कातरम. ककर्  
हणजे खेकडा. "बी. जी. जड।ेहातात कड।ेभाजतात 
पापड।ेखातात खेकड।ेआिण हणतात आ ही िह़-- ।" 
वगार् या ह तिकिखतासाठी ऊ फूतर्पणे िलिहलेली ही 
माझी किवता सरांनी फाडून फेकून िदली होती. जड े
यां या ना यातले होते हे मला माहीत न हते. सािह य 
क्षेत्रात सगळी विशलेबाजी आहे हे मला ते हाच कळले. 
पण अशा अडचणींचा मा यावर फारसा पिरणाम झाला 
नाही हे उघड आहे. असा य ते सा य करता सायास. 
तु हा ककर्  राशी या मंडळीचा वभाव जरा चावरा 
अस यामुळे आिण तुम या खेक यासारख्या आड या 
चालीमुळे "उगीचच वाक यात िशरत असतात" अशा 
गैरसमजूतींना तु हाला त ड यावे लागते. कुणी "आमचे 
विडल कलेक्टर कचेरीत मो या हु यावर होते" अशी 
बढाई मार यास "कलेक्टरचे पटे्टवाले होते का?" िकंवा 
कुणा या मुलाला मेिडकल कॉलेजात ऍडिमशन िमळाली 
तर " हणजे का पाउंडरची नोकरी िमळायची तरी खात्री 
झाली" असा आपला चावरा िवनोद सामा य मंडळींना न 
समजून भांडण तंटा हो याची शक्यता आहे. खुचीर्वर 
बसताना काळजी घ्यावी. थमटॅक्स पड या अस यास 
ईजा होईल. 
िसहं िसहं हा जंगलाचा राजा. याला कोणाचीही भीित 
नसते तशी तु हा िसहं राशी या मंडळींना कुणाचेही भय 
नसते. तुम या या धीटपणाची "fools rush in where 
angels dare not" अशी हेटाळणी बर् याचवेळा होते. पण 
यात जळ याचा भागच जा त असतो. जलजलसे मरगे 
तो िफकर नही है. िसहं जसा िशकारीची क टाची सारी 

कामे आप या िसिंहणींकडून क न घेतो तसे तु हीही 
घर या आयर्ि त्रयां या क टाळुपणाचा फायदा घेता. 
"इकडची काडी ितकड े करता येत नाही, खायला काळ 
भुईला भार, freeloader" असे अपश द तु हाला ऐकाव े
लागतात. घरी जरी िसहंासारखे वागलात तरी इंिडयन 
ग्रोसरी या दकुानात "आपके यहॉ ं फेटा चीज नही है 
क्या?" असा प्र न सरदारजी मालकाला िवचा  नये. 
कारण तो फे यात कधी राख घालेल हे सांगता येत 
नाही. मिहलांना शरेे पंजाब मधे जेवणाच ेयोग आहेत. 
क या आप या भारतीय समाजात मुलांना जा त मह व 
असते असा चुकीचा गैरसमज आहे. गरैसमज हा चकुीचा 
असणे हे कसे शक्य आहे हे माहीत नाही. पण आहे खरा. 
आप या बारा राशीं या राशीचक्रात क या रास आहे, पण 
पुत़्र रास नाही. याव न क येचे मह व िसद्ध होते. 
नाहीतर "पिहली बेटी आिण धनाची पेटी", "पहली बेटी 
आिण तूप रोटी" असे वाक्प्रचार आले असते का? माधुरी 
िदिक्षत आिण ऐ वयार् राय ही क यार ने चांगली की 
संजय द त आिण सलमान खान सारखे िदवटे िचरंजीव? 
पु षमंडळींना आपली रास क या अस याचे मनाला 
लावून घ्यायचे कारण नाही. सहचािरणी मिहनाभरासाठी 
भारतात गेली अस याने िरकामे घर खायला उठेल आिण 
यामुळे इंिडयन किसनो, पो र्सबार इ. िठकाणी वेळ 
काढावा लागेल. हेगास या िट्रपचाही योग आहे. 
यावसाियकांनी उि ट डो यासमोर ठेवून वाटचाल 
करावी. मिहलांना खरेदीची संधी आहे. 
तूळ तूळ राशीचे िच न हणजे तराजू. ह ली जे work-
life balance थोतांड माजलेले आहे याचा समतोल 
दाखवणारी रास तूला. मायक्रोसॉ टमधे काम करणार् यांना 
get a life आिण बोईंगमधे काम करणार् यांना get 
some real work done असा उपदेश कर यासाठीच 
ऋषीमुनींनी तूला हे िच न िदले असावे. तूला राशी या 
लोकांना सवर् गो टींचा समतोल करायची िकंवा याला 
analysis paralysis हणतात तशी सवय अस याने 
यांना िनणर्य घेता येत नाहीत. Buridan's Ass जसा 
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गवताचे दोन अगदी सारखे ढीग बघून हा खाऊ का तो हे 
ठरवता न आ याने भुकेने मरतो, तसे तलूा राशीचे त ण 
दोन सुंदर मुलींपैकी कुणाशी लग्न करावे हे ठरवता न 
आ याने आयु यभर ब्र मचारी रािह याची उदाहरणे 
आहेत. तुमचे तसे होऊ देऊ नका. िववाहो सुकांना 
िववाहाचे योग आहेत. पण तसे झा यास life balance 
ची वाट लाग याची शक्यता नाकारता येणार नाही. But 
hey, there is no such thing as free lunch. 
मिहलांनी आज वजन बघ या या नाद सोडावा. कारण 
वजनाचा मागर् भल याच का यातून जातो. यापारी 
मंडळींनी िदडदांडी या तराजूचा वापर के यास धं यास 
बरकत येईल. 
विृ चक विृ चक हणजे िवचंू. िह दीत याला िबचुवा 
हणतात. वैजयंतीमालाने हटलेच आहे. चढ गया पापी 
िबचुवा. भारतीय वांङ्मयात िवचंवाचे उ लेख खूप आहेत. 
नाथां या भा डातही "िवचंू चावला, िवचंू चावला" असते. 
िवचंवांना ऊ ण हवामान आवडत े हे ऍिरझोनात िरटायर 
हो या या बाता करणार् यांनी िवस  नये. रास विृ चक 
असली तरी नंतर तंतरायला नको. "चढ गया पापी 
िबचुवा" नंतर "सयाको देखके उतर गया िबचुवा" ची 
क पना खूप रोमिटक वाटली तरी सौभाग्यवतीसमोर 
नांगी टाकून वाग याची काळजी घ्यावी. कंटाळा 
आ यामुळे आज चाटभांडारात भेळपुरी, दही बटाटा पुरी 
खावी लागणार अशी सुवातार् कळेल. पण ती ऐकून 
आनंदाने उडी मारायचा मोह आवरावा. नाहीतर सूप, 
सॅलड मानगुटीवर बसेल व रसमलाई या ऐवजी झी 
टी हीवर या किरना कपूरला िडझटर् मानावे लागेल. 
शतेकरी मंडळींनी शतेावर जाताना िकंवा शतेाला जाताना 
िवचंू का याची काळजी घ्यावी व  को हापुरी जवळ 
ठेवावी. मिहलांना मानिसक समाधान िमळेल. 
धनु धनु राशीचा बर् याच वेळा धन असा उ लेख केला 
जातो. एकदा पैशाची चटक लागली की सगळीकड ेधनच 
िदसायला लागते हे बरे नाही. बर् याच वेळा मा या 
जोितषकायार् या समाजसेवेची "पैसे िदले तर काय हवे ते 

सांगतात" अशी टीका केली जाते. पण मी या याकड े
दलुर्क्ष करतो. धनु हणजे धनु य. भारतीय सं कृतीत 
धनु याचे मह व फार आहे. पुराणात धनु याचा उपयोग 
फक्त िशकारीसाठी न होता मुली पटव यासाठीही होत 
असे. सीता, द्रौपदी यां या वयंवरात the real hero 
was धनु य. सीता, द्रौपदी सारख्या सुंदरी जवळ 
अस यातरी distract न होऊन पण िजंकणार् या 
पु षो तमांना माझ े नमन असो. Then again you 
have to wonder about their priorities. सवर्सामा य 
पु षांचे "who cares about the eyebrows" 
(Seinfeld, episode 33) असे मत असले तरी 
धनु याकृती सुंदर भुवया असले या नाियका परुातन 
वांङ्मयातही नेहेमी िदसतात. शाकंुतला या पिह याच 
अंकात, धनु याकृती भुवया असलेली शकंुतला िप्रयंवदेला 
"तू मा या कंचुकीची गाठ आज फारच घट्ट बांधली 
आहेस" अशी तक्रार करते. आता शकंुतले या भुवया 
धनु याकृती आिण सुंदर हो या असे कािलदासाला सरळ 
सांगता आले असते. यात ितची घट्ट कंचुकी कशाला 
काढायची? यायला, हे लेखक फार चालू असतात. धनु 
राशीं या पु षमंडळींना आजचा िदवस risky आहे. 
िन काळजीपणे मेसीज या आ चयर्कारक-कंचुकी या 
जािहराती याहाळत बसलात तर घरात भां याला भांड े
लागायची शक्यता आहे. जेवणाचे वांदे झाले तरी risk 
management हणून फूड चॅनलवर िजयाडा 
बघ याऐवजी बेअरफुट कॉटेंसा बघावा. बागवानमधली 
ड्रीम ग्रडमा बघत बसले या आजोबांना मुलानंी िड टबर् 
क  नये. 
मकर मगरिमठी ही काही साधीसुधी िमठी नसते. आिण 
आप या नेहेमी या िमठी सारखी ती मीिठही नसते. 
मगरिमठी is a life and death situation. आपणा 
मकर राशीकरांनी एखादी गो ट करायची ठरवली हणजे 
ितला मगरिमठी घालून तडीस यावी. हणजे महल ने 
छीन िलया बचपनका यार मेरा हणायची वेळ येणार 
नाही. आला िदवस seize the day क न काम के यास 
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तु ही कृतीशील बनाल. कामािनिम त प्रवास होईल. 
यामुळे खा या, िवशषेतः िप याकड ेलक्ष ठेवावे. तुम या 
आशा प लवीत करणारे ग्रहमान आहे. पण अशा वेळीही 
रिववार या जपात खंड पडू देऊ नका. जप जप जप रे. 
जप रे प्रीतकी माला. राजकपूरला मीनाकुमारी िमळाली 
नाही तरी तु हाला एखादी ब्र मकुमारी िमळेल. मिहलांना 
नॉडर् ट्रॉमचे िग ट सिटर्िफकेट िमळायची शक्यता आहे.  
कंुभ िफर या चाकावरती देशी तू मातीला आकार, िवठ्ठला 
तू वेडा कंुभार. आकार देणारा तो कंुभार. आिण आकार 
िदलेला तो कंुभ. माठ. पण तुमची रास कंुभ आहे हणजे 
तु ही माठ आहात असे नाही. "Life is like water 
dripping from earthen pot. You only know 
when it is seeped away", आ स हक् ले हणाले 
आहेत. एकंदरीत कंुभ रास फारच brittle, fragile 
समजली जाते. यांची िन चयशक्ती कमकुवत असते. 
कंुभ रास आिण कंुभ लग्न असले की डाएटचा नाद 
सोडावा. डॉक्टरांनी सांिगतलेला डाएट जेवाय या आधी 
खायचा का नंतर असा यांना प्र न पडतो हा कंुभ रास 
असले यांचा दोष नाही. शाळेत सारखा "शुभं आहेस" 
असा नकारा मक उ लेख झा याचे हे पिरणाम. 
मॉटेंसरीचे सगळे तज्ञ  भारत सोडून येथे आ याने बे्रनड्रने 
झा याचा दु पिरणाम. कंुभ राशीला स या साडसेाती सु  
आहे. यावर उतारा हणून "क बडी पळाली" साडसेात 
वेळा ऐकावे. या गा यापुढे शनीचाच काय पण कुठ याच 
ग्रहाचा िटकाव लागणार नाही. दशमग्रह included. 
मीन मोठा मासा छो या माशाला खातो. यामुळे 
तुम यासारख्या मीन राशी या यक्ती सवार्ंशी जुळवून 
घे याचे प्रय न करतात. मनुमाशाचा जलप्रलयात जगाला 
तारणारा मोठेपणाही आप यात आढळतो. "पा यामधे 
मासा झोप घेई कैसा" तुकारामाने हटले आहे. तु हाला 
जा याच कमी झोप लागते. ह ली या केबल टी ही, िडश 
नेटवकर् , इंटरनेट, आयफोन, िवटर, सोशल नेटवकर्  इ. 
नॉन टॉप ि ट युलेशनमुळे झोपेचे खोबरे होऊन 
िनद्रानाशाचा त्रास हो याची शक्यता आहे. पण यावर 

आता नवीन उपाय आहे. माझ े "मी पािहलेला अमेिरका" 
(जादगूार रघुवीरां या "मी पािहलेला रिशया" सारखे) 
नवीन पु तक प्रिसद्ध झाले आहे. याचा वापर क न 
बघावा. मा या कुजकट िटकाकारांनी यावर 
"िनद्रानाशावर रामबाण उपाय" अशी अवा तव टीका केली 
आहे. अमेिरकेचे अंतरंग कळले नाही तरी झोप चांगली 
होईल. दहा डॉलर पाठिव यास घरपोच िमळ याची 
यव था होईल. शनी कंुभ राशीत अस याने मीन राशीला 
साडसेाती सु  होणार आहे. याचे दु पिरणाम 
टाळ यासाठी पूवर्ज मी या पातकांच े प्रायि चत घ्यायला 
हवे. मीन रास बारावी अस याने "अहो जाऊ या ना 
घरी, वाजले की बारा" हे गीत बारा वेळा ऐकत जावे. 
हणजे या कटकटीपुढे साडसेाती काहीच नाही असे 
वाटायला लागेल. सॅमन खा याचे योग आहेत. 
आजचे िवषेश 
नगर या अरिवदं िनसरड े यांचे पत्र आले आहे. यांची 
रास मीन आहे व लग्नही मीन आहे. ते िलिहतात, 
"खेळकरसर, मी काही वषार्पूवीर् तु हाला पत्र िलहून 
भिव य िवचारले होते. आज नवीन प्र न आहे. तु ही 
याचे उ तर याल अशी आशा आहे." 
"अरिवदंराव, मला सर वगैरे हणलेले आवडत नाही. 
अशा औपचािरकपणाची गरज नाही. मला फक्त डॉ. 
खेळकर हणावे. दहा बारा वषार्पूवीर् तु ही मला "माधुरी 
िदिक्षतला मंगळ आहे का?" असे िवचार याचे आठवते. 
ते हा तु हाला कडक साडसेाती चालू होती, यामुळे 
तु हाला हवा तसा योग येणे अवघड होते. िशवाय मी 
सांिगत याप्रमाणे दर शिनवारी शिनमहा य 
वाच याऐवजी तु ही रोज िक्मणी वयंवर वाचले. याचा 
पिरणाम उलटाच झाला. तुमचा शनी वक्री झाला आिण 
डॉ. ने यांचे उखळ पांढरे झाले. उपरवाला देता है तो 
छ पर फाडके देता है, असे यालाच हणतात. 
िक्मणी वयंवर वाचायची घाई के याने सातार् या या 
छबीशी तु ही िववाहबद्ध झालात. तुमची छोटी आता 
सात-आठ वषार्ची झाली यात आ हाला आनंदच आहे. 
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छोटीला तु हाला होता तसा मंगळ नाही ही गो ट उ तम 
झाली. ने यांशी याहीसंबंधाब लचा तमुचा प्र न अप्र तुत 
मुळीच नाही. आप याकडून होईल ते प्रय न करायला 
काहीच हरकत नाही. प्रय ने वाळूचे कण रगडता तेलही 
गळे. ह ली फॅ्रिकंग करतात तसे. छबी या कंुडलीत 
चा द्रबळ कमी आहे. ते वाढव यासाठी आमचे काही खास 
मंत्र आहेत. १००१ . या नॉिमनल फीमधे त े उलट 
टपाली पाठव यात येतील. याची यव था होईपयर्ंत 
छोटीसकट सहकुटंुब "झलक िदखला जा" नेमाने बघायला 
सु वात करावी. यामुळे तु हा बाप-लेकीचा, दोघांचाही 
फायदा होईल. छोटीला डा स क्लासमधे घालून "धक धक 
करने लगा" पासून "चोलीके िपछे क्या है" पयर्ंत प्रगती 
झा यावर ितला माधुरी िदिक्षत यां याच डा स क्लासमधे 

दाखल के यास योग ये याची शक्यता वाढेल. आम या 
गु ं नी िदले या स तक यकां या खालील मंत्रस तकांचा 
आम या स तपदीला जरी उपयोग झाला नाही तरी 
नेमाने मरण के यास तु हाला नक्कीच होईल.  
छोटी या बािशगंबळात टार पॉवर यावे हणून 
"मधुबाला, मधुबाला, जय जय वैजयंतीमाला" हा आप या 
वाडविडलांनी िदलेला मंत्र आ ही तु हाला िवनामू य देतो. 
यानंतरचे रेखा, जयाभादरुी (या पैकी फक्त एकच मंत्र 
हणावा. कारण उघड आहे), शिमर्ला, राखी, हेमा 
मािलनी, ीदेवी, ऐ वयार् राय आिण सातवा, Seventh 
Heaven िकंवा कंुडिलनी-किरना यांचा मंत्र प्र येकी १००१ 
.त घरपोच िमळेल. 
कळावे. लोभ असावा. 



4BHK Apartments & Penthouses 
@ Pune, India 

 Pune, India beckons the non-resident Indian 
investor like never before. Estado Properties 
has adopted a different way of doing 
business in this emerging market. It believes 
in, not just fulfilling the commitments but in 
delivering more than what is committed to its 
clients. 
With the USD having touched a benchmark 
INR conversion value, it gives you an 
opportunity to maximize the returns on your 
investment in India. To further enhance your 
returns Estado offers AMM members a 
special package, which includes all the costs 
(Agreement Value + Taxes) to purchase an 
elegant 4BHK apartment/Penthouse at 
Estado Presidential. In this festive season it 
will cost you USD 3,00,000* (all inclusive.) to 
purchase an apartment with us. 

Amenities: 

 Private plunge pool in each apartment
 Multi-purpose Presidential Lounge
 Generator back up for all common areas
 Video door phones in each apartment
 Separate access for servant's room
 Fire fighting system
 Rain water harvesting
 CCTV - surveillance for entire property

4BHK Apartments (3353 sq.ft.) 
4BHK Penthouses (4943 sq. ft.) 
Possession in December 2013 

Call: +91 9665588444 
E-mail: info@estadoproperties.com 

www.estadoproperties.com 
*Note: USD 3,00,000 is the starting price
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नमर्दा पिरक्रमा 
सौ. उषा ीकांत जोशी.  
(सौ. िप्रया डांगेची आई) 

 
नमर्दा पिरक्रमा करणे हे आम या बाबतीत अशक्य कोटीतली 
गो ट वाटत होती. कारण जानेवारीत थंडी या िदवसात गार 
पा याने उघ यावर आंघोळ आिण इतक्या लांबचा प्रवास! बरे 
वय हणावी तर पाउणश ेवयमान ओलांडलेले हे आिण याच 

जवळ पासची मी! जर त येती िबघड या तर मुली हणतील 

घरात व थ बसायचे सोडून तु हाला कोणी हे नसते उ योग 

सांिगतले? इ छाशक्ती जबरद त होती आिण परीक्रमे वरची 
बरीच पु तके पण वाचली होती. यात यांनी सांिगतले होते 
की तु ही मनाचा िन चय केलात की रेवा माई घडवून आणते. 
आ ही एकूण सोळा जण होतो. रे वेने उ जैनला गेलो आिण 

तेथून सगळा प्रवास गाडीने केला, आम या बरोबर एक बाई 

हो या: या, यांचे िम टर आिण मुलगा, गाडीने दोनदा 
पिरक्रमेला िनघा या, एकदा गाडीला अपघात झाला, एकदा 
घरी चोरी झा याचे समजले, आिण आता ितसर्या वेळी या 
एक याच आम या बरोबर आ या हो या. पिरक्रमा पुरी 
हायला सुद्धा योग लागतो. उ जैनला खूप देवळे बघीतली. 
ितथेच कालभैरवाचे देऊळ आहे. या या त डात दा  ओतून 

नैवे य यायची पद्धत आहे.  

ओंकारे वरला पिरक्रमेचा रीतसर संक प सोडून सु वात 

केली. परीक्रमेची िजथून सु वात केली ितथेच सांगता 
करायची असते. परीक्रमे दर यान मैया पार करायची नाही . 
रोज ित यात नान करायचे आिण पुजा करायची . नमर्दा 
मैया कुमािरका अस यामुळे मुलींना िशर्याचे जेवण देऊन 

( याला कढाई हणतात) सु वात आिण सांगता करायची 
असते. 
पिरक्रमेसाठी नमर्देची लांबी बस ने ३७१२ मैल व पायी २९५० 

मैल आहे. प्र यक्ष नमर्दा नदी १३१२मैल लांब आहे. ितला 
अनेक उपन या येउन िमळतात. पूवीर् लोक पायी पिरक्रमा 
करायचे. याला साधारण ३ वष ३ मिहने लागतात. यात 

चातुमार्सात ४ मिहने आहे ितथेच थांबायचे आणी चातुमार्सा 

नंतर परत पिरक्रमा चालु करायची. शलूपाणी हणून दिक्षण 

तीरावर जंगल आहे. तेथील आिदवासी लोक पिरक्रमावासींना 
लुटत असत . यांना मामा हणतात. ते वत:ला नमर्देचे 
भाऊ हणवतात. पण आता गाडीने हा प्रकार घडत नाही. या 
मानाने प्रवास खूपच सुकर झाला आहे. तरी सुद्धा दहा-दहा 
तासांचा रोज प्रवास करावा लागतो. आ हाला सुरवातीलाच 

आम या संयोजकांनी सांिगतले होते की ही टुर नाही, यात्रा 
आहे. यात तु हाला चहा-पाणी, ना ता , दो ही वेळेचे जेवण 

आ ही यव थीत गरम देऊ. पण अंघोळीला नमर्दा मैया 
आिण वा त य धमर्शाळेत िकंवा आ मात करायला लागेल. 

यामुळे सकाळी ५ ला उठून चहा-पाणी झाले की आपले कपड,े 

नमर्देत सोडायचे िदवे आिण कुमािरकांना यायला िरिब स, 

िटक या, बांग या ने या हो या ते सगळे घेऊन अंघोळीला 
जायचो. साबण न लावता अंघोळ करायची आिण कपड े

धुवायचे, ितथेच कपड ेबदलायचे. या सग या गो टी कोणी न 

सांगता लवकर घडाय या कारण खूप वारा असायचा. मग 

पूजा, आरती आिण प्रसाद झाला की धमर्शाळेत परत. 

नदीिकनारी आिदवासीं या मुली असतच . यांना आणले या 
व तू देत असु. यातील िकतीतरी मुली आ ही सोडलेले िदवे 
दोन हातात ध न पोहत जात व आत जाऊन सोडत. यांना 
अगदी थो या पैशांची अपेक्षा असे.  

धमर्शाळेत आलो की ना ता-चहा झाला की गाडीत! सात-

साडसेात ला प्रवासाला सुरवात झाली की एक-दीड ला 
साधारण जेवायला थांबायचो. जेवण भ या पहाटे उठून तयार 
केलेले असायचे. gas वर गरम क न आ हाला यवि थत 

वाढत असत. एके िठकाणी बंग याचे बांधकाम झाले होते 
तेथील मालक हणाला की पिरक्रमावासी जेवले हणजे 

आमची “वा तूशांत” झाली. पिरक्रमा वासीब ल ितकड ेफार 
आदर असतो. साधारण चार ला चहा आसे आिण पाच-साड े

पाच ला प्रवास थांबे. आ म िकंवा धमर्शाळा ठरले या 
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असतात. लागलीच दसुर्या िदवशीचे आंघोळीचे कपड े वगैरे 
काढून ठेवायला लागत कारण आमचा ना ता होवो तोवर 
आमचे सामान गाडीवर चढवलेले असे. आ ही जेवाय या 
वेळी कंुपणावर कपड े सुकवत असू. आ ही ओंकारे वर, 
अ जेड, भालोद, क पोर, नारे वर, ग डे वर, माहे वर, 
सह त्राधारा, बडवाह, बेडाघाट, अमरकंटक, नेमावर, 
महाराजपुर आिण परत ओंकारे वर असा प्रवास केला.  

 
 

कटपोर ला मैया जेथे समुद्राला िमळते तेथे समुद्रातून दसुर्या 
तीराला जायचे असते (मैया पार करायची नाही ) यामुळे 

भरती या वेळी नावा िकनारयाजवळ आणता येतात. आ ही 
पहाटे दोन-अडीच वाजता समुद्रावर गेलो. सामान बसने 

पलीकड े गेले होते. फक्त आपला जीव सांभाळून जायचे. 
हातात च पल, गुढघ्या पयर्ंत कपड े घेऊन िचखलातून नाव े

पयर्ंत जायचे हणजे िद य होते. एक पाउल टाकावे तर पिहले 

पाउल आधीच जागा सोडायचे. नावा यांनी भराभर सग यांना 
अक्षरश: आत खेचले. साड ेतीन- चार तासांचा प्रवास क न 

पलीकड ेउतरलो ते कंबरभर पा यात! परत िचखल परेड चालू. 
पण प्र येक जण एकमेकांना ध न चालत होते. आिण ‘नमर्दे 

हर’ हणजे मा या अहंचे, आवडी -िनवडी, िवकाराचे हरण 

कर, असे हणत होते. सह त्राधारा येथे सह त्राजुर्न राजाने 

नमर्देला आप या सह त्र हातांनी अडिव याचा प्रय न केला 
होता अशी आख्याियका आहे. मला वाटते पा या या 
प्रवाहामुळे हजारो कातळ िझजले गेले आहेत यातून पा याचा 
प्रवाह सह त्रधाराने वाहातो हणून कदािचत हे नाव पडले 

असेल. तेथे काही मुले वीस पये घेऊन प्रवाहा या व न 

सह त्राधारामधून खाली उ या मा न दाखवत होती. बेडा 
घाटला नावेतून प्रवास करतांना उंच उंच आिण वेगवगे या 
आकाराचे व रंगाचे संगमरवरी खडक नेत्रसुख देत होते. ितथेच 

नमर्दे या प्रवाहात कोणाला गणपतीच ेआकार, िनरिनरा या 
आकारांचे गोटे िमळाले. अमरकंटकला नमर्देचे उगम थान 

आहे. तेथे कंुडा या काठावर िशविलगं होते. याला भला मोठा 
नाग वेटोळे घालून बसला होता व दसुरा नाग ओमं चा आकार 
क न बसला होता. आमचा साचल लाग यावर त े पा यात 

गेले. ओंकारधरेला आ यावर नमर्दा पूजन क न पिरक्रमेची 
िरतसर सांगता केली.  
प्रवासात आ हाला गरीबातला गरीब माणूस ४-८ आणे देऊन 

सांगे ‘मैयाला या, आमचा नम कार सांगा’. ओंकारधरेला 
पायी पिरक्रमा पूरी क न आले या मायालेकी भेट या. यांनीं 
सांगीतले की यातील मुलीचा मोठा मुलगा पिरक्रमा सु  

असतांनाच अपघातात वारला. पण आ ही जाऊन काय 

करणार? मैया परीक्षा पाहते आहे. आ ही आता ३-३ll वषार्ंनी 
घरी जाणार आहोत. यांनींच नमर्देला साडी नेसवली. खरेतर 
शलूपाणी जंगलात यांना लटुले होते पण लोकांनी मदत केली 
व एकीला एक अशा ११ सा या िशवून या ितरापासून ते या 
ितरापयर्ंत नावेतून जाऊन साडी बांधायची हणजे मैयाला 
साडी नेसवणे होते. यात खुपजण मदत करतात. परीक्रमे 

दर यान एकदा तरी अ वथामा, नमर्दा मैया या नाही तर 
या पाने आप याला दशर्न देते असे हणतात. यालाही 
थोर भाग्य लागते.  
बर्याच लोकांनी आ हाला िवचारले की परीक्रमे दर यान 

तु हाला काही प्रिचती आली का? तर आ ही सांगतो की माझी 
गुढघे दघुी यांचे बायपासचे ऑपरेशन, ३५ वषार्चा डायबेटीस, 

या सग या सकट आमची यात्रा नमर्दा मैया या कृपेिशवाय 

िनवीर्घ्न कशी पार झाली असती? िहच आ हाला आलेली 
मोठी प्रचीती, नाही का? 

नमर्दे हर! नमर्दे हर!! 
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मंगलायन 

- आनंद वाळंुजकर 
 
या िदवाळीत सवार्त उंच रॉकेट उडाले ते इ ो चे ! आप या 
सवार्ंना अिभमान वाटावी अशी कामिगरी करीत साधारण ७८ 

िमिलअन माई स दरू असले या मंगळाकड ेआप या यानाने 

यश वी कूच केली. अनेक बाबतीत पृ वीशी साध यर् 
असले या मंगळ ग्रहाचे आकषर्ण आप या भारतीय लोकांना 
नवीन नाही. िकंबहुना पित्रकेतील मंगळ प्र यक्ष आहे तरी 
कसा याचे कुतुहूल आप यापैकी अनेक जणांना िनि चत 

आहे.  

मंगळाला सॉिलड surface आहे, आप यासारखे ऋतू आहेत, 

आिण मुख्य हणजे मंगळावर पाणी आहे. अंटािक्टर्का 
खंडापेक्षािह कमी तापमान असले या या ग्रहावर वातावरण 

मात्र नाही. मंगळाचा एक िदवस हा आप यापेक्षा थोडासा 
मोठा हणजे २४ तास आिण ३९ िमिनटांचा असतो. 
पृ वीवरील एक वषर् ३६५ िदवसांचे तर मंगळावरील ६८७ 

हणजे आप यापेक्षा जवळ जवळ दु पट मोठे असते.  
थोडसेे मोिहमेिवषयी 
खरे तर इ ो ने तयारी केली होती चांद्रयान २ ची. परंतु ही 
मोहीम रिशयाने तांित्रक कारणामुळे भारताला यानाचे काही 
भाग दे यात दशर्िवलेली असमथर्ता आिण आपला वतःचा 
Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) 

कर यात इ ोला आलेले अपयश यामुळे बारगळली. 
नजीक या काळात मोठा उपक्रम नस यामुळेही इ ोने 

मंगळाची मोहीम कदािचत अिधक जोमाने राबवली. चीनला 
यांचे मंगळावर यान सोड याचा उपक्रम २०११ म ये 

फस यामुळे ,तांित्रक वरचढपणा दशर्व यासाठी देखील 

भारताने मंगल मोिहमेला िहरवा कंदील दाखवला. 
पृ वी या कक्षेतुन मंगळा या कक्षेत यान सोडणे, बल आिण 

कक्षेचे गिणत सोडवणे, दरू अंतराळातील संपकार्चे तंत्रज्ञान 

अ यासणे, यानाची वयंचिलत प्रणाली तपासणे ही 
मोिहमेची प्रमुख उि टे आहेत. याच बरोबर शा त्रज्ञ 

वेगवेगळे प्रयोगही करणार आहेत. मोहीम जाहीर 
झा यापासून इ ो ने ११ प्रयोगांची प्राथिमक िनवड केली 

होती. परंतु केवळ १५ िकलोचे शा त्रीय उपकरण ने या या 
मयार्देमुळे पाचच प्रयोग ही मोहीम अंतराळात नेऊ शकेल.  

कुठेही जाताना आपण इंधन कमीत कमी कसे वापरता यॆइल 

याचा िवचार करतो. ही मोहीम देखील याला अपवाद नाही. 
यासाठी, पृ वी या शवेट या कक्षेतून यान hyperbolic 

मागार्ने पृ वी या प्रभावातनू (ि फअर ऑफ इ लुअ स ) 

बाहेर पडले. बाहेर पडताना यान पृ वी या कक्षेचा वेग अिधक 

पाच इंिजनांनी िदलेला १.५ km/s वेगाचा वापर करेल. 

पृ वी या कक्षे या प्रभावातून बाहेर पड यावर मंगळा या 
कक्षेत पोच यापूवीर् यान सूयार् या कक्षे या प्रभावाम ये 

साधारण १० मिहने असेल. एकदा मंगळा या कक्षेत 

पोहोच यावर प्र यक्ष मंगळापयर्ंत पोहोच याचा मागर् मात्र 

अितशय अचूकतेने काढायला लागतो. सुयर्, पृ वी आिण 

मंगळ एकमेकां या ४४ अंशात असतात या वेळेला आिण 

जे हा मंगळ पृ वी या सवार्त जवळ असतो या अचूक वेळेला 
यानाला मंगळा या कक्षेत प्रवेश करावा लागेल. जरी मंगळाच े

पृ वी पासून सवार्त जवळचे अंतर ५५ Mkm असले तरी यान 

मात्र मंगळापयर्ंत जाऊपयर्ंत जवळ जवळ ६५० MKm अंतर 
प्रवास करेल. याचे प्रमुख कारण हणजे कक्षेतील प्रवास 

प्र येक वेळी सरळ िदशनेे करत येत नाही, तर तो मंगळा या 
या वेळे या िदशवेर सतत बदलावा लागतो.  
यानाचे दळणवळण 

यान जे हा प्र यक्ष मंगळा या कक्षेत पोचेल ते हा ते 
पृ वीपासून इतके दरू असेल की इ ो ने यानाला िदलेला संदेश 

आिण यानापासून इ ोला परत येणारा संदेश यांम ये कमीत 

कमी ६.८ आिण जा तीत जा त ४३ िमनटे एवढा वेळ लागेल. 

या दर यान यानाला अचूक िदशा दे यात जर अपयश आले 

तर यान अंतराळात हरव याची सहज शक्यता आहे. हणून 

इ ो या शा त्रज्ञांनी यानावर वयंचिलत प्रणाली बसवली 
आहे. ही प्रणाली यानावर असले या िविवध sensors चा 
वापर क न यानाला जो पयर्ंत पृ वी व न संदेश येत नाही 
तोपयर्ंत यानाला सुरिक्षत ि थती म ये आणायचे काम करेल. 
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उदाहरण यायचे झाले तर, यान जे हा मंगळा या कक्षेजवल 

पोचेल, यावेळेस जर एखा या इंिजनाचे काम बरोबर झाले 

नाही तर ही वयंचिलत प्रणाली िवमाना या ऑटो पायलट 

प्रमाणे यानाचे सुकाणू हाती घेवून यानाला योग्य िदशा 
दाखवेल.  

यानावर जी पाच प्रयोगाची उपकरणे बसवली आहेत 

यामधील एक उपकरण मंगळावरील methane वायूचा शोध 

घेईल. नासा या Curiosity ने जरी मंगळावर methane नाही 
असा िन कषर् काढला असला तरी Curiosity चे वावर याचे 

मयार्िदत क्षेत्र लक्षात घेता मंगळावर पूणर्पणे methane नाही 
असे हणणे बरोबर नाही असे आप या शा त्रज्ञांचे हणणे 

आहे. methane हा वायू प्रामुख्याने ग्रहावरील जैिवक 

अि त व िसद्ध करतो यामुळे मंगळावर खरोखरच परग्रही 
आहेत का याचा शोधही ही मोहीम घेईल. याचबरोबर 
बाकीची उपकरणे मंगळाची ऑ टीकल आिण थमर्ल 

छायािचत्रे काढणे, मंगळाचे वातावरण अ यासणे हे प्रयोग 

करतील.  

मानवाने १९६४ पासून आ तापयर्ंत मंगळावर अनेक मोिहमा 
ने या.सवर् प्रथम अमेिरके या मिरनर ४ ने मंगळाची 
छायािचत्रे आप याला पाठिवली. रिशयाने १९७१ ला पिह या 

प्रथम थेट मंगळावर यान उतरवले. या यानाने मंगळावर 
उतर यावर १५ सेकंद पृ वीशी संपकर्  साधला आिण नंतर ते 
नाहीसे झाले. यानंतर रिशया आिण अमेिरकेने १९७५ , १९८८ 

, १९९२ आिण १९९६ साली मंगळावर यश वी मोिहमा ने या. 
भारताने मात्र पिह याच प्रय नात यश वी मोहीम नेवून 

आप या मुकुटात अजून एक मानाचा िशरपेच खोचला आहे हे 

मात्र िनि चत ! 

हे खरे िहरो  
भारतातील सवर् प्रकार या िमिडयाने या मोिहमेला ठळक 

प्रिसद्धी िदली. रोजरोज या बा कळ, िनरथर्क आिण 

नकाराथर्क बात यांम ये कुठे तरी आप या देशाम ये चांगले 

घडत आहे आिण ते छापायची आपली जबाबदारी आहे या 
भूिमकेने िमिडया ने या बातमीकड े पािहले याब ल यांचे 
अिभनंदन करायला हवे. फक्त अिभनेते आिण खेळाडू हे िहरो 
नसून अ नादरुाई, राधाकृ णन यासारखे शा त्रज्ञ हे िह 

आप या देशाचे नेते आहेत आिण यांचासारख्यांचे आदशर् 
आप या पुढ या िपढीला असावेत िह संक पना जनमानसात 

जू होत आहे याब ल आपण अिभमान बाळगायला हवा.  
 
Anand.Valunjkar@Gmail.com
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िवसावा 
- लीना घारपुरे 

 

र ता संपतो ितथं टोकाला एक मोठा गुलमोहर आहे आिण 

लागूनच एक बंगलीवजा घरावरची पाटी िदसते ‘िवसावा’ 
अशी. आ ही िरक्षा थांबवून उतरतो. इथे बंग या या पोचर्मधे 

खु यार् टाकून काही मंडळी सकाळचं कोवळं उन खात बसलेली 
िदसतात . मी या वा तूवर नजर िफरवते . एव या या या 
जागेत ही सारी जणं राहताहेत . तेव यात दारात उभी असलेली 
तू िदसतेस . श ताई ? मी दचकून पहाते. माझा िव वास बसत 

नाही. अंगावर िफक्या रंगाचा गाऊन , केस पार छाटून टाकलेले 

,चेहेरा अगदी िन तेज. 

  छे,छे ही माझी श ताई नक्कीच नाही . माझी श ताई देखणी 
होती . ती परीटघडी या सुरेख कलक ता सा या नेसायची . 

कपाळावर ठसठशीत कंुकू लावायची. ित या डो यात 

कतपणाची झाक होती.  मला गलबलून येत ...... 

   “िददी , िकती वाळलीय ग श ताई ?” मी हळूच हणते. “शू 
.... असं काही बोलू नकोस ितला वाईट वाटेल आिण संजू 

रडायचं तर िबलकुल नाही , कळलं?” िददी मला दाटते. 

   या वदृ्धा मात आलेली काहीजणं आजारी आहेत , काही 
घर यांना नकोशी झालीयत. पण श ताई तू? 

तू आपणहून इथे आलीस . हा िनणर्य केवळ तुझा आहे . मी 
तु याकड े पहात रहाते . िददी चटकन पुढे होऊन श ताईचे 
हात हातात घेते . “पािहलंस कोण आलंय तुला भेटायला ?” ती 
हणते “संजू? एव या दु न आलीस मला भेटायला ?” ितचा 
चेहेरा खुलतो . “आिण मुली कुठायेत ?” ित या लक्षात आहेत 

मा या मुली . “नाही ग पण पुढ या वेळेस नक्की आणीन 

.”मी उ तरते. 

   एकटीनं यायची िहमंत नस यामुळे िददीला आिण सुधाला 
घेऊन आलेय. श ताईची त बेत नाजूक आहे. अ झायमरची 
सु वात आहे असं ऐकून आहे. चेहेर्याची रयाच गेलीय िनघून. 

जेवण तरी कसं जाईल? 

    मी उसना धीर आणून श ताईजवळ बसते.  

“कशी आहेस श ताई ?” 

“कशी िदसते?तूच सांग.” 

“रोड झालीस तू .” मी हणते. 

“अगं जाड हो याच कां वय आहे माझं? ठीक आहे अशीच . 

तु ही सवर्जण मजेत?तुझ े िम टर कसे आहेत?” , शखेरच 

नाव िवसरलीय . काही बाही ग पा होतात. मग काही क्षण 

िवलक्षण शांततेत जातात . 

     मला आप या नािशक या वा याची ती  आठवण येते. 
डो यांसमोर तो भलामोठा िदडंी दरवाजा येतो. मधला चौक , 

धुणी धुवायचा दगड , मोठा हौद नी डावीकडचं मोठया आईचं 
वयंपाकघर . नी हो, माडीवर जायचा तो उंच पायर्यांचा 
अंधारी िजना. वर या माडीवर पेश सचा डाव टाकून बसलेले ते 
भाऊकाका. मा या लहानपणीचा हा वाडा सतत गजबजलेला 
असायचा . तु ही पाच भावंड ं , इतर चलुत-आते भावडं ं , 

शजेारचे अ यंकर मा तर - काकू ,रजी िन चंद.ू आले गेले 

पाहुणे. तू िन सुभाताई खरं हणजे आई या वया या पण 

आमचं छोटया बिहणींच सारं काही करायचात . 

   भाऊकाकांचा काय दरारा होता ते हां घरात !  यांची दपुारची 
वामकुक्षीची वळे हणजे आ हा मुलांना िशक्षाच वाटायची . 

मग तू आम याबरोबर वर या माडीवर येऊन आ हाला गो टी 
सांगायचीस. भाऊकाकांची माडी मुलांना व यर् पण ही मादी 
मला ‘अदभूत’ वाटायची. या माडीचा दरवाजा ठगणा. इथं टं्रका 
, पु तकं आिण अडगळीचं सामान यांची कोण गदीर्. इथं मी 
भ ड याची गाणी िशकले. “ऐलमा पैलमा गणेश देवा”, “एक 

िलबंू झलेू बाई दोन िलबंू झलेू” अशी मजेदार गाणी. कधी कधी 
प यांचे डाव घालत असूं आपण. ‘नॉट अॅट होम’ माझा 
आवडता. इथे सकाळी वे या घाल याचा कायर्क्रम चालायचा. 
माझी वेणी घालतांना तुझ े हात भ न यायचे. “काय गं हा 
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केशसंभार तुझा ! काकू कसा काय सांभाळतात कुणास 

ठाऊक?” असं हणायचीस पण तरी न कंटाळता हे कम 

करायचीस. सकाळी मंडईत तर का या रामा या मंिदरात वा 
घारपुरे घाटावर या पायर्यांवर बसून आपण ग पा करीत असू. 
मग परततांना तांबटअळीव न, आिदतवार पेठ गाठायची. 
एकदां पांडवले याला िपकिनकला गेलो असतां मी 
िनसर याव न पडले होते. ते हां तू मला कडवेर घेऊन केवढं 

अंतर चालली होतीस. मला चांगलं आठवत.ं 

     बाबांना तझुा कोण कौतुक ! श  हणजे झाशीची राणी 
आहे असं हणायचे. तु या शाखे या , यायामा या , 

खेळा या गो टी यां याकडून ऐक यायत. शभंर उ योग 

सांभाळून तू शाळेत नेहमी वरचा नंबर पटकवायचीस. तू िनडर 

होतीस , वतंत्र िवचार करणारी – तुझा िपडंच वेगळा होता. 
मो या आईला तुझं हे टॉम बॉईश वागणं कधी चलं नाही. पण 

तू तरी काय करशील? हा तुझा वभावाच पडला ! 

    कॉलेज संपवून बी.टी. कर यासाठी मुंबईला आलीस ते हां 
तुझा सहवास लाभला. आ हा सवार्ंना तुझा फार अिभमान 

होता. पुढ या आयु यात तू कूल इ पेकटे्रस झालीस , तुला 
मानस मान िमळाला. तु या िव या यार्ंचं पे्रम िमळालं. पण 

तूं आयु यात कधी रमली नाहीस. एकटीनं आयु य काढलं. 
भै या , सुभाताई, कंुदाताई सार्यांनी प्रय न क नही लग्न न 

कर याचा आपला िन चय पूणर् पाळलास. का श ताई? का 
असं क्ष आयु य जगलीस? एका हुशार , कतर्बगार , हरहु नरी 
यक्तीनं असं रहावं हे मला न उलगडलेलं कोड ंहोतं.  

    पुढे कळती सवरती झा यावर आईनं सांिगतलं मला याचं 

कारण. तू या माणसावर िनरितशय पे्रम केलंस यानं दसुर्या 
कुणाशी लग्न केलं. आई-विडलांसाठी , याचं मन कमजोर 

होतं. पण तुही मन वी. मी लग्नािशवाय राहीन असा िन चय 

जो केलस तो पाळलास. तुझं जग उ व त झालं. पण त ूचालत 

रािहलीस पुढे. मागे वळून न पहाता. तु या वभावातील 

‘गोडवा’ही तसाच रािहला. 

    कुणी मदत मागावी िन त ूधावून जावं. भावंडावर , भाचरांवर 

,िव या यार्ंवर िन वाथीर् ,िनखळ पे्रम केलसं पण आतून फार 

फार एकटी रािहलीस. मी अमेिरकेत इतकी दरू , कैक वषर् आहे 

पण भारतात आले की तुला नेहमी भेटत असे. अलीकड ेकाही 
वषर्ं तुझी प्रकृती ठीक नस याचं िददीकडून ऐकत होते. 
अधूनमधून तोल जायला लागला होता. अ झायमरची 
सु वात होती. लडपे्रशरच दखुणं होतंच. तझुा आ मिव वास 

जसा कमी होतं गेला ते हा ंतू वदृ्धा मात जाऊन राह याचा 
िनणर्य घेतलास. सुभाताईनं ित याकड े घेऊन जा याचा खूप 

आग्रह केला पण तू साफ नकार िदलास. यामागे तुझी िज  

जशी होती तशीच िववेकबुद्धी होती. 

     आज तु याकड ेयायला िनघालो ते हा मन इतकं सैरभैर 

झालं. तू कशी िदसशील , तु याशी काय बोलू?कशी बोलू? 

मनात िवचारांची गदीर् होती. पण तु या चहेेर्यावर तोच शांत 

भाव , तोच गोडवा पाहून समाधान वाटलं. पण यापुढे तू इथे 
राहणार या गो टीची फार खंत वाटली. 

   मी अचानक उठते आिण हणते “श ताई तु यासाठी 
बाकरवडी आिण आंबा-बफीर् आणलीय मी,खाशील ना? मी डबा 
पुढे करते पण तू सवार्ंना हा खाऊ वाटून टाकतसे. यात तुला 
वार य नाही. तू हळूच िददीला िवचारतेस “पु तक नाही 
आणलंस एखादं?” िददी ओशाळी होते. (तुझं पु तकाचं पे्रम 

जोपासलयं ह तूं ) “सॉरी श ताई ,घाईत िवसरले ग अगदी . 

पुढ या आठव यात पाठवत े हं रजीबरोबर.” िददी हणते. तू 
हलकेच हसतेस. तेव यात नसर्बाई येतात. 

  “चला श ताई, औषधांची वेळ झाली. बाहेर उनही वाढलं पहा. 
आत जाऊ या नं? श ताई िनजीर्वपणे उठते. मी ितला िमठी 
मारते. “येते गं श ताई.” कसेबसे दोन श द त डातून बाहेर 

पडतात. “लवकर ये हं.” ती हणते आिण सावकाश आत जाऊ 

लागते. मी िरक्षातून मागे वळून पहात रहाते. ‘िवसावा’ दरू 

रहातं. 
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हसूच हरवले कुठेतरी!!! 
सौ. संयोिगता िजतद्र ताटे. 

कायल, टेक्सास 
 

शीषर्क वाचून अंदाज येईलच. आप या मधील प्र येक 
जणाने  शांतपणे  मनाला एक प्र न िवचारावा.  आपण 
परदेशात आ या पासून िदलखुलास पणे, 
मनमोकळेपणाने, अगदी डो यात पाणी येईपयर्ंत हसून 
िकती वष लोटली? अथार्त आपण दखुी: नक्कीच नाही. 
इथे येऊन असे असते तर आपण इकड ेआलोचं नसतो. 
आपण सुखी आहोत. आप याकड े सगळे काही आहे. 
आपण एखा या िवनोदावर गंमतीशीर गो टींवर हसतो, 
याप्रकारचे हसू मला मुळीच णायचे नाही. 
शाळा कॉलेज म ये असतांना उ याचा िवचार न करता 
आप या नातेवाईक िमत्रपिरवारा बरोबर, यांची चे टा 
म करी करत, जसे  मनमुरादपणे हसायचो तसे  हसू  
…. या वेळेस कसलीही िचतंा िकंवा हातचा एक राखून 
हस याचे आठवतं का कधी? मला हणायचे आहे त े या 
प्रकारचे हसू !!! कारण यावेळेस एकमेकांची केलेली चे टा 
म करी, तेव याच मनमोकळेपणाने  एकमेकांशी  होणारा 
तो संवाद, ता पुरता राग लोभ ठेवून दसुर्याक्षणी परत 
एकत्र ये याची मजा वेगळीच होती.  
खरेतर आता इथे न याने झाले या िमत्रपिरवारा बरोबर 
ग पा ट पा होतात, आपण एकत्र सणवार साजरे करतो. 
पण कोणाची चे टा  मनमोकळेपणे करत नाही.  उलट  
सवर् प्रथम टे शन येते , आपण मनात िवचाऱ करतो, 
'अरे, आपण काही बोललो आिण समोर याला राग आला 
तर? यात या यात आप याशी  िमळते जुळते 
असणारी थोडीचं त ड े (लोक)आहेत. एखा याचा इगो 
(अहंकार ) दखुावला तर संबंध ताणत जाऊन एकमेकांना 
िमत्र हणणारे आपण एकमेकांना टाळायला लाग ू िक 
काय?' आिण मग हसू तर सोडाच पण संवाद सुद्धा 
हरवतात कुठे तरी ……  
असेच  गणपती थापनेचा तयारी साठी भारतीय िकराणा 
माला या  दकुानाम ये जा याचा योग आला. खूप 

िदवसांनी  दकुानात एकाच वेळेस खूप गदीर् बघून बरे 
वाटत होते. बरीच हौशी लोकं िदसत होती. यापैकी ९९ 
% भारतीय होते . पण खर सांगायचे तर यापैकी 
एकजणसुद्धा दसुर्याकड ेबघून न बघीत या  सारखे करत 
होता िकंवा वतः इतरांपेक्षा िकती वेगळा आहे हे 
दाखव याचा प्रय न करीत होता.  खरेतर मला सांगायला 
वाईट वाटते पण यामधील मी एक होते , ते मी कबूल 
करते ! आपण भारतीय असेच वागतो.  
मा या मागे एका भारतीय मुलीची आई थांबली होती . 
कदािचत भारतातून नुकतीच आली असावी.  आमचा 
मुलगा यश चार वषार्ंचा होता. तो यां याकड े सारखा 
बघत होता. माझी आिण यांची नजरानजर होताच 
यांचा मनात नसताना यांनी नजर खाली केली. मला 
खूप कसे तरी वाटले.  कदािचत असेच वागतात अमेिरका 
िकंवा इतर देशात भारतीय एकेमेकांशी,  अशी क पना 
यांना थो या िदवसां या अनुभवाने झाली असावी.  
आपण वतः हून कोणाकड े बघून ओळख दाखवू नये 
याचा पायंडा आपण तर नाही ना पाडला? अरे या देशात 
एखादा अमेिरकन समोर आला तर ओळख नसताना 
सु दा हाय - हॅलो करतो ……आिण  मग परत जाणवले 
हसूच हरवले कुठे तरी !! पण हे मगाचे खळखळाटी हसू 
नाही तर आपुलकीचे, आदराचे, आपलेपणाचे,  आप यावर 
असले या सं कारांचे हसू. ितथेच मा या मनाने ठरिवले, 
आपण हळू हळू पायंडा मोडायचा आिण पटकन मी 
यांचा कड े बघून हसले. यांना इतके बरे वाटले त े
यां या चेहर्या व न िदसत होते. लगेचच यां या 
चेहर्यावर आनंद जाणवला . या तर हस याच पण 
यश या डोक्याव न आजी या मायेने हात िफरवला व 
तेवढयाच उ साहात यश कड े बघून हणा या "गणपती 
बा पा !" यश पटकन हणाला  "मोरया !!" 
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वदृ्धापकाळावर बोलू काही… 
- सौ. िश पा शिशकांत पटवधर्न 

 
वदृ्धापकाळ हंटला  की  िनराधार  वदृ्ध,  हातारे‐  कोतारे, 
िन पयोगी  अथार्त  (समाजा या  टीने)  असेच  िचत्र 
डो यासमोर  येते. पण खरोखरच थोडा खोलवर जाऊन  िवचार 
केला तर  या वदृ्धापकाळाचा खूप बाऊ क न ठेवला आहे 
असे मला वाटते. आधुिनकतेने झुकले या  या नवीन िपढीला 
घरात  वदृ्ध नको आहेत का? का  वदृ्धांनाच नवीन  िपढी घरात  
नकोशी आहे?  यामुळे   खूप िदवस मनात घोळत असलेला हा 
वदृ्धापकाळाचा  प्र न  मा या  मनात  भेडसावू  लागला.  
याब लचेच  िवचार प्रकट कर यासाठी आिण नवीन  िपढीला 
एक वेगळा संदेश दे यासाठी मी  या िवषयाकड ेवळले.  
सामा य माणसां या जीवनात येणारे प्र न स यि थतीत 
िवशषेक न त णिपढीने िवचार कर याजोगे आहेत. 
आजी- आजोबांनी लावलेले आं या या झाडाचे नातवंडांना 
फळ िमळते तसेच ‘वदृ्धापकाळ’ या संक पनेचा 
जीवनाकड े बघ याचा टीकोन बदल यास तुम या 
पुढ या िपढीलाही याचे फळ िमळेल. या काळी या 
िपढीने याग केला, ते या वातावरणात वाढले तो 
काळच िनराळा होता. आपण जसे केले तसेच पुढ या 
िपढीने करावे ही सक्ती मात्र वदृ्धांनी क  नये आिण 
आपली मते यां यावर लाद ू नये. 'जुनं ते सोनं' या 
उक्तीचा मयार्िदत गो टींसाठीच आग्रह धरावा. 
जगात नवनवीन शोध लागत आहेत. लोकां या गरजा 
बदलत आहेत. एकूणच lifestyle बदलली आहे. सवर्च 
गो टींचे आकषर्ण वाढत चालले आहे. वाढते िशक्षण 
आिण career या जोरावर िनरिनरा या संधी उपल ध 
होत आहेत. यामुळे पैसा, धन, संप ती यातही फरक 
पडत चालला आहे. परंतू पै या या आकषर्णासाठी 
वतः या वदृ्ध आई-वडीलांकड े दलुर्क्ष क  नये. या 
नवीन िपढीची नवीन व न पूणर् होऊ दे पण आपले घर, 
कुटंुब, नातीगोती, घराणी, आई-वडील या सवार्ंचा िवसर 
न पाडता आई-वडीलांनी आजवर केले या क टाची 
, यागाची जाणीव असणे िततकेच आव यक आहे. 

एकूणच काय तर जुने व नवीन िवचार याची सागंड 
घालून आयु य सुखकर करावे. 
आज आधुिनक तंत्रज्ञान व medical science मध या 
शोधांमुळे माणसाची वयोमयार्दा वाढली असली तरी वदृ्ध 
होणे हे ज म आिण मृ यूप्रमाणे कोणा या हातात नसते. 
‘वदृ्धपण’ ही एक याधी नसून िनसगार्चे ते देणे आहे. 
प्र येकजणच यातून जाणार आहे. बालपण ते वदृ्धापकाळ 
ही एक जीवनयात्रा आहे. यात सुख-दःुखाची वळणे, 
अडचणी हे आलेच. यावर मात क न ही त ण िपढी 
कधीतरी वदृ्ध होणारच. या वदृ्ध झाले या त ण 
िपढी या, पुढ या िपढीने वदृ्धांकड ेदलुर्क्ष केले तर चालेल 
का? नक्कीच नाही! उ या या जगातील आ हाने 
पेल यासाठी व यात िटकाव धर यासाठी तुमची मुले 
हणजेच पुढची िपढी सव तपरी िवचार क नच या 
आधुिनकतेने झुकले या िवचारात सामील होईल याची 
मला खात्री आहे.  
बालपण, त णपण आिण वदृ्धपण हे आयु यातील ३ 
मह वाचे ट पे आहेत. आिथर्क या सु ब ता असले या 
एखा या यक्तीने 'वदृ्धापकाळाला कसे सामोरे जाव'े ही  
क पना उचलून धरली तर काय हरकत आहे? सामािजक 
कामाची तळमळ, िज , मेहनत कर याची तयारी व 
सचोटी या जोरावर एखा या सं थेने जर पुढाकार घेतला 
तर काही घरातच रािहलेले िनराधार गरीब वदृ्ध संघटीत 
पणे काम करतील, यामुळे जेणेक न या वदृ्ध 
जोड याचा, वदृ्ध यक्तीचा वेळ जाईल व एकत्र काम 
क न िमळणारा आनंदही काही औरच असेल. सुख-
दःुखा या ग पा मारताना अनेक िवचारां या पैलूंची 
देवाणघेवाण होईल व स यि थतीवर मात क न, वतः 
आनंदी राहून दसुर्याला आनंद देता येईल.   
प्र येक वदृ्ध यक्तीमधे एक लहान मलू दडलेले असते 
असे हणतात. या लहान मुलामधली िनरागसता 
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वदृ्धापकाळीही जपली तर वदृ्धापकाळसुद्धा बालपणाप्रमाणे 
र य जाईल.  
हणूनच मला हणावेसे वाटते, 
लहान हा वदृ्ध हा िचतंा कधी संपत नाही । 
जीवनाचं रहाट घाडग कुणासाठी थांबत नाही ।  
आहे प्र न कोणाकड ेिवचारा अं तरमनाला। 
उ तर नक्कीच शोधून काढतील िवचारतील computerला 
वदृ्धापकाळ ही सम या नाही सांगा पुढ या िपढीला। 
प्र न सगळा संपूनच जाईल पटेल तुम या िमत्राला। 
देशात असो परदेशात असो शोधू आ ही सुखाला  
हेच मागणे परमेशाला, सुखी ठेव जीवनाला,  
सुखी ठेव आयु याला,  
सुखी ठेव वदृ्धापकाळाला ।। 
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Oh God! Thou shalt show me the Aliens! 
Bhushan G. Naniwadekar | BNANIWADEKAR@GMAIL.COM 

(Originally posted on http://the‐rekindled.blogspot.com) 
 
Anyone  who  comes  to  America  has  aspirations  and 
reasonable expectations from this country. After all this 
is a land of opportunities! If you have the will power to 
do  something, you  sure can  set  the  right goals and go 
after them to the best possible extent. 
I  grew  up  under  some  reasonable  influence  of  the 
dream  to  visit  this  land  once.  There  were  many 
motivating  factors  and  persons!  However  if  someone 
had asked me about that one thing that I would want to 
do  in America, my answer would be to witness at  least 
one Alien encounter! 
Apart  from  the  two known unseen entities  ‐ Gods and 
Ghosts, this was the new addition to the list of invisible 
forces,  around  the  time  when  I  was  enjoying  my 
childhood. I was  introduced to the concept of God well 
before  I was born. That's what many  Indian would‐be‐
moms do even  today, while babies are growing  inside 
them. So we are almost always born with God's grace! 
Getting introduced to ghosts is usually left to the books 
or your friends or some enthusiastic elders who  impart 
that knowledge  to you via  their scary  tales  told on  the 
dark nights when the electricity goes off.  
With the advent of TV and a new understanding of our 
solar  system  and  universe,  the  concept  of  Aliens was 
then  becoming  very  popular.  Stories  of  Aliens were  a 
mixed bag ‐ some were scary like the ghost stories while 
the  others were  just mysterious  or  inspiring  like  God 
stories.  
Concept of Aliens was very confusing for a beginner like 
me! They did not live on earth, they came from the sky, 
one could not see  them,  they could bless you or curse 
you, they could come in any form etc. etc. It all sounded 
like  the  description  of  God  that  I  had  read  in  the 
mythological  stories. When  I  asked  someone  if  Aliens 
were  Gods  or  Gods were  actually  Aliens?  The  person 
looked at me for a moment and warned me to not ask 
that  question  ever  again  to  anyone  else.  There was  a 
chance  that  I  could  get  beaten  up!  I was  very  certain 
that  Aliens  were  not  ghosts  because  ghosts  were 
supposed to be the spirits of dead humans. Aliens were 
not  human  for  sure!  So  they  could  be  Gods  or 

something entirely different! So I insisted for an answer. 
I  was  told  that  Aliens  were  not  Gods  because  there 
were no  temples built  for Aliens!  I  rested my  research 
there.  
But I knew by then that somehow Aliens liked America a 
lot. A lot of UFO sightings were reported from America. 
There  was  a  TV  series  about  UFOs  too  that  was 
supposedly based on these encounters. There was one 
positive  aspect  about  Alien  encounters.  One  did  not 
have  to  go  to  cold mountains  and meditate  for  ages 
before they got a chance to meet an Alien. If you were 
lucky, an Alien could  just  show up  in your backyard!  It 
seemed  that easy!  I wondered  if praying  to God could 
increase the chances of meeting an Alien! But I did not 
pray.  I  did  not  know  if  Gods  liked  Aliens  or  not,  so  I 
played it safe! 
As  I  grew  up,  I  realized  that  aliens were  perhaps  yet 
another matter  of  faith.  There was  really  no  proof  of 
their  existence  or  non‐existence.  So  it's  left  to  one's 
rationale.  I  still  had my  faith  in  aliens.  I  believed  that 
there must be at least one planet in this universe where 
there  was  life.  At  some  point,  I  used  to  believe  that 
when you die, you end up passing on to another planet 
or a galaxy!  
And  then  that  day  arrived.  There  came my  chance  to 
live my American dream of an alien encounter! When I 
was about to  land  in New York for the first time ever, I 
was handed over some forms to fill in. There it was ‐ the 
word  ‐  ALIEN!  My  eyes  were  wide  open!  I  couldn't 
believe  it!  I was  about  to  land  from  a well  identified 
flying  object  and  yet  I  was  myself  an  Alien!?  It  was 
heartbreaking! 
I  finally  reached  the  hotel  (in)  California  and  I  was 
standing  in  front  of  the  mirror...all  tired  after  thirty 
hours  of  journey...almost  felt  like  I  had  arrived  from 
another planet! The alien in the mirror smiled at me! 
My dream came true on the very first day! Since then I 
have met many aliens. They all  look different and  they 
are  everywhere.  No  wonder  so  many  aliens  are 
attracted to this part of the world. It's simply magnetic! 
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BMM Adhiveshan, a unique pleasant experience !!! 
‐ By Sou. Nivedita Prasad Panwalker 

 
Mandali,  

Instead of telling the same story to each and every one 
and still missing a point here and there, I decided to pen 
down my  take  on  our  recent  trip  to  the  16th  Brihan 
Maharashtra  Mandal’s  (BMM)  adhiveshan  in 
Providence, RI. 
Our  Journey  started on 4th  July  from Austin  at  around 
10:30 AM and we reached Boston at 10:00PM ET after a 
long  journey  and  two  stopovers  viz.  Houston  and 
Nashville. 
BMM hotey mhanun ki kay, I was probably swelled with 
Marathi bana and had made  Jhunka, poli  that morning 
and after having our Marathi dinner in Boston (We beat 
the  Gujju  fafda  with  our  dankebaaz  Zunka!!)  headed 
straight towards Providence, which was merely an hour 
and  10  min  away.  We  were  located  in  Providence 
downtown  right opposite  the Capitol  building  and  the 
whole ambience was very serene and picturesque.  
It still felt like any another American domestic vacation, 
paying  the hotel bill,  taking  the elevator,  saying “good 
night,  thanks, appreciate  it”  to  the  front desk etc,  till  I 
heard……………….. Marathi  conversations.  
Wow, what a pleasant surprise ! Looks like we were not 
alone. There were many Maharashtrian families arriving 
at  the  hotel  or  arriving  from  the  convention  center, 
after collecting their BMM identity cards/badges. 
We were  too  tired, hence we called  it a day, and after 
selecting and organizing our next day’s attire dozed off 
into sweet oblivion. Being one of  the east‐most states, 
the  sun  rose  at  4:48AM  and  thankfully  the  brightness 
woke  the kids up  too. They had already been prepped 
million  times about  the  trip; hence “getting decked up 
for BMM” drill worked seamlessly the first morning. 
After  parking  our  car  at  the  convention we made  our 
way towards the main registration and even before we 
could  decide  where  it  was,  we  heard  loud  sanai 
choughade  from one corner of  the ground  floor and a 
huge flurry of activity with rangoli’s on both sides, huge 
flex boards of  Lal Bagcha Raja and Dagadu  Sheth and 
hundreds  of  paithani  decked  women  and  phete  wale 
men helping newcomers with their badges. 
The  registration  area  was  very  professional  and  was 
organized  alphabetically  by  last  name, with  about  5‐6 

alphabets  allocated  to  each  booth.  It  was  such  a 
contrast  for me,  because  till  date,  I  had  only  seen  us 
collecting  triathlon  race packets  from such booths, but 
this  time,  it was all  for a   3 day  ‘enjoy as much as you 
can’ pass. We headed  for  the escalator on  the  second 
floor,  and  there  was  a  homegrown  lezim  and  dhol 
pathak  drumming Marathi  beats  to  which  ABCD  kids 
(American  Born  Confident  Desi’s….ha  ha  ha)  were 
dancing. 
We  made  our  way  to  the  center  of  the  area  and 
checked  the  itinerary grid,  to  see where  the breakfast 
hall was, which was right in front of us. Once inside, the 
music of the sanai, the choice of typical Marathi upma, 
Marathi  coffee,  bunch  of  other Marathi  sweet  items, 
along with me wearing  a  lagnatli  saree  etc made me 
feel  like  it was a real wedding karyalay. Food was  lined 
up  in about 10 huge  tables across both  sides of a hall 
that housed about 3500 Marathi folks. I had never seen 
these many Maharashtrians in my entire life!!! 
 

  
After  having  a  heavy  breakfast  we  headed  for  the 
opening  ceremony  presided  by  Mahesh  Manjrekar 
followed by a program called “Eva Aamchya Nagari” or 
something. There were speeches by BMM dignitaries viz 
Aashish Choughule, New England president Aditi Bhide‐
Taylor and finally Mahesh Manjrekar. 
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The program began and  suddenly  there was a  silent 
conversation  from the stage.  I  thought they wanted us 
to experience how  chitrapat  janak Dada  Saheb Phalke 
did ‘mookpat’ and were mimicking that, but soon public 
started shouting “awaaz, awaaz” and we realized it was 
a sound malfunction. This recurring malfunction caused 
annoying  reactions  from  spectators  and  some  of  the 
information was lost in the technical glitch.  

Aso, asey vhyachech kevhatari, but the actors took a lot 
of efforts to put up a grand show. After the ceremony, 
we headed for a delicious scrumptious lunch, which was 
totally  out  of  this  world  and  was  very  efficiently 
organized, without even a  fraction of  second delay,  in 
serving  or  cleaning.  There  were  small  gudhi’s  and 
aakashkandils  on  each  table  to  give  a  Marathi 
ambience. 
After  lunch, we  let  the  kids  check out  the daycare  for 
couple  hours,  and  saw  a  don  anki  natak    by  Vijay 
Kenkare  called  “Family  Drama”  featuring  Sukanya 
Kulkarni.  It  was  a  feast  for  the  eyes.  Superb  acting, 
wonderful performances and  totally professional crew! 
However  the natak  folks  too, got mad with  the  sound 
issue, and had to stop the play once, as the audio clips 
just wouldn’t  run. But  the  acting  and  the play was  so 
gripping, that public wanted to see what happens next, 
instead of paying attention to these regular mistakes by 
now. 
Prior  to  the  play  we  happened  to  meet  “Mr.  Talent 
Extraordinaire:  Prashant  Damle”  and  “Mrs.  Padmaja 
Phenani‐Joglekar”. Both artists were extremely down to 
earth,  and  obliged  fans with  autographs,  pictures  and 
small  talk, happily and  cheerfully.  It was very  inspiring 
to  see  the  amount  of  humbleness  that  accompanied 
extreme talent. 
After  the  play we  had  an  equally  yummy  dinner with 
falooda, thandai shots etc and I decided to head back to 
the hotel with  kids,  as  they had  a  very  long day  since 
past  2  days  and  I wanted  them  fresh while  attending 
Prasad’s  ceremony  the  day  after.  Prasad  stayed  for 
“BMM  Sa  Re Ga Ma”  as  Shreyas  Bedekar  from Dallas 
was  participating  and  Mrs.  Padmaja  Phenani‐Joglekar 
was  judging  along with  host  Rahul  Deshpande.  There 
were  snippets  of  laughter’s,  provided  by  Vaibhav 
Mangle (If you don’t know who  is Vaibhav Mangle, you 
still  have  time  to witness  his magnanimous  talent  on 
youtube,  check  out  his  serial    “phu  bai  phu”…..  ‘to 
amchya  koknatla  asa’  ani  majhya  navrayachya 
janmasthan Deoruk  cha aahe  ‐ but above all he  is my 

favorite TV actor, whom I missed seeing the first day). 
Shreyas came 4th and did really good but a certain Datar 
was even better from what I heard. 

 
Prasad’s Big Day ……………… 
We came back to the venue early morning as usual and 
had  an  equally  delicious  Marathi  breakfast  like  the 
previous day and headed out, to check, what to do next. 
But  looks  like Prasad was already  ready with his  list of 
work cut out even on his big day!  
I  did  not  have  the  slightest  clue  that  he  knew  quite 
some  folks  there  and  first  thought  it was  because  he 
was  Austin  Marathi  Mandal  president  and  that  all 
presidents  get  email  exchanges  bla  bla……But  quite  a 
few BMM executive committee  folks came  to him and 
asked him about his social cause and his proposed plan 
for Maharashtra Foundation.  
I was wearing a shalu, since my husband was getting an 
award that night, but felt like being a typical politician’s 
arm  candy  wife,  tagging  along  like  a  beautiful  flower 
from one room to another. Not that  I was complaining 
or still am, but it was very amusing to see my Ironman, 
enter an all together different arena. 
In  the  afternoon,  we  attended  a  1  hr  Laavni 
performance by LA Mandal and words cannot describe 
the grace and talent of their performance. 1 hr just flew 
by.  I  usually  take  good  pictures  and  videos  or  so  I 
assumed,  but  I was  so  lost watching  the  performance 
that  the camera went haywire and  if Sujit Patil/Prasad 
Panwalker  was  in  my  vicinity  and  had  given  me  the 
official task,  I would have been a martyr by the end of 
the day!!!!!    
I had  tears of  joy watching my  favorite  lavni  “Aapsara 
aali”  and  hated  the  fact  that  I  do  not  know  how  to 
whistle. It was just A M A Z I N G !!!!!! 
After the laavni we saw a small mimicry program called 
“Nakla Nagari” and then headed for lunch. There were 
many  programs  in  other  adjacent  rooms  to  pick  and 
choose, including speed dating for “Lagnachya vayachi 
mule” but my  kids  are  at  least 13  yrs  away  (at  least  I 
think so), hence I didn’t go that way . 
After  mimicry,  we  went  for  lovely  upwas,  kokni  and 
nagpuri  theme  lunch  with  “bhagar  (vari  tandool  and 
daanyachi  amti)”,  kakadi  koshimbir,  kokani  vada 
kombda  and  nagpuri  vada  bhat  along  with  jilbi  and 
mango barfi. 
Later, we all attended BMM AGM meeting, as I wanted 
to  see  Prasad’s  presentation  about  Manoranjan  and 
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fundraiser  for  social  cause.  I  am  so  glad  I  waited 
through  the program, as his power point was  received 
with  open  arms  and  a  great  response  and  BMM 
committee members proposed that it should be a topic 
for the town hall meeting soon. He has been requested 
to  keep  working  for  bridging  BMM  and Maharashtra 
Foundation (MF). 

In the same meeting, our friend Sunil Suryawanshi, was 
selected  the  next  BMM  president,  and we were  very 
happy for him. 
We then left for dinner and Prasad was all decked up in 
crisp white chickenkari kurta for the award. 
Amid  dinner,  an  official  Dhol  tasey  pathak  from  New 
Jersey was introduced in the dining hall, and Prasad was 
the  first  one  to  start  dancing with  them.  Seeing  him, 
couple folks started dancing and kept dancing with him 
till  I  said  “Prasad,  let’s  leave  its  almost  time  for  the 
ceremony” and a lady shockingly asked me “So is he not 
Raj  Thackeray?” My  jaw was  open with  aghast,  and  I 
was  like  “WHAT!  Raj  Thackeray?”  Another  guy  came 
back  and  told  him  “So  you  are  NOT  Raj  Thackrey?  I 
thought  BMM  had  a  surprise  entry  for  Raj  and  that’s 
why  the  dhol”……………..ha  ha  ha  ha  ha.  Prasad  and  I 
didn’t  know  whether  to  laugh  or  cry  on  this.  We 
enjoyed the humor and left for the ceremony. 
 

  
Since  legendary musician  duo Ajay‐Atul was  the main 
attraction for the night after the awards, all 3,500+ folks 
showed up  in the arena and Prasad was felicitated  last 
by  being  referred  to  as  “The  fittest  President  in  the 
history of BMM”. He  thanked his  family,  in  laws, wife, 
kids,  other  award  recipients,  Austin  Marathi  Mandal 
Committee, his  friends, hitachintak, all  jeev  jantu  from 

Austin, all tress plants etc from Texas  and gave his 2 
min  speech which was  received  very well.  I was  very 
proud, that he had the humility, to dedicate the award 
to Austin Marathi Mandal Committee and Uttarakhand. 

Couples of our Austin  families were at  the convention, 
and they cheered Prasad wholeheartedly. It was so nice 
to see someone from home cheering! 
Amongst  the  other  recipients,  the most  touching  but 
motivating short speech was given by husband wife duo 
of  ‘Suma  foods’.  These  two, Mr.  and Mrs.  Dhavalikar 
dampatya, were IT administrators and had gone back to 
India  for  good,  after  few  years  in  the  United  States. 
However,  it  didn’t  click  back  home  for  some  reason, 
hence they came back to USA, only to find out that the 
country was  in deep recession, and they were  left with 
no jobs and two small kids. Ms. Hemal, the wife told the 
husband  that both, her mom and mother  in  law, were 
excellent  cooks  and  it  was  time  for  her  to  put  their 
talent to display through her cooking, and started Suma 
Foods from their home, which soon turned to be a huge 
prospering  business  in  9 months.  They were  awarded 
“Entrepreneur of  the year” award and while accepting 
the  trophy Mr. Dhavalikar  gave  a wonderful  advise  to 
everyone  that  “tumhi  jar  amchya  sarkhe  khaddyat 
padlat, tar  itke khyaddyat pada, kiva ajun  itka khadda 
khana, ki tithe pani tari  lagu dey nahitar soney”. I had 
tears of admiration and salute in my heart for these two 
brave hearts!!! 
On  a  funny  note,  Thanks  to  Prasad,  I  got  a  chance  to 
view Ajay‐Atul from 10 feet, since I was in the awardees 
seating area. 
Ajay  –Atul  started with  their  signature  “Gananayakay, 
ganadevtaya,  ganadhishaya  dhimahi”  hit  song  and  it 
was  followed  by  series  of  their  hits  including  “Jeev 
dangala”  from  Jogwa,  “Apsara  aali”,  “Mala  jau  dya  na 
ghari”, “Kombadi palali”, etc. The fire marshals warned 
people  not  to  leave  places,  hence  people  danced  in 
their seats. 
Funniest  tidbit  of  the  night  was  that,  the mikes  and 
sound  malfunctioned  again  and  Atul  made  a  very 
serious, but hilarious comment. He said “This is the first 
time  in  the history of  their  concerts  that performance 
and  sound  check  are  happening  together”.  Public  cha 
parat  hasha  pikla!!!  He  said  “this  feels  like  being  in 
India”  and  public  shouted  “we  also  feel  like  being 
there”. 
Medha  and Mahesh Manjrekar  hosted  the  show  and 
Ajay‐Atul  gave  a  touching  account  of  their  struggle  to 
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even  buy  a  synthesizer  after  a  lot  of  hardship,  and 
without  official  knowledge  of music,  their  passion  for 
the  same,  that  led  them  to  this  day!  They  told  the 
crowd  that  as  kids,  they would dance with passing by 
wedding  party  bands,  till  the  venue,  just  to  enjoy  the 
beats!!!  

It was already midnight and we went back to the hotel, 
ready for the last day of this wonderful ceremony.  
Sangata:  A  beautiful  bhairavi  of  performances  for  a 
beautiful event …………….. 
The  next  day we  rushed  through  our  lovely  breakfast 
comprising of ‘mango sheera’ and ‘apratim’ pohe to see 
“Colonel  Dilip  Vengsarkar”.  He  shared  some  lovely 
moments off the field that he spent with Sunil Gavaskar, 
Kapil  Dev,  Sachin  Tendulkar  and  Others.  He  had 
hilarious  “kissey”  about  Pakistani  umpires  not  giving 
‘LBW’ or ‘No‐Ball’, and how players interacted happily in 
spite of national boundaries and differences. 
This was followed by the last program of the day called 
“Yuvankur”, which was  a medley  of  hit  lavnis,  couple 
small  acts  by  Vaibhav  Mangle  and  dances  by  latest 
celebrity Marathi actors. Once again, my ashru dahara 
on watching  “original  aapsara  aali”  by  “original  Sonali 
Kulkarni”. 
We  were  satisfied  to  the  core  with  the  sohala,  and 
chatted  with  Sukanya  kulkarni,  Vaibhav  Mangle  and 
Aniket Vishwasrao. 
It was almost 2PM and after a hearty  lunch of masale 
bhat,  bhajani  thalipeeth  and  ‘potbharun’  satorya  we 
headed for Boston. On the way we kept talking about all 
you folks in Austin, and how nice it would have been to 
be  together  to enjoy  the  convention as one big entity 
from Austin. We saw that, most people came in groups, 
and enjoyed together, like one big family.  
Next convention is in LA and so yenar na tumhi sagale 
LA  la?  Aaapan  pan  jara  Austin  cha  talent  ani  hiska 
dakhvu!!!!  bhai,  tum  log  kya  kam  hai  kya,  Garja 
Maharashtra  Majha,  Krishnayan,  Kase  Ramayan  Ase 

Ramayan,  Mi  Marathi,  Aamcha  Maanacha  Mujra 
dikhayga to public baithi‐ch jayega na!!!!!! 

Well, by now Boston bound, on the way, we stopped to 
see  the  New  England  Patriots  ‘Gillette  stadium’  as 
promised to Neil and bought him a souvenir helmet. In 
Boston, we  visited MIT,  Harvard,  Quincy Market,  and 
Boston  Harbor,  etc  till  Prasad’s  best  friend  Prashant 
Gawde and  family came all  the way  from Albany, New 
York to meet us, though we only had 2 hours to spare. 
We were  seeing  them  after  years  and  didn’t want  to 
leave them, hence after surrendering our rental car we 
all came back to the hotel, chatted till about midnight, 
only to get up again at 5AM and leave for Boston Logan 
airport to head back to Austin Bergstrom. 
I  wish  I  could  have  written  that  it  was  with  a  heavy 
heart that I  left, and wished there were few more days 
etc, but NO, I was very much happy with the short and 
sweet  trip  and  it  was  time  to  get  back  home  to  our 
loved ones.  
We  loved  every minute of our  stay,  and  even with  all 
the  small  imperfections,  it was a magnificent event  to 
watch and cherish. 
I again appeal to all, for joining us in Los Angeles, for the 
next convention, and  just  like super size Texas,  let’s go 
and  make  our  dominating  presence  known  with  our 
local talent from Austin.  
Also,  since  past  couple months,  Prasad  has  become  a 
BMM  committee  member  and  now  we  have  all  the 
more reason to attend the next convention. 
Thanks  for  reading  through  the  monologue  and 
appreciate it!!! 
Jai Hind, Jai Maharashta! 
Garja Maharashtra Majha! 
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Soliloquy … A Bittersweet  Oblivion 

‐ By Paresh Kelvekar  

 

Boredom  is  the  luxury  of  a  sane   mind; agony  is  the  
necessity   of  an   insane  mind.  Living  carefree  can  be  
at  the  behest   of   a   carefully    chosen   path   where  
one  can’t  afford  to   be   careless.  What  is   mankind ?    
What    is     society   ?     What    is     culture   ?   What     are   
ethics, values  and  principles  ?  Should   I be  proud   to    
be   a  human  ?  A  human  who  has   braved   the wild  
side  of  mother  nature, established   a  civilized   world,  
studied   the  floras  and  fauna,  cared  for  other  living   
beings,  kept    the      torch    flaming     with      desire    to 
explore  new  horizons  of  invention, added  flavors   to  
bare necessities  like  food, clothing   and   shelter   or   … 
wait   …. a   human   who    is   willing to   pull the   trigger  
and    butcher  tens    and    hundreds    of    other    beings 
mercilessly  in  a  pool of  blood; whose  same  desire  to  
progress   has   turned  in to   a     greed      for   rights   and  
privileges,    backstabbing      the    trust      of    others  if  
necessary;  faith    in      religion    and    nationality      has  
glorified    in   to   a     racist   and   biased     perspective   of    
political   and     social     satire.    I am   happy    I   am   still 
learning  not  to  read  everything  in   black  and white.  
But  my  happiness  may   be perceived  as  the     notion  
of   a   psychopath   who   cannot   survive   the   changing  
times, one  who  cannot  compromise  to keep up  with  
the  changing  world  ‐ whether it  is   a    holy institution  
like  marriage  now  contrived  between  same   sexes,  a 
cutting‐edge technology  that becomes  obsolete  in few  
months   after    it’s   availability     or       something        like   
sports      which      is      getting      confused        with   
entertainment   or  call   it   art   which   is    becoming   a   
synonym   for   glamour.  Who   am    I    when  I   have   
little    interest        to    keep  up   with      the momentum    
when    it      comes      to    romance    ego   with    vanity  ?   
Frustration,  delusion,  trauma,  anxiety    are    sacred 
treasures  of  a   restless  rebel  who  is   willing  to  bait   
his      creative      fire     on     a     blank      canvas; whether  
somebody   admires    it     as   a   work   of      fiction         or   
ignores   conveniently   for  a   dark  emotional   ordeal.  
I  have  looked   at   life   as   a    bio‐chemical   reaction    
starting     with     a       fault     and     ending     with   default.   
How    long      and    how      you      live    is    dictated      by   
circumstances       which    continue      to      evolve     with   
your        upbringing,  attitude,    personality, 

companionship, decisions   and   luck. Else,  why  would  
one    talk     endlessly   over     political     chaos, economic   
inflation,    soccer    championship,    house    décor,  
competitive     academics, physical   relationships     while   
somewhere     somebody      is     more     bothered     about  
what        is    it     going    to    take      to    stay   alive     while   
fighting   bloodless   battle  with  poverty  and   disease  
or      raging        guns      and     missiles      to      conquer    a   
handful   of   soil    which   can   be   somebody’s   pride    
or    somebody’s    grave.   Innocence      is claimed     when  
you      die    accidentally        in    an    act    of    violence.  
Ironically  if  you  happen  to  stay  alive,  reputation   is   
at   stake   while  you   are   judged   with   opinions  and  
evidence.  Who  is   good  ?   What   makes   one   better  
?  Where   does   revenge   originate   from  ?   Is   peace    
a   state   of   mind  or   a   momentary   illusion  ?   How  
is   beauty    realized  and   experienced  ? When  does   
the   perfect   moment  occur  ? 
I  shall  hath  no  fear  for  the  mind  if  it seeks  solace  
in  the  trench  of  a  deranged  pragmatism.  For I   have  
outlived      the    faith,  ethics, morale,  principles    of    a  
social   dogma.  I   have     unleashed     myself     from     the  
treachery     of     values,   duties,    impulsion    ‐   only      to   
embrace  the  livelihood   which   is  what   was   meant   
to     be   as    in    ignorance and    indifference.    I   am     no   
more     attracted      to      the      innocent      smile     of       a   
newborn   baby,  I   cannot  be   hand‐cuffed   with   the   
love     of       a      lady,    I     do     not     have     to     bear     the  
wings   to   reach   the   uncompromising height   with   a   
flight     of     ambitious   and   equally     fictitious     dream.  
Mankind   has   been     bewildered     by      its   very   own  
achievements, progressing     from     the   stone   age     to   
an   era  where   stone  is  the  building   block   of  a  few   
million      dollar       mansion.    If      I      can      escape    the   
temptation    of  courage,  glory,    dignity;  rather    each   
and   every     euphemism     of   a     buoyant   perfection – 
leaving    me    non‐compelled,  unchallenged    and   
ignored. The   art     of     perfection      is     tightly     coupled   
with   discipline,   obedience      and   passion.    I   humor   
the   art   of  living  with   my    desperately   nonchalant    
words  leaving   others   completely  un‐thrilled,  as   to   
reciprocate   with  nothing.   Such   as   me,  when   the   
golden    rays     of    sun   pierce     my    face    I    feel     no   
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desire   to  wake  up   and   kick   off   my   day   with   
a  cup   of   vigor   and   steam  mixed   with   caffeine.  I  
can  stay  put  forever  and paint  my   day  black,  blue,  
red  without   a   stroke  of  the  brush. Yet, if   you   look   
at   the  wall,  there  will   be   a  poetry   draped  in   the  
carefree hue   of   silent     thoughts     that     whisper     the   
story     of      an     unattractive       box     unopened      for    
decades.  Why      so      much      the      enigma    of      a   
conscience     that   bears  no  wisdom   or   comfort ?  If   
life   was   to be measured  in  guts, glory, love, laurels; 
the  measurement  would  remain  imperfect  without  a  
desire. The     treachery     of     desire     is    the     unwitting   
need  of      an  experimental      brain.  The      one    who   
cannot escape      from    the      claws   of     desire,  simply   
cannot   escape  life. Where  there’s  life,  there’s  flesh. 
Where  there’s  flesh,  there’s  desire. The   more   you   
are     attracted      towards      the      flesh,    the   more   you 
bequeath  trust  and  compassion  in  to  the   soul.  Days  
of    mere    acquaintance    bloom    in  to    a      fond  
companionship  and  ecstatic   moments. Your   feet  is   
no   more   grounded,  you  are  already    sailing  in   the  
sky,   nibbling  few  cotton  balls  from  the  bright  white   
clouds, cruising    on  a  never  ending    skyway  leading  
to   paradise.  You   can   feel    the  warmth   of  breath,  
twinkle  in  the  eyes,  nimble  fingers  across   the hair,  

a  mischievous  breeze   fluttering   over   the   cheeks, 
lips    going   dry   with    speechless    joy,  legs    trembling   
with     a     cold shiver   from     the   heavenly   touch. It    is  
the    saga    of      pristine    and    seemingly      platonic   
relationship.  However,    as      time    diminishes    the  
unaccustomed    barrier    and    replaces    it      with    an  
assumed   proximity; identity   is  dissolved,  values  fall  
apart,    faith    is      dodged    by    doubt,    priorities    are  
challenged   and   empathy  is  altered   with   ego. Road   
to  paradise  takes   a  U  turn  and  you  can   feel   the   
sands   of  time   slipping   away.  Pain,  grief   and   rage   
are     dancing    their     way    inside     you.   Well,   not   all   
stories     have   similar plots.   But,  relationships     never  
flourish  without  assumptions   and  theories, do they ? 
You   need  to    be   a  good   mathematician   to   come   
up  with  the  favorable  statistics  and   pie  charts   that  
define     how     success      is     distributed     across    time,  
priority   and     efforts.   Haah !   For the sake   of   mercy  
on   my    infatuation   with   bliss    in    ignorance,    I would  
never  keep  running  to  capture  the   slipping  end  of  
an    ever  elusive    obsession.    It    is    just      that    my  
thoughts    are   materialized      in    a   maze   of      ruffled   
feathers;    coloring      the    skewed    dots   with    ink    of   
each  dripping  emotion finding   its  way  to  fill   in   the  
blank   columns  of  a   publication’s  page.  
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This winter Season protect yourself against FLU 

Poonam Rane, M.D 
Pnrane2001@gmail.com 

 
October starts and we all are ecstatic about the holiday 
season.  Being  the  Indo‐American  community  the 
season’s  fun  is doubled  for us. We  start with Navratri, 
followed  by  Diwali,  Halloween,  then  Thanksgiving, 
Christmas  and  New  Years  and  for  us  continues  into 
Sankrant.   This  is a  time  for all  the reunions and social 
gatherings. This means surrounded by lots of people we 
love and care.   On  this roller coaster ride of  life where 
we  are  balancing  our  lives  and  trying  to  make 
memories, we  should  take  steps  to  protect  ourselves 
and our loved ones. 
The crowds are also the terminus where the journey of 
sickness begins. 
These are  few preventive  tips  to protect yourself  from 
FLU this holiday season. 
The  foremost  is getting  your  FLU  vaccine  (shot).     The 
CDC  (Center  for  Disease  Control)  recommends  that 
anyone over 6 months of age get  the  flu vaccine.   The 
high  risk  age  group  that  should  get  vaccinated  are 
children  less  than  5  years  and  especially  less  than  2 
years, pregnant women, and adults over the age of 65, 
adults with heart disease, diabetes, asthma or  chronic 
lung disease. 

Flu vaccine is an injection which is approved for all over 
the  age  of  6  months  without  allergies  or 
contraindication to the vaccine. 
 The  flu  mist  or  nasal  spray  is  advised  for  healthy 
individuals 2 years to 49 years of age. 
It’s definitely a myth that the flu vaccine causes the flu.  
The flu vaccine has been around for more than 50 years 
and  the  FDA  (Food  and  Drug  Administration)  closely 
monitors the adverse effects of the vaccine. 
Your body develops  immunity 2 weeks  after  you have 
been  vaccinated.  So  you  can  get  the  flu  if  you  are 
exposed  to  the  virus during  this period of  2 weeks or 
earlier. 
Few  things  you  can  do  to  prevent  the  spread  of  flu; 
frequent hand washing, daily EXERCISE,  flu vaccination 
and  avoid  going  to  school, work  or  parties  if  you  are 
sick. 
Consult with  your  doctor  to  find  out what  kind  of  flu 
vaccination is right for you. 
Have a wonderful and healthy holiday season. Take care 
of yourself and each other 
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Dream a silly dream... 

"Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men." ‐ Goethe 
‐ By Casey Arendt 

 

Are you a dreamer? When was the  last time you  fixed 
your  heart  on  something  just  out  of  reach,  but 
attainable  with  some  effort  on  your  part?  I  believe 
these  dreams,  be  they  frivolous,  athletic,  or  world‐
changing  are what  keeps  us  going, make  the world  a 
better  place,  and  lead  to  all  kinds  of  fun  posts  on 
Facebook. OK, not all of us can be Elon Musk ‐‐ the guy 
has  made  a  career  of  bringing  his  boyhood  dreams 
about  space  and  electric  cars  to  life  after  getting  rich 
creating Paypal. But we can all have dreams. 
Do you have a dream you're working toward right now? 
No? Well,  if you need help getting your  juices  flowing, 
read  on,  and  I'll  tell  you  about  two  dreamers  I  know 
who  aimed  high  and  achieved  their  aims  in  the  same 
weekend (Oct 26‐27, 2013). 
 
Dreamer #1 ‐‐ Go farther than you've ever gone before 
When I first met Pramod, he had a tough time finishing 
a length of the pool. We worked on his swimming for a 
few  months,  and  he  successfully  completed  a  750m 
swim  at  the  TriRock  triathlon.  He  surprised  me  by 
letting  me  in  on  his  secret  dream  shortly  after  that 
event ‐ he wanted to complete a 70.3 triathlon in seven 
weeks'  time.  I  had  my  doubts  about  his  ability  to 
complete any of the three  legs of this event within the 
cut‐off times since his swimming was not yet strong, he 
had  only  a  cruiser  bike,  and  he  didn't  really  run.  I 
expressed my  concerns,  and  he  listened  politely,  but 
clearly had  already made up his mind. He  told me he 
wanted  to  meet  every  week  for  a  swim  lesson,  and 
every  time we met he  told me  about how  far he had 
swum at Barton Springs  that weekend, and how many 
miles he had added to his  long bike ride. The distances 
got  longer  and  longer  every  week.  We  talked  about 
fueling and logistics. He borrowed a wetsuit. He bought 
a  road bike and grew accustomed  to using  it. He  rode 
around and around and around  the 3 mile  loop at  the 
Veloway, somehow without getting dizzy, until he could 
do  over  50 miles. He  ran  some,  and walked  a  lot. He 
finished a 2000m swim at Barton Springs, and then did a 
1.5 miler  at  Deep  Eddy  by  accident.  He  didn't  let my 

skepticism about his prospects  stop him at all. He  just 
quietly did the work, week by week.  
 

 
 
And  then  race  day  came.  He  looked  confident  as  he 
hugged  his  wife  and  lined  up  with  the  rest  of  his 
start wave. He was  smiling as he  ran out of  the water 
after a remarkable 1 hr swim. He didn't freak out when 
his  bike  seat  was  too  low  and  his  knees  started 
bothering him. He didn't quit when he made it out onto 
the run course with only 3 hours to go or when he was 
so  close  to missing  the  cut‐off  on  each  of  the  three 
loops  of  the  run.  He  did what  he  had  to  do,  and  he 
crossed  the  finish  line  before  the  course  closed. 
Congratulations, Pramod! You did it! 
 
Dreamer #2 ‐‐ Eat more donuts than any human being 
should 
Jimmy  is  the  kind  of  personal  trainer  who  is  always 
curious about  things and never  tires of  seeing how he 
can push his body  in new ways. When he heard about 
the  Tour  de  Donut  Austin,  a  hilly  25  mile  bike  ride 
spanning  3  donut  shops  with  time  bonuses  for  each 
donut  consumed,  he  was  all  in.  Never  mind  that  he 
didn't have a bike or a helmet. He borrowed a road bike 
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and  pedaled  it  in  running  shoes,  and  borrowed  a 
helmet at the start line. He figured out how to shift the 
front and rear derailleurs during the first couple miles of 
the race, and rode as  fast as he could  to Krispy Kreme 
so he could begin to live out his dream of shattering the 
men's record of 20 donuts eaten. He kept his eye on  

 
 

John,  the  champion  from  the  last  two  years,  and 
figured out  that smashing 3 donuts down  into a donut 
sandwich was  quick  and  effective.  11  glazed  at  Krispy 
Kreme,  8 miles  to  Shipleys  to  eat  a  bunch more,  and 
then  back  to  Dunkin  Donuts  for  some  jelly‐filled  and 
cake  donuts  before  climbing  a  15%  incline  hill  to  the 
finish. No clip‐in shoes to help him get up that hill? No 
problem. He  just picked up the bike and ran! And then 
collected  the  prize  for  setting  a  new  record  for most 
donuts eaten ‐‐ 23! 
So what's your dream? To set a new personal best in a 
favorite event? Complete an  Ironman or an adventure 
race? To lose 10 pounds and/or regain fitness lost after 
illness or injury? Set a concrete, time‐sensitive goal that 
is a stretch but not totally out of reach, tell your friends 
about it so they can hold you accountable (and lend you 
a bike or a wetsuit), and then get out there and do what 
it takes to achieve it. Even if it sounds a little kooky! 
casey@gothedistancecoaching.com  
BlogURL: http://triathlonandnutrition.blogspot.com/ 
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Global Warming 

‐ By Meena Vad 
 

Science  has  given  us  unequivocal warning  that  global 

warming  is  real  and  it  is  a  hotly  debated  topic  today. 

The mountain of climate data that has been assembled 

over  last  few  decades  by  the  scientific  community  all 

over the world as a whole  is  irrefutable.   Knowing that 

the  warming  of  the  Earth  is  natural  as  well  as man‐ 

made, we  get  a  consistent  and  verifiable  picture  of  a 

rapidly  warming  world.    The  records  collected  and 

analyzed  by  independent  scientists  from  many 

disciplines  over  thousands  of  locations  show  it  to  us 

clearly. 

The  ice  core  records  for  the  last  100,000  years  show 

many ups and downs in global temperatures, with many 

ice  ages  and  warming  periods.  The  research  data  on 

tree ring widths, coral growth, ice cores, ocean and lake 

sediments,  cave  deposits,  fossils,  layering  of 

sedimentary rocks, satellite data and glacier lengths are 

correlated  with  climate  fluctuations.  The  results  of 

these studies of the recent history show that there was 

a warming  period  around  the  year1000  and  a  cooling 

period around 1700.  Since then there was a period of a 

very  little  change  until  1850.  After  that  there  is  a 

gradual rise in global temperatures and there are many 

signs of climate change. Since 1980, we see a rapid and 

dramatic  rise  in  global  temperatures,  till  today.  This 

sudden and consistent rise is not present in any periods 

of  the  earth’s  history.  There  were  always  gradual 

changes  in Earth’s climate during the Earth’s 4.5 billion 

years of existence and they are attributed to changes in 

the  configuration  of  continents  and  oceans  as well  as 

volcanic  activity  and  the  variation of  the  solar energy. 

Now what we  see  is  a  dramatic,  cumulative  and  long 

term change which is extremely unusual. The predicted 

rate  for  the  next  century  is  at  least  20  times  faster. 

What is causing this dramatic change? 

It started with the industrialization in the world. Human 

activities started to increase the levels of carbon dioxide 

(CO2)  in  the  air.  The  carbon  dioxide  gets  absorbed  in 

the  atmosphere,  gets  trapped,  gets  emitted  back  (the 

greenhouse effect) and heats up the Earth.  Humans are 

pouring  carbon  dioxide  into  the  atmosphere  much 

faster  than  plants  and  oceans  can  absorb  it.    The 

warming  is  increasing  rapidly,  associated  with  drastic 

climate changes. Although volcanoes are active around 

the world  and  emit  carbon  dioxide  as  they  did  in  the 

past,  the  amount  they  release  is  extremely  small 

compared  to  human  emission.    On  an  average, 

volcanoes  emit  between  130  and  230 million  tons  of 

carbon  dioxide  per  year.  By  burning  fossil  fuels,  the 

human  population  currently  releases  in  excess  of  100 

times more, about 37 billion tons of carbon dioxide, into 

the  atmosphere  every  year.   Burning  coal  and 

petroleum  is  the  leading  cause  of  increased  levels  of 

carbon  dioxide.  Deforestation  is  the  second  major 

cause,  as  there  are  fewer  trees  that  can  remove  the 

levels from the atmosphere. As the world population  is 

increasing, the consumption of fuels  is  increasing along 

with  it.  The  main  causes  of  the  use  of  fuel  are  the 

generation of electricity, transportation on land, air and 

water,  manufacturing  and  industries.  The  CO2  levels 

persist  in  the  atmosphere  for  years  so  even  if  the 

emissions are eliminated today, it would not stop global 

warming. 

The effects of higher  levels of CO2 can displace oxygen 

and  nitrogen,  potentially  causing  health  problems  for 

humans. It can cause headaches, dizziness, restlessness, 

difficulty  breathing,  tiredness,  increased  heart  rate, 

poor concentration and elevated blood pressure. It can 

also  cause  plants  tissues  to  have  lower  protein  and 

nitrogen.  In  the  future  the agricultural production and 

food  quality  may  get  affected.    The  devastating 

droughts,  floods,  extreme  freezing  temperatures, 

wildfires, pollution  and  abrupt weather  changes  affect 

the ecosystem. The Carnegie  Institution estimates  that 

around  $5  billion  in  crop  losses  per  year  are  due  to 

global  warming.  Farmers  see  a  decrease  of  about  40 

million metric  tons  of  cereal  grains  like wheat,  barley 

and  corn  each  year.  Scientists  have  observed  that  an 

increase of 1 degree Fahrenheit in average temperature 

results  in  a  3  to  5  percent  drop  in  crop  yields.  The 

worldwide  devastating  effects  of  global warming  also 

include  rising  sea  levels due  to melting of  the glaciers, 

increase  in  heat  waves, more  destructive  storms  and 

floods, more droughts,  food  shortage, water  shortage, 
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more  diseases,  economic  difficulties,  catastrophic 

effects on wild life, global security threats, conflicts and 

wars.  We  are  already  seeing  these  effects.  Global 

warming already  is shifting major climate patterns with 

far reaching effects on our planet.  

 

On May 15, 2013, the carbon dioxide concentrations  in 

the  atmosphere  have  touched  400  ppm  (parts  per 

million)  level, on a rapidly  increasing scale. Above 1000 

ppm  level,  the  air  quality  becomes  poor  causing 

drowsiness. Above 5000 ppm  level,  toxicity  can occur. 

How will CO2 emissions unfold in the coming decades?  

Each  nation  on  Earth  is  participating  in  the  use  of 

energy sources like coal, oil, wood and natural gas. It is 

the responsibility of each nation to find solutions to this 

worldwide  problem.  The  good  news  is  that  many 

nations  are  beginning  to  adapt  to  the  climate  change 

and  taking  some  steps  that  impact  basic  needs  like 

food,  water,  health,  shelter  and  energy  use.  The 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was 

established  in 1988 and  is working towards assessment 

and  development  of  long  range  solutions.  The 

recommendations in the IPCC reports include reduction 

in emissions by  switching  from  fossil‐fuel‐based power 

to alternative sources of energy, such as nuclear, solar, 

and wind. A second, parallel option would be to achieve 

greater  energy  efficiency  by  developing  new 

technologies.   There  are  possible  best  case  and worst 
case scenarios depending upon how the human race  is 

handling  this  problem.  Developing  non‐fossil  fuel 

energy  sources,  using  less  energy,  consuming  less, 

reducing air and water pollution, recycling and planting 

more  trees  are  the  topmost  solutions  but  the 

responsibility  lies on each  individual  in the world. If we 

don’t  act  in  a  responsible way  and  continue with  our 

current  course  of  actions,  there will  be  a  point  of  no 

return with a catastrophic impact.   

Some of  the  changes  to  the planet cannot be  stopped 

since  the  rise  in  temperature  is  unavoidable,  but 

humans  have  the  ability  to  affect  the  severity  of  the 

changes.    Since  all  countries  in  the  world  are 

responsible  for  the  emissions,  in  order  to  hold  the 

temperature  increase  to  a  lesser  degree,  the  world 

needs  to  cut  its  greenhouse  gas  emission  to  a much 

lesser degree by 2050 and meanwhile  try  the  removal 

of  CO2  from  the  atmosphere.  If  that  happens,  by  the 

end of the century, changes will be  less severe.   All the 

governments  in the world,  industries, communities and 

every citizen need to think about it and then act on the 

side  of  the  solution  by  responsible  choices  and 

responsible behavior! 
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Austin Marthi Mandal’s Social Cause 
- by Bipin Patil 

 
2013  has  been  an  exciting  year  in  Austin  Marathi 
Mandal  (AMM)  history.    This  year,  for  the  first  time, 
AMM decided  to  include  social mission  in  its activities 
and  raised  money  to  support  various  social  welfare 
organizations  in  US  and  India.    It  raised  funds  for 
education,  drought  relief,  children  with  disabilities, 
orphanage, abused women, and other social causes.  By 
the  end  of  the  year,  the member  base  had  surpassed 
initial goal of $3000 by  raising more  than $17,500.    In 
addition, AMM has partnered with Brihan Maharashtra 
Mandal  (BMM)  and Maharashtra  Foundation  (MF)  to 
replicate  its  success  in  other Marathi Mandals  in  the 
USA.  
This article will highlight a few organizations supported 
by AMM this year.  
Maharashtra Foundation 
Maharashtra  Foundation  is  a  non‐profit  organization 
with the goal of “Social and Economic Justice for all”.  It 
is an NGO with Special Consultative Status of “Economic 
and Social Council of the United Nations”.   
The vision of the Maharashtra Foundation is "Enhanced 
quality  of  life  for  the  poor  and  vulnerable".  The 
Foundation  seeks  to enhance  the quality of  life of  the 
under privileged by supporting programs in the fields of 
health  care,  education,  welfare  and  development  of 
women and children. 
It  has  various  active  projects  in  the  following  fields  in 
Maharashtra.  

 IT for Social Change to reduce digital divide  in rural 
areas 

 Provide  healthcare  and  access  to  doctors  in  rural 
areas  

 Access to clean water and sanitation facilities 

 Promote welfare of women and children 
More  information  can  be  found  on  its  web  page:  
www.maharashtrafoundation.org 
Maha Sainik 
On  the  occasion  of  Indian  Independence  Day,  AMM 
organized a  fund  raiser  for  families of martyred  Indian 
soldiers.    A  couple  of  AMM  members  with  deep 
personal  ties  to  Indian  Military  suggested  AMM  to 
support  “Maha  Sainik”,  an  organization  run  by  the 
“Department of  Sainik Welfare” of Maharashtra  state.  
All administrative expenses of this organization are paid  

by  the  “Government  of  India”.    Any  donations  from 
general public are used for the following activities: 

 Promote  welfare  and  resettlement  of  retired 
soldiers and families of serving / deceased soldiers 

 Help in rehabilitation of injured soldiers 

 Educational Scholarships for children of soldiers 
More information can be found at 
 http://www.mahasainik.com/Pages/Home.aspx 
Smt Lokhande Charitable Trust: 
This  organization  runs  two  secondary  schools  in  rural 
areas,  one  in  Maval  (Pune  district)  and  another  in 
Sangamner  (Ahmadnagar  district).    Sangamner  school 
was  built  in  2010  by  the  villagers  themselves  on  the 
land donated by one member of  the  community.   The 
school supports a population of 10,000  (mainly Adivasi 
community).      Earlier,  due  to  the  lack  of  secondary 
school,  girls would  drop  off  school  after  7th  standard 
and get married.   
The school started in 2010 with one 8th standard class of 
22 students (12 boys, 10 girls).  Currently the school has 
4  classrooms.    It  has  plans  to  build  a  computer  lab, 
science lab, sports facility and a playground.  It plans to 
cater to 3 grades  (8th‐10th) with 30‐40 students  in each 
class. 
Fulora 
There  are  approx.  10  million  children  living  on  the 
streets  in various cities of  India.    In order  to survive, a 
poor  child  in  India will probably be  forced  to  sacrifice 
education  and  training; without  skills  the  child will,  as 
an adult, remain at the bottom of economic heap. 
Fulora  runs  mobile  schools  for  the  street  children  in 
Mumbai,  Thane  and  Pune.    It  is  in  the  process  of 
creating 300 “Mobile Schools”.  It has an Eight semester 
program  created  especially  for  these  kids  that  will 
provide basic education with art and craft support and 
specialized  training  in  communication  skills  with 
computer  fluency.    These  skills will  help  them  to  get 
jobs  in Call Centers, Malls and as Sales representatives. 
The Eight  semester program will  completely  transform 
their  life  from  streets  to  hostels    as  Fulora  plans  to 
design  PG  facilities  in  independent  vacant  homes  in 
Mumbai. 
The organization does not have any admin costs as it is 
a volunteer run project.  All donations are used entirely 
for the Charitable cause.  
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Vasundhara 
If  you  were  fascinated  by  character  of  Racho  in 
movie  “3  Idiots”  and  ever  wondered  “How  many 
Rachos  do  not  even  get  a  chance  in  life  to  achieve 
their  full  potential?”.  “Vasundhara  identifies  these 
promising  scientists  and  gives  them  an  avenue  to 
achieve their potential by doing right things.” 
Vasundhara  was  founded  in  1995  with  main 
objective of working  in areas of rural reconstruction 
with  special  emphasis on Development of  Scientific 
Attitude  in  rural masses  and  particularly  upgrading 
the standard of Science & Mathematics education in 
rural schools. It started as a dream, of an  individual, 
to  try  to bring about a  transformation  in  the  future 
of  India  by  channelizing  scientific  and  rational 
thinking  in  the young  fertile minds. That  is really the 
best way  to build  the next generation  rather  than  just 
donating money there. 
Science on Wheels: 
This  is a unique educational project  reaching out  to 
the  rural  population  in  Sindhudurg  region.    It 
reaches  children  whose  family  income  is  typically 
less than Rs. 3,000 per month.  Nearly 1200 students 
from  90  villages  are  benefiting  from  this  program. 
The  Science  on Wheels  van  travels with  two  program 
coordinators  to  different  schools  in  the  district where 
coordinators  perform  science  experiments  before 
students  from 8th‐10th classes. They start with a story 
related  to  scientific  discovery  and  demonstrate  the 
analytical  approach  of  learning  through 
experimentation. The experiments are simple activities 
showing the effects of light, air, gravity, heat, electricity 
and provide explanations of day‐to‐day phenomenon to 
evoke  the  students'  reasoning.  The  van  also  carries 
material  for  science exhibitions on  topics  ranging  from 
history  of  science,  earthquakes,  volcanoes,  to  health, 
nutrition and sanitation 
Building  a  Science  center  in  rural  area  (in  progress): 
The overall objectives of the Science Center are to help 
students,  teachers  and  the  general  public  get  a wider 
exposure  to  science  and  technology,  provide  a  forum 
for a first‐hand experience of science and the scientific 
approach,  understand  the  geography,  geology, 
hydrology  and  climate  of  the  Sindhudurg  district, 
demonstrate appropriate technology, inculcate science‐
based  hobbies  in  youngsters  of  the  district,  help 
scholars  in studying ecology, geography, agronomy and 
education related problems of the district. It  includes a 

Science  dissemination  program,  a  science  park, water 
and eco‐literacy equipment, displays, a weather station, 
innovative  science  models  and  experiments, 
laboratories,  hobby  clubs,  and  energy  park  and 
appropriate technology unit.  
Mobile Libraries  
Many schools  in  this region do not have any Library 
Facilities. Vasundhara has a Mobile Library for these 
schools  situated  in  remote  areas  to  benefit  rural 
students. 
Bal  Scientist  &  Bal  Ganiti  (Child  Scientist  &  Child 
Mathematician)  
Vasundhara  conducts  special  training  in  Science  & 
Mathematics.  It  invites  eminent  scientists  and 
Mathematicians  to  encourage  and  motivate  its 
students  through  workshops  and  training  sessions 
for  International Olympiad and other events.  In  last 
two years, one  student  secured a gold medal and 9 
others  have  won  the  silver  medals  in  competitive 
examination held  in Mumbai  in memory of Dr. Homi 
Bhabha,  where  more  than  46,000  students  had 
participated.  
National Talent Search (NTS) Training Program  
Vasundhara  has  been  conducting  special  Training 
courses  for  National  Talent  Search  Examination 
since 1995.  Till date, 240 students from Sindhudurg, 
Satara,  Sangli,  and  Ratnagiti  region  have  been 
selected  at  the  state  level  and  41  students  have 
secured National Talent Scholarship  (NTS) by NCERT 
of Central Government.   Two students  topped State 
Level NTS  Examination  in 2009 & 2011  respectively 
and  one  was  second  in  2010,  competing  against 
CBSE and ICSE students.  
Computer Training, Star Gazing, Health Camps  
Vasundhara  organizes  computer  training,  Teacher 
training, Star Gazing  for  students and health  camps 
for  women,  children  and  youths  in  18  remote 
villages of Sawantwadi & Dodamarg Talukas  
Health Camps 
Having observed the rising use of Gutka and Tobacco 
amongst  the  teenage  group  in  the  rural  area, 
Vasundhara  has  initiated  a  preventive  care  camp 
targeting  the  teenage  population  for  Oral  Cancer 
detection.  This  is  being  conducted  using  the 
VELscope technology. VELscope is the most powerful 
FDS  approved  tool  for  assisting  in  the  discovery  of 
mucosal  abnormalities  i.e.  examination  of  patients 
and detection of Oral cancer in pre‐cancerous stage.  
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It  has  program  for  creating  awareness  and 
detecting  the  pre  cancerous  conditions  in  women 
like breast cancer. These programs are conducted on 
a  quarterly  basis.  Patients  detected  in  the  above 
cases are treated in Tata and other local hospitals.  
Website: 
http://vasundharasow.org/pages/Inception.aspx 
How you can help? 
More than monetary help, these organizations need lot 
of volunteers to keep the admin costs low.  During your 
vacations, you can volunteer with these organizations in 
following ways: 

 Teach or act as mentors to the kids.   

 Use  your  expertise  to  help  these  organizations 
generate new ideas and programs.  E.g. This year AMM 
supported  a  few  organizations  involved  in  tackling 
severe drought  in Maharashtra.   If you are an expert  in 
the  field of water resource management, you can help 
these  organizations  develop  a  sustainable  watershed 
management program.    If you are  in medical  field, you 
can  participate  in  health  camps  organized  by  these 
organizations.
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AMM welcomes IIT Guwahati President Gold Medal Winner 

- By Bipin Patil 
 

This  year,  AMM  increased  its  outreach  to  include 
International students studying at University of Texas at 
Austin.    One  such  student  is  Mandar  Kulkarni,  2013 
winner  of  President  of  India  Gold  Medal  at  Indian 
Institute of Technology (IIT) Guwahati.    
Mandar  Kulkarni  received  his  Bachelor  of  Technology 
(B.Tech)  degree  in  Electronics  and  Communication 
Engineering from the Indian Institute of Technology (IIT) 
Guwahati  in  2013.  He  was  awarded  the  President  of 
India  Gold  Medal  during  15th  convocation  of  IIT 
Guwahati, by Hon. H.R.D. minister Dr. Pallam Raju. The 
President of India Gold Medal is awarded to the student 
securing  highest  GPA  amongst  all  the  graduating 
undergraduate students at that IIT in a given year.  It is 
a  very  prestigious  honor  that  requires  academic 
excellence and consistency in all eight semesters at IIT.  
Currently, Mandar  is working  on  his  graduate  studies 
(MS  followed  by  PhD)  in  Electrical  Engineering  at  the 
University of Texas at Austin under the guidance of 
Prof. Jeffrey G. Andrews  
(http://users.ece.utexas.edu/~jandrews/group.html).  
His broad research interest lies in wireless  
communications.  
 
Website: 
https://sites.google.com/site/mandarkulkarnin/home 
 

 
 

 

 

श दकोड े– उ तर 
१ का  २ का    ३ न  ४ म   ५ न  

६ हु   ७ कू   ८ म     ९ ग   १० त 
११ र     १२ त  १३ ग   १४ र    

  १५ ख    १६ ल      १७ िश 
१८ ग   १९ ल  २० ब   २१ त    २२ ला  
  २३ ब    २४ म   २५ सा   २६ ले  

२७ स   २८ त  २९ त    ३० रा   ३१ ख  

 
 
 
 
 

 

More information about Mandar’s 
accomplishment can be found at 
 
http://www.iitg.ac.in/pro/sites/default/files/04_02
_IITG_Monitor.pdf 
 
http://www.telegraphindia.com/1130609/jsp/nort
heast/story_16986690.jsp#.Ukj4-tLIE8o 
 
http://www.tkn.tu-berlin.de/menue/news/ 
 
http://epaper3.esakal.com/18Jun2013/Enlarge/
Nashik/NashikToday/page3.htm 
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An Austin Mandal that goes Beyond its call of duty!! 

‐  by Harish Kotecha 
 

We  see  “Mandal”  as  a  part  of  communal  groups  in 
many  places.  Researching,  the meaning  of Mandal  as 
defined by Wikipedia is: 
 

A  tehsil  or  tahsil/tahasil   ,تحصيل) ਤਿਹਸੀਲ,  तहसील, 
తహ ల్),  also  known  as  taluka  (or  taluq/taluk)  or 
mandal,  is an administrative division of some countries 
of  South  Asia.  Gradually  under  the  British  Raj  these 
terms  replaced  the  earlier  terms  pargana,  pergunnah 
and thannah. 
 
Mandal,  in  context of  regional groups,  functions as an 
organization  that  brings  people  of  similar  heritage 
together,  for  social,  cultural,  educational  and 
sometimes  religious  activities  that  cater  towards  the 
enjoying as well as  retaining  the culture and  traditions 
in which we were brought up. 
 
Having  being  part  of  such  cultural  groups  over  the 
years,  one  organization  that  struck  me  as  unique  in 
their activities, at least in Austin, is Marathi Mandal! 
 
As an example, I was presently surprised that when we 
were  looking for volunteers to pack school supplies for 
Hindu Charities, Prashant Panvalker, President of Austin 
Marathi Mandal, offered to have 20 to 30 volunteers.  I 
was  personally  thrilled  to  see  such  a  gesture  from  a 
regional organization that in my mind, at least,  also has 
interest in the charity and service work! 
 

 

True  to  his word,  almost  30  volunteers  from Marathi 
community turned up – the picture shows some of the 
children  and  the  families.  Such  activities make  us  all 
more giving unselfishly rather than trading – I give if you 
give. 
 
I  was  speaking  to  one  of  our  highly  respected 
community  member,  Dr.  Mathu    Godsay  to  get  a 
contact  of   Marathi Mandal  –  he  said  call  Prasad  and 
said he has done excellent work for the Mandal! And he 
was correct. 
 
On the website of Austin Marathi Mandal, you will see 
lots  of  activities  that  the  Mandal  is  promoting  and 
actively  participating  in.  I was  particularly  touched  to 
see  that  the Mandal  took  initiative  to raise  funds  for a 
number of  good  causes,  from Uttarakhand disaster  to 
helping the families of slain soldiers  in  India! Under his 
leadership,  the  mandal  has  undertaken  such  diverse 
activities as active participation  in  local road races and 
triathlons,  organizing  a  seminar  for  senior  citizens,  
supporting other  local groups  like Hindu Charities, Kala 
Darpan,  ICMCA  in  addition  to  keeping  full  focus  on 
traditional  programs  like  Shri  Ganesh  festival,  Diwali 
celebration,  
 
I consider Marathi Mandal and the  leadership provided 
by  Prasad  as  truly  outstanding!  I  sincerely  hope  that 
other  regional organizations  take more of  such  charity 
work and volunteerism  in addition to the activities that 
they  traditionally  engage  in.  To  get  time  commitment 
from  members  to  do  such  work  required  to  inspire 
people with  a  vision,  compassion  and  true  leadership 
that Prasad has provided. 
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My	Game	

‐	By	Tejal	Angolkar	
	
Time is running out and the beast has cornered me. This 
six‐foot‐five‐inch Goliath of the court has chosen me to 
contest.  Given that my five‐foot stature can’t let me do 
much, I contemplate whether to dive under her  legs or 
convince her clumsy physique to cause a foul. All I need 
to do  is get to the ball and the court  is mine; victory  is 
mine.  I use my swift dexterity and find my way around 
her. Although  just  as  sudden,  I  find myself  flat on  the 
wooden  floor. Free  throws: my  specialty.  I walk  to  the 
free  throw  line  and  an  instantaneous  wave  of  heat 
overwhelms my body, oddly enough, making me shiver. 
Though  I  probably  shoot  more  than  a  hundred  free 
throws  a  day  at  practice,  I  still  can’t  get  over  the 
nervous  excitement  I  feel  every  time  I  step  up  to  the 
line.  As  I  look  up  to  the  hoop,  every  distraction 
disappears.  It’s  just  me,  the  hoop  and  my  Báden 
basketball. Getting  low  in my  stance,  I go  through  the 
same free‐throw motion: dribble dribble dribble, line up 
my  fingers with  the  logo,  bounce  on my  toes,  exhale 
and release. The second the ball leaves my fingers, I am 
confident it will be a nothing‐but‐net. Swish! The crowd 
confirms my success with a roar. I breathe out a subtle 

sigh of  relief, but  I know  that  I have one more shot  to 
take. This shot means much more than the last; the shot 
that will confirm the win.  I feel the opponent’s despise 
radiating  from my  right and my  team’s hope gleaming 
from my  left. This  level of pressure  is only seen on the 
basketball court, which is why I love the sport so much. 
I’ve  never  been  a  part  of  something  that  is  so 
motivating  and  terrifying,  always  keeping  me  on  my 
feet.  

As  I  release once again,  I  realize  that  it doesn’t matter 
the outcome. I know my teammates will still appreciate 
my  hard work  and  dedication  to  the  game,  the  team 
and the sport. My coach will understand that regardless 
of  the  outcome,  my  position  as  point  guard  means 
much more  than making  the winning basket;  it means 
leading  the  team  to  the best of our ability. My  friends 
and family in the crowd won’t see me as the captain to 
lead us to a victory, but they will see the University Prep 
Varsity girl’s basketball team as one unit conquering the 
court. Basketball  is my passion, my sport, my  loyalty to 
the game and nothing can stand in my way.  
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पाककृती 

- िव या अनगोळकर 
 
राइस िक्र पी सीिरअल िचवडा 
सािह य: 
३ कप राइस िक्र पी सीिरअल  (Rice Krispies ) 
१ कप चीरीओस सीिरअल ( Plain Cheerios  ) 
२ म यम डाव तले   १ टी पून मोहरी 
१ टी पून जीर   १ टी पून तीळ 
१/२ टी पून लाल ितखट  १/४ टी पून  हळद 
१/८ टी पून िहगं    १/२ कप शगदाणे 
१/४ कप डाळे   १/२ टी पून मीठ 
फोडणीसाठी कडीप ता   चवीला साखर. 
कृती: 
१.  एका मो या पसरट भां याम ये दो ही िसिरअ स एकत्र करा 
२.  िसिरअ स म ये शगदाणे, डाळे एकत्र करा. या यावरच लाल 
ितखट, हळद आिण मीठ घाला. चवीला थोडी साखर घाला. 
३.  दसुर्या छो या भां याम ये फोडणीसाठी तेल घालून, मोहरी, जीर, 
िहगं आिण कडीप ता घालून फोडणी क न घ्या. 
४.  वरील फोडणी िसिरअ सवर ओता आिण सवर् िज नस नीट एकत्र 
करा. 
५.  ओवन वामर्वर (१८०) चाल ुकरा आिण वरील फोडणी ओतलेले 
सीिरअल िम ण २० िमिनटे ओवनम ये कुरकुरीत हो यासाठी ठेवा. 
िकंवा रजवरच अगदी कमी हीटवर िचवडा कुरकुरीत करा. 
 
मसाला दधु 
सािह य: 
२ कप दधु 
३ टी पून MTR Badam Feast मसाला  
२ टी पून साखर (आवडीप्रमाणे कमी जा त) 
कृती: 
१.  २ कप दधु गरम करावे. 
२.  यात ३ टी पून MTR Badam Feast मसाला आिण २ टी 
पून साखर घालुन नीट ढवळावे.  हे िम ण थोड े उखळू यावे व 
गरम गरम स हर् करावे. 
३.  जर थंड दधु आवडत असेल तर रेिफ्रजरेटरम ये थोडावेळ ठेऊन 
मग स हर् करावे. 
टीप: 
या दधुावर शोभेसाठी व न आख्या चारो या िकंवा िप ता पावडर 
घालु शकतो. 
शंकरपाळी 

सािह य: 
१/२ कप दधु   १/२ कप तूप 
१/२ कप साखर   ३ कप मैदा  
तळ यासाठी तेल  
कृती: 
१.  दधु, तूप आिण साखर एकत्र क न साखर िवतळेपयर्ंत रजवर 
गरम करावे.  
२.  थोडी वाफ गे यावर या िम णात हळू हळू थोडा थोडा मैदा 
घालुन सवर् एकत्र मळावे. 
३.  हे िम ण एकदम घट्ट िकंवा एकदम सैल मळु नये. 
४.  मळलेले पीठ १५ ते २० िमिनटे झाकून ठेवावे. 
५.  १५ - २० िमिनटांनी पीठ परत एकदा नीट मळुन घ्यावे. २ 
इंचाचा गोळा क न मलैा िकंवा तांदळुाचे पीठ भरुभुरवून गोल चपाती 
लाटावी आिण शंकरपाळी या कातणाने शकंरपा या पाडा यात.  
६.  शवेटी गरम तलेात िमडीयम हीटवर या शकंरपा या सोनेरी 
रंगावर तळुन काढा यात   
 
साबुदाणा िखचडी  
सािह य: 
१ बटाटा, साल काढुन िखसवून घ्यावा  
२ वाटया साबुदाणा   १ वाटी दा याचे कुट 
१ िमरची    १/२ टी पून मीठ  
१/२ टी पून साखर   १/४ िलबंू  
फोडणीला तूप िकंवा तेल  
कृती  
१. साबुदा साधारणत: ४-५ तास िभजवावा.(छान नरम झाला पािहजे) 
२. साबुदा यात मीठ,साखर,दा याचे कुट आिण िखसलेला बटाटा 
घालून एकत्र करावे. 
३. कढईत तूप िकंवा तेल घालून यात िजरे, िमरची ची फोडणी 
करावी. 
४. साबुदा याचे िम ण यात घालुन नीट परतून घ्यावे. 
५. साबुदाणा घालून मंद आचेवर ठेऊन वाफ येऊ यावी. 
६. आवडी नुसार द या बरोबर िकंवा यात िलबंू रस घालून स हर् 
करावे. 
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कालिनणर्य 
- गजानन परांजपे 

 
बघता बघता कालिनणर्य ची र ी 2 िकलो झाली ... 

cassette ला गायब क न CD आईिटत music player 

बरोबर आली ... 
टे ट िक्रकेट ला आजकाल IPL ने दाखवलाय ठगा.... 

Shorts या ज यात आजकाल हणे आजोबांनी ही सोडून 

िदलाय लगा ... 
Mother's day ..Father's day...प्र येक नातेवायकाचा 

आजकाल असतो एक yearly day 

रोज रोजची नको ती ना यांची कटकट .. 

एकदाच की ते मागून घे ... 

सकाळी 7 वाजता अंगणात आिण tv वर चालू असायची 
रंगोली 

िहमेश या जमा यात आता मात्र चालू असतो सतत चा 
िशमगा आिण संगीताची होळी... 

रिववार सकाळचा ते रामायण आिण मोगली च त े
junglebook 

आजकाल मात्र डोळे वटा न insaaf करतना राखी 
Sawantach देते शरेखान सारखा look ... 

बघता बघता कालिनणर्य ची र ी 2 िकलो झाली .. 
ितशी जवळ आली आिण काका मामा एवढाच आयकायची 

सवय झाली.... 
वाटला एकदा परत िफरवावीत ती कालिनणर्यची पानं.. 

पु हा अनुभवावं ते आयु याचं बेधुंद गाण.ं.. 

परत मांडावेत ते उ हाळ या सुट्टीतले प यांचे डाव 

बघत बसावे Pu La चं असा मी असा मी आिण अनुभवावे 
बाबूजींचे गा यातले भाव .. 

पण काय करणार outlook कॅलडर खूप busy आहे .. 

snooze च button असलं तरी तासाला एक reminder आहे 
... 

 

 

सांता आरती 
- िनलेश खरे 

 
जय देव जय देव जय देव Santa 

िचमणी तून या हो वाजवत घंटा । जय देव जय देव ।। 
उ तर ध्रुवावर Santa रहातात 

elves  या संगतीने खेळणी बनवतात । 
फेसाळलेली दाढी पायघोळ झगा 
Santa सवार्ंना लागे िजवलगा ।। 
जय देव जय देव जय देव Santa  

िचमणी तून या हो वाजवत घंटा । जय देव जय देव ।। 
आबाल वदृ्ध सवर् िव वास ठेिवती  

Santa ची आतुरतेने प्रतीक्षा किरती । 
नाताळ या िदनी Santa प्रकटती  

Rudolf  या संगतीने भेटी वाटती ।। 
जय देव जय देव .... 

… 

 

मतृी 
- योगेश कुळकणीर् 

 

काही क्षण िनघून जातात 
काही क्षणांची वाट बघत असतो 
मा याच मतृीत बर्याचदा 

मी वतःचच प्रितिबबं शोधत असतो 
मतृी या त यात वतःला शोधतांना 
मला मनाचा तळ लागत नाही 
न शोधताच काही दाटून येतात 

काही आठवणींचा गळच लागत नाही 
पु हापु हा आठवून यांना 

मी यां या न यानेच पे्रमात पडून येतो 
हणूनच कधीकधी गावी जाऊन 

मी आप या शाळेत बसून रडून घेतो 
… 
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मराठी िमत्रांची मराठी िगरी 
- प्रशांत जोशी 

 
चला रे िमत्रानंो, चला ग सख्यांनो, मराठी िगरी क  या, 

मराठी िगरी क  या…. 
हसत खेळत, रमत गमत, मराठी िगरी क  या, मराठी 

िगरी क  या…. 
प्राथर्ना हणत, अक्षर ओळखत, मराठी िगरी क  या, 

मराठी िगरी क  या…. 
मराठी ऐकत, बोलत, वाचत, िलिहत मराठी िगरी क  

या, मराठी िगरी क  या…. 
गाणी गात, गो टी ऐकत, मराठी िगरी क  या, मराठी 

िगरी क  या…. 
खाऊ खात, खेळ खेळत, मराठी िगरी क  या, मराठी 

िगरी क  या…. 

मैत्री करत, मैत्री वाढवत, मैत्री िटकवत, मराठी िगरी क  
या, मराठी िगरी क  या…. 

चला रे िमत्रानंो, चला ग सख्यांनो, मराठी िगरी क  या, 
मराठी िगरी क  या…. 

… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक उखाणा उतारवयाचा 
- पु पा दामले 

 
बालपणाचा जोश संपला, उतरली ता याची धुंद, 

आयु याची ित हीसांज झाली, मेटॅबोलीसम झालाय थंड ! 

कंबर दखेु, सांधे कुरकुरती, गुढघे बसले अखडून, 

वड े-भजी सूड उगवती, पोटात थय थय नाचून ! 

रोज यायाम करावे हटलेतर पावले घरातनू उठत नाही, 
आिण दौर्याला गेलेली मतृीतर, परतून येतच नाही ! 
मनात असते हसरी प्रितमा, ग डस चवळी या शग्येची, 

अनोळखी असे आरशातील सावली ही,  
सु कुतले या हातारीची ! 

शहाणपणाचे चार श द सांगावे त ण िपढीला,  
तर लक्षच कोण देतयं ? 

एकमेकांना टे क् ट करती,  
“छोड दे यार हातारीला काय कळतंय ?” 

पुढ या अपेक्षा काय सवे, असे वडीलधार्यांना  िवचारले, 

यांचे उ तरं ऐक यानंतर तर, फारच नैरा य आलंय ! 

“प्रणयाला िवसरा” हणती ते, “ या या” अंगात दम नसतो, 
“सळसळले रक्त याचे कधीकाळी तर,  

“ितचा” िन साहचं असतो ! 
कठीण असे हे उतारवय, पण एक फायदा असतो, 

अधू टीला दु नी बघता “ यां या”जागी कधी मॅ यू 

मकॉ गे तर कधी िर्हतीक रोशन िदसतो! 
 

… 
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आिलया भोगासी 
डॉ. िजतद्र सजराव ताटे 

कायल, टेक्सास 
 

(पु यात  यांनी ४ नंबर या बसने ( वारगेट‐िशवाजीनगर) कॉलेज जीवनात वारंवार प्रवास केला आहे,  यां यासाठी!) 
 

आडमु या गणवेषधार्यांशी 
तंत्रशदु्ध बाचाबाची क न, 
ग च भरले या बसम ये, 
याने चंचू प्रवेश केला. 

दोन पायांवर उभा रािह यावर, 
याला थोड ेबरे वाटले . 

समाधानाचा एक सु कारा बाहेर पडला . 
बसम ये  याने अवतीभवती नजर िफरवली. 
िहरवळीचा औषधालाही प ता न हता . 

छे  ! निशबच खोट ! 
'पुढे सरका', 'ितकीट काढा' 

'ओ सुटे्ट  पैसे  या' 
'िदसत नाय का पायावर पाय देताय' 
'ओ बाई! गदीर्त  एवढ चालायचंच' 

'आजी ,तु ही  इथे बसा -   त्री दािक्ष य . 
'नको तु हीच बसा' - त्री  हट्ट. 

िमळाली जागा ितसर्यालाच - लोकशाही . 
'अहो, पुढून उतरायला काय होत ? 
डोकं िफरायचीच वेळ बाकी होती. 

करर् क च बे्रक अ लाईड !! 
धडाड ! हो हो हो ! ओह सॉरी हं !! 

ओशाळतं हा य. 
 

आंबट चेहर्याने सॉरीचा  वीकार. 
'रेिसगंम ये चालव यासारखी 

गाडी  चालवतात मेले!’ 
'अहो !  यक्युम बे्रक्स !' कुणातरी 
पुणेकराचा अ सल शहाणपणा. 

िमळाली एकदाची बसायला जागा . 
पु हा अतीव समाधानाचा सु कारा  याचा. 

आिण हे काय डोळेही लकाकले  ! 
बरीच िहरवळ उगवलेली िदसतेय ! ओहो ! अितसुंदर हो! 

खरच िक, मी भाग्यवान . 
'पुढे सरका , पुढे सरका ' 

पुढे सरकलेला एक अडथळा, 
पे्रिमका या पे्रम मागार्तील ध ड बनला. 
िहरवळ   या या नजरे समो न गायब. 

' यायला!  यांनाही आज्ञाधारकपणे पुढे सरकायचे होते लगेच . 
छे ! काहीच  िदसत नाही ! 
हात !! निशबच पांडू!’ 

उतरायचा stop  के हा आला, 
कळलच  नाही . 

चरफडत उठून उतरणे आले . 
काय करणार , 

"आिलया भोगासी असावे सादर !!” 

… 
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नवी पहाट 
- योगेश कुळकणीर् 

 
सुय दया नंतरची कोवळी उ हं 
म त अंगावर घेत खेळावं 
आप याला नेहमीच वाटतं 
जे मागेल ते िमळावं 
तुझं आपलं बर आहे 

िवचार कराय या आतच ते िमळत 
मी वाट पाहून थक यावर 

ते आप यासाठी न हतंच असं कळत 
कदािचत हा तु यामा या 
िवचारातला फरक असावा 

कदािचत मा या निशबा या रात्रीला 
सुय दयचं नसावा 

माझ ेसूर नेहमीच िनराश 
असं तुला वाटतं 

तुझही हणणं बरोबर आहे 
मा या मनालाही ते पटतं 
मन यवहार दोन टोकं 

मी उभा यां या म यात 
खूप झालं वाटत आता 

िनघावं न या पहाटे या शोधात 

… 

 

 

 

ज मठेप 
- परेश केळवेकर 

 
जुळला धागा अनुरागा 

का यथर् मुक्त हो याचा त्रागा 
िचमटीत सापडले फुलपाख  
धडपडते भुरर् हो या गा 

ित या िर या ओंजळीत  लपले 
भाव चोरटे चेहयार्वरचे 

ित या कंठातला उ टा वास प्राशनुी 
मन माझ ेउगीच उधाण  नाचे 
माळ या िपव या गजयार्त 
गुंतलेले केस अनुपमाचे 
जणू रेशमा या  रेघाने 

करर् करर् कुरतडते काळीज माझ े
सापडलो ... गुंतलो ... पडलो असा अडकुनी 

िमि कल नजरेने िवणले जाळे 
चािटत बसलो भर िदवसा 

गालावरले िठबकीत ऊन कोवळे 
अखेर केर काढता काढता 

केरसुणी कमरेस झट खोचली 
सहवास ितचा परवडला हणुनी 
कायमची ज मठेप प करली 

िवशषे आभार :  या किवते या शीषर्काचे  ेय  ी 
िगरीश कसबेकर यांना दे यात येत 

…
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हरांडा 
- लीना घारपुरे 

 

मा या मनात घर क न आहे हा हरांडा . 
पपांचा हरांडा . 

लांबोडा, लाकडी चौकडी या उंच िखडक्यांचा . 
धो धो प्रकाशात नाहून िनघणारा . 

िमत्रवृंदाला आत ये याच िनमंत्रण देणारा . 
आरामखुचीर्त वाचीत बसणारे पपा. 

भोवताली पु तकांची रास. ओठात धरलेला 
लट्ठ िच ट िन यातून िनघणारी 

मजेदार धुम्रवलये...... 

त डातून भरभर झरणारे ते श द िन ते 
िटपून घेताना होणारी लेखिनकाची धांदल ! 

कानांवर पडणारी ती पिरिचत नावे – 
शॉ , ऑ कर वाई ड , टाईनबेक , दो तॉ ह की 

इ सेन , मोपांसा , हाडीर् , हेिमगं्वे ....... 
इथेच बसून वाचलेली यांची अद्भभुुत पु तकं 

इथे बसून वाचले या सुंदर किवता. 
“िवरहतरंगाने” भारावलेलं मन 

“राजहंस माझा िनजला “ वाचून झरणारे डोळे 

“मी इतुकी िभत्री असे कसे मग घडले” 

वाचतांना अंगावर उठलेले रोमांच 
या मात बर मडंळींची इथे भेट घडली . हरां यात . 

कुसुमाग्रज , इंिदरा संत ,बापट , करंदीकर ,पाडगावकर 
िकती हणून नाव आठवायची? 

का यवाचन , सािह यमीमांसा, चचार्सत्र,े वादिववाद 
सार्यांची ओळख आहे या हरां याला . 

याची गट्टी आहे सवार्ंशीच . 

िखडकीबाहेर बागेत फोफावलेली रातराणी , 
चौकटीशी लागत क न थेट आत आलेली , 

पावसा यात या ओ या रात्रीत साठलेला ितचा दखळ. 

आठवणीनं वेड हावं .......... 

िभतंीवरील ितकोनी हेसमधून बाहेर येऊन 
ऐसपैस पसरलेली मनी लँट . ितचा वेगळा थाट. 

िखडकीजवळ या पलंगावर लवंड यावर 
िदसणारं िनळाशार आभाळं. 

आिण पौिणर्मेचं चांदणं, िकती लोभस . 

या  हरां यानं पािहलेत ऋतूंचे सोहोळे . 

याने जोपासलेत सारे नेहबंध , आ तांचे 
िमत्रांचे, लेखक – कवी , िचत्रकार आिद कुणाकुणाचे . 

उभा ठाकला आहे तो इथे वषार्नुवषर् . 
मा यावर मायेची पाखर घातलीय याने. 

मात्र या या मा यातलं अंतर वाढलंय 
साता समुद्रापार ....... 

आता मा या पलंगावर लवंडलं की 
नाही िदसत तसं िनळशार आभाळ . 

पावसा या या ओ या रात्रीत नाही येत तो 
मंद दरवळ , पांढर्या रातराणीचा . 
मग घेते ओढून दलुई आंगभर 

वाट पहाते िनद्राधीन हो याची ......... 
हरांडया या कुशीत लोपलेलं लहानपण 

पुनः शोध यासाठी ! 

… 
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"Yearnings - a Love Letter to My Home"? 
‐ By Pushpa Damle 

 

At this stage of my existence,  
confusion reigns with vexing persistence 
Memories of life in a far away place;  
cloud the present in a Smokey haze. 
A place which I once called home;  
people who were once my own 

Rituals and customs once familiar;  
family and friends once so dear! 

Where did I lose them?  How could I leave them?  
Where was I heading? 

Who am I?  What am I? Where am I going?    
In this foreign, alien place, what am I doing? 
A faraway place with overcrowded chawls;  
sari clad women with embroidered shawls 
Scent of sea air rising from hot asphalt;  

haatgadiwaalas with perus, or karvanda with salt 
Double decker buses rushing from place to place;  

to college or beach on the Queens Necklace 
Women in groups blending toil with fun;  

making papads or chhunda to dry in summers Sun 
The festival of Diwali with it's glittering lights;  

Ladoo, chaklis and firecrackers by night! 
Long hot summers in this place from afar;  
playing dabba aispais or teen‐shay‐chaar 

Glorious ocean sunsets drenched in briny air;  
the pleasure of weaving gajaras in long hair 
Welcome relief of summer storms or hail;  

agonizing wait for exam results in the day's mail 
Fasts and prayers under grandma's tutelage;  
to get a good husband at coming of age 

Domed temples redolent of flowers and incense; 
solemn prayers for good luck and good sense 
A solemn little girl from this far away place;  
prim in white petticoat adorned with lace; 

White school uniform on her thin lanky frame; 
 heady dreams of a future replete with fame 
Grownup responsibilities, far beyond her age;  
borne with dignity and patience of a sage 

Yearning for a life in places far off;  
of freedom from always proving she was "good enough" 

Preening and primping for the screening of a mate; the 
joyful agonizing dice roll of fate 

Where did she go?  Where is she Now?  
How is she doing? 

Who am I? What am I? Where am I going?   
In this foreign, alien place, what am I doing? 
The capricious woman of here and now; 
 Middle age, graying, two children in tow 

A palatial house, a glistening pool,  
a successful mate like a glittering jewel 
Living in the midst of material plenty 

 a bountiful vase, at once full and empty 
An uprooted tree searching its source, 

 the thoughts repeat with gathering force…… 
Who am I? What am I? Where am I going?   
In this foreign, alien place, what am I doing? 

The solemn little girl of long ago,  
the whimsical woman of here and now 

Poles apart and yet so alike;  
bound by the fragile web of life 

Like ebbs and crests of ocean tides,  
deep in the woman's heart, the little girl hides 

When the woman meets the girls by happenstance;  
her unspoken words calm the turbulence 

"Here I am, still strong and true!  
I know who I am, why don’t you? 
I am your link to the distant place; 

the roots you need to stand above the haze! 
I brought you this alien land,  

it's my strong feet which  help you stand! 
This land of here and now –  

It's where I was destined to grow 
That distant faraway place ‐ that's the garment;  

this land ‐ its lace! 
Two parts of a whole they be, 

each needs the other, like you need me! 
Its not answer, it is peace you covet;  
meld with me and peace you will get. 

The past and present ‐ a whole we create;  
together and strong, a future we'll generate!" 
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My Random Poems 

By  Partha Kulkarni 

 
Something about friends 

There is something that’s true 
You have friends with you 
I have friends so do you! 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
What’s common and what is not? 
What’s common and what is not? 
Believe it or not, I just forgot! 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Twilight 

I’m playing poker 
And I’m joker 

I’m the windshield and 
You’re the sticker! 
The sticker that I like 

Will it get me a bowling strike? 
Because I’m in twilight 
Long journey on a flight! 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beautiful Autumn!! 
By: Akshata Badrayani 

 
Fall is breezy 

My spirits are high 
Fall comes with 

Pumpkins and pies 
 

Halloween is next 
With candy and cinnamon 

Can’t forget those big flying kites 
Orange, yellow, brown and more 

Fall is coming with much more fun!!! 
 

        Breezy Autumn!!! 
By: Akshata Badrayani 

 
The gentle breeze flows in my 

hair 
With leaves fluttering everywhere 

The sight of orange, yellow, and brown 
Is the smell of sweetness in the air? 

… 
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Austin Marathi Mandal 

Statement of Account Balance for the Year 2013 (01/15/2013‐12/13/2013) 
 

Balance as of 1/15/13 (After clearing all  previously posted checks) 
    
17,582.00  

   

Income   

Event Income 
    
18,500.35  

Membership‐2013 (Jan 1‐ Ganapati) 
          
475.00  

Membership‐2014 Income 
       
4,040.00  

Sponsorship Income 
       
6,650.00  

Donation Income 
       
6,112.00  

Marathi Shala Registration 
       
1,200.00  

Marathi Shala Rent 
          
931.00  

Total Income 
    
37,908.35  

   

Expense   

Event Expense 
    
16,618.08  

Donations / Fundraisers 
       
6,112.00  

Marathi Shala Expense 
          
776.55  

Marathi Shala Rent 
          
931.00  

Netfirm (Domain Fee) 
             
72.54  

Hartford (Insurance) 
          
425.00  

BMM Fee 
          
100.00  

501 c 3 Related (Lawyer's Fee) 
          
458.00  

501 c 3 Related (IRA)  
          
850.00  

 
State of TX Fee 

             
50.00  
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Office Depot (Certificates & Printing Related) 

          
105.92  

P O Box Charge 
             
51.84  

Postal Charges 
             
19.55  

Trophies & Plaques 
       
1,065.21  

Encouragement Fund 
          
783.00  

Kalnirnay  
          
131.98  

Tea Makers 
             
80.74  

Wi‐Fi Equipment 
             
54.00  

AMM Banners + Stand 
             
63.11  

Committee Donations (from Membership‐Sponsorship revenue & net gain) 
       
1,491.00  

Other (Misc) 
          
252.80  

Snehadeep (Projected ‐ Printing & Shipping) 
       
1,800.00  

Total Expense 
    
32,292.32  

   

Income‐Expense 
       
5,616.03  

   

Current Balance as of 12/13/13 
    
23,198.03  

Balance as of 1/15/13 (After clearing all  previously posted checks) 
    
17,582.00  

Net Gain 
       
5,616.03  
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Austin Marathi Mandal 

Event Balance Sheet for the Year 2013  

Thank you Austin for supporting all our events this year – We have a record net gain this year!!! 

No  Program  Income  Expense  Total 

1  Sankrant 
             
310.00  

         
347.00  

         
(37.00) 

2  Anand Bhate 
             
610.00  

         
610.00  

                  
‐    

3  NASA Trip 
         
2,134.45  

     
2,403.33  

      
(268.88) 

4  Shivaji 
                      
‐    

           
10.00  

         
(10.00) 

5  Sr Citizen Seminars 
             
555.00  

         
419.43  

         
135.57  

6  10 K Race 
                      
‐    

           
23.24  

         
(23.24) 

7  Dr Agashe 
         
1,018.00  

     
1,060.74  

         
(42.74) 

8  Avishkar 
         
1,788.00  

     
1,937.96  

      
(149.96) 

9  Sayli Panse 
             
760.00  

         
641.78  

         
118.22  

10  Golf Clinic 
             
240.00  

         
240.00  

                  
‐    

11  Summer Camp 
                      
‐    

           
10.00  

         
(10.00) 

12  Mangalagaur 
             
186.00  

         
346.03  

      
(160.03) 

13  Ganapati 
         
4,567.90  

     
3,626.38  

         
941.52  

14  Shridhar Phadke 
         
2,264.00  

     
1,501.10  

         
762.90  

15  Diwali Faral 
         
1,755.00  

     
1,736.63  

           
18.37  

16  Diwali 
         
2,312.00  

     
1,644.46  

         
667.54  

17  Suhas Joshi (Projected) 
                      
‐    

           
60.00  

         
(60.00) 

Total    
       
18,500.35  

   
16,618.08 

     
1,882.27  

 

We donated 10% of this profit to a Social Cause – Thank you Austin & appreciate that!!! 
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Donation to Social Cause through Austin Marathi Mandal’s Income 

Our record breaking net gains for the Year 2013 & Our commitment towards Social Cause!!!  

Membership Revenue 
       
4,515.00  

Sponsorship Revenue 
       
6,650.00  

Net Gain from Mandal Events 
       
1,882.27  

Total 
    
13,047.27  

 

Remember our promise to help “Women & Children in need” from Mandal income? 

We donated $1,491.00 towards Social Cause from Mandal Income 

 

This is how we calculated the donation amount: 

 $1 per every membership transaction that occurred this year 

15% of Sponsorship Revenue that we received this year 

10% of Net gain from Mandal events 

 

Beneficiaries: 

 Maina Foundation (Breast Cancer awareness in India) 

Akshaya Patra (Educational program for kids in rural area) 

Dell Children's Medical Center of Central Texas  

National Federation of Blind of Texas 

 

As of December 9, 2013: 

Total money raised through ‘AMM Fundraiser’ this year: 17,884 
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Austin Marathi Mandal 
Donation Report for the Year 2013 

#  Beneficiary Organization 
AMM 
Donation 

Outside/ 
Fundraiser

Donation 
Amount 

1 
Maharshi Karve Stri Shikshan Sanstha, Pune (for Women’s Old 
Age Home)  

            
275                    ‐   

               
275  

2 
Boston Children’s Hospital (In response to Boston Marathon 
Tragedy) 

            
175                    ‐   

               
175  

3 
Kamayani Vidyamandir (School for mentally challenged kids, 
Pune) 

            
478                    ‐   

               
478  

4  Sakal Relief Fund for Drought 
            
245  

                
95  

               
340  

5  Dynan Prabodhini Drought Fund 
            
143                    ‐   

               
143  

6  Savargaon Drought Fund (Jalna) 
            
143                    ‐   

               
143  

7  Mother’s Day Appeal (To help baby Mohit's Mom) 
         
1,200                    ‐   

           
1,200  

8  Saraswati Anath Shikshan Ashram  (An Orphanage in Pune) 
            
500  

          
1,500  

           
2,000  

9  Uttarkhand Flood Relief & Rehabilitation (Through Goonj) 
         
1,000                    ‐   

           
1,000  

11  Mahasainik (Helping Widows & children of Indian soldiers) 
            
550                    ‐   

               
550  

12  Pratham USA 
            
500  

              
500  

           
1,000  

13  Maina Foundation (Breast Cancer awareness institute in India) 
            
500  

              
500  

           
1,000  

14  Akshaya Patra 
            
500  

              
500  

           
1,000  

15  Dell Children's Medical Center of Central Texas 
            
500  

              
500  

           
1,000  

16  National Federation of Blind of Texas 
            
500  

              
500  

           
1,000  

17  Capital Area Food Bank of Texas 
            
250  

              
250  

               
500  

18  Susan Komen Breast Cancer Fund 
            
144  

              
181  

               
325  

19 
Saheli (Local organization fighting for rights of troubled Asian 
Women) 

          
‐    

              
150  

               
150  

20  The One Fund Boston (In response to Boston Marathon Tragedy) 
          
‐    

              
100  

               
100  

 
21 

 
Vasundhara Public Charitable Trust 

          
‐    

              
915  

               
915  

22  Ushatai Lokhande Charitable Trust 
          
‐    

          
2,300  

           
2,300  
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23  Fulora Foundation 
          
‐    

              
500  

               
500  

24  Maharashtra Foundation Projects 
          
‐    

              
385  

               
385  

25  Baba Amate’s ‘Anandwan’ 
          
‐    

          
1,000  

           
1,000  

26  Vipassana 
          
‐    

              
150  

               
150  

27  American Heart Association 
          
‐    

              
255  

               
255  

   Total Donation for Year 2013 
         
7,603  

        
10,281  

         
17,884  

 

 

 

 

 

 

 

 

Austin Marathi Mandal (AMM) has filed the paperwork with IRS for 501 (c) (3). If approved, all your 

donations will be tax‐deductible plus AMM will get more financial benefits from many supporting 

organizations. 

Above table is also reflecting donations made by our members/well‐wishers to various Social 

organizations directly or through Maharashtra Foundation (MF). This year alone, Austin Marathi 

Mandal donated $8,100 to various social organizations through Maharashtra Foundation. 
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List of Events 

2013 Austin Marathi Mandal Events 

1. Makar Sankrant & AMM’s 23rd Birthday 
2. Seminars on Health/Wealth Planning 
3. Anand Bhate Concert 
4. NASA Field Trip  
5. Shivjayanti  
6. Seminars for Sr Citizens (Uttarang) 
7. Dr. Agashe – Ek Tochi Nana 
8. Avishkar 
9. Sayli Panse Concert 
10. Golf Clinic 
11. Kid’s Summer Camp 
12. Mangalagaur 
13. Marathi Shala Opening Ceremony 
14. Ganapati 
15. Shridhar Phadke Concert 
16. Deepotsav (Tak‐Dhina‐Dhin‐3) 
17. Yoga Clinic 
18. Suhas Joshi – Dilkhulas Gappa 
19. Annual General Meeting (AGM) 
20. Marathi Shala Graduation 

 

2013 Musical Concerts 

1. Anand Bhate Concert  
2. Sayli Panse Concert 
3. Shridhar Phadke Concert 

 

2013 Theater Personalities Events 

1. Dr. Agashe – Ek Tochi Nana 
2. Suhas Joshi – Dilkhulas Gappa 

 

2013 Cultural Events 

1. Makar Sankrant 
2. Shivjayanti  
3. Mangalagaur 
4. Ganapati 
5. Deepotsav  

 

2013 Kids Specific Events  

1. NASA Field Trip  
2. Golf Clinic 
3. Kid’s Summer Camp 
4. Kids‐Parents Volunteering 

 

2013 Fitness Related Events 

1. YMCA Indoor Triathlon ‐ 1 
2. Cap 10K Race  
3. Cap TX Tri 
4. Anderson Mill Mini Triathlon ‐ 1 
5. YMCA Indoor Triathlon‐ 2 
6. Tri‐Rock Triathlon 
7. Anderson Mill Mini Triathlon – 2  
8. Outlaw Bike Ride 
9. Ironman 70.3 
10. Susan Komen Race for the cure 
11. Yoga Clinic 
12. F1 Track Running event  

 

2013 Volunteering Events 

1. Kids‐Parents Volunteering 
2. F1 Track Race Volunteering 

 

2013 Senior Citizen Event 

1. Seminars for Sr. Citizens (Uttarang) 

 

2013 Fundraiser Events 

1. Drought ridden Maharashtra 
2. Mother’s Day appeal to help Mohit 
3. Saraswati Anath Shikshan Ashram 
4. Uttarkhand Flood Relief  
5. Widows & Children of Indian Soldiers 
6. Susan Komen Breast Cancer Awareness 
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Austin Marathi Mandal’s Highlights of the Year 2013  
This year our committee came up with many new initiatives – Thank you for supporting all those!!! 

List of all new initiatives of this year: 

 National Anthem (Indian & American) at the beginning of all Mandal programs 

 Monthly Report 

 Quarterly Newsletter 

 Quarterly Statistics Report 

 Fundraiser for Social Cause ($17,750+) 

 Health Awareness 

 Austin Marathi Shala 

  ‘Marahi Paul Padte Pudhe’ program (‘Achievement Trophy’ to first time achievers) 

 Programs specifically for kids (including Filed Trip & Voluntary work) 

 International Student involvement (& discounted/Free tickets for Mandal programs) 

 Special program for Senior Citizens (Uttarang) 

 Special program for Ladies (Mangalagaur) 

 Restated Certificate of Formation (State of TX) 

 501 c 3 Application (Filed with IRS) 

 Austin Marathi Mandal web‐site upgrade 

 New web‐site for Austin Marathi Shala  

 English Banner Design  

 Enhanced Sponsorship model ($6,500+ in Sponsorship) 

 P O Box 

 Membership Card & Branding (Members save money) 

 Austin Marathi Mandal Song 

 Credit Card payment option during program 

 Classified Ad section 

 Faral Order for our Members (almost 400 lbs) 

 Free Kalnirnay to our members 

 Food outsourcing during major events 

 Lifetime Membership option 

 Preferred seating (first 2 rows) for Senior Citizens during Ganapati  program 

 Dinner preference to Sr. Citizens & women with young kids during Ganapati  program 

 Committee Meetings: 100% Teleconferencing (Zero face‐to‐face meetings) 

 Close relationship with BMM & Maharashtra Foundation (MF) to promote Social Cause (encouraging 
other Mandals to follow AMM's footsteps) 

 
This year we have record‐breaking membership & sponsorship!!! 
Thank you again for supporting us – we appreciate that!!! 
 

जय िहदं - जय महारा ट्र 
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Austin Marathi Mandal 

2014‐Members 
 
Ambekar Asit 
Apte Ajay 
Apte Amit 
Athavale Rajendra 
Badrayani Aruna 
Bagad Nilesh 
Bapat Chinmay 
Bapat Manoj 
Belkhodee Sandeep 
Bhanchand Prasad 
Bhargave Prakash 
Bhave Manoj 
Bhinge Amol 
Bhirud Sanay 
Bose Anuradha 
Chalak Rajeev 
Chandane Mahesh 
Chande Jayant 
Chaphekar Vasant 
Chaudhary Darshan 
Chaudhary Zunzar 
Chokhawala Uttara 
Dalal Kapil 
Dambal Sanjeev 
Dange Anand 
Dangi Girish 
Das Ashok 
Deo Sunit 
Deshmukh Amol 
Deshmukh Sachin 
Deshpande Aditi 
Deshpande Aniket 
Deshpande Aparna 
Deshpande Ashish 
Deshpande Samir 
Deshpande Uday 
Dhond Utkarsh 
Gadgil Prashant 
Gadkari Rahul 
Gadre Achyut 
Galande Janki 
Gangatirkar Padmakar 
Gawane Mahendra 
Gharpure Padmanabh 
Godsey Madhu 
Gogate Mayuresh 

Gokhale Sonali Nitin 
Gokhale Poonam 
Gokhale‐Sanap Bhakti 
Gonjare Vikrant 
Gore Rajesh 
Gour Sheetal 
Gupte Anup 
Haldipur Ashutosh 
Ingale Priya 
Jade Mahesh 
Jakkal Manish 
Javdekar Varsha Kailas 
Jere Sujata 
Joshi Madhavi 
Joshi Prashant 
Joshi Saket 
Joshi Sandhya 
Joshi Siddharth 
Joshi Suvarna Chetan  
Kadam Bhushan 
Kagade Avinash 
Kakde Virendra 
Kale Pranoti 
Kamble Milind 
Kapdi Swati 
Karnik Sooraj 
Kasbekar Vinita 
Kashikar Asmita 
Kashyap Nikhil  
Kawoor Siddharth 
Kelkar Aditi Pravin 
Kelkar Seema 
Kelvekar Paresh 
Khare Nilesh 
Kolte Bharati 
Kotastahne Sameer 
Kothare Laura 
Kulakarni Hemant 
Kulkarni Manda 
Kulkarni Milind 
Kulkarni Prachee 
Kulkarni Sayli 
Kulkarni Shruti 
Kulkarni Smita 
Kulkarni Yogesh 
Kumar Neha 

Kyle Tejashri 
Lele Shriram 
Mahajan Rishi 
Mahimane Aarati 
Manduskar Amol 
Marwar Ravi 
Mhambrey Siddhesh 
More Milan 
Mujumdar Ashutosh 
Nadoli Krishna 
Naniwadekar Bhushan 
Nashikkar Pradeep 
Nayak Sameer 
Nesarikar Kapil 
Nibolkar Shriram 
Nilakhe Shashank 
Oak Niranjan 
Oltikar Pratima 
Pangarkar Manjusha 
Panwalker Prasad 
Paralkar Anmol 
Paranjape Aasawari 
Paranjape Gajanan 
Pargaonkar Shirish 
Parikh Lata 
Parnerkar Shreyas 
Parulekar Umesh 
Patankar Shraddha 
Pathak Abhijit 
Patil Bipin 
Patil Pramod 
Patil Sujit 
Patil Vaishalee 
Pavgi Narayan 
Pelnekar Vrunda 
Pethe Sadashiv 
Phondage Vidyesh 
Pingale Gayatri 
Punalekar  Priya 
Raleraskar Manali Sameer 
Rane Nishi 
Rane Nishikant 
Rao Jyotsna D 
 
Sabnis Sarika 
Sahastrabuddhe Rohit 



       नेहदीप २०१3121 

Samudra Apurva 
Saraf Anupama 
Satam Aditi 
Sathaye Swati 
Saxena  Shubhada 

Shah Sameer 

Sheth Jessica 
Shirtekar Ravi 
Shivarkar Manda 
Subhedar Mina 
Sukhtankar Netra 
Talim Veena 

Tapaswi Ajit 
Tate Jitendra 
Vad Meena 
Vad Vik 
Valanju Prashant 
Virkar Bhushan 
Yadav Nikhil 

International Students 

Chaubal Siddhesh  

Chaudhary Annika  

Chavan Prachi  

Gadekar Prachi  

GaikwadSandesh  

Gurjar Tanmay  

Joshi Anish 

Kelkar Varad  

Kulkarni Mandar  

Mahimane  Arti  

Maindale Shubhangi  

Pattadkal Jagruti  

Rane Ashay  

Sawant Bhushan  

Vibhute Kaustubh  
Virkar Kanchan  

Classifieds 
Chola Indian Restaurant 

Coldwell Banker 

Give me Insurance 

Jeff Reeb (Realtor) 

Rashmi Naniwadekar 

Sheetal Oak 

Swad Restaurant 

Our Sponsors 

Austin Diagnostic Clinic (ADC) 

Apana Bazar 

Bollywood Austin 

Bombay Express 

Cantera Real Estate 

Capital Wealth Strategies 

Click on Tours 

Desai Real Estate 
Estado Properties 
Give me Insurance 

Go The Distance Coaching 

InChin's Bamboo Garden 

Insurance Expert Group LLC 

Lodha Group 

Masala Wok 
Mathews & Associates 
Metlife 

MCIS Insurance 
Medical Insurance for US 
Visitors 

Moneydart 

Monsoon Dance 

Nitro Swim 

Richa Lawania (Realtor) 
Skypass  
Sulekha 

Trinity TX Realty 
University Federal Credit 
Union 
Visitors‐Insurance 



Steve M. Warren, CLU®,  ChFC®, LUTCF 
Financial Services Executive 

Financial Planner 

100 NE Loop 410, Suite 1050 

San Antonio, TX  78216 

Phone: 210-340-0186  

Direct: 210-332-4740 

Fax: 210-342-2730 

swarren@metlife.com 

smwarrenfinancial.com 

Metropolitan Life Insurance Company (MLIC), New York, NY 10166. Securities and investment advisory services offered by MetLife Securities, Inc. (MSI) (member FINRA/SIPC), a 

registered investment advisor. Some health insurance products offered by unaffiliated insurers through the Enterprise General Insurance Agency Inc., (EGA) 400 Atrium Drive, Third 

Floor, South Way Somerset, NJ 08873-4175. MetLife Auto & Home® is offered by Metropolitan Property and Casualty Insurance Company, (Met P&C®) Warwick, RI 02887. Not 

available in all states. MLIC, MSI, EGA and Met P&C® are MetLife Companies. L1113350878[exp1214][TX] 

 

Vision Statement 

Our team’s vision is to help clients build wealth as efficiently as possible,    
protecting t h e i r  assets for their family and future generations.  Provid-
ing the highest level of expertise is essential for my clients so I have complet-
ed the rigorous and demanding curriculum required to be credentialed in the 
financial services industry. 

A primary focus of my practice is distribution planning and its two main    
components: retirement income and estate planning. With the ups and 
downs of the financial markets many people are apprehensive about the  
impact this will have on their resources and future income. For those who 
want to engage in an enhanced and comprehensive planning process we 
offer holistic financial planning. This process allows clients to view and man-
age their wealth like a business.   

Life is full of uncertainties. I have been with MetLife  for  25 years and  have 
dedicated myself to helping people find peace of mind knowing that their  
resources are efficiently organized and protected.  I believe that being proac-
tive and attentive are important characteristics that I bring to my clients.  San 
Antonio has always been my home, and I have 3 wonderful children: a son 
who is  attending graduate school at UCLA, another son who is on my team 
as a Financial Advisor, and a daughter who is in her first year of college.  

MetLife has been helping people build a secure financial future for more than 
140 years.  I am proud to represent a  company t h a t  i s  bu i l t  u p o n  a 
reputation of strength, trust and integrity,  remembering that our clients are 
the focus of everything we do. 

Professional Services 

Holistic Financial Planning 

Retirement Income Strategies 

Charitable Planning 

Alternative Investment Strategies 

WMS – Wealth Management 

  Services 

Survivorship Planning 

Reducing Income and Estate Taxes 

Protection of Wealth from 3rd  

 Parties 

Professional Qualifications 
CLU®  
 Chartered Life Underwriter Designation 

LUTCF  
      Life Underwriter Training Council Fellow 

ChFC®  
      Chartered Financial Consultant Designation 

Registered Representative of 

 MetLife Securities, Inc. 

Investment Adviser Representative of 

 MetLife Securities, Inc. 








