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संपादकीय 

नमस्कार मडंळी ! 

मराठी रमसक िाचकांना ऑश्स्टन मराठी मडंळ ि स्नेहदीप सपंादकीय सममतीतफे ददिाळी ि निििानच्या 
श भेच्छा ! दर ििीप्रमारे्ण याही िेळेस स्नेहदीप २०१२ चा अकं आपर्लया हाती देतांना षिशिे आनदं होत 
आहे. स्नेहदीप यदंा प्रर्मच प्रर्ेप्रमारे्ण ददिाळीत प्रकामशत होऊ शकला नाही त्याबद्दल सममती ददलचगरी 
व्यतत करत ेि रमसक िाचक यामागची काररे्ण जार्णून घेऊन ख र्लया मनाने अकंाचे स्िागत करतील अशी 
आशा बाळगत.े 

स्नेहदीप सपंादकीय सममतीचा हा अकं प्रदमशनत होईपयतंचा रोमाचंक ि अषिस्मरर्णीय प्रिास हा एका 
िेगळया लेखाचा षििय होऊ शकतो. यात षिषिध लखे, कर्ा, कषिता आदी सादहत्यप्रकाराच्या लेखकांकडून 
गोळा करणयापासनू त ेसकंमलत ि म दद्रत करणयापयतंचा जसा तारंिकत्रक बाबींचा समािेश आहे तसाच यया 
सादहत्यातनू आपर्लया भािना लोकांपयतं पोहोचाव्या असा प्रामाणर्णक प्रयास करर्णाऱ्या लेखक-किींचा हळिा 
ओलािाही आहे. ककत्येकांनी ‘आज सादहत्य पाठिणयाची शिेटची तारीख आहे पर्ण दोन ददिस उशीर चालेल 
का? लखे तयार आहे पर्ण तो सिोत्कृष्ट असािा म्हर्णून उशीर ‘ अशी तळमळही दाखिली. या ििी 
मडंळाचे कायनक्मही मोठे ि निीन पररमार्णाची उंची गाठर्णारे होत ेत्याम ळे आमच ेस्र्ाननक सादहश्त्यक हे 
ददिाळीपयतं अत्यतं व्यस्त होत.े 

अर्ानत स्नेहदीप हा आता फतत स्र्ाननक सादहत्याप रता मयानददत न राहाता खऱ्या अर्ानने िशै्विक झाला 
आहे याची प्रचीती सममतीला जेव्हा सादहत्य फतत ऑश्स्टन ककंिा अमेररकेतनूच न ममळता मायदेशातनूही 
ममळाले तवे्हाच ममळाली. अकंाला लाभलेर्लया सादहत्याचा दजानही प्रत्येक ििी निीन उंची गाठतो आहे ही 
मराठी सादहत्याकररता आनदंिातानच म्हर्णािी! या अकंात नेहमीप्रमारे्ण मराठी, दहदंी, इंग्रजी ि ससं्कृत यांचा 
तर समािेश आहेच पर्ण आदहरर्णीसारख्या बोलीभािलेाही प्रर्मच स्र्ान ममळाले आहे. मागील अकंात नमदू 
केर्लयाप्रमारे्ण ऑश्स्टन मराठी मडंळाचा प्रिास हा मराठी िाङ्मय मडंळ म्हर्णून स रु झाला आणर्ण आज 
स्नेहदीपमध्ये अनेक लमलत प्रकार हाताळतो तवे्हा परत आपर्ण क ठेतरी आपर्लया म ळांना घट्ट धरून आहोत 
याचा सार्न आमभमान िाटतो. 

स्नेहदीप प्रकामशत करणयात आम्हाला अनेकाचंी भरभरून मदत झाली त्यांच े मानािे नततके धन्यिाद 
कमीच आहेत. ही ददिाळी ि नतून ििन आपर्णास भरभराटीचे , आरोग्यदायी ि स खसमदृ्धीचे जािो ! 

-सपंादक 
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अध्यक्ांि ेिनोगत 

नमस्कार मडंळी, 

अगदी बरोब्बर एक ििानपिूी आम्ही मराठी मडंळाची कायनकाररर्णी सांभाळणयाची जबाबदारी स्िीकारली तेंव्हा 
आपर्लया प ढ्यात काय आहे याची आम्हा सिानना अत्यतं उत्स कता होती. आमची सपंरू्णन कममटी दह निमशकी 
होती. आधीच्या ििी सहभाग तर्ा अन भि नसताना दह मोठी जबाबदारी स्िीकारून आम्ही मागील 
ििी नोव्हेंबर मध्ये आमच्या कामाचा श्रीगरे्णशा केला. 

निीन कायनकाररर्णी तसे निीन रूप या ननयमान सार आम्ही शनू्याधाररत कायनक्माची ननयमािली करणयाचा 
सकंर्लप सोडला. मडंळ हे त मचे आहे - आमचे आहे - आपर्लया सिांचे आहे.  यया मडंळाचे कायनक्म कोर्णत े
असािेत ही गोष्ट आम्ही स्ितःच न ठरिता आम्ही आपर्लया सभासदांच ेसिेक्र्ण करून त्यांची आिड ननिड 
जार्णून घेतली. गरे्णशोत्सि, ददिाळी तर्ा आषिष्कार हे तीन कायनक्म ननश्वचत होत.े त्या 
खालोखाल खाद्यमहोत्सि, मराठी चचत्रपट आणर्ण नौकाषिहार, सहल, यांचा नबंर लागला. आमची ििानची 
कायनक्मांची रूपरेिा त्यािरून ठरिली गेली. मराठी चचत्रपट "देउळ", सहल , आषिष्कार, गरे्णशोत्सि,ददिाळी 
तसेच ििान अखेरीस अजून एक चचत्रपट  "भारतीय" असे आपर्लया मडंळाने यया ििी एकूर्ण सहा कायनक्मांच े
आयोजन केले. 

मला मलदहणयास अत्यतं आनदं होतो आहे कक आपले हे सिन कायनक्म अत्यतं यशस्िी झाले. आपर्लया सिन 
कायनक्मांस रमसक श्रोत े तर्ा सादर करर्णारे कलाकार या सिांनी भरभरून प्रनतसाद ददला. आषिष्कार 
ला सगंीत, नतृ्य आणर्ण नाट्य ययािर आधाररत सादर करणयात आलेला लयबद्ध "कृष्र्णायन" तसेच 
गरे्णशोत्सिात  महाराष्रातील कला-ससं्कृतींची ओळख करून देर्णारा धडाकेबाज "गजान महाराष्र माझा"  यया 
दोन कायनक्माचंे तर कौत क करािे तिेढे र्ोड े आहे. गेले काही िि ेआपर्लयाच ऑश्स्टन मध्ये 
सपंरू्णन  स्ितः सकंश्र्लपत अशा यया कायनक्मांची ननममनती होत आहे. यया कायनक्मांस ४ त े ५ मदहने 
क ठर्लयाही मानधनाची अपेक्ा न करता जीि ओतनू असखं्य कलाकार काम करत असतात, त्यािर खचन 
करत असतात. मडंळाने त्याना केिळ मानमसक नव्हे तर आचर्नक पाठींबा देखील द्यािा असा एक मत 
प्रिाह रुजू होता पर्ण यया षिियािर क ठलाही ननर्णनय घेणयात आला नव्हता. अर्ानत हा ननर्णनय मोठा 
होता, आपर्लया मडंळाची गेले २० िि े ध रा सांभाळर्णारी मडंळी त्यात सामािनू घेरे्ण इष्ट होत.े 
त्यान सार जून मदहन्यात आपर्लया मडंळाची founders आणर्णpioneers यांची एक बठैक बोलािनू हा ननर्णनय 
घेणयात आला. दर ििी आपर्लया मडंळा कडून ८०० USD हे मोठे कायनक्म तर्ा कलाकारांना  पाठींबा ि 
२०० USD हे सामाश्जक कायन ययासाठी प ढील ४ ििांसाठी राखून ठेिणयात आले. 
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"आपले शहर छोटे आहे. मोठे्ठ कायनक्म आयोश्जत कररे्ण आणर्ण मोठ्ठय्ा भराऱ्या  माररे्ण दह मततदेारी फतत 
डलास ककंिा यय स्टन या सारख्या मोठया शहरांकडचे असत"े ... असा एक कर्लपना प्रिाह ऑश्स्टन सारख्या 
मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये रुजू असतो. सिेक्र्णातनू ममळालेला प्रनतसाद आणर्ण गेर्लया १० ििानतील 
कायनकाररर्णी सभासदांबरोबर केलेली चचान ययािरून आम्हाला असे सकेंत ममळत होत े कक आपले शहर 
ही  भरारी मारणयास सज्ज आहे. माचन मदहन्यात आम्ही जाद गार रघ िीर आणर्ण BMM ययांच्याबरोबर 
ददिाळी कायनक्माचा कंत्राट सही केला. मोठया बजेटचा हा कायनक्म सादर कररे्ण दह एक आपर्लया मराठी 
मडंळाची मोठी झेप होती. जादचू्या प्रयोगाबरोबरच मागील ििी रुजू झालेली ताक-चधना-धीन 
दह नतृ्यस्पधान आम्ही परत ययाििी ददिाळी च्या ननममत्ताने घेऊन आलो. हा ददिाळीचा कायनक्म 
मोठया ध मधडातयात साजरा करािा ययासाठी आम्ही ७ मदहने ददिस रात्र प्रचंड मेहेनत केली आणर्ण 
क ठर्लयाही स्र्रािर यया कायनक्माची प्रमसद्धी करणयाची सधंी दिडली नाही. कायनक्म सादर करणयात 
क ठर्लयाही प्रकारची तडजोड केली नाही. आपला हा ददिाळी चा कायनक्म ऑश्स्टन मराठी मडंळाच्या 
इनतहासात एक निे पिन घेऊन यािा यया इच्छेने आम्ही सिन यतं्रर्णा कामास लािली. यया 
पाविनभमूीिर आपर्लया ददिाळी कायनक्मास न भतूो न भषिष्यती असा प्रनतसाद ममळाला.  साधारर्णपरे्ण ५०० 
मडंळींनी आपर्लया ददिाळी च्या कायनक्मास हजेरी लािली. ताक -चधना-चधन हा केिळ मराठी मडंळच  नव्हे 
तर सपंरू्णन ऑश्स्टन च्या नतृ्यपे्रमी देशी मडंळीचंा चचेचा षििय झाला.  

ययातनू आपर्ण काय मशकलो? मराठी मडंळाचा मळू हेत ूकाय? साता सम द्रापलीकड ेमहाराष्र राज्यात जन्म 
घेऊन आपर्ण सारी मडंळी  येर्े टेतसस मध्ये येऊन स्र्ानयक झालो. आपर्लया मातभृमूीचा अमभमान राखून 
आपर्लया रूढी आणर्ण परंपरा जतन करणयासाठी आपर्ण सिनजर्ण  ििानत कैकिेळा एकत्र येतो. मग त ेआपले 
सर्ण  साजरे करणयास असो िा आपर्लया आिडीच ेननव्िळ मनोरंजन देर्णाऱ्या कायनक्मांचे स ख उपभोगणयास 
असो - आपले  एकमेकांशी अतटू नात ेआहे - आपर्लया मातभृमूीचे नात ेआहे - आपर्लया मायबोलीचे नात े
आहे. ययाच नात्यामधून आपर्लया मडंळाचा जन्म झाला आणर्ण ययाच नात्यातनू त्याची िदृ्धी झाली. येत्या 
३ ििानत आपर्ण मडंळांची पचंषिशी गाठू. प ढील काही ििी आपर्ण यया आपर्लया ऋर्णान बधंाच्या गाठी अचधक 
घट्ट करू आणर्ण त्या  रौप्यमहोत्सिी ििानत सारे असेच एकत्र येऊन एक ददमाखदार दैददप्यमान सोहळा 
साजरा करू याची मला  खात्री आहे. 

आपर्लयाकडून  आम्हाला भरपरू शाबासकी, प्रेम, सहकायन आणर्ण प्रोत्साहन ममळाले. प ढील कममटीला देखील त े
असेच ममळो दह इच्छा. 
जय महाराष्र !   

Go Austin !!  
-अध्यक्
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Treasurer’s Insight… 

The year 2012 has been a very successful year for AMM. For each event, AMM goal has been to break 
even. Such being the case, AMM still had $2845.13 more than the 2012 Opening Balance of $15562.19 
as of January 1st 2012. 
 

In the 2012 statement of account balance, this year’s committee had to take into account the 2011 Diwali, 
Snehadeep and Miscellaneous Expenses that amounted to $3112.74. This expense is dated from 
October 19th 2011 till December 31st 2011 which is considered as 2011 Statement of Account Balance. 
For the year 2012, as of November 30

th
, the Closing Total Balance is $18407.32, $2845.13 more than the 

2012 Opening Balance of $15562.19. We have 5 Sponsors’ with Gold Memberships that have contributed 
towards the profit, in addition to the family/individual memberships renewed for the year 2012-2013, as 
well as individual event profits. The statement of account balance for the month of December 2012 will be 
emailed to the AMM members in the first week of January 2013. 
 

The committee decided to make a few changes in terms of AMM Membership, Payment Process and 
Handling Refunds: 
- About 110 families renewed their memberships since the Ganeshotsav Event. These members will now 
be able to get membership rate discounts for all the future events through end of 2013.   
- For each of the event, it was decided that, only event ticket payment would be considered as RSVP. 
Notifications through emails or referrals to any of the AMM committee member were not considered 
RSVP’s. This change was implemented to ensure complete payment list of attendees at the event gate 
and hassle free settling of accounts at the end of every event.   
- Another major thing that the committee members reached a consensus on was that of handling event 
ticket refunds. Full refund of event ticket payment was considered only ON or BEFORE RSVP date of that 
particular event. Massive effort goes in planning an event, especially when it comes to handling variable 
cost such as food.  Food (catering/home prepared) is estimated based on the number of RSVP’s 
received. Hence, it is very important to let the committee know beforehand about any cancellations. 
 

There was a huge response in terms of participants performing at major events, be it Avishkar, 
Ganeshotsav or Diwali Tak Dhina Dhin. As it has been the norm, all the participants (members/non-
members) paid member RSVP price. The Magician Raghuvir show gained huge popularity with kids and 
adults. 
 

One major announcement that was made during the Ganeshotsav event was, about the monetary 
support for local talent groups. Past AMM presidents took this decision based on a number of requests 
made over the past years, as a result of which approximately $1000 was allocated for this benefit. 
Krishnayan team for Avishkar and Garja Maharashtra Majha team for Ganeshotsav, received financial 
support through the Local Talent Support Funds. The allocated amounts for each of these teams were 
done at the committee’s discretion, with a larger share going towards Krishnayan team for Avishkar. 
Charitable donations of $100 were donated to Red Cross for Sandy Storm Relief Effort, while there are 
plans in December to donate $100 to the noble cause of Chinmaya Mission. 
 
As a treasurer of AMM 2012, I would like to take this opportunity to extend a BIG VOTE OF THANKS to 
all the family members of the AMM team, with whose support the committee was able to put in long hours 
for each of the event planning and organization.  

Best wishes to the future AMM committee members.  

Wishing all of you a very bright and a prosperous New Year 2013! 

-Treasurer   
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BMM २०१३ - ेदवाळीमया र्नमिळताने  

 

त म्हा सिांना बीएमएम २०१३ अचधिेशन सममतीकडून २०१२ च्या ददिाळीननममत्ताने हाददनक श भेच्छा!  ही ददिाळी त म्हा 
सिांना आणर्ण त मच्या क ट ंरिकबयांस, तसेच ममत्रपररिारास स खाची, समाधानाची जािो.  येत ेनिीन ििन स बत्ता, स्रै्यन आणर्ण 
आरोग्य घेऊन येिो.  

ददिाळीच्या सर्णाननममत्ताने श भेच्छा देताना आम्हाला 'हररकेन साँडी'ने ग्रस्त ईस्ट-कोस्ट भागातील मराठी क ट ंबांबद्दल 
तसेच त्यांच्या ममत्रपररिाराबद्दल काळजी िाटत ेआहे.  त म्हापैकी जे 'हररकेन साँडी'म ळे काळजी ककंिा आपत्तीग्रस्त 
असतील अशा सिांना या त्रासातून लिकरात लिकर बाहेर पडता यािे आणर्ण ददिाळीचा आनंद नेहमीप्रमारे्ण 

काळजीम तत ल टता यािा या आमच्या मनापासून सददच्छा.   

गेले जिळजिळ ििनभर आपर्लयापैकी बीएमएम ितृ्ताच ेजे िाचक असतील त्यांना २०१३ मध्ये बीएमएमच ेअचधिेशन 
होर्णार आहे याची कर्लपना असेलच. तरीही अनेकजर्ण असे असतील की ज्यांना या अचधिेशनासंबंधी मादहती नसेल, 

ककंिा न कतीच ममळाली असेल.  म्हरू्णन बीएमएमच े२०१३ च ेअचधिेशनाबद्दल र्ोडसेे अचधक सांगत.े  

बीएिएि २०१३ मया अचिवेशनासंबंिी थोडसेे:  

 दर दोन ििांनी होर्णारे बीएमएमच ेअचधिेशन २०१३ साली बॉस्टनपासून फार दरू नसलेर्लया ऱ् होड आयलंड येरे् ऱ् होड 
आयलंड कन्िेन्शन सेंटर मध्ये २०१३ च्या ज लै मदहन्यात अमेररकन स्िातंत्र्यददनाला लागून आलेर्लया ददिसांत 
म्हर्णजे ५-७ तारखांच्या दरम्यान होर्णार आहे.  बॉस्टनच े न्यू-इंग्लंड मराठी मंडळाच े अनेक सदस्य गेले ििनभर या 
अचधिेशनाच्या तयारीत ग ंतले आहेत. जगभरच्या स मारे तीन त ेचार हजार मराठी मार्णसांना एकत्र आर्णर्णारे आणर्ण 
आपली संस्कृती महाराष्राबाहेरही रुजत े आहे, िाढत े आहे याचा ददलासा देर्णारे असे हे अचधिेशन म्हर्णजे 
आयोजकांसाठी मराठी जनांमधील मतभेद षिसरून एकत्र आर्णणयाची, त्यांच्यातील स प्त ग र्णांना िाि देणयाची एक 
उत्कृष्ट संधी असत े आणर्ण आव्हानही असत.े  पर्ण बॉस्टनच े न्यू इंग्लंड मराठी मंडळ या आव्हानाला तसे निे 
नाही.  यापूिी म्हर्णजे १९९७ मध्ये बॉस्टनच्या न्यू इंग्लंड मराठी मंडळानेच 'जार्णता राजा' सारखे आकिनक आणर्ण 
िैषिध्यपूर्णन कायनक्म करून बीएमएमच ेएक अनतशय यशस्िी आणर्ण स रेख अचधिेशन करून दाखिले आहे, जे आजही 
अनेक मराठी बंध भचगनींच्या लक्ात असेल.  मात्र १९९७ नंतर सोळा ििांनी परत बॉस्टनजिळच्या भागात होर्णाऱ् या या 
अचधिेशनाचा षिचार केर्लयास पूिीच्या त लनेत काळही बदलला आहे, जगभरच्या मराठी बंध भचगनींसमोरची आव्हाने 
बदलली आहेत, आणर्ण त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाचा आिाकाही बदलला आहे.  आता अमेररकेतील मराठी मंडळांची व्याप्ती 
िाढली आहे. न्यू-इंग्लंड भागात तंत्रज्ञानाच्या क्ांतीम ळे अनेक तरुर्ण मराठी तंत्रज्ञांची आणर्ण त्यांच्या क ट ंरिकबयांची भर 
पडली आहे.  म्हरू्णनच जगभरच्या मराठी लोकांना एकत्र आरू्णन त्यांना आपापसातील ऋर्णान बंधांची निी जार्णीि करून 
देर्णारे, ककंिा निे ऋर्णान बंध ज ळणयास मदत करर्णारे असे हे अचधिेशन असािे अशी आमची इच्छा आणर्ण प्रयत्न 
आहेत. 

अचधिेशनाच्या सममतीमध्ये निे-ज ने अनेक चहेरे आहेत जे २०१३ मधील या अचधिेशनाची तयारी करणयात गेले 
ककत्येक मदहने ग ंतलेले आहेत. बीएमएमच ेअध्यक् श्री. आमशि चौघ ले, तसेच अचधिेशनाची म ख्य ध रा िाहर्णारे श्री. 
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बाळ महाले, श्री. अषिनाश पाध्ये, सौ. अददती टेलर आणर्ण श्री. संजय सहस्त्रब दे्ध यांच्याबरोबरच न्यू-इंग्लंड भागातील 

अनेक मराठी क ट ंबे या अचधिेशनासाठी जोमाने कायनरत आहेत.     

कायषक्रिािी िुख्य आकर्षिे:  

भारत तसेच अमेररकेतील ग र्णी कलािंतांनी सादर केलेले करमर्ण कीचे, हास्य-षिनोदाच ेकायनक्म हे तर या कायनक्माचे 
आकिनर्ण आहेच,  पर्ण त्याचबरोबर बीएमएम सारेगम २०१३ ची स्पधान हे या अचधिेशनाच ेएक म ख्य आकिनर्ण असर्णार 
आहे. अमेररकेतील स्र्ाननक कलािंतांच्या कलेस प्राधान्य देर्णाऱ् या या स्पधेच्या प्रार्ममक फेऱ् या सध्या 
त मच्याजिळच्या अनेक शहरांमध्ये पार पडत आहेत.  त्याचप्रमारे्ण आपर्लयामधर्लया खास मराठी खिययांसाठी खमंग, 

आणर्ण चषिष्ट मराठी जेिर्ण हेही अचधिेशनाच ेएक प्रम ख आकिनर्ण असेल!  या अचधिेशनाचा जेिर्णाचा मेनू  "शाही, 
गािरान आणर्ण म ंबई स्टाईल स्नॅतस" अशा षिषिध ढंगांनी ठरिला गेला आहे.  तवे्हा या जेिर्णाचा आस्िाद आपर्लया 
ममत्रपररिारासमिेत घेणयासाठी अचधिेशनाला यािेच लागर्णार, होय का नाही?!   त्याचप्रमारे्ण न सत े मराठी जेिर्ण, 

खारे्णषपरे्ण आणर्ण करमरू्णक एिढेच या कायनक्माच ेस्िरूप नाही.  तर याचबरोबर सिन ियातील आणर्ण सिन षिचारांच्या 
मराठी व्यततींना उपय तत होतील असे अनेक कायनक्म आम्ही देणयाची तयारी केली आहे. उदाहरर्णार्न, शाळाकॉलेजच्या 
म लांसाठी कॉलेज अ डॅममशन्स, इंटननमशप्स यासंबंधाने मागनदशनन या अचधिेशनात होईल.  तसेच भारत आणर्ण 
अमेररकेमधील यशस्िी उद्योजक, शास्त्रज्ञ, आणर्ण षिचारिंत भेटतील त ेअचधिेशनाच्या रिकबझनेस तसेच एज्य केशन या 
खास कायनक्मांमध्ये.  देश-षिदेशांतील या षिषिध क्ेत्रे गाजिलेर्लया व्यततींशी भेटी आपर्लया आणर्ण आपर्लया प ढच्या 
षपढीच्या षिकासाला, उद्योजकतलेा, आणर्ण कायनशततीला पे्ररक  ठरतील याची आम्हाला खात्री आहे.  

 

तुम्ही अचिवेशनात कसे सहभागी होऊ शकाल?  

त म्हाला या अचधिेशनात काय काय चालले आहे यासंबंधी उत्स कता ननमानर्ण झाली असेल तर त म्ही २०१३ मधील 
अचधिेशनाबद्दल अचधक मादहतीसाठी अचधिेशनाच्या संकेतस्र्ळास (िेबसाईट) जरूर भेट द्या अशी षिनंती करत 

आहोत.  हे संकेतस्र्ळ आहे - http://www.bmm2013.org/  त्याचप्रमारे्ण बीएमएमच े फेसब क पानही दर आठिड्याला 
"बीएमएम फॅन ऑफ दी िीक" ही आगळीिेगळी कर्लपना गेले काही मदहने सातत्याने राबित आहे.  त म्हाला यात 
सहभागी व्हायच े असर्लयास फेसब क पानािरून आमच्याशी संपकन  करू शकता.  तसेच त म्ही फेसब क सदस्य असा 
ककंिा नसा, त म्हाला https://www.facebook.com/bmm2013 येरे् जाऊन सध्या बॉस्टनमध्ये तसेच उत्तर अमेररकेत 
अनेक शहरांमध्ये बीएमएम सबंंधाने काय घडत ेआहे त्याची र्ोडीशी कर्लपना येऊ शकेल.    

अचधिेशनासाठी एक म ख्य काम असत ेत ेम्हर्णजे स्मरणर्णकेच.े  या ििी बीएमएम स्मरणर्णकेची म ख्य जबाबदारी  ऱ् होड-
आयलंड येर्ील मराठी क ट ंबांनी मोठया आनंदाने उचलली आहे.  त्यांच े आिाहन आहे की त म्ही त्यांच्याकडे 
स्मरणर्णकेसाठी िेगिेगळे लेख, मलखार्ण पाठिािे.  या स्मरणर्णकेतील मलखार्ण कसे असािे यासंबंधी अचधक मादहती 
http://bmm2013.org/convention/bmm-smaranika.html येरे् ममळेल.  स्मरणर्णकेसाठी लेखन पाठिणयाची शेिटची तारीख 
३१ डडसेंबर २०१२ आहे.  तरी आपर्ण लेखन जरूर पाठिा असा आमचा आग्रह आणर्ण षिनंती आहे.   

शेिटी त म्हाला आमच्याकडून अचधिेशनासंबंधी आग्रहाच ेआमंत्रर्ण!   ज लै मदहना हा न्यू-इंग्लंड भागात कफरणयासाठी 
अनतशय उत्तम असतो.  आर्लहाददायक, प्रसन्न िातािरर्ण; उत्तमोत्तम कायनक्म; ज न्या-नव्या ममत्रमैरिकत्रर्णींशी भेटीगाठी; 
त्याचबरोबर आजूबाजूची म बलक पयनटनस्र्ळे; शाळा-कॉलेजात प्रिेशास उत्स क म लांसाठी एमआयटी, हािनड, त ेबाऊन 

http://www.bmm2013.org/
https://www.facebook.com/bmm2013
http://bmm2013.org/convention/bmm-smaranika.html
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य ननिमसनटी, नॉर्न-ईस्टनन य ननिमसनटी अशा षिषिध प्रमसद्ध शैक्णर्णक संस्र्ांचा फेरफटका असे षिषिध अंगाने हे अचधिेशन 
त म्हाला आणर्ण त मच्या क ट ंरिकबयांना उपय तत ठरािे.   तवे्हा या अचधिेशनास येणयाचा नतकी षिचार करा.  कायनक्माचे 
रश्जस्रेशन प ढील काही आठिड्यांत स रू होईल. एिढ्या मोठया अचधिेशनात उत्तमोत्तम कायनक्म देणयासाठी आचर्नक 
पाठबळाचीही गरज असत.े   गेर्लया ििानत आमच्या अनेक दहतचचतंकांनी नतकीटे घेतानाच अचधिेशनास देर्णगी देऊन 
म ततहस्ताने मदत केली आहे.  यामध्ये त म्हाला काही फायदेही होऊ शकतील:.  जसे म ख्य कायनक्मांमध्ये बसणयासाठी 
खास राखीि जागा ( प्रायॉररटी सीटींग).   त म्हाला अशी इच्छा असर्लयास अचधक मादहती खालील द व्यािर घेऊ 
शकता.  http://www.bmm2013.org/donate/individual-donor-packages.html . कायनक्मासाठी  नाि नोंदर्णी करणयासाठी 
http://www.bmm2013.org/registration/register-now.html येरे् जाता येईल.  

तर मंडळी, त म्हाला सिांना प न्हा एकदा आमच्याकडून ददिाळीच्या ननममत्ताने मनापासून श भेच्छा!     बीएमएम २०१३ 
च्या अचधिेशनाला जरूर यािे असे आग्रहाचे आमंत्रर्ण आम्हा न्यू-इंग्लंडकरांकडून.  
धन्यिाद. 

बीएमएम २०१३ सममती 

नव्या बांध या रेमशमगाठी, जपणया अप ली मायमराठी 

https://www.facebook.com/bmm2013    

http://www.bmm2013.org 

 

  

http://www.bmm2013.org/donate/individual-donor-packages.html
http://www.bmm2013.org/registration/register-now.html
https://www.facebook.com/bmm2013
http://www.bmm2013.org/
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गप्पागोष्िी आमशर् िौघलुेंशी 
-- सायली मोकाटे-जोग  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेहमीप्रमारे्ण ध मधडातयात होर्णारा ऑश्स्टन मंडळाचा 
दीपोत्सि हा कायनक्म याििी ३ नोव्हेंबरला पार पडला. 
धमाल कायनक्म आणर्ण फराळ याबरोबर आर्णखी एक 
षिशेि म्हर्णजे बहृन महाराष्र मंडळाच ेअध्यक् 
श्री आमशि चौघ ले यांची उपश्स्र्ती. या ननममत्ताने 
त्यांच्याशी केलेली बातचीत - 
 

सायली: बमृमंच्या अध्यक्पदी ननिड झार्लयाबद्दल 
त मचं प न्हा अमभनंदन! उत्तर अमेररकेतर्लया िेगिेगळया 
मंडळांना त म्ही भेटी देत आहात, ऑश्स्टन मराठी 
मंडळातही येताय याचा आम्हाला फार आनंद आहे. 
तर अध्यक् झार्लयानंतरचा त मचा 
कामासंबधीचा दृष्टीकोन याबद्दल काही र्ोडसं... ?  

आमशर्: हो, सांगतो. बमृमंचं अध्यक् पद हे मानाचं 
आहेच. पर्ण माझ्या मते, पद हे शेिटी कागदी घोड.े 
जनतेने ननिडून ददलेला प्रनतननधी म्हरू्णन मला काम 
करायला अचधक आिडतं. त्याम ळे लोकांशी रे्ट संपकन , 
त्यांच्यात ममसळता यािं म्हरू्णन एका अर्ानने मी 
षिषिध मंडळांना भेट देतोय. केिळ आज मी अध्यक् 
आहे म्हरू्णन लोकांनी मला ओळखािं यापेक्ा एक 
मारू्णस म्हरू्णन, आमशि चौघ ले व्यतती म्हरू्णन माझी 
ओळख लोकांना झाली तर त ेअचधक मोकळेपर्णाने 
संिाद साधू शकतील आणर्ण अवया व्यश्ततगत 
धाग्यांमधूनच बमृमंचं काम कररं्णही सोपं होईल. 
एकूर्णच जी भारतीय/मराठी मार्णसं अमेररकेत राहतात 
ती त्यांच्या ग र्णित्तेच्या जोरािर. त्याम ळे मी एकटाच 
कोर्णी एकदम मोठा आहे असा भ्रम ठेिणयात काही 

अर्न नाही. एक महाराष्रीयन ककंिा मराठी म्हरू्णन 
जेव्हा मी उत्तर अमेररकेत काम करतो तवे्हा एक 
गोष्ट ननश्वचत आहे की माझ्याबरोबरच्या सगळयांच े
उत्तम षिचार घेऊन चांगलं काम उभं कररं्ण हे माझं 
अध्यक् या नात्याने कतनव्य आहे. "People 

Management" माझा आिडीचा षििय आणर्ण कोर्णतहेी 
प्रवन "Win - Win" मसच एशनमध्ये सोडिता 
आले पादहजेत हा माझा कटाक् असतो. ऑश्स्टनचं 
म्हर्णशील तर मला इर्लं हिामान आिडतं. माझ्या 
पत्नीच्या नोकरी संदभानत ज ळून आलं असतं तर 
कदाचचत मी ऑश्स्टनिासीच झालो असतो. माझ ेबरेच 
ज ने ममत्र इरे् आहेत. त्याम ळे ददिाळीला ऑश्स्टन 
मराठी मंडळाला भेट द्यायचं ठरिलं. 
 

सायली: बमृमंच्या मामसक ितृ्त (BMM Newsletters) 

मधले त मच ेअध्यक्ीय िाचत.े 
िेगिेगळया षिियािर ओघितं, साधं, सोपं असं त मचं 
मलखार्ण िाचायला िाचक म्हरू्णन आम्हाला ननश्वचतच 
आिडतं. लेखनाची आिड आहे की सध्या नेम म्हरू्णन 
मलदहता? 

आमशर्: म ळातून मराठीिर पे्रम आहे. मी स्ितः 
कलाकार आहे. मराठी लोकसंगीत, ननिेदन, लेखन, 

ददग्दशनन केलेलं आहे. "मायमराठी"च ेआम्ही अमेररकेत 
४० प्रयोग केलेत. भारतातही ८ प्रयोग झालेत. त्याम ळे 
मलखार्ण हे होत राहत ेआणर्ण लेखनाच्या बाबतीत मी 
मशरीि करे्णकर यांना ग रु मानतो. त्यांनी मला 
एकदा सांचगतलं की कोर्णतही मलखार्ण सामान्य 
मार्णसाला श्जतकं भािेल नततकं त ेयशस्िी असेल. 
त्याम ळे ितृ्तामध्ये अध्यक्ीय मलदहताना एकूर्णच त्या 
मदहन्यात चालेलं काम आणर्ण त्याबरोबर 
काही अमेररकन संदभन याचा मेळ घालून, अमेररकेतला 
मराठी मारू्णस डोळयासमोर ठेिून जे स चत तसं 
मलहीत जातो. लोकांना त ेआिडतं याचा आनंद आहे. 
 

सायली: बमृमंच्या "मराठी शाळा" या उपक्माबद्दल 
मादहती द्याल? अमेररकेत अनेक दठकार्णी मराठी 
शाळा चालत.े ऑस्टीनमध्येही त्याच धरतीिर 
आम्हाला शाळा स रु करायला आिडले. बमृमंकडून 
त्यासाठी कशी मदत ममळू शकेल? 
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आमशर्:  खूप चांगली कर्लपना आहे. पदहर्लयांदा जेव्हा 
हा षििय समोर आला तवे्हा आमच्या सममतीने त्यािर 
सिांगाने चचान केली. "मराठी शाळा" हा उपक्म जरी 
िैयश्ततक मंडळांमध्ये राबिला जार्णार असला 
तरी त्यामध्ये समान सूत्र असरं्ण आिवयक आहे. 
कारर्ण लोकांच्या नोकऱ्या बदलतात, आई-िडील बदली 
होऊन द सऱ्या दठकार्णी गेले तर मराठी मशकर्णाऱ्या 
म लांचं न कसान होऊ नये अर्िा मशक्र्णात खंड पडू 
नये. त्यासाठी बमृमंच्या छत्राखाली एक अभ्यासक्म 
असायला हिा जो इतर सिन मडंळामध्ये राबिला जाऊ 
शकतो म्हर्णजे अमेररकेत क ठूनही म लांना तोच मराठी 
अभ्यास प ढे चालू ठेिता येईल. अभ्यासक्म 
ननिडताना लक्ात आलं की यामध्ये केिळ मराठी 
मशकिून भागर्णार नाही. कारर्ण भारतात िाढर्णारी 
म लं आणर्ण अमेररकेत िाढर्णारी म लं यांच्यात खूप 
फरक पडतो. मग तो भाषिक, सांस्कृनतक, भौगोमलक, 

स्र्ाननक बाबी या षिषिध स्िरुपात असतो. त्याम ळे 
मराठी सादहत्यातले अनेक संदभन इरे् अमेररकेत 
म लांना कळरं्ण कठीर्ण होऊन बसतं. यासाठी 
मराठीबरोबर इनतहास आणर्ण भूगोल 
अशा एका समािेशक दृष्टीकोनातून आम्ही मराठी 
शाळेचा अभ्यासक्म तयार केला. त्याला भारती 
षिद्यापीठ, प रे्ण यांच्या सहयोगातून 
मान्यताही ममळिली. क ठर्लयाही मंडळात "मराठी 
शाळा" चालू करायची असेल तर बमृमं स्ितः संपूर्णन 
अभ्यासक्म, प स्तकं आदी सादहत्य पाठितो. मशिाय 
शाळा घेर्णाऱ्या मशक्कांशी कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 
मदहन्याला २ बैठका असतात ज्यातून त्यांना 
मागनदशननही करतो. स रुिातीला ५-६ मंडळांमध्ये 
"मराठी शाळा" हा उपक्म चालू झाला. आज उत्तर 
अमेररकेत एकूर्ण २७ अचधक मंडळे मराठी शाळा 
चालितात. आनंदाची बाब म्हर्णजे म लं उत्तम ग र्णांनी 
उत्तीर्णन होत आहेत. ऑश्स्टनमध्ये असा उपक्म जरूर 
स रु करा, बमृमंच्याितीने सिन सहकायन आम्ही 
ननश्वचतच देऊ. 
 

सायली: म लांनी मराठी चांगलं मशकािं आणर्ण बोलािं 
म्हरू्णन मराठी मंडळात मराठीच बोललं पादहजे हा 

ननयम केला जािा का? अमेररकेतर्लया मराठी 
क ट ंबात िाढर्णाऱ्या म लांमध्ये मराठी रुजािी 
म्हरू्णन बमृमंकडून काही उपक्म असतात का?  

आमशर्: म ळात माझं िैयश्ततक मत आहे की 
कोर्णताही उपक्म राबिताना काळाचा प्रिाह ओळखून 
गेलं पादहजे. आजच्या इर्र्लया तरुर्ण षपढीला रुचले, 

आिडले अशा माध्यमातून जर त ेत्यांच्या समोर 
मांडलं तर त्यांना त ेननश्वचत आिडतं. आता मराठी 
मंडळात मराठी बोलायचं यानं म लांना नतकी फायदा 
होईल. पर्ण त ेचांगर्लया श्स्परीटमध्ये राबिलं गेलं 
पादहजे. या म लांची मानमसकता समजून घेतली 
पादहजे. इरे् घरात सोडलं तर मराठी त्याच्या कानािर 
पडत नाही. माझी म लगी १६ ििानची आहे. ती उत्तम 
मराठी बोलत ेपर्ण नतकड ेभारतात गेलं की. कारर्ण 
नतला िाटत की आजी-आजोबा, नातिेाईक यांना इंग्रजी 
येर्णार नाही. तचे इरे् नतला मादहती आहे, आई-बाबांना 
इंग्रजी समजतं की मग मराठी बोलेलच असं नाही. ती 
फ्रें च अकॅडमेीची स्कॉलर आहे. नतरे् ननयम असतो की 
िगानत गेलं की बोलायचं त ेफ्रें चमध्येच. तो ननयम 
मशक्कांपासून सिनजर्ण कटाक्ाने पाळतात. त्याच 
धतीिर पालकांनी आणर्ण मंडळांनी हे राबिलं तर म लं 
मंडळात मराठी बोलतीलच. आता मराठी रुजािी 
म्हरू्णन बमृमं िेगिेगळे कायनक्म राबित असतो. 
आपर्लयाकड ेतरुर्णांसाठी "मैत्र"च व्यासपीठ आहे. 
प ढच्या ििी जानेिारीपासून ितततृ्ि, िादषििाद स्पधान 
चालू होत आहेत. त्याची अंनतम फेरी आणर्ण 
समारोप बमृमंच्या अचधिेशनात होईल. यामध्ये षिजयी 
होर्णाऱ्या म लांना बक्ीस रुपात महाराष्रात ककर्लला 
सफारी ककंिा तत्सम मशरिकबरांना पाठिािे असाही षिचार 
चालू आहे. जेरे्णकरून त्यांची नाळ महाराष्राशी जोडली 
जाईल. मराठी शाळेबद्दल मी बोललोच. या तरुर्ण 
म लांची "Teenager Community" करून त्यांना 
स्ियंसेिक म्हरू्णनही प्रोत्सादहत केलं आणर्ण म लांनीही 
मराठी मंडळात जिाबदारीने कामे केली. 
 

सायली: ऑनलाईन मराठी िाचनालय संकर्लपनेिर 
त मच ेषिचार जारू्णन घ्यायला आिडतील. बमृमंकडून 
काही प्रयत्न आहेत? 
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आमशर्: हो आहेत ना. आताच्या काळात म्हर्णशील 
तर ऑनलाईन मराठी िाचनालय हीच संकर्लपना 
आर्णायचा षिचार आहे. कारर्ण अमेररका देश मोठा 
त्याम ळे कागदी प स्तकाचं िाचनालय नततकंसं 
उपयोगी नाही. डडश्जटल व्हजनन हिं. सध्या ब क गंगा 
आणर्ण ढिळे प्रकाशन यांच्याबरोबर चचान चालू आहे. 
बालिाड़मय ऑनलाईन आर्णायचं ठरतं आहे. याचा 
लाभ सिांना घेता येईल. आता समग्र गडकरी ककंिा 
अत्रेंचा पूर्णन लेखन सगं्रह आणर्ण तत्सम अनेक मोठे 
ग्रंर् प्रकार एकदम आर्णरे्ण शतय होर्णार नाही. त्याम ळे 
छोट्यापासून स रुिात करतो आहोत. बमृमंच्या मामसक 
ितृ्ताच ेउदाहरर्ण घे. पूिी त ेफ्री ऑनलाईन नव्हत.े 
मागच्या दसऱ्यापासून आता आम्ही ते उपलब्ध केले 
आहे. त्याबरोबर आपर्ण जादहरातीही स्िीकारतो 
ज्यातून ितृ्तासाठी िगनर्णीसारखाच ननधीही जमा होतो 
आणर्ण जास्तीत जास्त लोकांपयतं पोहोचणयातही फ्री 
पश्ब्लकेशनचा उपयोग होतो. लोकांचा प्रनतसादही 
उत्तम आहे. म्हर्णजे मराठी ितृ्त िाचलं जातं याची 
ती पाितीच आहे. 
 

सायली: पॉडकास्टच्या माध्यमातून मराठी लोकांच्या 
डडरेतटरीबद्दल समजले. अमेररकेतर्लया अनेक मराठी 
श्स्त्रयाही नोकरी करतात. त्यांना 
म लांना अमेररकन baby seating पद्धतीत ठेिािे लागत.े 
मराठी मंडळातर्लया काही श्स्त्रया गदृहर्णी असतात. 
त्यांच्या माध्यमातून मराठी म लांसाठी पाळर्णाघर 
चालिता येईल का? 

आमशर्: हो, मराठी डडरेतटरीचा उपयोग झाला होता. 
आता तरी IT म ळे बरीच भारतीय अमेररकेत येतात. 
पूिी संपकानसाठी म्हरू्णन आम्ही डडरेतटरी केली होती. 
डडरेतटरी काय ककंिा baby seating काय, यामध्ये 
मंडळचा सहभाग हा मादहती देरे्ण इतकाच असू 
शकतो. प्रत्यक् मदत शोधर्णारा आणर्ण काम करर्णारा 
िेगळेच असतात. तर त्या धतीिर मी म्हरे्णन की 
मराठी मंडळ मादहती उपलब्ध करून देणयाची 
महत्िाची भूममका िठिू शकतं. मराठी लोकांची 
डडरेतटरी, पाळर्णाघर चालिर्णाऱ्यांची डडरेतटरी, भटजी / 
पूजा या बाबतीत मागनदशनन अशा स्िरुपात. ग जराती 

लोकांची शांतीननकेतन आहे, त्याच धतीिर आम्ही 
"उत्तररंग" हा retirement community 

संदभानतला उपक्म राबितो. मामसक ितृ्तात तू 
त्याबद्दल िाचलं असेलच. ज्यात आम्ही लोकांना 
मादहती देतो, मागनदशनन करतो. 
 

सायली: आमशि त मच्याकडून खूप छान मादहती 
ममळाली. सगळया प्रवनांना त म्ही समपनक आणर्ण 
ददलख लास उत्तरं ददलीत याबद्दल खूप धन्यिाद! या 
म लाखतीचा ऑश्स्टनकरांना लाभ होईलच.   

आमशर्: अिवय. निीन काही कर्लपना असतील तर 
त्या जरूर राबिा, आम्हालाही स चिा. बमृमंच्या ितीने 
त्यािर षिचार करू अर्िा मागनदशनन देऊ. सध्या 
म्हरू्णनच आम्ही अमेररकेतर्लया सिन मराठी 
मंडळांना बमृमंच्या छत्राखाली एकरिकत्रत आरू्ण इश्च्छतो. 
ज्याच्यातून एक समान धागा षिर्णता येईल. त मच्या 
मंडळातले कायनक्मही आम्हाला पाहायला 
आिडतील. ज्याने इर्र्लया कलाकारांना अजून मोठा 
रंगमंच ममळेल. कदाचचत याििीच े"कृष्र्णायन" आणर्ण 
"गजान महाराष्र माझा" यांना अचधिेशनात 
सादरीकरर्णाची संधी असेल. तर प ढील ििी 
अचधिेशनाला जरूर या.  
ऑश्स्टन मराठी मंडळाला ददिाळीच्या खूप श भेच्छा!  
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अर्नवासी भारतीयांमया िलुांसाठी ज्ञान 
प्रबोचिनीमया हराळी कें द्रात आनदं मशबीर 

दद. २८ ज लै ते ५ ऑगस्ट २०१२ या काळात ज्ञान 
प्रबोचधनीच्या हराळी येर्ील मशक्र्ण-शेती संक लात 
अननिासी भारतीयांच्या म लांसाठी एक आनंद मशबीर 
झालं. मराठिाड्यातर्लया अस्सल ग्रामीर्ण जीिनाची 
चि अमेररकेतर्लया आणर्ण मध्यपूिेतर्लया म लांनी 
चाखली. मशबीर होत ं साठ एकरांच्या ननसगनरम्य 
दहरव्यागार पररसरात. नतरे् सात हजार फळझाडे 
बहरलेली होती. त्यात काजू, आंबा, डोंगरी आिळा, 

पेरू, बोरे, मलबंू, चचचं अवया िेगिेगळया बागा होत्या. 
या बागांमधून म ल ं मनसोतत भटकली. बागांमध्ये 
त्यांना जंगली ससे, हररं्ण, षपसारे फ लिलेले मोर 
भेटले. तऱ्हेतऱ्हेची फ लपाखरे, पक्ी, त्यांचे प्रकार तरी 
ककती सांगािेत? मशिाय मसगंापूर चरेींच्या शीतल 
सािलीत जोपासलेली फळा-फ लांची ककतीतरी रोपं, 
डरेेदार आंबे, शेतांमधली तळी! म ल ंख श होती. हरळी 
गािातर्लया म लांसोबत त्यांची मैत्री झाली. मशिाय 
काही अन्यप्रांतीय म लेही होती. 

२८ ज लैला म ल ं आली ती जरा साशंक मनाने. 
भारतातर्लया एका छोट्या खेड्यात आपर्ण कसं 
राहायचं? खायला काय असेल? साध्या साध्या सोयी 
तरी असतील की नाही? पार्णी श द्ध असेल की नाही? 
पालकांनाही जरा काळजी िाटत होती. अचानक त्रास 
झाला तर डॉतटर भेटेल की नाही? म लं रमतील की 
कंटाळतील? परंत  प्रबोचधनीच्या सोलापूर कें द्रात 
झालेलं प्रसन्न स्िागत, नतर्र्लया स षिधा, चिदार 
न्याहारी याम ळे रिकबचकलेपर्णा कमी झाला. 
सोलापूरपासून हराळी ७४ कक. मी. िर आहे. 
गाड्यांमधून द पारपयतं मंडळी डरेेदाखल झाली. 

हराळीची 
प्रदिूर्णम तत ननमनल 
हिा, झ ळझ ळ िारा 
िासरांच्या कानात 
मशरला! आर्लया 
आर्लयाच ती 
मोकळेपर्णाने बागडू 
लागली! राहणयाची 
व्यिस्र्ा हिेशीर, 
प्रशस्त होती. पार्णी 
ननजतं क श द्ध होतं. 
काळजी घ्यायला 
डॉतटरताई होत्या 
आणर्ण उत्स कतनेे 

त्यांच्याकडे पाहर्णारी दक्षक्र्ण मराठिाड्यातील ग्रामीर्ण 
भागातून आलेली हसरी म ल ंमैत्रीचा हात प ढे करत 
होती! 

पाहता पाहता दोस्ती ज ळली! मग त ेसगळे ममळून 
सकाळी शांतपरे्ण डोळे ममटून प्रार्नना करू लागले. 
नंतर श्र नतताई नािाची एक चपळ ताई त्यांना 
दोरािराचा मलखांब करायला मशकािी. ओमानहून 
आलेला श्जष्रू्ण अंगाने जरा आडिा. त्या दोराकड े
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पाहून तो म्हर्णाला, "मी चढलो तर हा दोर नतकी 
त टेल. मी आपला घोड्यािरच बसतो झालं!" श्जष्रू्ण 
धरमसी ऐटीत घोड्यािर स्िर झाला. दोन चपळ 
घोड्या म लांना घेऊन ददिसभर लेक रिाळया 
आयांसारख्या ममरित असत! स्नेहसदन आणर्ण 
भास्करननिास या दोन इमारतींमध्ये एक दोर बांधला 
होता. त्या दोरािरून एका इमारतीच्या गच्चीतून 
द सऱ्या इमारतीच्या गच्चीिर जाऊन उतरायचं हा 
रोमहिनक अन भि होता. म लानंा हे साहस आिडलं. 
प्रर्म जरा अिघडलं. मग सरासर माकडांसारखी म ल ं
दोरािरून प्रिास करू लागली. मशिाय दोराच्याच 
मदतीने सफाईने इमारतीच्या मभतींिरून उतरायलाही 
लागली! म लींनी हे सारं केलंच पर्ण त्या जास्त 
रमर्लया त्या मोत्यांचे स रेख-स रेख दाचगने तयार 
करणयात. राचधकाताई कोरके त्यांना निे निे दाचगने 
मशकित होत्या. लक्ष्मीहार आणर्ण कमरपट्यासारखे 
अिघड दाचगनेही म ली सहज मशकर्लया. 
कॅमलफोनननयाच्या आवलेिा साठेचा हा फोटो पहा! नतने 
स्ितः केलेले दाचगने नतने घातले आहेत! 
राचधकाताईंनी म लींना स ंदर स ंदर रांगोळया मशकिर्लया. 
शेिटच्या ददिशी तर भव्य गामलचाच काढला म लींनी! 

 

प्रबोचधनीच्या लताताई (डॉ. स्िर्णनलता मभशीकर) या 
म लांशी मनमोकळा संिाद करायच्या. त्यांना छान-
छान गोष्टी सांगायच्या. मस्कतची षप्रयांका भट्ट 
मलदहते, "मला Color of love आणर्ण Greek 
Dancer या गोष्टी खूप आिडर्लया". कलर ऑफ लव्ह 
- पे्रमाचा रंग या राजस्र्ानी गोष्टीत क ठलीही गोष्ट 
कोरडपेर्णाने करायची म्हरू्णन करू नये तर त्यात 
पे्रमाचा रंग भरािा असं सूत्र होतं. स्ितःला षिसरून 
नतृ्य करील नतलाच मी प्रसन्न होईन! असं सांगर्णारी 
ग्रीक देिता आपर्लया कलेचा गिन करू नये हे मशकिून 
गेली. मशिाय म लांच्या ककतीतरी रोजच्या जीिनातर्लया 
प्रवनांची उत्तरं त्यांनी लताताईंबरोबर शोधली. 
संरेखाताईंकडून त्यांनी रिीदं्रनार् टागोरांची गीत ं
ऐकली. षप्रयांका आणर्ण शे्रया या मस्कतहून आलेर्लया 
बदहर्णींनी हराळीच्या म लींची दोन स ंदर नतृ्य बसिून 
घेतली. एका म लाला तर सषृ्टीचं सौंदयन पाहून कषिता 
स चायला लागर्लया! मशर्लपाताईंनी म लांना योग-
प्रार्णायाम मशकिला तो ही म लांनी आिडीने केला. 
समारोपाच्या ददिशी सिांनाच ह रहूर िाटत होती. 

समारोपाला आलेले पालक म्हर्णाले, "या िेळी 
मशरिकबराची सूचना दोन मदहनेच आधी ममळाली. पर्ण 
त म्ही प ढच्या मशरिकबराची सूचना आठ मदहने तरी आधी 
द्या म्हर्णजे आम्हाला षिमानाचं ब ककंग त्याप्रमारे्ण 
करता येईल. आमच्या म लानंा मशबीर खूप आिडलं 
आहे. अमेररकेतर्लया भारतीयांच्या म लांना हे खात्रीने 
आिडले! मशिाय पालकांना राहायचं असेल तर 
त्याचीही व्यिस्र्ा करा!" 

या सगळया सूचना लक्ात घेऊन प ढचं अननिासी 
भारतीयांच्या म लांचं मशबीर १५ ज लै २०१३ त े२४ ज लै 
२०१३ या काळात योजलं आहे. 'अडॉप्ट अ व्हीलेज' 
या लॉस एंश्जर्लसच्या संस्रे्चे श्री. िामन आणर्ण सौ. 
अन राधा गानू यांनी पदहर्लया मशरिकबराचा प्रसार 
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मनापासून केला. तसंच टेतसास मधर्लया सायली 
मोकाटे-जोग आणर्ण टोरोंटोच्या स नंदाताई ट मरे्ण 
यांनीस द्धा द सऱ्या मशरिकबरासाठी संपकन  व्यतती म्हरू्णन 
काम करायचं मान्य केलं आहे. त्यांच्याकडून मशबीराचं 
मादहतीपत्रकही ममळू शकेल. 

ज ल ै २०१३ मधर्लया अननिासी भारतीयांच्या म लांच्या 
हराळीतर्लया मशरिकबराचं श र्लक प्रर्तव्यक्ती (म लं आणर्ण 
पालक) ५५० अिेररकन डॉलसष आहे. िनादेश 'Adopt 
a village Inc' या नावाने असावेत. त े या संपकन  
व्यततींकडे आपर्ण पाठिून नािनोंदर्णी करू शकाल. या 
ममत्र-मैरिकत्रर्णींचे ई-मेल आणर्ण सपंकन  प ढे ददले आहेत. 

Vaman and Anuradha Ganu 

Email: 
Vaman.Ganu@coronapowersystems.com 

Phone: 951-279-8870 951-279-8870  

Sayali Mokate-Jog 

Email: sayali.mokate@gmail.com 

Phone: 818-620-7119 818-620-7119  

Sunanda Madan Tumne 

Email: s_tumne@yahoo.com 

Phone: 905-828-2211 905-828-2211  

अचधक मादहती फेसब क संकेतस्र्ळािर पहा: 
http://www.facebook.com/JnanaPrabodhiniHar
aliSummerCamp 

 

- ज्ञान प्रबोचधनी, हराळी 

देवािा पळता 

-मसमरन शंतनू तेंडूलकर 

देिाचा देता का पत्ता, मला भेटायचे आहे त्याला 
आत्ता. 

का बनिलेस गरीब माझ्या देशाला? 

दोन िेळचे जेिर्ण नाही छोट्या म लांना. 

हे पाहून त ला येत नाही का रे दया? 

हृदयात त झ्या साचत नाही का रे माया? 

घराचे छप्पर आणर्ण पोटभर अन्न  

ममळाले तरी हे चहेरे होतात प्रसन्न. 

रोजची कमाई म्हर्णजे मूठभर नार्णी  

उन्हातान्हात कफरून क्ीर्ण झालेली िार्णी. 

रोजचचे त्यांचे ते मऴके कपड़े  

जन्मभरासाठीच ेत ेघर त्यांचे उघडे. 

अंगाने अधू काही, त्यांच्यािर त झे लक्च नाही  

ददले नसलेस काही तरी ददले आहेस ख प काही, 

जगणयाची आशा त्यांच्या नसानसातून िाही. 

त झे मानू ककती -ककती धन्यिाद  

कारर्ण माझ ेअियि देतात मला साद. 

सिांना कर माझ्याप्रमाने  

हेच त ज्या चरर्णी गाऱ्हारे्ण. 

  

http://www.facebook.com/JnanaPrabodhiniHaraliSummerCamp
http://www.facebook.com/JnanaPrabodhiniHaraliSummerCamp
http://www.facebook.com/JnanaPrabodhiniHaraliSummerCamp
http://www.facebook.com/JnanaPrabodhiniHaraliSummerCamp
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nhi mtGrh u{k=kaps vkyh fnokGh vax.kh 

 

e/kqfjdk xMdjh 

^nhi mtGrh u{k=kaps* v”kk eaxy izdk”kkph fnikoyh 

gk leLr mRlo izsfedakpk vkuankpk l.k! fdacgquk] nsoh 

HkokuhP;k izlUu uojk=hP;k eaxy ÑikNk;sr vfro 

vkuan&mYgklkP;k v{k; lqo.khZpk m/kG.k dj.kkjk 

nljk gk tj mRlo jkt vlsy] rj fnikoyh gh mRlo 

lezkKh vkgs! jkt n”kZukr ,s”o;kZph “kku vlrs- rj] 

egkjk.khP;k Lo:ikr lkSHkkX; laink ,doVysyh vlrs- 

vki.k lkjs fofo/k l.kokj vkikiY;k ijaijsuqlkj lktjs 

djhr vlrks- ek=] fnikoyh gk ,dp l.k dsoG jk’Vªh; 

uOgs rj] varjjk’Vªh; ikrGhoj lktjk gks.kkjk] leLr 

fganwlg fofo/k tkrh&/kehZr rso<Ókp mRlkgkr& 

[ksGhesGhP;k okrkoj.kkr eukeukyk tksM.kkjk l.k vkgs-  

nljk ;srks rksp eqGh fnikoyhP;k vkxeukpk “kqHk lans”k 

?ksÅu- R;k uarj mxo.kkjh dkstkfxjh ikSf.kZek ns[khy 

vkdk”k fninku] y{eh o ljLorh nsorkaps iqtu] 

vkVoysY;k ds”kjh nq/kkpk vkLokn ?ksr&?ksr dsysys 

jk=hps tkxj.k] v”kkalg lLej.kh; Bjrs- nsoh y{ehph 

Ñik o nsoh “kkjnsps vkf”kZokn vlY;k f”kok; fnikoyh 

lktjh d”kh gks.kkj \ t.kw] gkp ladsr dkstkfxjhP;k 

:<hekxs vlkok- ;k uarj] eukeukyk os/k ykxrkr] rs 

fnikoyhP;k vkxeukps- 

eukeukryk va/kkj nwj dj.kkjh v”kh gh fnikoyh! 

uqru o’kkZP;k lq[kle`/nhpk vkys[k ?kjk?kjkr 

iksgpfo.kkjh v”kh gh fnikoyh! 

ldy lq[knkf;uh] ldy vkuannkf;uh v”kh gh 

fnikoyh! ikjaikfjd Lo:ikr frps Lo:Ik vls vkgs- 

vf”ou Ñ’.k }kn”khyk xksoRl }kj”kh] o olqckjl vls 

Eg.krkr- R;k fno”kh xkbZph iqtk djkoh- frP;k ik;koj 

rkezi=kus v/;Z nsÅu izkFkZuk djkoh] 

^{khjlkxjkr fuekZ.k >kysY;k vkf.k leLr nsonSR;kauh 

oanu dsysY;k gs xksekrs rqyk ek>k ueLdkj vlks-* 

uarj] mMhn oMk&xqG ;klg xksxzkl |kok- R;kosGh rh 

lk{kkr vkiY;k loZ bPNk iw.kZ dj.kkjh dke/ksuq vkgs- 

v”kk Hkkousus frps iqtu&oanu djkos- ;kp 

xksoRl}kn”khiklwu ikp fnol fujkatufo/kh djkok] vls 

vkiY;k /kekZr ukjnequhauh lkafxrys vkgs- ?kjkrhy 

ygku&Fkksjkauk vksokG.;kpk fo/kh bFkqup lq: gksrks- nso] 

czkEg.k] xkbZ] ?kksMs] T;s’B] Js’B] dqVqackrhy iq:’k] eqys] 

fL=;k ;kauk vksokGkos- 

vf”ou Ñ’.k =;ksn”khyk ^/ku=;ksn”kh* vls Eg.krkr- ;k 

fnolkps egRo vls dh] vieR̀;q VkG.;klkBh lk;adkGh 

?kjkckgsj fninku djkos- ;k fno”kh vkiY;k bPNsizek.ks 

uohu HkkaMs [kjsnh d:u] R;kr uos /kus&xqG ?kkywu 

euksHkkos iwtk izkFkZuk dsY;kl euksokafNr /kulaink izkIr 

gksrs- lxG;kaukp udkslk vlysyk rks ujd- ex] rks ;k 

yksdkrhy vlks] ok ijyksdkrhy] lkjsp ujdkyk fHkrkr- 

;k lokZalkBh ^ujd prqnZ”kh* gk fnol vkgs- vf”ou 

Ñ’.k prqnZ”khyk ;s.kkÚ;k ;k frFkhyk frGklg igkVs 

vH;axLuku djkos- ;k fno”kh vH;axLuku dsY;kf”kok; 

dks.khgh jkgq u;s- lqokfld rsyklg&lqxa/kh nzO;klg 

lqLukr Ogkos- ;k fno”kh vH;ax Luku udj.kkjk ujdkr 

tkrks- igkVsyk ?kjk&nkjkr fnid ykokosr ?kjkr nsoiwtk 

d:u fe’BkUukapk uSos| nk[kokok- uohu oL=kyadkj 

ysowu eafnjkr nson”kZukyk tkos- ijLijkaps “kqHkfparu 

djkos- lk;adkGh ?kjknkjkr nsoky;kr] eBkr] ckxsr] 

lxGhdMs lqanj fni ykokosr- 

vkdk”kfni ykokosr- Hkknzin o|rhy ia/kjokMÓkr 

vkokgu dsysY;k firjkauk ijr tk.;klkBh ekxZ fnlkok] 

gh Hkkouk ;k ekxs vkgs-  

vki.k fnokGh fnokGh Eg.krks rh ghp- v:.kksn;kP;k 

vH;axLUkukiklwu lq: gks.kkjh- vfuo vkuan&lq[kkph! 

fe’BkUu Hkkstu] :pdj QjkGkps inkFkZ] QVkD;kaph 

vfr’kckth] uoufou oL=kyadkj o ,sirhuqlkj lqo.kZ 

vyadjkaph [kjsnh] v”kh gh /kqe/kMkD;kr lktjh gks.kkjh 

fnikoyh! 

vf”ou o| vekoL;k gk fnokGhrhy ,d egRokpk 

fnol vlrks- ;k fno”kh izkr%dkyh vH;axLuku o 

lk;adkGh fninku gs fo”ks’k egRokps vkgs- ;k fno”kh 

y{ehlg nsokpk dks’kk/;{k tks dqcsj R;kphgh euksHkkos 

iwtk vpZuk djkoh- Þ/kkU;] /ku] Ik”kq] lq[k ;klg mToy 

dhrhZ nsß v”kh izkFkZuk djkoh- O;kikjh oxkZlkBh gk 

vxkeh o’kkZjaHkkpk fnol [kkl egRokpk vlrks- 

lk;adkGh eaxy /kqi&fni] lqxa/kh iq’igkj o iapfe’BUu 



  

 
19 स्नेहदीप २०१२ 

;klg Jhy{eh nsorsph o iSls&vyadkj&:is v”kkaph 

iwtk d:u fLFkj y{eh fuoklklkBh euksHkkos izkFkZuk 

djkoh- 

vf”ou ekl lairkp dkfrZd efgU;kP;k ifgY;k fno”kh 

;s.kkjh izfrink Eg.kts] Hkkjrh;kaP;k lkMsrhu “kqHk l qo.kZ 

eqgwrkZ iSdh v/kkZ eqgrZ vlysyh cfyizfnink vFkkZr 

ikMok gks;- fnokGhP;k “kqHk izlaxh lq[k{k.kkauh Hkkjysyk 

gk fnol ldy dqVqafc;kalkBh fo”ks’kp izfr{kk o vis{kspk 

vlrks- 

;k fnolkyk cfyizfnink Eg.krkr- 

;k uarjpk fnol Eg.kts ikM.;kpk okLrfod] 

fojkspukpk iq= cyh gk ,d egkizrkih nSR;] i.k] egku 

HkxoarHkDrkae/;s R;kph x.kuk gksrs- R;kph iwtk d:u 

dqBysgh nku dsys rjh] Jhfo’.kw Ñispk ykHk gksrks- cyh 

gk Hkfo’;dkGkrhy banzp vkgs- R;k cyhph iwtk ;k 

izfninsyk djk;ph vlrs] Eg.kwu gh cfyizfnink! 

Þcfyjkt ueLR;qHka 

fojkSpulqr izHkks 

Hkfo’;saUnz lqjkjkrs 

iwts;a izfrxqgL; ukeß 

cyhph iwtk d:u ;k ea=kus izkFkZuk djkoh- ;k 

izfrinsyk fnokGhpk ikMok Eg.krkr- ;k fno”kh 

dqBY;kgh nq%[kkpk] ladVkpk] dkGthpk iqlVlk 

fopkjgh eukr vk.kq u;s- dkj.k] gk fnol vki.k tlk 

?kkyÅ] rlsp lai w.kZ o’kZ tkrs- cfyiqtukuarj |qrfØMsps 

fo”ks’k egRo vkgs- ;k fno”khph y{eh iwtk xks iwtk 

vlrs- xksekrk gh [kjks[kjp viwoZ /kuy{eh vkgs- 

lk;adkGps fninku gs oa”kkpk fnok dk;e rsor jgkok 

Eg.kwu egRokps vkgs- lk;adkGh izFke ?kjkrhy 

nsonsorkauk o uarj] iRuhus irhyk] eqyhus ofMykauk 

vksokGkos- xkso/kZu ioZrkP;k izfrÑrhps iwtu JhÑ’.kklg 

d:u egkuSos| viZ.k djkok- xk;] czkEg.k o xkso/kZukyk 

euksHkkos lq[kle`/nhlkBh izkFkZuk djkoh- iwoZ fn”ksyk 

nkjkckgsj ykoysY;k vkdk”kfnikykgh oanu d:u 

izdk”ke; thouklkBh vkokgu djkos- jk=h 

laxhr&xk;u] oknukpk Jo.kkuan vuqHkokok- 

ikMO;k uarj ;s.kkjh ;e f}rh;k loZ= HkkÅcht Eg.kwu 

vksG[kyh tkrs- fnokGhpk gk “ksoVpk fnol Eg.kts] 

Hkkok&cfg.khP;k viwoZ izsekP;k ifj.khrhpk vlrks- ;k 

fno”kh ;equsus vkiY;k Hkkokyk] ;ekyk vksokGys] tsÅ 

?kkrys gksrs- Eg.kwu gh ;e f}rh;k! ;k fno”kh Hkkokus 

cfg.khdMs tkÅu tsokos- fujkatukus vksokGwu ?;kos o 

fryk ;Fkk”kDrh oL=kyadkj |kosr- vls dsY;kus /ku 

/kkU; o lq[kizkIrh gksrs- ;k fno”kh fp=xqIr] ;enqr o 

;ekps iwtu d:u ;ekyk v/;Z |kos-  

vls gs fnikoyhps ;FkkFkZ Lo:Ik vkgs- ns”k&/keZ&tkrhaP;k 

Hkharh vksykaMwu ?kjk?kjkr lq[kle`/nhph m/kG.k dj.kkjh 

gh fnokGh lokZauk lq[ke; gksoks fgp ijes”ojkyk izkFkZuk! 

नदंादीप 

-श्रीमती प्रनतभा प्र क लकर्णी 

देहाची समई । रतताचे अम प 

त्यात तले त प ओसंड़ते 

श्जिाला षपजंोनी ननिडीला स्िार्न 

िळर्लया फ लिानत यर्ार्न 

तजे हो अखंड । शांत पषित्र्याचा 

र्ोर चररत्र्याचा । नंदादीप 

हा एकच नंदादीप 

पर्ण दीपमाळ करर्णार 

हा आसाच तिेत जगती 

ननज प्रकाश तीस देर्णार ।। 
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दीपावली ससं्कृत लेख  

श्री धन्िन्तरये नमः 

दीपािमलददनेि  एकः ददिस: श्री धन त्रयोदशी इनत 
ितनते तश्स्मन ददने श्री धन्िंतररस्मररं्ण अिवयम 
कतनव्यम अद्य आरोग्यस्य अतीि आिवयकता ितनते 
अनेके अनेके जनाः अनेकैः रोगैः पीडडताः औिध - 
उपचारा: प्रचलंनत एि ककंत  श्री धन्िंतरर देिस्य कृपा 
आिवयकी त ेदेिानाम िैद्याः तिेां मूनतनः तजेश्स्िनी I 
त ेमहान्तः शस्त्रकमनननप र्णाः I तिेाम एकः हस्तः 
रुग्रे्णभ्यः अभयं ददानत I एकश्स्मन हस्ते अमतृघटः 
नाम आरोग्यस्य घटः ितनत ेI एकश्स्मन हस्ते जलौका 
नाम जळू षिद्यते I सा अश द्धम रतताम शोियनत I 
त ेसिनरोगनाशकाः पश्णडताः I तिेां कृपया आरोग्यं 
प्राप्तं भित  इनत प्रार्नना इ तभे्यः नमो नमः I 

सिेsत्र स णखनः सन्त  सि ेसन्त  ननरामयाः I 

सिे भद्राणर्ण पवयन्त  मा कश्वचद द ःणखतो भिेत II 

सिांसी स ख लाभाि ेतशी आरोग्यसंपदा I 

कर्लयार्ण व्हािे सिांच ेकोर्णी द ःखी अस ूनये II 

असो अगदी सिांना ददिाळीच्या खूप खूप श भेच्छा 
पर्णती जपून ठेिा अंधार फार झाला II 

प्रकाश उजळू दे प्रकाश उमलू दे II चचरषिजयाची साद 
द्याया आज ही आली ददिाळी II घेऊन करी ही 
पर्णती , माग ती न जारे्ण प ढती , करू नंदनिन 
भारती II 

चलो दीपमामलकापिनपर जयके दीप जलाये , जयके 
दीप जलाये II  

-स हास हरी जोशी द्िारा मोरेविर आणर्ण अचनना िझे 
२० षिटंरबेरी िे , बेदफदन ma अच्छा सददच्छा: I 

झाडांिी गोष्ि  

-मसमरन शंतनू तेंडूलकर 

चला म लांनो आज ऐक या गोष्ट साऱ्या झाडांची 

साऱ्यांमध्ये उंची सिानत जास्त आहे माडांची 

पदहला आला आंबा, तो म्हर्णाला र्ांबा 

राजा मी फळांचा, आिडता म लांचा 

नीम आला दाखित हात, मी ध तो सिांच ेदात 

िादळािर करतो मात, प्रद िर्णाला मारतो लार्  

चला म लांनो आज ऐक या गोष्ट साऱ्या झाडांची 

जरा करू परतफेड त्यांनी आपर्लयाला ददर्लया लाडांची|| 

धाित आली केळी, सिांनी िाजिली टाळी 

डोतयािर घेऊन आली, सफरचंदाची मोळी 

आलं हसत सफरचंद, म्हर्णालं माझी चालच मंद 

लालच टूक माझा रंग, आतून आहे षपिळसर अंग  

चला म लांनो आज ऐक या गोष्ट साऱ्या झाडांची.. 

रसाळ कमलगंड आलं, त्याच धूड घेऊन लोळत 

सिांसाठी गोड गोड फळ, घेऊन आलं धाित 

चचचं आली म रडत, जरू्ण कॅटिॉक करत 

म्हर्णत ेमी धाित आले, सिांची षपशिी भरंत 

चला म लांनो गोष्ट ऐक या आपर्ण साऱ्या झाडांची.. 

चचकू - पेरू भाऊ भाऊ, म्हर्णाले आम्ही आर्णलाय खाऊ 

खार्लर्लयानंतर परत जाऊ, अधून मधून भेटत राहू 

द्राक् आलं चालत, सिन झाडांशी बोलत 

म्हर्णलं मी गारं्ण ऐकत आलो, नाचत नाचत डोलंत 
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िाळयांिा गजर 

ददलीप िसंत घाटे 

      

चचत्त श्स्र्र नसत ेम्हर्णतात 
ना तशीच श्स्र्ती झाली होती केशिाची. स चणयाची 
कक्याही बंद पडली होती, घड्याळाची टक-टक बंद 
पडािी तशी.त्या लहानवया खोलीत ददिा मात्र जळतच 
होता. रात्रभर केशिाच्या येरझा-या मात्र चालू होत्या. 
म ठी िळत होत्या.राग नािाची चीज त्याच े मन 
पोखरत होती. परंत  त्याच्या पायाला ममळालेली गती 
र्ांबली नव्हती. त्याची नजर मभरमभरत होती. 
समोरच्या टेबलािरील तसबीरीकड ेपहात तो प टप टला, 
“एिढे मोठे काका!...... पर्ण काय झाले त्यांना? असे 
का भ्रममष्टासारखे िागतात? ..... का म द्दाम 
करतात?......”पर्ण समोर हाताची घडी करून उभे 
असलेले स्िामी षििेकानंद जास्त करारी म दे्रने 
आपर्लयाकड े पाहात आहेत असे त्याला िाटले आणर्ण 
तो हलला. णखडकीपाशी आला; आणर्ण जोरात ओरडला, 
“काका!..... धमन,नीनत,.....त मची नाही तरी लोकांची 
श्रद्धा! काहीच कसा षिचार करत नाही 
त म्ही?.....आपले देऊळ षिकू नका काका......तसे 
केलेत तर देि षिकर्लया सारखे होईल. काका”  
केशिाला काका असर्लयाचा भास झाला. तो मागे 
िळला आणर्ण त्िेिाने म्हर्णाला, “नाही काका, मी 
आपले देऊळ त म्हाला षिकू देर्णार नाही!” 

     पहाटेच े पाच िाजले होत.े केशिाची बोटे 
सतारीिरून सराईतपरे्ण कफरू लागली.सतारीच ेत ेमध र 
स्िर त्या खोलीत घ मत होत.े पर्ण केशिाच ेमन त्यात 
लागत नव्हत.ेइततयात त्याला ऐकू आले आरतीच े
स्िर... टाळयांचा गजर...सतार तशीच खाली ठेऊन तो 
खोलीबाहेर पळाला. देिळाच्या पाय-या चढून तो आत 

आला. देिाची आरती स रु झाली होती. टाळयांच्या 
गजरात. तोही सामील झाला. अगदी एकरूप ... 

     देऊळ तस पडकंच होत. पर्ण आतील देि जागतृ 
होता. देऊळाच्या भोिती बाग फ ललेली होती. 
देऊळाच्या मभतंींना एकदोन भोके पडलेली होती. मी 
बागेतच बसलो होतो. आजोबा सांगत होत.े आरती 
संपली. सारेजर्ण ननघून गेले. आरती झाली, सगळे 
ननघून गेले की मग साक्ात भगिान बाहेर पडतात 
असे मी ऐकले होत.े मी मभतंीजिळ आलो आणर्ण 
भोकातून पाहू लागलो. पर्ण........... 

     आरती झाली तरी केशिाच े डोळे बंद होत.े 
त्याच े ध्यान लागले होत.े अशू्र ओघळत होत.े दशनन 
झाले होत.े त्याने हात जोडले. एिढयात एका 
मार्णसाचा केशिाला धतका लागला.त्याने डोळे 
उघडले.दशनन झाले होत ेकाकांच.े त्याला अंधेरी आली. 
त्याला सभोिती अंधार ददस ू
लागला...भ यारासारखा......त्या अंधारात काका उभे 
होत.े केशिाच्या मागानतला एक अडर्ळा.... . 

     एका मोठया षिकट हास्याने मी दचकलो. 

“केशिा, तू इरे् आजही आहेस तर.....!असा रोजच 
येतोस म्हर्णा! आणर्ण असा रडतोस काय भाग बाई 
सारखा....!” 

“नाही...” 

“हे बघ...” 

“नाही काका ... मी...” 

“अरे पर्ण इतके का िेड लािले आहे त्या आरतीने? 
श्रध्दा असािी. माझीही आहे. आत्तापयंत अनेक 
प्रसंगातून देि आहे याची प्रचीती मला आलेली आहे. 
मला त े मनोमन पटलेही आहे. अरे बाबा! त झ े िय 
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काय? यया ककशोर ियात त ला यया देिाने, या 
आरतीने,या टाळयांच्या गजराने िेड लािािं .... आणर्ण 
त ही असाच अनेक कला अिगत असूनस द्धा, सारी 
ह शारी असूनही भरकटत रहािस....सारं षिचचत्र आहे 
बघ.” 

“र्ांबा! काका र्ांबा!! मलाही असे का आहे त ेकळत 
नाही.मीही त्याच्याच शोधात आहे. प ष्कळ षिचार 
करतो... रोज... पर्ण खर सांगू काका? षिचार करता 
करता असा काही षिचार स चतो की एक स संबध्द 
,स सूत्र अशी एक कर्ा ज ळत जात.े” 

“कर्ा! कर्ा!! कर्ा!!! यया त झ्या करे्चा मला काहीच 
अर्नबोध  होत नाही. सारं गूढ आहे त झ.े...!स्ित:ला 
तू समजतोस कोर्ण? तत्िज्ञानी, सादहश्त्यक, कक 
संशोधक?” 

“पर्ण त्या कर्ांचा शेिट अन त्तरीतच राहतो. त्या 
अनंत असतात.” 

“केशिा बस कर हे!” 

“शेिटाचा आकार न घेता ज ळतात, स्ित:भोितीच 
कफरतात. सूयन- मालेतर्लया भव्य पथृ्िीसारख्या” केशिा 
शांतपरे्ण बोलून गेला खरा पर्ण त्याम ळे काका भडकले. 

“अस? म्हर्णजे सिांपेक्ा तू काही िेगळाच ददसतोस! 
केशिा..आपर्ण काहीतरी अचाट करािे आणर्ण जगाप ढे 
यािे ही लाडकी आशा प्रत्येक मार्णसाच्या डोतयात घर 
करून रादहलेली असत.े पर्ण त ला असे काहीच िाटत 
नाही. मार्णस आपर्लयाला शतय होईल तसे मशकतात, 
नाि कमाितात आणर्ण गडगंज पैसा ममळितात. त झ्या 
कलेचा काहीच उपयोग नाही तसा....त झी ह शारी िाया 
जातीय... केशिा तू इतका कसा िेगळा, 
साधा...केशिा, त ला माझ ऐकलच पादहजे... हे देऊळ 
षिकू.  खूप पैसे ममळतील काही न करता ...दरू 

ननघून जाऊ.....मजा करू....तू त झ्या कला 
िाढि...आराम करू....केशिा ...” 

“हे सारं पोकळ आहे काका. माझ मन, माझ 
अंत:करर्ण भरीि आहे. त्यात सत्याचा अंश आहे. 
श्रद्धा, भािना,षिचार,माया,पे्रम या सा-यांनी माझ े
अंत:करर्ण काठोकाठ भरल ं आहे. पर्ण तस त े
काठोकाठ भरूनस द्धा सांडत मात्र नाही कक िाहूनही 
जात नाही. त ेफतत संचचत करत जात. जे जे चांगले 
त े त े मी आत्मसात करीत जातो.....पैसा! 
पैसा!!पैसा!!!...काका त म्ही म्हर्णता तसे स ख पैशाने 
ममळते, हे काही अंशी सत्यही आहे.पैशाने मजा करता 
येईल, आराम ममळेल, पर्ण शावित समाधान नाही 
ममळर्णार. समाधान ममळेल उपभोगाच! पर्ण उपभोग 
संपर्लयािर काय?” 

“आता तू मला मशकितोस?” 

     णखशात हात घातला तर पै हाताला लागली 
नाही. मला केशिाचा राग आला. मूखन होता तो. मला 
काकांचं म्हर्णरे्ण पटत होत, पर्ण द स-या हातातली 
स गंधी फ लं मला द सरच काहीतरी सांगत होती. मला 
केशिाच म्हर्णर्ण मनोमन पटल होत. मी दोघांच्याही 
बाजून होतो. 

“नाही काका. ननदान मला तरी तसं िाटत.े लहान 
तोंडी मोठा घास घेतो आहे खरा मी. पर्ण मला काय 
िाटत त े षिनम्रतनेे मी त मच्याप ढे सादर करीत 
आहे.येरे् मी स ख,समाधान मानतो म्हरू्णच मी एक 
एक कला आत्मसात करू शकलो. काका! मी इरे्च 
राहीन हे मंददर.. हा टाळयांचा गजर मला नाही 
सोडित. माझ्यादृष्टीने यातच जीिन आहे ....आनंद 
आहे.” 

     मी ऐकत होतो...चोरून,लपून...रस घेऊन ऐकत 
होतो.आजूबाजूला क र्णीच नव्हत.े सिनत्र शांत होत.े पर्ण 
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इरं् षिचारांचा संघिन होता.य द्ध पेटले होत.ेपैसा आणर्ण 
समाधान! मी आतला कानोसा घेऊ लागलो. 

“संगीत,चचत्रकला,गायन.... अशा अनेक कला 
आत्मसात करताना देिािरची माझी श्रद्धा मी कधी 
ढळू ददली नाही.आरतीच ेस्िर, टाळयांचा गजर,घंटानाद 
ऐकू येताच मी धाित स टतो.त्या देिाच्या ददशेने.... 
होय!काका इतके िेड लािले आहे या आरतीने, या 
देिाने!अनेक अन भि अन भिर्लयानंतर त म्हाला तो 
आहे हे पटले. पटले फतत. पर्ण ...पर्ण....मला तो रोज 
ददसतो. भेटतो. बोलतो. दहतग ज करतो.  हे सारे िेड 
आहे काका. पर्ण हे िेड असूनही रेखीि आहे. स ंदर 
आहे.” बघा बघा िेड स ध्दा स दंर रेखीि असू शकत.े 

“ठीक आहे केशिा! पर्ण मला त झी काळजी िाटत.े 
पर्ण तू असा बोलायला लागलास कक ती दरू होत.े 
खरचं यािेळेस तरी असे िाटतये कक त झ्या शब्दात 
स संबध्द,स सूत्र अशी कर्ा ज ळत आहे. रेखीि आणर्ण 
स ंदर िेड काठोकाठ भरत आहे. पर्ण तू जेंव्हा 
गातोस,चचत्र काढतोस, देऊळाकड ेधाि घेतोस , तेंव्हा 
त झी काळजी मला अस्िस्र् करत.े” 

“काका, या कर्ांच्या छटा अनेक आहेत पर्ण त्या 
एकाच रंगाच्या आहेत. तो रंग म्हर्णजे प्रकाश. मागन 
िेगिेगळे आहेत पर्ण िेड एकच आहे. माझी श्रद्धा. 
न सती देिािर नाही तर अनेक गोष्टीिरही आहे.....” 

“केशिा!” काकांच्या स्िरात कातर होता. 

“होय काका, पर्ण त्या अनेक गोष्टी मी जेंव्हा श्रदे्धने 
पाहतो तवे्हा मला िेड लागत.े तवे्हा अनेक छटांचा 
प्रकाश मला स्पष्ट ददसतो. पशैाच े ‘स ख’ ममळत.े’श्रद्धा’ 
हा एकाच प्रसाद मला देिाने ददला आहे.त्या देिाला 
मी धन्य समजतो.” 

“पर्ण या श्रदे्धने त ला जगातील मोठे कठीर्ण प्रवन 
स टर्णार आहेत का?” 

“काका, या श्रदे्धिर माझी श्रद्धा आहे. मला खात्री आहे 
कक न सत े प्रवनच स टतील असे नाही तर जगातील 
नानात-हेची कोडी ही श्रद्धा सोडिेल.पर्ण घाणयाला 
ज ंपलेर्लया बैलाला क ठली आली श्रद्धा! त्यांना कोडी 
म्हर्णजे काळोख,कंटाळा,भूक आणर्ण मानेिरचं जोखड! 
पर्ण श्रदे्धने कोड्याकड े पाहायच े म्हर्णजे त्या 
कोड्यातली तरत-हेची मौज ददसून येत.े प्रचंड मौज, 
नतला अंतच नाही. त्या बैलांच्या डोतयािरून श्रदे्धचे 
जीिन िाहून चालले आहे ज्याला त ेममळत ेतो तपृ्त 
होतो.” 

“अरे केशिा, पर्ण हे िेड क ठिर? एखादा 
अपघातात्मक प्रसंग घडला ककंिा काही कारर्णाने 
अचानक काही प्रसंग ओढिला तर? राहील त झी श्रद्धा 
अभंग? संपेल त झी श्रद्धा. मग?” 

“म ळीच नाही काका. कदापी िाटत नाही आणर्ण 
िाटर्णारही नाही.या श्रदे्धची म ळे माझ्या मनात खोलिर 
रुजली आहेत. िरील िकृ्ाचा डोलारा एकिेळ उन्मळून 
पडले पर्ण काका! ही म ळे  कोर्णीही र्ोपू शकर्णार 
नाही.ती शोध घेत कफरताहेत. द स-याच्या काळजाचा 
ठाि घेत ती दहडंताहेत.ही जी म ळांची आकृती सारखी 
बदलत आहे, रोज निे रूप धारर्ण करीत आहे. ती 
पोकळ नाही. भरीि आहे.” 

“केशिा तू असे बोलायला लागलास की असं िाटत कक 
बोलतच रहािसं.” 

“मी जेंव्हा खूप षिचार करतो तेंव्हा मला जार्णित की 
हे जे मी बोलतो,हा जो षिचार करतो, तो मी स्ित: 
आचरर्णात आर्णतो. मी स्ित: अन भितो. मी जे 
अन भिले आहे त े ख पच र्ोड ं आहे. अजून खूप 
अन भिायचं आहे. आणर्ण श्रदे्धच्या सहाययाने त े मी 
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अन भषिनच..... पर्ण इतरांच ेकाय माझ्या ममत्रमंडळीच 
काय? हे जार्णणयासाठी ,हे सांगणयासाठी मी द स-
याच्या मनाचा, अंत:कारर्णाचा ठाि घेत कफरतोय.हा ही 
एक अन भि मला घ्यायचा आहे.! तो  घेतर्लयािर मी 
माझा षिचार, माझ प्रनतपादन मी जगाला ओरडून 
सांगेन.” 

“त झी तळमळ, त झ्या मनाची तडफड मी जारू्ण 
शकतो. तू प्रभािीपरे्ण व्यतत होतोस...... मी अस्िस्र् 
होतो. स चत नाही. भरकटत राहतो....पर्ण मला 
मनोमन िाटत आहे की तू भव्य आहेस, ददव्य 
आहेस.” 

“काका  मी? मी नाही ही श्रद्धा भव्य आहे. ददव्य 
आहे. श्रद्धा म्हर्णजे एक क्ेत्र... एक तीर्नक्ेत्र . ...या 
तीर्नक्ेत्राला जाऊन जो तो पषित्र होतो. पािन 
होतो....त्याला गती ममळत.े” 

“केशिा, त झ हे िेड, स ंदर रेखीि िेड, तू मला पर्ण 
लािलस. त झ्या एका शब्दात एक अनंत द सऱ् या 
शब्दात द सरे, नतस-यात ....लािलस मला तू हे िेड 
लािलस. नाही षिकायच देऊळ. इरे्च राहू आपर्ण 
दोघे. त ला मी धन्य समजतो.” 

“रोज मी त मच्या मनाचा ठाि घेत होतो काका. ..मी 
कसोटीला उतरत आहे. ..आत्ता कसोटीतील पदहला 
षिजय ममळाला...मला आनंद होतोय.  द स-याच्या 
अंत:कारर्णाचा ठाि घेणयाच्या कामातील माझ्या श्रदे्धचा 
हा पदहला प्रचंड षिजय. माझी श्रद्धा..माझा 
देि...आरती...कर्ा....िेड...क्ेत्र....तीर्नक्ेत्र...” 

“ माझा त ला नमस्कार  केशिा!” 

“काका, हीही एक कर्ा आहे... अनंत. त्यात प्रकाशाची 
छटा आहे. त मची पदहली छटा आहे.  त म्हाला माझा 
साष्टांग नमस्कार. हे स ंदर रेखीि िेड आहे.” 

     काका भरकट होत.े केशि भरकटत होता. 
जगाच्या एका कोप-यातील एका देऊळात चालेला हा 
संिाद. मी श्रोता चोरून ऐकर्णारा. भोकातून 
डोकािर्णारा. आत काय झाले? खरोखरच दोघेही 
एकमेकांच्या पाया पडले. दोघांच्या डोळयांत अशू्र. 
दोघांनी एकमेकांना ममठी मारली. माझहेी डोळे अश्र नी 
डबडबले. मी ही भरकटलो. केशिाचा द सरा षिजय 
होता. त्याने द स-या मनाचा ठाि घेतला होता. 
टाळयांचा गजर कानी येत होता. मी धाित होतो 
देिाच्या ददशेने. 

     एक स संबद्ध,स सूत्र कर्ा ज ळत होती. मला िेड 
लागले होत. 

इसषिसन २०१२ची गोष्ट. तीन 
षिद्िान एका टेबलाभोिती कोंडाळे 
करून बसलेले असतात. टेबलािर 
एका भाड्यात द्रव्य उकळत असत.े 
गोडबोले ग रुजी द्रव्यात बोट ब डिून 
चाखतात. “अख्खे आय ष्य रस आणर्ण 
रसायनशास्त्र मशकिणयात गेलं पर्ण 
हा प्रयोग काही कळत नाही ब िा. 
वयामराि , काही कर्लपना?” 
वयामराि: “शास्त्र सोडा, हा काहीतरी 
काढा असािा. काय िैद्य?” 
िैद्य: “षिधं्य पिनतािर असतृी 
ममळत.े नतचा काढा असािा.” 
तिेढ्यात ऑश्स्टन मराठी मंडळाचा 
कायनकतान येतो ि भांड्यात डोकािून 
बघतो. 
“अरेच्या ! चहा संपला िाटतं. निीन 
लािायला पादहजे.”  
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िैतन्य 
  
स्िाती स . खेडकर 
(माझी म लगी स चचत्रा धर ही 
ऑश्स्टन ची रहिासी आहे) 

 

माझ्या दोन्ही म लांची शाळेची िेळ द पारची झार्लयािर 
१२ त े६ हा िेळ कसा धालािायाचा असा प्रवन पडला. 
योगायोगाने त्याच स मारास मला "चैतन्य" शाळेबद्दल 
कळाले. मी शाळेत चौकशीसाठी गेले असता तरे्ील 
भचगनी शाळेत षिनाम र्लय काम करीत असर्लयाचे 
समजले. मी शाळेत काम करणयाची इच्छा प्रकट केली 
तेंव्हा त म्ही आठ ददिस येऊन बघा असे सांगणयात 
आले. मी शाळेत जाणयास स रिात केली आणर्ण बघता 
बघता मदहना कसा झाला हे कळलेच नाही आणर्ण 
शाळेबद्दल जिळीक ननमानर्ण झाली. 
 
समाजात म कबधीर, अंध, शारीरीक-अपंग असलेर्लया 
म लांसाठी बऱ्याच शाळा आहेत पर्ण मतीमंद म लांसाठी 
त्यामानाने कमी शाळा आहेत. त्यात स द्धा अशा शाळा 
१५ ििानपयतंच्या म लांसाठी मयानददत असतात. मग 
त्याप ढे काय हा मोठा प्रवन पालकान समोर उभा 
राहतो. अवया म लांसाठी १९८६ साली काही गदृहर्णींनी 
एकत्र येऊन "चैतन्य" दह मनतमंद म लांची उद्योग 
शाळा स रु केली. त्याला प्रनतसादही चांगला ममळाला. 
आई िडडलांच्या मदतीमशिाय एकटी न रहार्णारी म ले 
शाळेत पाच तास ननधानस्त परे्ण राहून रमून गेली. 
पालकांनाही र्ोडी षिश्रांती देरे्ण हा हेतू दह त्यात होता.  
 
म लांना स्िािलंबी कररे्ण, त्यांच्यात आत्मषिविास 
ननमानर्ण कररे्ण, त्यांच्यातील स प्तग र्णांचा षिकास कररे्ण 
दह उदद्दष्टे समोर ठेिणयात आली आहेत. म लांकडून 
षिषिध कामे करून घेरे्ण हे श्जकीरीचे काम असत.े 
म लांचा कल बघून तशी कामे त्याच्याकडून करून 
घ्यािी लागतात. शाळेत १ हस्तकला मशक्षक्का, ३ 
पगारी मदतनीस असून आम्ही १५-१६ जर्णी षिना 
िेतन काम करतो. 

 
शाळेत डॉतटरांना लागर्णारी औिधाची पाककटे बनिरे्ण, 
उदबत्या बनिरे्ण, पे्रझेंट पाककटे, नोट पॅड बनिरे्ण, 
लोकरीच े रुमाल, पेंदटगं रुमाल बनिरे्ण, िाल सोलून 
पोळी-भाजी कें द्रांना प रिरे्ण, साधी ि उपासाची भाजर्णी 
तयार कररे्ण, अनेक प्रकारच्या चटणया तयार कररे्ण 
इत्यादी कामे सतत चालू असतात. भाजणयांसाठी म ले 
धान्य ननिडून भाजणयाचहेी काम करतात. शाळेत घर-
घंटी िर धान्य दळले जात.े त्याचे िजन करून 
ननरननराळया िजनांची पाककटे करणयाचे कामही म लेच 
करतात. त्यामशिाय नैमीश्त्तक कामेही आम्ही करतो 
जसे संक्ांतीसाठी हळदीक ं कू फ ले,गर्णपती साठी मोदक 
पीठ,दसरा सर्ण या साठी झेंडूची तोररे्ण, ददिाळीसाठी 
पर्णत्या, भेट-काडन रंगिरे्ण,आकाश-कंदील कररे्ण,रक्ा 
बंधन या साठी राख्या तयार कररे्ण अशीही कामे चाल ू
असतात. ददिाळीनंतर मशकेकाई तयार करणयाचे काम 
स रु होते त ेएषप्रल पयतं चालू असते. या सिन कामांचा 
त्यांच्या क िती प्रमारे्ण प्रत्येकाला अर्लप मोबदला ददला 
जातो. तयार मालाला मागर्णीदह मोठया प्रमार्णािर 
असत.े 
 
शाळेतफे दरििी म लांची सहल नेली जात ेज्याची म ले 
आत रतेने िाट पाहत असतात. सहलीचा खचन बऱ्याच 
िेळेस दानशूर व्यततींकडून उचलला जातो. तसेच यया 
षिशेि म लांसाठी होर्णाऱ्या ननरननराळया स्पधेत म ले 
भाग घेतात. षिशेि करून आमचे षिद्यार्ी 
चचत्रकलेच्या स्पधेत खूप बक्षक्से ममळितात. 
इनरव्हील,रोटरी  
तलबतफे यया स्पधान घेतर्लया जातात.म लांना बक्षक्से 
देऊन प्रोत्साहन ददले जात.े दरििी संस्रे्चे 
स्नेहसंमेलन होते .त्या साठी म लांच ेकायनक्म बसषिले 
जातात.म लांच ेसादरीकरर्ण बघून येर्णारे पाह रे्णही ख ि 
होतात ि म लांच्या पाठीिर कौत काची र्ाप देतात. 
 
सेिाभािी संस्रे्तफे भरषिर्लया जार्णाऱ्या प्रदशननात 
आमच्या संस्रे्ला षिनाम र्लय बूर् ममळतो. तरेे् म लांनी 
केलेर्लया मालाची षिक्ी कौत कापोटी मोठया प्रमार्णात 
होते. दरििी स्नेयसमेलनामध्ये पालकांना त्यांचे 
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मनोगत व्यतत करणयाची संधी ददली जाते. त्यामध्ये 
जेव्हा पालक आपली कृतज्ञता व्यतत करतात तेंव्हा 
कष्टाच ेचीज झार्लयाचा आनंद ममळतो. 
 
शाळेत येर्णारी म ले ही जास्त करून आचर्नक दृष्ट्या 
द बनल िगानतील आहेत. त्याम ळे शाळेची १०० रुपये फी 
देरे्ण स द्धा त्यांना परिडत नाही. अवयािेळी त्यांची 
ििानची फी देणयासाठी अनेक प रस्कते प ढे येतात. लांब 
अंतरािरून येर्णाऱ्या म लांना ररक्ाचा खचन परिडणया 
सारखा नसतो, तवे्हा शाळेकडून अधान खचानचा भार 
उचलला जातो. सामाश्जक बांचधलकीची जार्णीि 
असर्णाऱ्या समाजातील दानशूर व्यतती ि सेिाभािी 
संस्र्ा यांच्या कडून ममळर्णाऱ्या भरघोस आचर्नक 
मदतीम ळे संस्रे्चे कायन आज स रळीतपरे्ण चालू आहे. 
म लांमध्ये आत्मषिविास ननमानर्ण होऊन त्यांनी 
स्िािलंबी बनािे हा शाळेचा म ख्य उद्देश आहे. 
त्यादृष्टीने शाळेची िाटचाल चाल ूआहे.  
 
सध्या संस्रे्त २२ म ले आहेत. शाळेने गेर्लयाच ििी 
२५ िि ेपूर्णन केली. सिांच्या सहकायानने आमचे काम 
भषिष्य काळातही असेच चाल ू राहील अशी आशा 
व्यतत करत.े 

शाळेिा पळता :  
“चैतन्य” मतीमंद म लांची शाळा  
(Public Charitable Trust Reg No: F-1434) 
१, बालाजी सोसायटी, 
बाँक ऑफ महाराष्र समोर, 
गोखले रोड, ठारे्ण ४००६०२. 
दरूध्िनी क्मांक : ९१-२२-२५३८-५३६१ 

*************** 

एकदा तरी... 

-पूजा ददलीप घाटे  

 

खूप काही बोलायचं असतं  

खूप काही सांगायचं  असतं   
मन क ठेतरी मोकळं करायचं असतं  

 

परत त्याच  कट्टय्ािर जमायचं असतं  

बािळट षिचारात  आणर्ण ननरर्नक गप्पात रमायचं 
असतं  

ममत्रांना  भेटून प न्हा ज नं आय ष्य जगायचं असतं  

कोर्णाची दटगंल , कोर्णाची मस्करी , कोर्णाला 
चचडिायच असतं  

काही रादहलेर्लया , अधनिट सोडलेर्लया षिियांिर 
बोलायचा असतं  

चहा आणर्ण बे्रड बटर बरोबर , ज न्या षिियांिर 
रेंगाळायचं असतं  

 

कधी सहज ओळख झालेर्लया लोकांशी, प्रोफेशनल 
लाइफ मधर्लया  परफेतट  अशा  "मी " ला सोडून , 

ननिांत चाट करायचा असतं  

 

मदहन्यातर्लया एकदा सगळं षिसरून असही जगायचं 
असतं  

यया ऑकफस च्या  रिकबझी  कॅलेंडर मधे , एक तरी 
ददिस मनमौजी व्हायचं असतं  

 

आय ष्यातले चढ उतार , frustration, 

tentions...सगळं  षिसरून , न ठरिता बागडािं िाटतं  

 

असं िाटतानाच  ऑकफस च ेषिचार आणर्ण मीदटगं्स 
च्या षिचाराने षिियांतर व्हायचं असतं  

 

त्याला कटिून , सरळ एका सहलीिर  एकट्यानेच 
जायचं असतं  

स्ितःला सोडून , ननसगानच्या शरर्णी जायचं असतं  

 

मदहन्यातर्लया एक तारखेला ऑकफस साठी आणर्ण इतर 
ददिसातर्लया ननदान एका ददिशी असा स्ितःसाठी 
जगायचं असतं  

 

माझ्यातर्लया मी" " प्रकाराला  सोडून 
आय ष्याकड े बघायचं असतं  

कधीतरी हरिलेर्लया आय ष्य असा नतकीच शोधायचा 
असतं   
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चििणयांिी शाळा  

षिद्या हडीकर-सपे्र 

 

सूयन आपले सोनसळी पंख ननळया आभाळात पसरतो 
आणर्ण प्रकाशाची लकेर घेतो, तवे्हा पहाटेची झूल 
अंगािर पांघरलेली ती िास्तू स खािते. समोरच्या 
चाफ्यािरचा काऊ शक नसांगािा घेऊन केव्हाचा उभा 
असतो आणर्ण ककरर्णांच्या झरोतयातून त्या चचिचचित 
येतात. िास्तू चैतन्यलहरीत न्हाऊन ननघते. 

अगदी प्रर्म त्या यायच्या त्या ककती बािरून 
गेलेर्लया! पागोळीच्या आिाजानस द्धा दचकर्णाऱ्या. 
घंटेचा आिाजही केव्यढाला िाटायचा तवे्हा. प्रार्ननेचे 
ककनरे स्िर जेमतमे मजर्लयािर पोहोचायचे. मग 
एकदम "हाताची घडी तोंडािर बोट !". पदहर्लया ददिशी 
होत्या जेमतमे िीसजर्णी. डोळयात उत्स कता माित 
नव्हती. तसं सगळं अपूिानईचं. इरे् गर्णिेश नव्हता. 
पदहर्लया ददिशी तर घंटा देर्णारा मशपाई म ळी यायलाच 
षिसरला. बाईंनीच घंटा िाजिली. िर प न्हा पदहर्लयाच 
तासाला बाई म्हर्णार्लया, "चला आपर्ण छान गारं्ण 
म्हरू्ण.." आणर्ण त्या गाणयात म्हटलं होतं, "गड्यानो 
फेक नी द्या दप्तरे!.."मशिाय या बाई अगदी बारीकशा. 
त्यांना काय घाबरायचं ? पर्ण तरीही सगळया च पचाप. 
कोर्णीस द्धा हसत नव्हत. पर्ण बघता बघता त्या 
चधट कर्लया झार्लया. िास्त भर ख वशाल त रुत रु धािायला 
लागर्लया.मोठ्ठाले डोळे करून माना काय 
िेळािायच्या..चगरतया काय घ्यायच्या. घंटा िाजली 
की मात्र भ रनss. 

तवे्हा िास्तूच्या मभतंीनीही िगानचं म ततांगर्ण बनिलं. 
प स्तकातर्लया धड्यांच्या गोष्टी झार्लया. कषितांची 
गार्णी झाली. आिाढातलं मेघमंडळ पादहलं..चचतळे 

मास्तरांची ओळख झाली. (इनतहासाच्या सरांना 
"चचतळे मास्तर" असं चचडिून झालं आणर्ण त े रागिू 
नयेत म्हरू्णन िर त्यांना चचचंेचं ब ट कंही ऑफर करून 
झालं..)  

इंग्रजीच्या म तती बॅंनजीनां मराठीच येत नव्हत.  
त्यांच्यािर "माय आईज हाँि कम " असे ममशं्ग्लशचे 
प्रयोग झाले. म ततीताई छान छान कषिता मशकित. 
अगदी साउंड ऑफ म्य णझकमधली गार्णी स द्धा! 
इरािती कव्यांचा धडा िाचला. हजारो ििांच्या ज नाट 
ध ळीचे र्र बाज ला करून हळ िार परे्ण किटीिर हात 
कफरिून त्या षिचारत होत्या, "तूच काग मी ? मीच 
काग तू ?" म्हर्णजे काय ते नतकी समजल ं नाही 
तवे्हा पर्ण आपर्णही असं संशोधन करर्णार म्हरू्णन 
एका चचमखडीन ठरिून टाकलं. मेरी तयूरीची गोष्ट 
ऐकली. मग काहींचे मेरी तयूरी होणयाचे ननवचयही 
झाले. शास्त्राच े प्रयोग केले तसे, ममशा लािून ‘िय ं
मोठं खोटंचे’ प्रयोगही रंगिले. मसहंगडािर आणर्ण 
मशिनेरीिर मनम राद भटकून झालं. सगळयांनी ममळून 
‘सळसळर्णाऱ्या शेतामध नी हसेल दहरिे सोने" असं एक 
आनंदी गारं्ण म्हटलं आणर्ण दरूदशननिर जाऊन त े
घराघरात पोहोचिलं. संध्याकाळी मैदानािर मजा 
असायची. नतरे् खेळ मशकिायला ताई यायच्या त्या 
महाषिद्यालयात जार्णाऱ्या. गार्णी मशकिायच्या आणर्ण 
गोष्टीही सांगायच्या. नतरे् लंगडी ह त तू मारामाऱ्या 
कट्टी आणर्ण गट्टी सिनच चालत असे ! मैदानािर 
शाळेबाहेरच्या म लीही असायच्या. आजूबाजूच्या 
िस्तीत रहार्णाऱ्या. काहींना तर शाळा म्हर्णजे काय ते 
मादहतीच नसे. पर्ण लंगडीत मात्र अट्टल असत त्या. 
ताई सिांनाच मायेने िागित. शाळेत न जार्णाऱ्या 
म लींना प स्तक िाचायला मशकित.  

बघता बघता शाळेचं पदहलं ििन संपल.ं पदहले द सरे 
असे नंबरच नव्हते. सगळयांना 'गे्रडस' !   
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पदहर्लया िीस जर्णी सहािीत गेर्लया आणर्ण िास्तूच्या 
दारातून आर्णखी िीस चचमणया नाचत आर्लया. िास्तू 
आर्णखी स खािली. िास्तूचं अंगर्ण गजबजलं. प न्हा 
प न्हा गजबजत रादहलं.  

क र्णी सािळी सतजे, क र्णी नाकेली तजे. अनेक 
परीच्या अनेक पऱ्या. अिजड प स्तकी दप्तरं टाकून 
नव्या सळसळत्या िाटांनी धािू लागर्लया.   

कषितमेागची प्रकक्या साक्ात गददमांकडून समजािून 
घेतली. कषिता जगर्णाऱ्या बाबा आमट्यांना समजािून 
घेणयासाठी भामरागड आणर्ण चंद्रपूरच्या मशरिकबरातच 
म तकाम ठोकला. मशिबांच्या खेड मशिाप रापासून त े
आंबेडकरांच्या महाडपयतं घराघरातून दहडूंन त्यांनी 
इनतहास, भूगोल आणर्ण ितनमानाचे धड े चगरिले. 
ज्यांना खेडं म्हर्णजे काय मादहतीच नव्हतं त्यांना त े
अन भि अपूिन होते. पंढरपूरला जार्णाऱ्या पालखीबरोबर 
र्ोडं चालत 'एक तरी ओिी अन भिािी ' चा आनंद 
घेतला. रेशमाचा प स्तकी ककडा सोडून िास्तिातर्लया 
रेशमी अळयांचं संगोपन केलं. फ लं कशी दटकिायची, 
केळी काळी का पडतात, कापड कसं रंगितात, 
रततगट कसा काढायचा, रांणझस्टर कसा चालतो, 
अशा अनेक प्रवनांची उत्तरं शोधणयाचे प्रकर्लप केले 
आणर्ण त्यांची प्रदशननं भरिली. मैदानािर येर्णाऱ्या 
अडार्णी मैरिकत्रर्णींना ती प्रदशननं दाखिली. प्रत्येक 
ददिसाच्या नव्या ताज्या अंक राला सामोरं जाताना या 
चचमणयांमधून एकेक प्रकाशिेडा अंक र पालित होता. 
िास्तू प लककत होत होती. त्या अंक रांना साज चढिला 
तो उपनयनाच्या समारंभानं. म लींचं उपनयन! 
षिद्याव्रत ! गागी मैत्रेयींनी घेतलेर्लया त्या व्रताला 
मध्यय गीन स्त्री ििानन ििन पारखी झाली होती. त ेव्रत 
या चचमणयांनी घेतलं. असं अंधतेने मात्र घेतलं नव्हतं. 
'ब ध्याची िार्ण धररले करी ' असं त ेतजेाचं व्रत होत.ं 
मनातर्लया अंक रांना ब्रयमिाददनी पयनन्तचं आकाश 

मोकळ झालं होतं. िास्तूतर्लया उबदार क शीतून बाहेर 
पडर्लया पदहर्लया िीसजर्णी. आपर्लया भाग्यिान उबेची 
पाखर अनेकींना घालणयासाठी. मे मदहन्यातली 
आईस्क्ीम खाणयाची मजा सोडून महाराष्रातर्लया िीस 
खेड्यात गेर्लया मशबीर घेणयासाठी. बरोबर लहानग्या 
गेर्लया पाच पाचच्या गटानी. िय होतं चौदा ते िीस! 
घराघरातून दहडूंन म लींना जमिायचं, त्यांना गोष्टी 
सांगायच्या, गार्णी मशकिायची, गणर्णत मशकिायचं 
त्यांच्याबरोबर लेझीम च े हात मारायचे आणर्ण बारा 
िाजता त्यांच्याबरोबर आपलीही मशदोरी सोडायची. 
भाकरीचा त कडा फतत नतखटाच्या चचमटीबरोबर कसा 
खायचा हे त्या खेड्यातर्लया नव्या मैरिकत्रर्णींकडून 
मशकायचं.  

नतर्र्लया घरातर्लया आयाबाया तोंडाला पदर लािून 
यायच्या. क त हलानं ही 'साळा' बघायच्या. हळूहळू 
घरातर्लया सिांबरोबरच या चचमणयांचे स्नेहबंध 
ज ळायचे. संध्याकाळी मग एखादी उभी रहायची 
कीतननाला! अगदी नऊिारी नेसून ! खड्या आिाजात 
'रामकृष्र्ण हरी' म्हरू्णन आख्यान लािायची..सटिाईचं 
मरी आईचं, स्िच्छतेचे आणर्ण आरोग्याचे िळसे 
नकळत पडायचे आणर्ण बाया बापे इचारात पडायचे. 

चचमणयाची रहाणयाची सोय क ठर्लयातरी अंधाऱ्या 
घरात. सतरंजीिर झोपायचं. एखाद्या खेड्यात तर 
संडासाचीही सोय नसे. मग भर्लया पहाटे उठून दरूच्या 
शेताची िाट त डिािी लागे. अनेक अडचर्णी. पर्ण 
त्यांची परतायची भािा नसे. या श्जद्दीच्या मशाली 
क र्णी पेटिर्लया या चचमणयाच्या मनात? त्याच मशाली 
घेऊन पंचिीस जर्णी धैयाननं खदखदर्णाऱ्या पंजाबात 
जाऊन पोहोचर्लया. 'सतश्री अकाल ' म्हर्णत पंजाबिीच 
शब्दकीतननं करू लागर्लया. नामदेिांच्या महाराष्रातर्लया 
तरुर्णींच्या या सदभाि यात्रेचं नतरं् स्िागत झाल.ं 
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त्यातर्लया दोघीजर्णी नंतर ििनभर खंबीरपरे्ण नतरे्च 
रादहर्लया.      

शक ं तला लाटकरच्या ख नाची बातमी आली. षिसाव्या 
शतकाच्या शेिटी, प णयासारख्या स संस्कृत शहरात 
एका स मशक्षक्त िस्तीतर्लया घरात सासरच्या लोकांचा 
छळ या टोकापयतं पोहोचरे्ण हो गोष्ट अस्िस्र् 
करर्णारी. तवे्हा या एकेकाळच्या चचमर्ण र्लया धारदार 
झार्लया.  

त्यांनी स्ियंस्फूतीनं मोच े काढले, सभा घेतर्लया. 
जनजागतृीची मोहीम स रु केली. षिनोबांच्या धड्यात 
िाचलेला 'स्त्रीशतती जागरर्ण ' हा शब्द समजािून 
घेणयाची आणर्ण आत्मसात करणयाची ती एक प्रकक्या 
होती. ज्या महाराष्रात स्त्री कलेतटर होत े त्या 
महाराष्रात नतची समकालीन श भांगी जोशी श्जिंत 
जाळली जात.े.श्जरे् सौदाममनी देशम ख िैमाननक होते, 
नतर्र्लयाच तरूर्ण षिधिचंे केशिपन होतं आणर्ण ज्या 
देशात स्त्री पंतप्रधान होते, नतरे् आठला ििानची 
रूपक ं िर सती म्हरू्णन जाळली जात े ! लहानपर्णी 
इनतहासात िाचलेर्लया गोष्टी सारख्या या घटना!   

एकषिसािं शतक तोंडािर आलेलं असणयाच्या काळात 
समोर घडत होत्या ! हे सिन या चचमणया समजािून 
घेत होत्या. मोच ेआणर्ण सभा घेऊन प्रवन स टत 
नाहीत हे समजर्लयाम ळे सांगलीला, नामशकात, 
राजस्र्ानात जाऊन साकळर्लया रुढींच ेबंध फोडत 
होत्या. आपर्लया स्त्री पर्णाच्या शहरी कचकडी कर्लपना 
सोडून देऊन तळागाळाच्या स्त्रीच्या  मनापयतं 
पोहोचत होत्या. नतला बोलतं करत, आपलसं करत, 
हळूिारपर्णानं नतच्या मनािरचे हजारो ििांच्या रुढींच े
ज नाट र्र बाजूला करून नतचा आत्मषिविास आणर्ण 
आत्मसन्मान जागतृ करत होत्या, आणर्ण सांगत 
होत्या, 'अगं तूच ती मी !' प स्तकातर्लया इरािती 
बाईंच्या लेखातलं न कळलेलं काही तरी समजत होतं. 

िाझ्या श्वानपे्रिािी शोकांर्तका? 

सायली मोकाटे-जोग 

 

बालियापासून र्ोडे मोठे व्हायला 
लागतो तसे आपले आजूबाजूच्या गोष्टींबद्दलच ेक तूहल 
िाढत असते. अशाच ियात आपली गट्टी जमत े ती 
पक्ी-पाखरं आणर्ण प्राणयांशी. नकळत आपर्लयाला हा 
ननसगन जिळचा िाटू लागतो. या ननस्िार्न 
सिंगड्यांबरोबर येर्णारी मजा औरच असत.े माझ्या 
मनात लहानपर्णापासून या प्रार्णीषिविाषिियी पे्रम 
ननमानर्ण झाले. घरात एक क त्रं पाळलेलं असर्लयाम ळे 
तर त्यात भरच पडली. त्याच्याशी रोज खेळणयात मी 
दंग होई. त े गेर्लयानंतर झालेलं द ःख माझ्या 
ककशोरियीन मनाला आभाळाएिढं िाटलं. 
पाठीमागच्या अंगर्णात नाचर्णाऱ्या खारुताईशी मैत्री, 
ननत्यनेमाने पािसाळयात येर्णारा भारद्िाज, 
रस्त्यािरचे उचलून आर्णलेले छोटेसे मांजरीचे षपर्ललू - 
त्याच्या उपद्व्यापाम ळे मोठयांची खार्ललेली बोलर्णी 
आठिली की आताही गंमत िाटत.े नंतरच्या काळात 
मारुती चचतमपर्लली, स मेधा कामत यांच्या 
जंगलसफरी, ननसगन, प्रार्णीषिियक लेखांच्या 
िाचनाम ळे षिचार समदृ्ध झालेले. प्राणयांमध्ये क त्रा हा 
माझा अचधक आिडीचा प्रार्णी. असे प्रार्णी 
पाळतानास द्धा त्यांच्या कोड-कौत काचे स्तोम घरात 
कधीच माजले नाही. आमच्या घरी पाळलेल ं क त्र ं
अंगर्णात बांधलेलं असायचं. त े घरात िा गादीत 
कधीच आलं नाही. अगदी डोळेही न उघडलेलं षपलू - 
त्याला बाटलीने दधू पाजणयापासून प ढे खारे्ण-षपरे्ण, 
कफररे्ण, कधी अंघोळ आणर्ण त्याची स्ित््ता, रुटीन 
इंजेतशन्स हे सारे रिकबनबोभाट चालायचे. आम्ही 
त्याच्याबरोबर मनसोतत खेळायचो, मस्ती करायचो 
पर्ण घरात येताना हात-पाय स्िच्छ ध िूनच. त्या 
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प्राणयािरचं आमचं पे्रमही कमी झालं नाही की 
त्याच्याम ळे क ठली काम ं खोळंबून रादहली. 'क त्रं हे 
शेिटी क त्रं आहे, मारू्णस नाही' या सरळधोपट 
तकन स संगत षिचारािर चाललेली भूतदया. पर्ण माझ्या 
या कर्लपनेला धतका बसला तो परगािी एका 
ओळखीच्या क ट ंबात चार ददिस राहायची िेळ आली 
तवे्हा! 

तर झाल ंअसं... त्या पररचचत क ट ंबाच्या घरी आम्ही 
पोहोचलो. दारात पाऊल टाकताच भों भोंss अशी 
दर्णतयात सलामी ममळाली. फ्लॅटिजा घर असूनही 
घरात क त्रा पाळलेला म्हटर्लयािर मला मनातून खूप 
आनंद झालेला. चार ददिसात आता त्याच्याशी गट्टी 
जमिायची असा षिचार. आम्ही आर्लयाची जोरदार 
खबर ममळालीच होती. घरच्या मंडळींनी आमचं 
स्िागत केलं. हातपाय ध िून आम्ही ताजेतिाने झालो. 
प्रिासाचा र्किा, जेिरं्ण संपर्लयािर यजमानांच्या 
क त्र्याकड ेलक् गेलं. हॉलमध्ये कोपऱ्यात एक म द्दाम 
करिून घेतलेली छोटी जाडजूड गादी, िर मऊ कापड 
अंर्रलेले आणर्ण त्यािर अिाढव्य शरीरयष्टीच े
विानमहोदय - 'कोको' ददमाखात षिराजमान! मला 
पाहताच जागच े उठून त्याने घर दर्णारू्णन सोडले. 
(त्याला बांधलेलं होतं हे माझं नशीब!) रंगािरून याचं 
नाि 'कोको' ठेिलं असलं तरी त्याला 'भोभो' हे नाि 
अचधक शोभलं असतं असं त्यािेळी मला िाटल ंआणर्ण 
त्याच्याशी मैत्री करणयाचा षिचार मला एका 
ददिसाप रता मागे घ्यािा लागला. त्या रात्री आम्ही 
एका खोलीत बंद होतो आणर्ण 'कोको' चा घरात 
म ततसंचार...! 

द सऱ्या ददिशी सकाळपासून 'कोको' च्या ददनक्मातील 
प्रत्येक घटनांनी मी र्तक होत होते. सकाळी ७ 
िाजता कोको मालककर्णीबरोबर कफरायला ननघे. 
कफरणयासाठी खास िेगळा पट्टा. तो पररधान करून 

कोकोची स्िारी चार ढांगात खाली उतरली. कफरून 
आर्लयािर कोकोची मालकाबरोबर मस्ती चाले ती ही 
ठरलेला िेळ. त्याच्या प्रत्येक गोष्टीचं काटेकोर 
िेळापत्रक होत.ं "कोको, िॉटर..." अशा मालककर्णीच्या 
सूचक मंजूळ आजे्ञिर हे महाशय पळत पळत 
पाणयाच्या जागी गेले. नतरे् दोन फूट उंच भोकिर्लया 
स्टूलात ठेिलेर्लया चकचकीत भांड्यातले ननजतं क 
पार्णी कोकोने प्राशन केले. त्यानंतर त्याची यर्ासांग 
न्याहारी... ताज्या भाकरी-पोळीच्या क स्कऱ्यािर तीन 
अंडी आणर्ण मग स पारी म्हरू्णन चघळायला एक खास 
हाडूक! हे सगळं होईतो आमची न्याहारीची िेळ टळून 
गेली होती... द पारी िामक क्ीनंतर कोकोचे रेननगं स रु 
झालं. फेकलेला चेंडू आरू्णन देरे्ण, लपिलेली िस्तू 
शोधरे्ण, दोन पायािर चालरे्ण, "सीट, डाऊन, अप, 
रीलॅतस" अशा आज्ञा पाळरे्ण... िगैरे. क त्र्यांना फतत 
इंग्रजीच समजत ेककंिा मशकिायचे असत ेअशी माझ्या 
ज्ञानात निीन भर पडली. मी नतरे् जाताच तो प न्हा 
भ ंकायला लागला. मालककर्णीने त्याला आिरून "फ्रें ड" 
अशी माझी ओळख करून ददली. मी ही हळूच त्याला 
हात लािून पादहला. मी "फ्रें ड"च आहे अशी त्याची 
खात्री व्हािी म्हरू्णन त्याची आिडती रिकबश्स्कटे त्याला 
ददली. पर्ण रिकबश्स्कटे खाऊनही कोको षिरोधक 
भूममकेतच रादहला. 

संध्याकाळी र्ोड्या धीटपरे्ण मी कोकोच्या जिळ 
जाणयाचा प्रयत्न केला. पर्ण हा कोको असा काही 
पेटला की माझं धाबंच दर्णार्णलं! "फ्रें ssड" अशी 
मालककर्णीने माझी प नर-ओळख करून ददली. परंत  
कोकोिर त्याचा काही एक पररर्णाम झाला नाही. 
"कोकोने एकदा नीट िास घेतला की मग तो षिसरत 
नाही फतत आधी खात्री पटेपयतं तो भ ंकतो" हे 
मालकांचं स्पष्टीकरर्ण ऐकलं. क त्र्याला िास घ्यायला 
इतका िेळ लागतो?... त्यातून नतकी कोर्णती खात्री 
याला पटायला हिी आणर्ण ही गोष्ट कोकोने मालकांला 



  

 
32 स्नेहदीप २०१२ 

कधी सांचगतली? - तिेढं मात्र मला समजलं नाही. 
त्यानंतर मालकांनी मला कोकोचा सगळा इनतहास 
सांचगतला. त्याला कोर्णाकडून, कसं, कधी आर्णलं 
िगैरे... तसेच दर आठिड्याने त्याला अंघोळ कशी 
घातली जात;े केस षिचंरून गळर्णारे केस कसे काढले 
जातात; दर मदहन्याला डॉतटरकडे तपासर्णीला कार 
मधून कसे नेतात; त्याचा साबर्ण, लोशन, कंगिा, 
जेिर्णाची भांडी, खेळर्णी सगळं कसं अप टू डटे आहे; 
त्याच्या रेनरच्या सूचना; गािाला जायचं असलं की 
त्याचं महागडे पाळर्णाघर... आणर्ण बरेच काही. मशिाय 
त्याचे घरी आर्णर्लयापासूनचे फोटोही दाखिले... 
(कॉमेंरीसकट). अगदी लहान असताना कोको काय 
काय करायचा हे त्या मालककर्णबाईंनी कौत काने 
सांचगतले. रिकबछान्याची चादर, गादी, कापेट, चटई, 
पायप सर्णी, ितनमानपत्रे, मामसके यातले काहीही 
क रतडरे्ण; गॅलरीत क ं डीतर्लया झाडांची िाट लािरे्ण हा 
त्याचा आिडता खेळ होता म्हरे्ण!... आणर्ण याची मशक्ा 
म्हरू्णन त्याला मारायच े नाही असे रेननगं मास्तरने 
सांचगतलेले. क रतडलेली िस्तू त्याच्या नाकासमोर 
धरायची आणर्ण बाजूला तीनिेळा अलगद आपटायची 
की त्याला कळते म्हरे्ण. पर्ण प ढच्या िेळेस 
क रतडणयासाठी एखाद्या निीन िस्तूचा नंबर 
लागायचाच. हे एकेक षिलक्र्ण प्रकार ऐकून मला 
कोकोपेक्ा त्या मालक-मालककर्णीचीच अचधक भीती 
िाटायला लागली. 'मार्णसांसाठी क त्रा आहे की 
क त्र्यासाठी मार्णसं?' - असा षिचार क्र्णभर येऊन 
गेला. पर्ण विानपे्रमाखातर तो षिचार मी मनातच 
ठेिला. 

प ढच्या दोन ददिसात अनेकदा मी कोकोला पे्रमाने 
हात कफरिून ककंिा त्याच्याशी खेळणयाचा प्रयत्न 
करून पादहला. "फ्रें ssड, फ्रें ssड" अशी उजळर्णी झाली. 
घरात लहान मूल असेल तर जे कोड-कौत क चालते 
त्याच्या िरतार्ण कोकोचे ककस्से ऐकले. पर्ण कोकोच्या 

डोतयात काही प्रकाश पडला नाही. ननघायच्या 
ददिशीही कोकोने माझ ेसारे प्रयत्न ध डकािून लािले 
आणर्ण हजारिेळा "फ्रें ssड" सांगूनस द्धा मला भ ंकतच 
ननरोप ददला. "आमचा कोको ह शार आहे. त्याला 
कोर्णाशी मैत्री करायची त े तो आधी िासािरून 
ओळखतो आणर्ण मगच मैत्री करतो." इत्यादी 
कौत कममचश्रत उद्गार आम्हाला खाली सोडायला 
आलेर्लया मालकांनी ऐकिले. (म्हर्णजे त्यांच्यामते मीच 
त्या धदटगंर्ण क त्र्याच्या मैत्रीस लायक नाही??...)... 
त्या अजब क त्र्यासमोर ि त्याच्या मालक-
मालककर्णीसमोर हात टेकले! 

येतानाच्या प्रिासात मनात षिचारांचे तरंग उठले. 
मार्णसाच्या जन्माला येऊनस द्धा सहसा असे स ख 
ममळायचे नाही, असं नशीब काढलंय या बेट्या 
कोकोनं. आज इरे् अमेररकेत येऊन इर्र्लया क त्र्यांची 
बडदास्त पाहते. या समदृ्ध देशातली क त्री एका 
मशस्तीत जगतात. पर्ण काही ििांपूिी भारतात जेव्हा 
कोको रुपानं अनतशयोततीचं उदाहरर्ण पादहलं तवे्हा 
हसायला (की रडायला?) आलं. दोनिेळा जेिायला 
मोताद असर्णारी लाखो मार्णसे ज्या देशात आहेत; 
जबाबदाऱ्यांची ओझी चचम कर्लया खांद्यािर िागित 
लाखो बालकामगार श्जरे् मशक्र्णापासून िंचचत आहेत; 
िैद्यकीय स षिधांपासून लाखो दीन-द बळे प्रनतददनी 
मतृ्यूला जिळ करीत आहेत; अशा देशात एका 
क त्र्यासाठी केलेला एिढा पैशाचा आणर्ण कायनशततीचा 
अपव्यय पाहून मन अस्िस्र् झालं हे मात्र खरं... 

प ढच्यािेळी (देिकृपेने तशी िेळ आली नाही पर्ण) जर 
या क ट ंबाकड े भेट द्यायची िेळ आली असती तर हा 
लाडला विानप त्र शटन-पॅंट यया पेहेरािात कोकाकोला 
ककंिा पेप्सी पीत आरामात कोचािर टीव्ही बघत 
बसलेला ददसला असता तर त्यात निल त े काय? 
मशिाय रेनरच्या सर्लर्लयान सार िधू परीक्ा स रु असती 
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ककंिा कदाचचत त्याचा िाढलेला क ट ंबकरिकबलाही 
बघायला ममळाला असता!... जोडीला जबाबदार झालेला 
कोको आता कमी भ ंकतो म्हरू्णन "ग ड डॉग" पदिी 
देत मालकीर्ण बाजूला उभी असतीच. त्या 
विानसम्राटाला आणर्ण त्याचे लाडकोड करर्णाऱ्या त्या 
हौशी(?) विानपे्रमी क ट ंबाला माझ्या (विान)पे्रमपूिनक 
श भेच्छा! 

************************** 

सोन ू

षिद ला बंकाप रे 

 

भालािरच्या रेशमी बटा 

इिर्लयावया नाकाची चाफेकळी 

हळ िार ओठांनी दटपून घ्यािी 

गोबऱ्या गालाची गोड खळी || 

जाई-ज ई च्या मोहक कळया 

श भ्र स ंदर मौश्ततक माळा 

बदामी डोळयाची खट्याळ नजर 

आय ष्यिंत तू हो बाळा || 

बोबड्या बोलांची अषिरत बडबड 

बालगीतांची स मध र पखरर्ण 

दारी अितरला कृष्र्ण-कन्हैयया 

खेळ कक्डानी भरले अंगर्ण || 

द धािरली तू लोभस साय 

दहरव्या देठाचं मी षपकलं पान 

ममठीत घेऊन मी षिरून जािं 

आहेस माझा जीि कक प्रार्ण || 

सात सम द्रापार तू 

जीिास लागे उगाच ह रहूर 

लिकर ये तू भेटीलागी 

िाट पाहते होऊन आत र || 

हन मानाची गगन भरारी 

अवित्र्ाम्याची चचरंजीषिता 

ज ेज ेस ंदर जगात सारे 

त झ्या जीिनी होई प तनता ।।। 

********************** 

चित्रकार- रािा   
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परीिी शाळा...कुिासाठी ? िोठयांसाठी ! 

अन राधा गानू  

काही ििानपूिी माझ्या दोन्ही म लांना 
घेऊन एकदा उत्तर, तर एकदा दक्षक्र्ण 

भारतदशननाला मी गेले होते. नतर्ली 
भव्य मशर्लप,ं त्यांचे भग्न अिशेि, 

गमलच्छ रस्ते, नागिलेला ननसगन हे सिन बघताना आनंद, 

द खः, नैरावय, िैफर्लय, हताशपर्णा, स्ितःच्या नाकतपेर्णाची 
चीड अशा संममश्र भािनांचा एकच कर्ललोळ माझ्या मनात 

माजला होता. म लांनी केिळ नातिेाईकांना भेटणयाऐिजी 
जमेल तिेढा भारत देश, त्यातील जीिन, त्याचा इनतहास 

त्याचा भूगोल, त्याची सांस्कृनतक बैठक, त्याची अश्स्मता 
जारू्णन घेणयात, त्यांचा प्रत्यक् अन भि घेणयात रस 

दाखिर्लयाम ळे मी आनंदात होते. जे दाखित होते ते स ंदर 

होतं, भव्य होतं, उदात्त होतं. पर्ण खंत एकच होती की हे 

सिन कोरे्ण एकेकाळी. त्या सिन स्र्ानांची, मशर्लपांची, 
कलाकृतींची आजची दैनािस्र्ा, द रिस्र्ा पाहून मन 

षििणर्ण होत होत.ं एकेकाळी ददमाखात ममरिलेले हे 

सांस्कृनतक मानरिकबदं,ू स्िगानचा त कडा, नंदनिन म्हरू्णन 

गाजलेली नैसचगनक स्र्ानं, आज पोरतया पोरांसारखी 
अनार्, केषिलिार्णी ददसत होती. हे केषिलिारं्ण, ओंगळ 

चचत्रर्ण दाखिून माझ्या जन्मभूमीबद्दल, नतच्या इनतहास, 

भूगोल, सांस्कृनतक ठेव्याबद्दल मी त्यांच्या मनात पे्रम 

ननमानर्ण करत होते की नतरस्कार ि घरृ्णा हेही ताबडतोब न 

समजर्लयाम ळे मी आर्णखीनच संभ्रममत होत होते. म लंही 
फारशी न बोलता डडजीटल ि हृद्य अशा दोन्ही कॅमेऱ्यांनी 
दृवय दटपत होती. कसं िाटतय, आिडलं का षिचारलं की 
अमेररकन पद्धतीन सार interesting म्हर्णत होती! एक मात्र 

खरं की त्यांच्या हृदयाच्या संगर्णकात त्या मादहतीची 
छाननी नतकी चालली होती ययाची मला जार्णीि होती 
आणर्ण तो algorithm तयार झाला की ती मला सांगतील 

याची पर्ण खात्री होती. म्हरू्णन मी माझ्याही मनाला 

तत्काळ उत्तरे, आडाखे, ननष्किन काढणयापासून पराितृ्त 

केलं.  

तरीही नकळत अंतमननात अमेररकेतील पे्रक्र्णीय 

स्र्ळांबरोबर (दोन्ही ऐनतहामसक ि नैसचगनक ) यया 
अन भिांची त लना होत होती. त्यांची देखभाल, तरे्ील 

स षिधा, स्िच्छता, स स्पष्ट पाट्या, मादहतीपट, िाटाड.े 

तिेढ्यात कानािर एक संिाद पडला. "आपर्लया लोकांना 
आपर्लया सांस्कृनतक अश्स्मतबेद्दल काही चाडच नाही. 
कववयाची म्हरू्णन जपरू्णक नाही. मंत्र्यांपासून संत्र्यांपयतं 

एकच तंत्र. स्िार्न, लोभ ि भ्रष्टाचार. न सते पैसे खातात, 

पर्ण कोर्णी काही करत नाहीत." मनात एकदम धोतयाची 
घंटा िाजू लागली की आपली लोकं म्हर्णजे कोर्ण ? मी 
त्यातली नव्हे का? आहे म्हरू्णनच इतकी पोटनतडीक िाटली 
ना ? मग मी देखील ती अश्स्मता जपणयासाठी काय करते 
आहे? भारतात र्ोडीफार आचर्नक मदत पाठिणयापलीकडे 
काहीच नाही. दहा हजार मैलांिर राहून  मी काय करू शकत े

? सांस्कृनतक अश्स्मता फतत ऐनतहामसक ि नैसचगनक 

स्र्ानांच्या जपर्ण कीतूनच व्यतत करता येत ेका ? अश्स्मता 
ही उपजत असत े? का प्रयत्नपूिनक ममळिािी लागत े? का 
र्ोरर्लयांनी लहानांना द्यायची असत े ? नतची क ठे तयार 

पाकीटं ममळतात का? असली तर मोठा ककफायतशीर धंदा 
होईल हे खरं ! हा अश्स्मतचेा भ ंगा शक ं तलाप्रमारे्ण माझा 
षपच्छाच सोडीना. पर्ण एक स खद आवचयानचा धतका 
म्हर्णजे एक ददिस ही अदृवय, अस्पशीय, ह लकािणया 
देर्णारी अश्स्मता, अचानकपरे्ण स श्स्मता झाली ि 

माझ्यासमोर मायमराठीच्या रूपाने दत्त म्हरू्णन उभी 
रादहली! 

मातभृािा म्हर्णजे संस्कृती नाही हे जरी खरं असलं तरी 
संस्कृती संिधनन ि जोपासनेतला एक अषिभाज्य ि अत्यंत 

महत्िाचा घटक म्हर्णजे मातभृािा. आणर्ण भािेच्या 
लयाबरोबर संस्कृतीचा ि नतच्या कें द्रस्र्ानी असलेर्लया 
अश्स्मतचेाही षिलय हे ओघानं आलंच. तवे्हा निीन 
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षपढीच्या हातात जर मी ही भािा रंजकपरे्ण पोहोचि ूशकले, 

नतच्याबद्दल उत्स कता, आत्मीयता, पे्रम ननमानर्ण करू शकले 

तर माझ्या मनात लिलिर्णारी, इंग्रजी भािा ि 

पावच्यात्तीकरर्णाच्या झंजािातात षिझू पाहर्णारी 
मायमराठीची, मराठी अश्स्मतचेी, भारतीय संस्कृतीची 
ज्योत त्यांच्याही मनात चैतन्य ननमानर्ण करील अशी मला 
न सती आशा नाही तर षिविास िाटू लागला. आणर्ण हे काम 

तर मी दहा हजार मैलांिर बसून स द्धा करू शकते.  

जागनतकीकरर्ण हे आता व्यापाराप रतं मयानददत नाही तर 

सांस्कृनतक ि सामाश्जक क्ेत्रातही त े घ सलं आहे. तवे्हा 
मला अमभपे्रत असलेली निीन मराठी षपढी दह भारत ककंिा 
अमेरीकेप रती मयानददत नसून सिन जगभरची निी मराठी 
षपढी त्यात सामािलेली आहे. माझी मातभृािा मराठी आहे 

म्हरू्णन मी मायमराठी, मराठी भािा, मराठी षपढी असे 

शब्दप्रयोग करते आहे. पर्ण मला ज ेम्हर्णायचं आहे ते फतत 

मराठी भािा, मराठी संस्कृती ककंिा मराठी अश्स्मतपे रतं 

मयानददत नाही.  केिळ भारतीयच नव्हे तर जगातर्लया 
क ठर्लयाही भािा ि संस्कृतीलाही त े नततकंच लागू आहे. 

जगात श्जततया भािा श्जिंत राहतील नतततया षिषिध 

संस्कृती त्यांच्यािर पोसतील. यया प्रत्येक भािेत, 

संस्कृतीत षिद्या, कला, ज्ञान, अन भि यांचा अनमोल 

खश्जना दडलेला आहे. शेतात दडलेर्लया मोहरांच्या 
रांजर्णाप्रमारे्ण देिाने हे ग प्त धन आपर्लया सिांसाठी 
ठेिलेलं आहे. रूपांतराच्या, भािांतराच्या, संयोगाच्या 
माध्यमातून आपर्ण सिांनी त े ल टािं, त े शोधणयाच्या 
ननममत्ताने आपर्ण षिषिधतेतील एकात्मता अन भिािी 
अशी त्याची इच्छा असािी. नाहीतर त े पंचखंडामधील 

षिषिध शेतात प रायची तसदी त्यानं कशाला घेतली असती 
? 

असो. तर अशा रीतीने माझं मन पोखरर्णारा अश्स्मतचेा 
भ ंगा शेिटी मायमराठीच्या कोमल कैदेत अडकला ि 

माझ्याकडून  "परीची शाळा " हा चार व्हीसीडींचा संच, 

प स्तक ि पाटीसह त्याने करिून घेतला. संगीत ही हृदयाची 
भािा. म्हरू्णन मी प्रत्येक अक्राची ओळख गाणयातून करून 

ददली. या परीच्या शाळेत पाश्वचमात्य लोकषप्रय 

बडबडगीतांच्या धतीिर प्रत्येक अक्र ि त्याची बाराखडी 
आपापली हजेरी लाित े ! ३६ स मध र बालगीतांच्या ि 

काटूनन्सच्या माध्यमातून ही म लं अ त े ज्ञ दह अक्रं ि 

बाराखड्या कधी मशकतात ि त्यांची प्रार्ममक शब्दसंपदा 
कधी ि कशी िाढत ेते त्यांना लक्ातच येत नाही. हे पथ्य 

पाळणयात माझा द हेरी हेतू होता. भारताबाहेरील म लांना 
त्यांच्या ओळखीच्या चाली, त्यांचे ध्िनी यया माध्यमातून 

त्यांना अनोळखी असलेली अक्रं, शब्द, त्यांचे ध्िनी 
ओळखीचे व्हािेत. तर भारतातील म लांना त्यांच्या 
ओळखीचे शब्दं, अक्रं ययांचा माध्यमातून पाश्वचमात्य 

संगीताची गोडी चाखता यािी ! दह देिार्णघेिार्ण 

पंचखंडातील म लांना ककती लोभस िाटत े हे पादहर्लयानंतर 

अनोळखी शेतातर्लया रांजर्णातील धन हे प रणयासाठी नसून 

ल टणयासाठी आहे याची मला खात्री पटली ! 

कधी कधी ज्यांची आई मराठी ि िडील अमेररकन ककंिा 
िडील मराठी ि आई इंग्रज अशी अधनिट (!) मराठी म लं 
मला आपली पाटी आरू्णन दाखितात ि  

बूड हलिा, अन पाय उचला  

परीच्या शाळेत जाऊया चला ! 

हे गारं्ण बूड हलित म्हरू्णन दाखितात , ळ उच्चारासकट ! 

तर कधी मराठिाड्यातर्लया एकाद्या लहान गािातली, 
ककंिा म ंबईतर्लया अत्यंत मागासलेर्लया िस्तीतील सरकारी 
शाळेतली मराठी म लं की ज्यांच्या कानािर पाश्वचमात्य 

संगीत कधीच पडलेलं नाही तीदेखील दोनदा ऐकून ही 
पाश्वचमात्य धतीची मराठी गार्णी न सती घडाघड म्हर्णतच 

नाहीत तर "ताई आर्णखी म्हर्णा, आर्णखी म्हर्णा " म्हरू्णन 

मला आग्रह करतात ! UCLA सारख्या मान्यिर 

षिद्यापीठातील तरुर्ण षिद्याथ्यांनी परीच्या शाळेत हजेरी 
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लािली ि देिनागरी मलदहता िाचता येऊ लागर्लयाम ळे 

संस्कृत, दहदंी असे कोसेस ती घेऊ लागली!  

हे सगळं मलदहणयामागे आत्मप्रौढी ममरिरं्ण हा हेतू नतकीच 

नाही. सांगणयाचा हेतू हा की आपर्लया ममनबंधातली, 
हृदयाच्या गाभाऱ्यात दडलेली सांस्कृनतक अश्स्मतचेी ठेि, 

कर्लपकतनंे, रंजकतनंे, आत्मीयतनंे, आनंदानं, उत्साहानं, 

कळकळीनं निीन षपढीसमोर ठेिली तर तहेी नतला 
हृदयाशी घेतात, लार्ाडत नाहीत. हा अन भि, ही जार्णीि 

ककती उत्साहिधनक आहे.  

परीच्या शाळेच्या ननममत्ताने मी तीन ििानच्या 
बालकांपासून ते पंच्याणर्णि ििानच्या िदृ्धांपयतं अनेक 

जर्णांशी बोलत.े ययात फतत मराठी ककंिा भारतीय लोकच 

समाषिष्ट नाहीत तर य रोप, दक्षक्र्ण अमेररका, मध्यपूिन, 
आकफ्रका, आमशया यया सिन खंडातील षिषिध भािी लोक 

समाषिष्ट आहेत. बह तके लोकांच्या बाबतीत द सऱ्या ककंिा 
फार तर नतसऱ्या षपढीपयतं त्यांच्या त्यांच्या मातभृािा 
लोप पािलेर्लया आहेत. पर्ण गंमत अशी की नतसऱ्या, 
चौथ्या, पाचव्या षपढीतील त्यांचे िंशज आज मनापासून 

हळहळत आहेत. प्रत्येकाची एकच खंत की आज जर 

आमच्या िाडिडडलांनी जमनन म्हर्णा, फ्रें च म्हर्णा, डच 

म्हर्णा, पोत नगीझ म्हर्णा ..जी क ठली त्यांची भािा असेल ती 
जर आमच्यापयंत पोहोचिायची तसदी घेतली असती तर 

आमच्या म लांना ती मशकिणयात आम्ही एक क्र्णाचाही 
षिलंब लािला नसता. आमच्या म ळांशी आमची ताटातूट 

झाली आहे कारर्ण आम्ही आमच्या मातभृािेची कदर, 

जपरू्णक केली नाही म्हरू्णन.  

यया अन भिािरून आपर्ण असं ननश्वचत अन मान काढू 

शकतो की मराठी भािेला (ककंबह ना जी क ठली भािा अजून 

अश्स्तत्िात आहे नतला ) मरर्ण तर नाहीच, पर्ण एक समदृ्ध 

भािा म्हरू्णन षिकमसत व्हायला अजूनही िाि आहे. फतत 

मराठी बोलर्णाऱ्या, मलदहता िाचता येर्णाऱ्या आईिडडलांनी 
ती न कंटाळता, पे्रमपूिनक प ढील षपढ्यांना देत रादहली 

पादहजे. मला असं िाटतं की ही तळमळ म्हर्णजेच 

अश्स्मता. त्यासाठी िर उर्ललेख केलेर्लया षपढ्यांच्या हातून 

अनिधानाने म्हर्णा, अजार्णतेपर्णी म्हर्णा, पर्ण त्यांची 
त्यांची मातभृािा आपापर्लया म लांना न देणयाची जी चूक 

झाली ती मात्र कटाक्ाने, प्रयत्नपूिनक टाळली पादहजे. 

सत्तरी त ेनव्िदीतर्लया अनेक स्र्लांतरीत क ट ंरिकबयांचे यया 
बाबतीतले अन भि फार बोलके ि अनतशय हृदयस्पशी 
आहेत. एक नव्िदीतील गहृस्र् गदगदलेर्लया स्िरात मला 
म्हर्णाले :"अन राधा , ही एक फार मोठी त्र टी आमच्या 
आय ष्यात राहून गेली की आम्ही आमच्या म लांना 
मराठीची ओळख करून ददली नाही ." त्यामागची कारर्णही 
मी समजू शकत होते त्याम ळे त्यांच्या द ःखाची, िेदनेची 
झळ मलाही चाटून जात होती. पन्नास ििानपूिी जेव्हा 
त्यांनी महाराष्र सोडला तवे्हा परतया देशात, परतया 
खंडात, परतया गािात त्याचं एकच मराठी क ट ंब असायचं. 

तवे्हा आईिडडलांपलीकडे ती म ल ं मराठी बोलर्णार तरी 
क र्णाशी ? बरं आत्तासारख्या टेप, सीडी, डीव्हीडी, फोन, 

संगर्णक, इंटरनेटचं  महाजाल हे काहीच हाताशी नव्हतं. 
षिमानप्रिासही इतका स लभ ककंिा परिडणयाजोगा 
नव्हता. त्याम ळे प रार्णकाळातर्लयाप्रमारे्ण एखाद्याने सम द्र 

उर्ललंघन केलं की तो जिळजिळ काशीला गेर्लयातच जमा 
व्हायचा ! त्यातून बह तकेजर्ण घरच्यांचा रोि पत्करून 

आलेले. त्याम ळे जमलं नाही म्हरू्णन शेपूट पायात घालून 

परत जारं्ण हेही इभ्रतीला शोभादायक नव्हतं. पररर्णामी 
त्यांच्यासाठी परतया भूमीत जम बसिरं्ण ही सिानत 

ननकडीची गोष्ट झाली. हे सिन त्यांच्याप ढे मांडून 

आजोबांच्या द खाची धार मी बोर्ट करू पहात होते. पर्ण 

त्यािर ते जे बोलले त ेिातय, तो षिचार, ती भािना म लांना 
िाढिर्णाऱ्या, भारतात तसेच भारताबाहेर क ठेही रहार्णाऱ्या 
प्रत्येक निीन आईिडडलांनी षिचार करािा, मनन करािं, 
चचतंन करािं इतकं महत्त्िपूर्णन, हृदयद्रािक ि आशयघन 

आहे. ते म्हर्णले : "तू म्हर्णतसे त ेसिन खरं आहे. पर्ण हेही 
नततकच खरं की निीन भूमीत, निीन जगात, निीन य गात 
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बस्तान बसिणयाइतकीच ननकड म लांना मराठी 
मशकिणयाची होती हे आमच्या लक्ातच आलं नाही. पर्ण 

आता फार उशीर झाला ग ं !"  मला प्रकिाननं जार्णिलेली 
आर्णखी एक गोष्ट म्हर्णजे नव्िदीतील आजोबांना 
जाळर्णारी खंत, नतचं सािट आता साठीतील त्यांच्या 
म लांिर ि नतशीतील नातिंडांिर पर्ण पसरलं आहे. जी जी 
तरूर्ण म लं आईिडडलांनी जार्णीिपूिनक मराठी न 

मशकिर्लयाम ळे यया संस्कृतीच ठेव्यापासून, यया 
आनंदापासून िंचचत रादहली आहेत त्या प्रत्येकानं परीची 
शाळा पाहून मला म्हटलं की :" I wish my parents had 

taken the time and trouble to teach us. I wish 

something like this was available when we were 

growing up."  

अजूनपयंत मराठी बोलर्णाऱ्या आईिडडलांनी जर आपर्लया 
म लांना दह भािेची देर्णगी, हा िारसा ददला नाही तर पन्नास 

ििाननंतरच्या आपर्लयाही षपढ्या अशाच हळहळर्णार आहेत 

हे सूयनप्रकाशाइतकं स्िच्छ आहे. द दैिाने त्या हळहळीची 
तीव्रता, दाहकता, धार आर्णखीच जाचक, बोचक झालेली 
असेल. कारर्ण िर उर्ललेख केलेर्लया आजोबांची िेदना, द खः, 
हळहळ, पवचाताप त्या समग्र अन भिाचं संचचत गाठीशी 
असूनही आपर्ण त्या ननकडीकडे द लनक् केलं, मातभृािेला 
अव्हेरलं, आईिडडलांच्या कतनव्यात कसूर केली ही खंतही 
आपर्लयाला जाळील. 

पर्ण या हळहळीचं जर तळमळीत रुपांतर झालं तर ? तर 

त्या अश्स्मतचंेही स श्स्मतते रुपांतर व्हायला िेळ लागर्णार 

नाही याची मला खात्री आहे ! एकताच्या िाचकांना डॉ. 
षिजय सबनीसांची नव्याने ओळख करून द्यायची जरूर 

नाही. भािेच्या जीिशास्त्रीय अभ्यासातून त्यांनी ज े

आडाखे, ननष्किन मांडले आहेत त ेककती अचूक आहेत याचा 
मी अनेक प्रकारे अन भि घेतला आहे. त ेठोकताळे, ननष्किन 
न सत े अचूकच नाहीत तर भािा मशकणयास उत्स क 

असर्णाऱ्या क र्णाचाही उत्साह द्षिग र्णीत करर्णारे आहेत. 

त्यांनी मांडलेर्लया अभ्यासपूर्णन लेखातील सिानत महत्िाचे 
म द्द ेखालीलप्रमारे्ण आहेत. 

१. भािेची पे्ररर्णा अंतस्र् असर्लयाम ळे भोिती िार्णीसमदृ्ध 

िातािरर्ण असले कक प रेसे आहे. लहान ियात दोन भािा 
एकाच िेळी मशकिर्लया तर म लांचा गोंधळ होऊन ती 
क ठलीच भािा नीट मशकू शकत नाहीत दह भीती सिनस्िी 
ननराधार आहे. दोन्ही भािा ( ककंबह ना नतनस द्धा ) श्जततया 
लिकर, व्याकरर्ण ि उच्चाराच्या श्जततया बारकाव्यांसकट 

त्यांच्याशी बोलर्लया जातील नतततया सहजपरे्ण, प्रभािीपरे्ण 

ती दोन्ही ककंिा नतन्हीिर प्रभ त्ि ममळितात. त्याम ळे 

अमेररकेत रहायचं तर मराठीपेक्ा स्पॅननश मशकरं्ण जास्त 

महत्िाचं, जरुरीचं आहे म्हर्णरं्ण ही पळिाट आहे. 

२. भािाप्रभ त्ि नैसचगनकररत्या दोन त े बारा ििे यया 
काळातच प्राप्त होते. भािाप्राप्तीची आलेखरेखा जन्म 

झार्लयापासून चढर्णीला लागत.े सहाव्या ििी मशखराला 
पोहोचते, नंतर उताराला लागते आणर्ण बारा त ेतरेाव्या ििी 
जिळजिळ पायथ्याशी पोचते. 

३. जी म ले सहाव्या ििानपूिी दोन भािा चांगर्लया आत्मसात 

करतात, ती जास्त चांगले शैक्णर्णक यश संपादन करतात 

असे उघडकीस येत आहे. द सऱ्या भािेच ं ज्ञान ि ती 
बोलणयाची क्मता यांचे स्र्ायीकरर्ण उजव्या बाजूला 
झार्लयाने मेंदचूा उजिा अधनगोल प्रज्िमलत होतो. र्ोडतयात 

म्हर्णजे उजिा मेंद ूडाव्याचे षिवलेिर्णात्मक काम उचलतो 
ि स्ितःचे होमलश्स्टक कामही जास्त चांगले करतो असे 

आढळून आले आहे. सबनीस म्हर्णतात की एकषिसाव्या 
शतकात डाव्या मेंदनूी काम करर्णारे, यांरिकत्रक षिचारपद्धतीचे 
रोजगार कमी होर्णार आहेत. यशाची निीन क्ेत्र उघडर्णार 

आहेत ज्यांचा उजिा मेंद ू अचधक कायनक्म आहे अशा 
लोकांसाठी. इंग्रजीबरोबरच मराठी आणर्ण स्पॅननश भािा 
मशकून हे मेंदचूा उजिा अधनगोल प्रज्िमलत करणयाचं काम 

जर जास्त स कर होर्णार असेल तर द धात साखरच 

म्हर्णायला पादहजे. निीन षपढीला आपर्ण न सता संस्कृतीक 
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ठेिाच देर्णार नाही, तर पोटापाणयाच्या तरत दीसाठी पर्ण 

जास्त सक्म करू. 

सबननसांच्या लेखाम ळे माझ्या मनातर्लया अनेक प्रवनांची 
उत्तरं मला सापडली. माझी दोन्ही म ल ंइरं् जन्मली पर्ण 

माझ्या मादहतीतर्लया काही लोकांची म ल ंदोन तीन ििानची 
असताना इरं् आली. त्या म लांच्या त लनेत माझ्या म लांच े

मराठी उच्चार ि व्याकरर्ण नततके श द्ध (म्हर्णजेच भारतीय 

धाटर्णीच!े)  नाहीत हे माझ्या लक्ात येई. मला िाटे द सऱ्या 
नतसऱ्या ििी अमेररकेत आलेलं मूल अमेररकेतच जन्मून 

िाढर्लयासारखं आहे. तरी त्याचं मराठी इतकं श ध्द कसं ? 

तसंच २८ ििानपूिी मी अमेररकेत पाऊल टाकलं तवे्हाचा 
माझा अॅतसेट खूप जाड होता. त्यामानाने आता तो खूप 

कमी झाला आहे. तरीदेखील तो जन्मभर अमेररकेत 

राहूनस द्धा माझं बोलरं्ण १०१ टतके अमेररकनांसारखं कधीच 

ऐकू येर्णार नाही याची मला खात्री आहे. ते का? त्याउलट 

इरे् जन्मलेर्लया आपर्लया म लांच्या  बोलणयात तो भारतीय  

अॅतसेट का येत नाही ? पर्ण त्यांच्या मराठी बोलणयाला 
अमेररकन  अॅतसेट का येतो? चीनी लोक जेव्हा फ्राईड 

राइस म्हर्णतात तवे्हा आपर्लया कानाला ते फ्लाईड लाईस 

असं बोबड ंका ऐकू येत ं? भारतीय लोक व्ह आणर्ण ि (V  & 

W ) यया उच्चारात गर्ललत का करतात? 

आता मला कळतं की सहाव्या ििानपयतं मेंदचूा 
लिचचकपर्णा सिानत जास्त असर्लयाम ळे त्याआधी 
नैसचगनकररत्या प्राप्त झालेर्लया भािेच े संस्कार, त्यातील 

ध्िनी, त्यातील उच्चार हे मेंदतू पतके रुजतात ि बाराव्या 
ििाननंतर तो लिचचकपर्णा िठतो ि ही भािाप्राप्तीची 
नैसचगनक क्मता जिळजिळ नष्ट होते. प्रौढ चीनी लोकांना 
र हा उच्चार करताच येत नाही कारर्ण तो ध्िनी त्यांच्या 
कानािर बालियात पडलेलाच नसतो. त्याच न्यायाने क ि 

ख मधला  ककंिा ग ि घ मधला फरक ककंिा ळ हे उच्चार, हे 

ध्िनी जर सहाव्या ििानच्या आत म लांच्या कानािर पडले 

तरच ती म लं त े स्पष्ट उच्चारू शकतात. तात्पयन शाळेत 

जाणयाआधी, द सऱ्या अभ्यासाचा बोजा िाढणयाआधी, 
सहाव्या ििानपयतं, म लांिर मराठीची बरसात केली तर 

षिनासायास ती ही भािा मशकतील. तो आनंद, ती शतती, 
तो ठेिा जन्मभर त्याची सार् करेल.  

यया संदभानतील एक उदाहरर्ण बोलकं आहे. आमच्या एका 
स्नेययांची म लगी (लकेरी ) अमेररकेत िाढूनही स्िच्छ, 

स ंदर, अस्खमलत मराठी बोलत.े नतचा निरा अमेररकन 

आहे ि त्यांना एक तीन ििानची गोंडस म लगी आहे, लीला ! 
लीलाची आई ि आजोळचे सिनजर्ण नतच्याशी कटाक्ाने 

मराठी बोलतात. नतला रीट ककंिा काँ डी ऐिजी खाऊ ममळतो. 
नतच्या अमेररकन आजीआजोबांना पर्ण हा खाऊ शब्द 

कळला आहे. म्हरू्णन नतच्याशी बोलताना ते तो शब्द 

िापरत होते. पर्ण अमेररकन अॅतसेट म ळे त ेखाऊ म्हर्णत 

असले तरी ते ऐकू येत होतं काऊ ! लीला जीि तोडून त्यांना 
सांगत होती काऊ नाही, खाऊ. कारर्ण? मराठी काऊ काि 

काि करतो, खायचा नसतो ! आणर्ण अमेररकन काऊ मू मू 
करते, हम्मा हम्मा नाही ! 

लकेररच्याच षपढीतील आर्णखी एक तरूर्ण आई (जाई ) 

मला म्हर्णाली : "मािशी, परीची शाळा ममलकेतील प ढच े

संच लिकर तयार कर न. कारर्ण आईबाबांम ळे मला मराठी 
येतं. पर्ण माझ्या म लांना मशकिणयासाठी मला आर्णखी 
साधनं ममळाली तर खूप उपयोगी पडतील. नाहीतर 

आमच्याइतकं मराठी मी म लांना कसं मशकिू ?" निीन 

जन्मलेलं मूल त्याला क ठली भािा मशकायची हा ननिडा 
करत नाही, करू शकत नाही. तो ननिाडा त्याच्या 
माताषपतरांनीच करायचा आहे. लकेरी ि जाईसारख्या 
माता निीन षपढीत असताना, निीन साधनं, प्रगत 

अभ्यासक्म आम्हाला हिेत असा लोभस हट्ट त्या करत 

असताना, मराठी मरत चालली आहे, इंग्रजी मशिाय 

तरर्णोपाय नाही, मराठीची गरज संपलेली आहे, असा उदास 

सूर लािायचा का तो लोभस हट्ट प रिायचा ? हा ननिाडा 
आमच्या षपढीनं करायचा आहे. 
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एक डॉतटर मला म्हर्णाले : "अहो, मराठी दटकिणयासाठी 
त म्ही कशाला एिढ्या तडफडता आहात ? मराठी कशीही 
मरत चाललीच आहे. तवे्हा दोन रटे्ट घालून आपर्णच नतला 
मारून टाकली तर काय फरक पडर्णार आहे ?" मराठी 
दटकिणयाच्या कायानत, प्रयत्नात "परीची शाळा" हा एकाच 

रामबार्ण उपाय आहे असा माझा म ळीच दािा नाही. यया 
जगन्नार्ाच्या रर्ाला लागलेला माझा एक हात आहे. पर्ण 

त्याला ममळालेला प्रनतसाद बघता तो प्रभािी आहे हे 

ननश्वचत. त्याम ळे मी त्यांना एिढंच म्हरू्ण शकले की 
त मच्याकड े येर्णारा प्रत्येक रुग्र्णही एक ना एक ददिस 

मरर्णार हे त म्हाला ठाऊक असतंच. तरीही तो जोपयतं 

श्जिंत आहे तोपयतं त्याला स खािणयासाठी, त्याची 
आय मयानदा लांबिणयासाठी, त्याला ननरोगी जीिन 

देणयासाठी त म्ही उपाययोजना करताच ना ? त्याच धतीिर 

माझ ेहे उपाय आहेत याची मला जार्णीि आहे.  

परिाच्या ददिशी माझ्या म लाचा फोन आला. माझ्याशी तो 
कटाक्ाने मराठी बोलतो. मला म्हर्णाला: "आई, मी आज 

त झ्याकड ेजेिायला येर्णार होतो, पर्ण मला जमर्णार नाही." 

मी म्हटलं :"का रे ? काय झालं ?" तर म्हर्णाला : "माझ्या 
ममत्राची आजी िारती आहे नतला मला भेटायला जायचंय !"  

My friend's grandma is dying यया अमेररकन िातयाचं हे 

शब्दशः भािांतर! पर्ण गंमत म्हर्णजे ते ऐकलं आणर्ण 

डॉतटरांच्या भषिष्यिार्णीने मनािर आलेली मरगळ एकदम 

क ठर्लया क ठे पळाली आणर्ण हा लेख मलहायला मी स रुिात 

केली ! लेखाच्या स रुिातीला मी म्हर्णलं होतं ना की 
म लांच्या मनातला algorithm तयार झाला की ती मला 
सांगतील याची मला खात्री होती म्हरू्णन ! 

 

 

 

शब्दकोड्याि ेउळतर  

 

बंडू, राजू आणर्ण छोटू बंडूच्या काकांकड ेयेतात ... 
बंडू: काका काका, मास्तर म्हर्णाले कक उद्या 
काकांना शाळेत घेऊन ये. 

बंडूचे काका: काय रे बंडू - 
आता कसले निीन उद्योग केलेस? 

राजू: आम्ही ना ... मास्तरांच ेलक्ष्य नाही बघून हळूच
 िगानत मलमलेट च्या गोळया षिकत होतो. पर्ण 
मास्तरांनी बनघतले. 

बंडूचे काका: शाब्बास म लांनो. 
छोटू: आणर्ण तिेढेच नाही ... मास्तरांचा तास 
स रु असताना आम्ही पोरे िगान बाहेर पळिली  आणर्ण
 झाडािरच्या चचचंा पाडर्लया. खूप मज्जा आली काका
आम्हीचचचंा पाडणयात नंबर िन. Solid धम्माल ... 

पोरे एकदम ख श. 

बंडूचे काका: अरे पर्ण लेकांनो ...चचचंा पाडायला   
मास्तरांचा तास सोडून द सरी िेळ ममळाली नाही 
का? 
मास्तरांचा काही आदर राखािा. आता मास्तर प्रगती
प स्तकात शेरे टाकर्णार. 
बंडू: अरे बापरे! असे करर्णार.  
काका ... काका मला िाचिा!! 

 

 
 



  

 
40 स्नेहदीप २०१२ 

आपले खरेदीिय जीवन!!! 

मेधा क लकर्णी 

 

 

खरेदी हा सगळयांचा श्जव्हाळयाचा षििय ,षिशेितः 
आम्हा बायकांचा !!!पूिी सर्णािारांननममत्त होर्णारी दह 
खरेदी आता रोजचीच बाब झालीय. म्हर्णजे षिरंग ळा 
!!!! उगाच िेळ जात नाही ..चला ,स टीच्या ददिशी 
बाहेर जेिर्ण झार्लयािर लागलीच काय घरी जायचं ?? 
..चला, म लांना िाढददिसाला सोडर्लयािर दोन-तीन 
तास काय करर्णार ??-चला........अवया एक न दोन 
कारर्णांनी आपर्ण यया खरेदीच्या नादाला लागतो. 

सेल हा एक सापळा आहे ययािर क र्णाच द मत नसािं, 
पर्ण तरीही उंदराप्रमारे्ण त्यात अडकणयाचं स खच 
आपर्लयाला जास्त िाटतं. मग त्यातून नको असर्णाऱ्या 
जागा अडषिर्णाऱ्या िस्तू जमायला स रुिात 
होते.त्यातून चार आईस्क्ीम चमचे, दोन तीन सोलर्णी, 
ढीगभर डबे, िेगिेगळया ताटर्लया आणर्ण पेले, 
ननरननराळी साबर्ण, क्ीम आणर्ण अवयाच काहीवया गदी 
करणयाऱ्या ि कधीही िापरर्लया न जाणयाऱ्या नगांच्या 
राशी िाढीस लागतात. 

पूिीच्या काळी अडगळीची खोली ककंिा माळा हा नको 
असलेर्लया िस्त ंच आश्रयस्र्ान असायचा , हर्लली 
जागा नसते एिढी पर्ण मग घरातलीच बंद कपाट 
आणर्ण इरे् garage हे मदतीला येतात !!! 

कपडे, दाचगने, घरातील उपकररं्ण, सजािटीच्या िस्तू 
.......काय िाटे्टल त े सेलिर घेर्णारे आपर्ण चोखंदळ 
ग्राहकातून फतत साधारर्ण ग्राहकात कधी येतो त े
काळातच नाही !! 

पूिी धान्याच्या देिार्णघेिार्णीतून चालर्णारे व्यिहार 
मग पैशांनी होऊ लागले. माप ंआणर्ण माध्यम बदलली 
पर्ण जोश तोच !!!! मार्णसाच्या गरजा िाढर्लया , 
सियी बदलर्लया तसा खरेदीचा अंदाजस द्धा बदलला. 
पूिी गरजा भागिणयासाठी होर्णारी खरेदी आता 
प्रनतष्ठा म्हरू्णन ककंिा आिड म्हरू्णन होऊ लागली. 
द सऱ्यासारखे ... प्रसंगाला शोभेलसे ...माझ्या 
आिडीप्रमारे्ण, यया ननममत्ताने खरेदी होताच असत े!!! 

आताच्या जादहरात य गाने लोकांच्या मनाचा कल 
ओळखून ययाला हातभार लािला नसता तरच निल ! 
द कानांनी आणर्ण त्यांच्या आतर्लया रेलचलेीने तर 
कधीच कात टाकली आहे. बाहेरून ददसर्णाऱ्या 
शोभेतून, आत जाणयाची उत्स कता ननमानर्ण न व्हािी 
हे कसे शतय ?? प्रत्येक ऋतूचे, सर्णाचे, िेगिेगळया 
डचेे उदात्तीकरर्ण करून ग्राहकांना खरेदीला भाग 
पाडणयाची अशी जरू्ण स्पधानच व्यिसाय करर्णायांमध्ये 
झालीय !!! लहानलहान गोष्टींचा षिचार करर्णारे 
आपर्ण यया सापळयात कसे बरे अडकत जातो ?? 
मला िाटत त्याच म ख्य कारर्ण आपर्लया बदललेर्लया 
सियी !!! 

Health concious असलेले आपर्ण Organic गोष्टी 
आर्णणयासाठी बाहेर पडतो, फ्रीजमध्ये जास्त ठेिलेले 
अन्न आणर्ण भाजीपाला चांगला नाही म्हरू्णन दर तीन 
चार ददिसात द कान गाठतो. फतत लागर्णाऱ्या चार 
गोष्टी न घेता उगाच यया त्या Aisle मध्ये डोकाितो 
आणर्ण निलाईची एखादी गोष्ट दृष्टीस पडर्लयािर 
फतत ककंमत बघून पटकन घेऊन मोकळे होतो. 
उपयोगाचा फारसा षिचार न करता होर्णारी दह खरेदी 
अशीच चालू असते .... 

पूिी भाजीिाली बाई दारािरच भाजी घेऊन यायची, 
हर्ललीस द्धा येतात गािाकड,े पर्ण नतच्याकडून भाजी 
घेतर्लयािर इतर चार दठकार्णी बघणयाची संधीच 
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क ठे?? मदहन्याचा ककरार्णा मदहन्याच्या स रुिातीलाच 
आरू्णन पडर्लयािर परत द कानात जाणयाची िेळच 
यायची नाही. हीच बाब कपड्यांची. दोन घरातले, दोन 
बाहेरच,े दोन ठेिर्णीतले. चिर्ा जोड नाही !! हिाई 
चपला यया सगळया कपड्यांिर perfect match 
असायच्या !!सोन्याचा एखादा दाचगना सजणयासाठी 
प रेसा तर पािडर आणर्ण स्नो (Ponds ) फारतर 
त्याला जोडीला लागायचे ...........खरेदीला जाऊन 
आर्णखीन काय आर्णर्णार? 

आता काळ बदलला. कपडे ि त्याला साजेवया त्या 
बरोबरीच्या इतर गोष्टी ओघान आर्लयाच ..फॅशनच्या 
बदलत्या काळात काळाबरोबर चालरं्णही महत्िाचच .. 
अद्ययाित उपकरर्ण घरात हिीच मग खरेदी होर्णारच 
कक हो !! 

पूिीच्याकाळी असर्णाऱ्या िर्णन व्यिस्रे्म ळे व्यिसाय 
षिभागले गेले, एकमेकांिर अिलंबून असलेर्लया 
गोष्टींची देिार्णघेिार्ण खरेदी-षिक्ीतून स रु झाली. 
त्यातून अर्न व्यिस्र्ा तयार झाली आणर्ण मग 
राज्याचा कर्णा बनली. तयार झालेर्लया मालाची ि 
पदार्ांची चि जार्णर्णारा ग्राहकच नसेल तर उपयोग 
काय?? मग षिक्ीच्या य तत्या प्रय तत्या आणर्ण ओघाने 
मग आली खरेदी !! 

तर मंडळी गरजेिर चालू झालेर्लया यया प्रकक्येचा 
षिरंग ळा कधी झाला समजलाच नाही. चालू बंद 
होणयाऱ्या Open च्या neon signs, स ंदर सजािट, 
आकिनक packaging आणर्ण कमीत कमी पैवयात 
ग्राहकाला ख र्णािणयाची स्पधान दह प्रत्येकाच्या 
अंगिळर्णी पडली ककंबह ना आपर्लया आय ष्याचा 
घटकच बनली. 

संप ककंिा सािनजननक स टीम ळे बंद असर्णारी द कान 
आणर्ण त्याम ळे नसर्णारी िदनळ नकोशी िाटू लागली. 

सतत गदीची सिय अंगिळर्णी पडू लागली प्रत्येक 
गोष्टीचा बाजार होतोय म्हर्णर्णारे आपर्ण मात्र गदीत 
िाट काढत तरीही खरेदीला जाणयात आनंद मान  
लागलो. क ट ंबात कमी होणयाऱ्या मार्णसांची कसर 
आणर्ण िदनळ अवया तऱ्हेने बाहेर जाऊन अन भिू 
लागलो !! हो खरच क ट ंब व्यिस्रे्च्या बदललेर्लया 
श्स्र्तीचा असाही पररर्णाम म्हर्णायचा !! मोठया 
क ट ंबकरिकबर्लयात ददिसभर राबर्णाऱ्या बायका 
च लत्याबरोबर खेळणयात रमलेली म ले हे चचत्र ददसतं 
क ठे ? 

ददिाळीचा फराळ असो िा संक्ांतीच्या ग ळपोळया 
आणर्ण िड्या, फार काय लोर्णची पापड स ध्धा काही 
काही घरात म्हरू्णन नाहीच. 

एका श्तलकिर ननरोप इकडचा नतकडे, बसर्लया 
बसर्लया skype िरचा संिाद आणर्ण षिचारपूस, 
फोनिरच ददलेर्लया श भेछया आणर्ण आमंत्ररं्ण ककती 
बदललय जीिन पर्ण यया बदलत्या जीिनात आणर्ण 
रोजच्या routine मध्ये बदलली नाही ती फतत 
िाढर्णारी खरेदी !!! 

 

$$$$$$$$$$ 
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आठविीिं ेगाव 

लीना मोरे 

 

रात्रीच्या शांततते मी हरिून जात,े 

मन मात्र आठिर्णींच्या गािी कफरून येते. 

 

अंगर्णात होर्णारी षपपंळाची सळसळ, 

ग्रीष्मात होर्णारी उन्हाची तळतळ 

आजीची होर्णारी माझ्यासाठी तळमळ, 

सारे काही प न्हा मी अन भिून घेते, 

मन मात्र आठिर्णींच्या गािी कफरून येते. 

 

िडाच्या पारािर मैरिकत्रर्णी साऱ्या, 

नतखट-ममठाच्या कच्च्या कैऱ्या, 

त टलेर्लया फरशीच्या सात लगोऱ्या, 

खोटेच पर्ण प न्हा मी खेळून घेत,े 

मन मात्र आठिर्णींच्या गािी कफरून येते. 

 

प्राजतताच्या फ लांचा स टलेला गंध, 

स गंधाने झालेली हिा ध ंद, 

गडद झालेले मैत्रीच ेबंध, 

प्रयासाने स्ितःत सामािून घेते, 

मन मात्र आठिर्णींच्या गािी कफरून येते. 

 

नतन्ही सांजेला काढलेली दृष्ट, 

घरपर्ण जपर्णारे साऱ्यांचे कष्ट, 

कधी न संपर्णारी आजीची गोष्ट, 

आजीच्या क शीत मी स खािून जात,े 

मन मात्र आठिर्णींच्या गािी कफरून येते. 

  
 

GMM के शोले 

गजान महाराष्र माझाचा गरे्णशोत्सिात 
यशस्िी प्रयोग सादर झार्लयानंतरची गोष्ट. 

मोठ्ठी इमेल साखळी स रु होती आणर्ण 
अचानक षिद्येशने शोले चचत्रपटातला 
गब्बर जर मंगळागौर टीमच्या तािडीत 
सापडला असता तर काय? अशा प्रसंगाचं 

िर्णनन केलं. झालं ! बघता बघता 
सगळयांना स्प रर्ण चढून क र्णी त्यािर 

चारोळया केर्लया तर क र्णी कषिता. शेतकरी 
नतृ्य, शेिटची हार्णामारी, ठाकूर, िीरू, जय 
क ठला प्रसंग सोडला नाही. शिेटी प्रत्येक 
स पर-दहट मसनेमाप्रमारे्ण मसतिेलचहेी प्रसंग 
मलहून झाले. “ही स पं कशासाठी आर्णलीत” 
िरून स रु झालेली गाडी “त म साइन करोगे 
या नाही” िर आली आणर्ण GMM के शोले 
ने स रु झालेलं गब्बर प रार्ण शिेटी GMM 

कक दीिार िर र्ाबिाि ंलागलं.   
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आरे ओ नाना त ूआठे कोठे उना? 

योगेश क लकर्णी  

( अदहरार्णी ही खानदेशची बोलीभािा. 
फार ििांपूिी एका ितनमानपत्रात या 
धतीिर लेखमाला येत असे नतला 
आजच्या संदभानत प न्हा प्रकामशत करणयाचा हा 
प्रामाणर्णक प्रयत्न. क र्णाच्या िैयश्ततक भािना 
द खािणयाचा आमचा हेतू नाही पर्ण तसे िाटर्लयास 
ददलचगरी व्यतत करतो. तसेच पात्र ि पाविनभूमी 
ओळखीची िाटर्लयास तो ननव्िळ योगायोग समजािा.) 

स्र्ळ :- क र्णा सांस्कृनतक मंडळाच्या सदस्याच ेघर  

िेळ :- रषििार द पार  

पात्र:- ननळू ( अध्यक् ) , चचत्रा , अश्जत , नाना, 
बनू...( सगळे सदस्य ) 

अरे ओ नाना तू आठे कोठे उना ? 

नाना:- कोठे जाऊ मी आत े ,ममदटगं तर आठेच शे. 
जरा चा पानी व्हयी तर ममदटगंले जोर येई म्हनस मी  

चचत्रा :- लोकेस्िो ,चा पानी नं सोडा आन जरा 
मंडयना षिचार करा . तीन मदहना व्हयी ग्यात आनी 
एक भी मजाना कायनक्म नई. अरे चालनं काय शे ? 

ननळू :- अरे पन गड्यास्िो मी काय म्हनस मांगे तो 
आॉरकेसतरा आपन लयनू कजन करीसन. त्याना पैसा 
नै ददधात अजून . ती बाँकिाली बाई फोन करीसन 
िजी तरास करी ऱ्हायनी. 

बनू :- पैसा – पैसा मरीमाय खाई जाओ पैसा . आरे 
मंडय शे का पैसाना कारखाना ? एक तर बठठा 
कायनक्म लास मा आन लोकेस्ले जोयजे पैसा !! 

अश्जत :- पैसा कम पडी ऱ्हायना का ? मनाजोड ेएक 
आयडीया शे. मंडयनी फी िाढई टाकस त ....कायनक्म 
नं नतकीट भी िाढई टाकस त . अरे लोकेसले चांगला 

रोड द्या , लोक त म्यले टोल देतीन अस ं आमना 
नागपूरना ननतीनभाऊ सांगस. 

नाना  :- ओ ननतीनभाऊना चलेा त म्यना गािले 
अवया नाटाबाई नई व्हतीन. ईचार आपना अध्यक्ाले 
. अरे तो धोबी भी कपडा बागी आपटत व्हई असा 
धूयेल शे अध्यक्ाले नाटाबाईनी. 

ननळू :- ( आठिर्णीने स द्धा कळिळतो ) नाि बी नको 
काढू गड्या त्या नाटाबाईनं  आठे कायनक्म लागना रे 
लागना का तठे मले धोई टाका . फी िाढनी ध  , 
कायनक्म खराब व्हयना ध  , जेिन मा मीठ कमी ध  
......अरे अध्यक् नई व्हयना धोरिकबना कपडा व्हई ग्या. 
जो देखी तो ईसन धोई ऱ्हायना. 

बनू :- खर शे ननळूभाऊ . आज आपनी बदहर्णाबाई 
व्हती तर “ अरे मंडय मंडय जसा तिा च र्लयािर ..” 
मलखनत . (ननळूला दोन क्र्ण आपर्ण च लीिर 
बसर्लयाचा भास होतो). 

अश्जत :- पन मी काय म्हनस एक खटाखट दहट 
पीच्चर लाई टाकू दादा कोंडकेना . लोके बी रग्गड 
अन कायनक्म बी खराब व्हता अशी कटकट नै. 

चचत्रा :- त ेइतल सरय नै शे भाऊ . लोके षपच्चरमा 
बी चा अनी िडा मांगतसं . Batman ले स्िताना 
पैसा ददसन मलमलेटन्या गोया खातीन पन मंडयना 
षपच्चरले िडा नी चा मांगतीन . 

नाना  :- अरे चा मा बी सतरा नाच नचाडतस. पानी 
रिकबसलेरी िापरेल शे का?....द ध फॅटिालं शे का रिकबगर 
फॅटिालं? ....साखर पदहले काबर टाकनी? ....अन कप 
असाच काबर आनना?......दोन कचराक ं डी ठेिाले काय 
व्हस? मंडयना कायनक्म शे का मव्हा पोरीन लचगन ? 
इतनी तर पंजािाली बाईबी पंतप्रधानले नई नाचाडत 
व्हई !! 

ननळू :- शांत व्हई जा नाना ... भोग ऱ्हातस नशीबना 
. अरे एक सािा फेरा पडना कक भोगिं लागस गड्या  
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चचत्रा :- हाई षपच्चर रिकबच्चरनं काई खर नै. असं 
करान का? एक नाटक लई येस त. एक नाटक 
कंपनीना दहरो मना लई िळखमा शे. तो आपना 
करता आठे एक फस्कलास ईनोदी नाटक ली येई 
प नारू्न. 

बनू :- मी या प नाना दहरोनी लई ष्टोरी ऐकेल शे. 
महाभारतमा भीष्मनी प्रतीग्या नंतर हाईचं एक हे 
ज्यानी आन खाएल शे कक भले रस्तािर खेय करस ू
पन कोनता मंडयन तोंड नई देखाऊ. 

अश्जत :- सोप्प शे मग. आपन त्याले सांगिोच नई 
कक नाटक मंडयमा करानं शे. बठठा प्राब्लेम स टना. 

ननळू :- म्हरे्ण प्राब्लेम स टी ग्या. तो लई ह शार शे. 
आपनाच घरमा यीसन आपलाच मायबापले नतकीट 
इकक जाईन आनी आपला मागे स ध भी नई लागाऊ. 
आपर्ण गड्या नाचच करस त. 

नाना :- हाइ काई व्ययानी म द्दानी गोट. आरे आपन 
बठ्ठा मराठी मानशे , बाता मोठया करस त पन कोना 
ना कोना तालिर श्जंदगीभर नाचस त. नाच आपला 
रगतमाच शे. कधी मायबापना, कधी बायकोना, कधी 
पोरेस्ना तर कधी लोकेस्ना तालिर. 

बनू :- तर मंग ठरन, ददिाईमा नाचनी जाद ू
समदीकड.े चचत्रा िडापाि काढ बैन अन डबल चा ठेि 
आत.े डोकं िजी कफरेल शे. 

सगळे िडापाि खातात ि चहा षपऊ लागतात पर्ण का 
क र्णास ठाऊक िड्यात मीठ आणर्ण चहात साखर 
नसर्लयाने सगळयांचं िाजतं आणर्ण शेिटी आपल ं
एकमत होऊ शकत नाही यािर एकमत होऊन ममदटगं 
संपत े( कक त टत े?)..... 

नाना घरी येत नाही तोिर त्याची बायको षिचारते 
“अरे ओ नाना तू आठे क ठे ....” 

ता.क. ििनभराने ही मंडळी प न्हा एकत्र येतात आणर्ण 
कोला-दशनन नािाचा बाँड काढतात. 

 

|| गाबेजिा किरा || 

एक मिग्लीश कववता 

-स रेश षपत्र े

 

िन ड ेएके ददिशी , बॉय हा म लगा  

मसटीच्या शहरात , कफरायला गेला ||१|| 

रोडच्या रस्त्यािर , कॉननरच्या कोप-यात 

गारबेजचा कचरा , श्जरे् नतरे् ददसला ||२|| 

बॅड बॅड घारे्णरडया, स्मेलच्या िासाने  

ब्रीददगंचा विास त्याचा, घ समटून गेला ||३|| 

कच-याच्या घार्णीने , नाईटच्या रात्री  

डास हा मॉस्कीटो, कडकडून चािला ||४|| 

मसटीच्या शहरातून, बाहेर जाताना  

कचरा डषंपगंचा , िास त्याला आलां ||५|| 

कचरा जाळताना, एअरच्या हिेच्या  

पॉयझनसच्या षििारी, स्मोकच्या ध राने ||६|| 

बॉय हा म लगा , ब्रीददगंच्या विासाच्या  

प्रॉब्लेमच्या त्रासाने, ग दमरून गेला ||७|| 

बॉय हा म लगा , िैताग न म्हर्णाला  

मसटीच्या शहरात, रोडच्या रस्त्यािर ||८|| 

कॉननरच्या कोप-यािर, रोड हा रस्ता कधी  

कचरा गाबेजमशिाय ,असर्णारच नाही का ? ||९|| 
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वास्को ेद गािाने आिलेले िसाल ेगेले कुठे?     
िैशाली जोशी 

दोन मदहन्या पूिी आम्ही दोघें पोच नगलला गेलो होतो 
तवे्हा एक ददिस मलस्बनला आम्ही िास्को दद 
गामाची कबर बघायला गेलो होतो. नतरे् असताना 
कबरी जिळ मी डोळे बंद करून शांत परे्ण उभी 
असताना मला कबरीतून आिाज ऐकू आला " मला 
जर का असे होर्णार हे मादहत असत े तर जीि 
धोतयात टाकून भारताला मसाले आर्णायला गेलोच 
नसतो" िास्को दद गामा माझ्याशी खरच बोलला कक 
हा भास होता, आणर्ण भास नसला तर तो असे का 
म्हर्णाला ययाचा षिचार क्र्णभर आला. पर्ण मलस्बनची 
इतर पे्रक्र्णीय स्र्ळे बघणयात हा प्रसंग षिसरून गेले. 

आम्ही एका रात्री मलस्बनला चांगर्लया उपाहारगहृात 
रात्रीच े जेिर्ण घ्यायला गेलो होतो. जेिर्णाला स रुिात 
भोपळयाच्या स पाने झाली. स पाचा पदहला चमचा 
तोंडात ठेिर्लया बरोबरच ते अगदी आळर्णी असून 
त्यात कोठर्लयाही प्रकारच े मसाले ककंव्हा नतखट 
घातलेले नसर्लयाच े लक्ात आले. आम्ही व्हेकेशनिर 
आहोत हे लक्ात घेऊन, कोठर्लयाही गोष्टीचा 
मनःस्ताप करून न घेणयाचे ननघणया पूिीच ठरिले 
होत.े असे अन भि हा निीन देश बघणयाच ेज ेअन भि 
असतात त्यातलाच भाग समजून, मी जरा िेटरची 
गंमत करायच े ठरिले ि त्याला बोलािून म्हंटले " 
िास्को दद गामा मोठा पराक्म करून, सम द्राचा हजारो 
मैलाचा अनतशय धोतयाचा प्रिास करून, मसार्लया 
साठी भारतात येऊन, जहाज भरून अनेक ििे मसाले 
आर्णीत होता. आज मी त्याच्या देशात हजारो मैलाचा 
प्रिास करून आले आहे तर मला असे षिचारािेसे 
िाटत े कक त ेसगळे मसाले गेले क ठे?” रिकबचारा िेटर 
ओशाळलेले हास्य देऊन, खांदे उडित ननघून गेला. 
पर्ण त्या नंतर अचानक मला िास्को दद गामाच्या 

कबरीला भेट ददली होती तवे्हांच ेत्याच ेशब्द आठिले 
ि त्याचा अर्न उमजला.  मसाले नसलेले खाद्य 
पदार्न खार्णाऱ्या आजच्या पोच नगल देशा षिियी तो 
बह धा बोलत असािा! 

आम्ही पोच नगलचा प्रिास संपिून अमेररकेला परतलो 
पर्ण त्या मलस्बनच्या रेस्टोरंटमध्ये मसाले नसर्लयाचे 
काही केर्लया मनातून जात नव्हत.े य रोपमध्ये लोकांना 
मसार्लयाची सिय का झाली नाही, मसाले िापरायच े
त्यांनी का सोडून ददले? यया गोष्टीच े संशोधन 
करायच ेआणर्ण त्याची काररे्ण शोधायच ेठरिले.  

चिदाव्या शतकांत य रोप मध्ये शेतकरी अगदी छोट्या 
जममनीत शेती करीत असत. िारसात जममनीची 
िाटर्णी कररे्ण ययाम ळे खूप कठीर्ण होऊ लागले. 
ययाचा उपाय म्हरू्णन एक निा कायदा करणयात आला 
ज्यात जमीन फतत मोठया म लालाच ममळेल असे 
ठरिणयात आले. अचानक इतर लहान भािंडांना 
उदरननिानह कररे्ण मोठे कठीर्ण होऊ लागले. ही म ले 
क ठलेही काम करायला तयार होती. 

हा काळ धमांधतेचा (डाकन  एजीस) होता. टकीश 
सेलीजक साम्राज्याने इस १०७१ मध्ये जेरुसलेम िर 
आक्मर्ण करून म स्लीम धमी राज्याची स्र्ापना केली. 
णिस्ती धमनग रू यया पषित्र भूमी िर (होली लाँड) प न्हा 
णिस्ती राज्य करणया साठी उत्स क होत ेि त्या साठी 
धमनय ध्ध (क् सेड) करायच्या तयारीला लागले होत.े ही 
धमनय दे्ध इस १०९५ त े १२९१ पयतं चालली.  त्यांना 
स शतत गरीब तरुर्णांची गरज होती. त्यांनी िरील 
तरुर्णांना धमनय द्धात सैननक म्हरू्णन भरती केले. त्या 
काळी सम द्राचा प्रिास अनतशय धोतयाचा होता. शेकडो 
तरुर्ण सम द्रािर ल टारंूशी (पायरेट्स) लढणयात मरर्ण 
पािले. अनेक तरुर्ण गळतया जहाजात ब डून मेले. 
आज श्जरे् क्ोएमशया आहे नतर् पयतं स द्धा येऊ 
शकले नाही. 
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असे हे र्कलेले घायाळ तरुर्ण र्ोडा आराम घेणया 
साठी त्या काळातील णिस्ती बीझनटीन  साम्राज्याची 
राजधानी कोंस्टनटीनोपोल यया शहरात रादहले. यया 
गरीब म लांनी सबंध आय ष्यात कधीही असे ऐवियन, 
अशी समदृ्धी, असे चिदार मसार्लयांनी रंगािलेले खाद्य 
पदार्न बनघतले नव्हते, खार्लले नव्हत.े धमनय द्ध संपर्लया 
िर स्ितःच्या देशांना परतर्लया िर यया तरुर्णांनी 
मसार्लयाच्या पदार्ांच े िर्णनन करून, प्रचार करून, 
य रोपाला मसार्लयाच े िेड लािले. भारतातून मोठया 
प्रमार्णात मसाले रेशीम-मागानने (मसर्लक-रोड) आर्णायला 
स रुिात झाली. आत्ता पयंत हा मागन णखस्त-धमी 
रिकबझनटीन साम्राज्याच्या ताब्यात होता पर्ण ओटोमन 
साम्राज्याने आपले िचनस्ि िाढिायच े स रु केले होत,े 
त्या म ळे हळू हळू कोंस्टनदटनोपोलचा ताबा ओटोमान 
साम्राज्य कड े इ.स. १४५३ साली गेला. आणर्ण टककन श 
व्यापाऱ्यांनी मसार्लयाची ककंमत अनेक पटीने 
िाढिणयास स रुिात केली. शिेटी कंटाळून य रोषपअन 
देशांनी भारतात जाणयाचा जल-मागन शोधणयाच ेधाडस 
घेणयाच ेठरिले. य रोपचा न कताच झालेला सांस्कृनतक 
प नजनन्म (renaissance) पर्ण ययाला कारर्णीभूत 
होता, ज्याच्या म ळे निीन चांगली जहाजे, निीन 
रिकत्रकोर्णी शीड, िगरेै आता उपलब्ध झाले होत.े 
स्पेनची रार्णी इझाबेलाने कोलंबसला जहाजाने सम द्र 
मागानने भारताला जाणया साठी पाठिला. तो भारताच्या 
ऐिजी च कून, आज ज्याला बहामा म्हंटले जात े त्या 
बेटा िर आला ि या बेटाला भारत समजून त्याला 
भेटलेर्लया लोकांना त्याने इंडडअन असे नाि ददले.  
स्पेनला लागून असर्णायान पोच नगल देशाने चार ििानने 
िास्को डी गामाला पाठिला. दक्षक्र्ण आकफ्रकेला िळसा 
घालून, पूिन आकफ्रकेला जािून नंतर तो कालीकटला 
आला ि जहाज भरून मसाले घेिून गेला. जहाजातून 
आर्णलेर्लया मसार्लयाची ककंमत एका सफरीच्या खचान 
पेक्ा ५० पटीने जास्त होती! जरी मसार्लयाची बरीच 
मागर्णी होती पर्ण अजूनही लोकांना त्याची सिय 

झालेली नव्हती. अशी सिंय लागायच्या आधीच ययाच 
काळात शेती मध्ये िेग िेगळया धान्याची आलटून 
पालटून लागिर्ण करून षपक िाढायला स रुिात झाली 
होती ि आता ििनभर षपक होऊ शकत होत.े त्या म ळे 
लोकांना अशा लागिर्णीतून ििनभर अन्न ममळायला 
स रुिात झाली होती. अमेररका खंडातून ब्राझील कडून 
प्रर्मच साखर आर्णायला स रुिात झाली होती ि चीन 
मधून चहा आर्णायला स रुिात झाली होती. लोकांना 
मसार्लयाच्या ऐिजी आता अचानक साखर आणर्ण 
चहाच े िेड लागले होत.े(साखरेच्या धंद्या मध्ये प्रचंड 
फायदा होत असे त्या म ळे डच लोकांनी मॅनहाटन बेट 
स रीनाम देशासाठी षिननमय केले!)  यया िस्तू 
आर्णणयाचा धंदा खूप फायद्याचा झाला होता त्या 
म ळे हळू हळू मसार्लयाची आिड कमी होऊन 
मसार्लयाची जागा आता साखर आणर्ण चहाने घेतली 
आणर्ण “मागर्णी नाही प रिठा नाही”  यया ननयमान सार 
(demand and supply) मसार्लयाच े महत्ि संपले. 
य रोषपअन लोकांना मसार्लयाची गोडी ि सिय 
लागायच्या आधीच अशा ररतीन े मसार्लयाच े पे्रम 
संपले. 
आणर्ण यया सगळया कारर्णां म ळे मला त्या ददिशी 
िास्को दद गामाच्या द ःखात सहभागी होिून, 
मलस्बनला मसाला नसलेले अगदी अळर्णी सूप त्या 
उपाहारगहृात खािे लागले! 

****$**** 
 

गब्बरायि 

जंगलागौरीच ेकरतो मनापासून पूजन  

अबे दोस्तो हटो, मला बोलाित ेहेलन 

 

मेहबूबाला सांगाया लाजू नको मदान 
त झ्या इतकाच प्यारा मला बंदकूछाप जदान 



  

 
47 स्नेहदीप २०१२ 

 
 



  

 
48 स्नेहदीप २०१२ 

 



  

 
49 स्नेहदीप २०१२ 

 



  

 
50 स्नेहदीप २०१२ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
51 स्नेहदीप २०१२ 

बीिरूि सार  

१ मध्यम उकडलेले आणर्ण ककसलेले बीट  

२ कप ताजे खोिलेले खोबरे  

१ दहरिी ममरची  

१ आर्लयाचा बारीक त कडा  

१ चमचा जीरा पािडर 

मीठ, साखर चिीन सार  

 

िरील सिन सादहत्य २ कप पार्णी घालून ममतसर मध्ये 
घालून एकजीि करून घ्या . लागेल तर र्ोड ेपार्णी 
घाला ि गाळून घ्या . त्यात २-३ कप ताक घाला 
.मंद आचिेर ठेिून द्या .१ चमचा जीरा पािडर, मीठ 
ि साखर घालून घ्या . त पाची फोडर्णी  (तूप, जीरा, 
कढीपत्ता आणर्ण दहगं) यया मध्ये घाला  आणर्ण िरून 
कोचर्बंीर घाला. छान ग लाबी रंग येतो. गरमागरम 
प्यायला द्या. 

-मीना बलक ं दी 

बास्केि िाि  

१ मोठ्ठा लांबट बटाटा  

१ चमचा कॉननफ्लािर   

२ र्ेंब लेमन फूड कलर   

२ गाळणया  

प्रर्मं  बटाटयाची साल काढून एकाच ददशेने ककसरे्ण 
,२ त े३ िेळा पाणयातून काढरे्ण.  कापडािर कीस 
कोरडा करून घेरे्ण , त्यात १ चमचा कॉननफ्लािर  ि  
रंग  घालरे्ण.  

१ गाळर्णी तलेात ब डिून घेरे्ण ,त्यात  कीस पसरिून 
घालरे्ण ि द सरी गाळर्णी तलेात ब डिून घेऊन पदहर्लया 
गाळर्णीिर दाबरे्ण. मग त्या गाळणया गरम तलेात 
धरुन गोर्लडन ब्राऊन होऊपयतं तळरे्ण. गाळणया 
बाजूला कररे्ण म्हर्णजे बास्केट तयार होईल. 

त्यांत प्रर्म उकडून मीठ हळद लािलेले कोरड ेछोले, 
त्या नंतर मेद िड्याच ेत कड,े आलू दटतकीच े त कड,े 
शेिप रीच्या प ऱ्यांच ेत कड,े प ददना चटर्णी , चचचं ग ळ 
खजूर चटर्णी ,चाट मसाला ि शेि घालरे्ण. 

पाि ककलो  चतका घेऊन त्यात सधारर्ण १कप दधू 
घालून घ सळरे्ण. त्यात ४ चमचे ककिा गोडसर होईपयतं 
साखर घालरे्ण. त ेदही बास्केट झाकली जाईपयतं  
घालरे्ण ि त्यािर  र्ोड ेलालनतखट, डामळंबाच ेदारे्ण 
आणर्ण कोचर्बंीर घालून खायला देरे्ण. 

-श भदा ददलीप घाटे 
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िेस्िी िोफुिा पराठा  

३ कप कर्णीक  

१ कप ककसलेला टोफू ( हाडन टोफू ) 

१/२ कप बारीक चचरलेली कोचर्बंीर  

१/२ टीस्पून हळद  

१.५ टेबलस्पून आलं, लसून, दहरिीममरची पेस्ट  

१. ५ टेबलस्पून धर्णा श्जरे पूड  

मीठ चिीन सार 

 

िरील सिन सादहत्य एकत्र करून घ्या. लागेल तिेढे 
पार्णी घालून गोळा मभजिा . लहान गोळा घेऊन लाटा 
ि तव्यािर इतर पराठयांसारखे भाजा. गरम गरम 
सव्हन करा. 

- अश्विनी बलक ं दी 

 

 

 

 

भरली कार्लयाषिी भाजी 

८-१० छोटी कारली  

७-८ लसूर्ण पाकळया 

१/२ कांदा चचरून  

स तया खोबऱ्याचा कीस 

धने-श्जरे पािडर  

गरम मसाला   

मीठ चिीप्रमारे्ण 

 

कार्लयानला काप देऊन , रिकबया काढून ममठाच्या पाणयात 
उकडून घ्यािी. िरील सिन मसार्लयाच ेसादहत्य एकत्र 
दळून घ्या. काली रोळीत उपसनू त्यात दळलेला 
मसाला भरा ि दोऱ्याने घट्ट बाधंा. नंतर कढईत 
तलेािर खरपूस परता. एकदम ख सख शीत भाजी तयार 
होईल ि ही ८-१० ददिस दटकेल. 

- प्रनतभा प्र क लकर्णी  
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आंबा नारळ बफी   

४ कप खोिलेला नारळ 

२ कप साखर  

१ कप आंब्याचा रस  

१/२ कप ममर्लक पािडर  

१.५  चमचा षपठीसाखर 

१ चमचा  िेलदोडापूड  

 

िरील सिन सादहत्य एकत्र करून ममश्रर्ण मशजायला 
ठेिा. सारखे ढिळत राहा. ममश्रर्णाचा एक गोळा होऊ 
लागला कक खाली उतरिा. िेलदोडापूड आणर्ण 
षपठीसाखर घालून परत ममतस करा ि तूप लािलेर्लया 
रेिर लगेच िड्या पाडा. २५-३० िड्या होतात. 

- मीना बलक ं दी  

 

 

शंकरपाळी  

१ कप पार्णी  

१ कप साखर  

१ कप तूप/कक्स्को  

२ चमचा  बारीक रिा  

तले तळर्णी करता  

मैदा  

पार्णी, साखर, तूप एकत्र करून मंद आचिेर ठेिा. 
साखर, तूप षिरघळले कक एक उकळी आर्णा. हे ममश्रर्ण 
कोमट झाले कक बसेल तिेढा मैदा घाला आणर्ण २ 
चमच ेबारीक रिा ममतस करा. 

 

प रीच्या कर्णके सारखे घट्ट मभजिा . दोन तासांनी 
ममश्रर्णाच ेगोळे करून पोळया लाटा. स रीने चौकोनी 
शंकरपाळे कापा  ि तळून काढा. हे शंकरपाळे 
ख सख शीत होतात. १ ककलो शंकरपाळे होतात. 

- अश्विनी बलक ं दी  

दही दिुामया वड्या 

१/२ ककलो दही 

१/२ मलटर द ध (दययाच्या समप्रमार्णात) 

१/२ ककलो साखर 

१ ओर्लया नारळाचा खि 

षपस्ता, बदामाच ेकाप  

िेलदोडा पूड  
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दही, द ध ि ओर्लया नारळाचा खि एकत्र करून 
उकळायला ठेिािे. र्ोड ेउकळर्लयािर त्यात साखर 
घालािी. हे ममश्रर्ण आटायला बराच िेळ लागतो. कडा 
स टून आर्लया कक खाली उतरिून प न्हा घोटािे. िड्या 
होतील इतके घट्ट झाले कक त्यात िेलदोडा पूड 
घालािी. ताटाला तूप लाऊन र्ापाव्या ि िरून षपस्ता, 
बदामाच ेकाप लािािे. या िड्या श्रीखंडासारख्या 
लागतात.  

-प्रनतभा प्र क लकर्णी 

कॅ्रनबेरी  िििी  

१२ औस फे्रश कॅ्नबेरी पाकीट   

१ चमचा  श्जरं, र्ोडी श्जरे पािडर  

१/२ चमचा  लाल नतखट  

गूळ, साखर, मीठ चिीन सार  

कोचर्बंीर 

कॅ्नबेरी ममतसरमधून जाड दळून घेरे्ण. पेस्ट करू नये. 

ग ळाच ेप्रमार्ण साखरेपेक्ा जास्त घेरे्ण. दळलेर्लया  
कॅ्नबेरीमध्ये गूळ, साखर, श्जरं,लाल नतखट, जीरा 
पािडर, मीठ घालून एकजीि  कररे्ण.  िर कोचर्बंीर 
घालून खायला द्या .  

-अश्विनी बलक ं दी 

Russian Salad 

Ingredients:  

100 gms each cabbage, carrots, sweet corns, yellow 

capsicum, red capsicum, green or orange capsicum, 
raw mushrooms, pineapple, pomegranate 

250 gms mayonnaise or by taste 

Salt & pepper for seasoning  

 

Method:  

Cut all vegetables & pineapple into small cubes. 
Keep all vegetables except mushrooms on a strainer. 

Place the vegetable strainer on a pot of boiling 

water. Steam vegetables for about 5-7 mins or just 

done. Place all steamed vegetables in a separate 
bowl. Add raw mushrooms, pineapple, and 
pomegranate to the vegetables. Mix mayonnaise 

with all fruits & vegetables. Sprinkle salt & pepper.  
Garnish with pomegranate & mint leaves.  

Best served when cold.  Enjoy 
with burgers or sandwiches of 
your choice 
 

-Aarti Dighe  
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चचत्रकार: ऋचा जोशी 

 

 

 

 

 

 

चचत्रकार: राधा 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
56 स्नेहदीप २०१२ 

राघू 

 

योगेश क लकर्णी 

“राघू, अरे राघू. येतोस न आत? ककती खेळशील? 
संध्याकाळ झाली बघ.” 

“आलोच आई. फतत ५ ममननट. या िेळी खरच 
शेिटच े५.” 

राघू घरात आला तोच दमून भागून. कपड े खेळून 
मळलेले, घामाच्या धारा, पळून पळून धाप लागलेली. 

“ए आई , खूप भूक लागली आहे. मला काहीतरी 
खायला दे आत्ताच्या आत्ता.” 

“बाळ, असं करतात का कधी ? कसा अितार केला 
आहेस बघ बर. बाबा आणर्ण आजोबा येतील इततयात. 
त्यांनी बनघतला न असा अितार तर ... पळ पटकन 
आणर्ण हातपाय ध ऊन, कपड ेबदलून ये बघू.” 

“अरे बापरे ! आजोबांनी असं बनघतलं न तर म्हर्णतील 
– राघिराि आज त म्हाला गोष्ट नाही आणर्ण खाऊही 
नाही. खाऊ िरून आठिलं, आई आज सोनपापडीिाला 
आला होता का गं?” 

“त ला त्या सोनपापडीिार्लयाचं फार िेड. अरे त्याला 
द्यायला ज न्या िस्तू आर्णायच्या क ठून सारख्या? 
म्हरे्ण सोनपापडीिाला. पळ लिकर आणर्ण स्िच्छ 
होऊन श भंकरोती म्हर्णायला बस हे येणयाआधी.” 

खरच फार िेड होतं राघूला त्या सोनपापडीिार्लयाचं. 
तो त्याला मोठा राक्स म्हर्णायचा. गािात राघूच्या 
मत े दोन राक्स , म्हर्णजे राक्सासारखी ददसर्णारी 
मार्णसं होती. एक म्हर्णजे अब्द ल अंडिेाला , ज्याला 
तो उंचीन सार छोटा राक्स म्हर्णायचा, आणर्ण द सरा 

सोनपापडीिाला. सोनपापडीिार्लयाचं बह दा क र्णाला नाि 
मादहत नसािं ककंिा त्याला षिचारणयाची क र्णाची 
दहमंत झाली नसािी. काळाकमभन्न, साडसेहाफ ट उंच, 
चधप्पाड, चेहेऱ्यािर िरं्ण, नेहमी पांढरास्िच्छ झब्बा ि 
लेहंगा घालर्णार. त्याच्या खांद्यािर नेहमी एक मोठ्ठा 
तराजू , तराजूच्या प ढच्या तागडीत चमचमीत 
सोनपापडी आणर्ण मागे एक भली मोठ्ठी काळीशार 
पत्र्याची रंक. गािात तशी ममठाईची फारशी द कान 
नसर्लयान हा सोनपापडीिाला “सोनपापडी घ्या 
हो,सोनपापडी ..लई गोड लई खास . ”असं म्हर्णत 
ननघाला कक त्याची ककतीही भीती िाटत असली तरी 
राघ सह त्याचा प्रत्येक ममत्र हमखास त्यांच्या 
आईिडडलांच्या मागे ती सोनपापडी घेणयाचा हट्ट करीत 
असे. ”राघू..”बाबांच्या हाळीने राघूची ध्यानधारर्णा भंग 
झाली आणर्ण तो हातपाय ध िायला धूम पळाला. 

ददिसामागे ददिस गेले राघू आता शाळेत जाऊ लागला 
होता. उन्हाळे –पािसाळे गेले. श्रािर्णसरी गेर्लया. 
पानगळही आली गेली आणर्ण अशाच एक पानगळीत 
राघूच े आजोबाही गेले. कळणयाच त्याचं िय नव्हतं. 
फतत आता आजोबांच्या गोष्टी नाहीत हे त्याच्या 
मनाच्या क ठर्लयातरी कप्प्यात दडून बसल होतं. 

अशीच एक स टीची द पार बाबांची िामक क्ी चालली 
होती आणर्ण नेमका त्याचं िेळी एक क डम डा ज्योनतिी 
दारी आला. बाबा आजोबांच्या बंगईिर लिंडले होत े
आणर्ण नतच्या कड्यांचा करन करन असा आिाज 
चौसोपीत येत होता. ”भगिान तरेा भला करे 
बच्चा,घरमे कोई बडा है?जा जाके बता बोल के 
इलाहाबाद्से बड े जोशी तरेे घर आये है. हम भूत 
,ितनमान और भषिष्य सब देखत े है. राधे कृष्र्ण !! “ 
आिाज ऐकून बाबाच बाहेर आले. “कोर्ण आहे बाबा? 
काय  काम आहे? ज्योनतिाने परत सगळी कर्ा 
बाबांना ऐकिली. राघूच्या बाबांचा षिविास नव्हता 
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असर्लया गोष्टींिर त्याम ळे त्यांनी त्याला नम्रपरे्ण 
जायला सांचगतले. एिढ्यात आई बाहेर आली. ”अहो 
इततया द पारी आला आहे रिकबचारा क ठून 
कामशरिकबशीकडून. ननदान ग ळ-पाणयाला तरी षिचारा 
त्याला. ममननटभर ऐकून घ्या काय सांगतो त.े” 

“माई तू सती – साषित्री है भगिान से लंबी उमर 
मलखिाके लाई है तेरे पतीकी. बेट तू बडा भाग्यिान 
है. तरेा बच्चा इस घर के भाग्य खोलेगा. पढमलखकर 
बडा अफसर होगा ये. ख द देश षिदेश कक सैर करेगा 
और त म्हेभी करिायेगा. गाडीमे घ मायेगा और पोत े
पोतीओके सार् चैनसे त म ब ढापा रिकबताओगे. अभी 
पच्चीस तीस साल उमर है त म्हारी. ये जोशी 
अंक रनार् कक भषिष्य िार्णी है , न कभी खाली गई 
है न कभी जाएगी. राधे कृष्र्ण ! “ आईने ददलेला 
ग ळपार्णी षपऊन आणर्ण बाबांकडून सव्िा रुपया दक्षक्र्णा 
घेऊन तो गेला. 

राघू शाळेत गेला तरी त्याच्या डोतयातून तो ज्योनतिी 
ककत्येक ददिस जात नव्हता. आपर्ण ऑकफसर झालोय 
, गाडी घेतलीय आणर्ण देशषिदेशात कफरतोय अशी 
स्िप्नं त्याला ककत्येक ददिस पडत होती. परीक्ा 
जिळ आर्लया होत्या. झटकून अभ्यासाला लागायला 
हिं होतं. ऑकफसर व्हायचं होतं ना राघ ला आता. 
म्हर्णता म्हर्णता तो SSC ही झाला. राघू चांगर्लया 
टततयांनी पास झाला होता. ऐपत नसली तरी राघ ला 
कॉलेजात मशकायला प णयाला पाठिायचं बाबांचं घाटत 
होतं. पैशाचा कसाबसा बंदोबस्त झाला आणर्ण राघ चं 
रिकबऱ्हाड स.प महाषिद्यालयाच्या होस्टेलमध्ये हाललं. 
बाबा सोडून गेर्लयािर काही ददिस राघ ला खूप स नं 
स नं िाटत होतं. हळ हळू निे ममत्र जमले. 
अभ्यासाबरोबर धमालही स रु झाली. अशाच एका 
संध्याकाळी राघू रूमिर परतला तोच मशपाई रेतटरांचा  
ननरोप घेऊन आला. क लकर्णी सरांनी ददलेली तार 

राघूने र्रर्रत्या हातांनी उघडली. ’Father not 
feeling well. Start immediately.’ ममळेल त्या 
गाडीन राघूने गािाकड ेधाि घेतली. 

राघू घरी पोहोचला तोपयतं ददिेलागर्णी झाली होती. 
अंधार घराइतकाच घराबाहेरही होता. सिनत्र एक बोचरी 
शांतता पसरली होती. “आई काय झालं ग बाबांना?” 
“काय सांगू बाबा ,गेले ४ मदहने अंर्रुर्णाला णखळून 
आहेत. एक नाही अनेक डॉतटर झाले , गंडा-तािीजही 
करून झाला. प्रकृतीला आराम नाही.” “पर्ण मला 
कळिायच नाहीस इतके ददिस?” “ अरे हेच म्हर्णाले 
कक परीक्ा असत े , अभ्यास असतो. नको बोलािूस 
त्याला. मी बरा होईन लिकरच मग भेटायला जाऊ 
प णयाला तवे्हा सांगू. शेिटी आता डॉतटरांनीच हात 
टेकले तवे्हा मीच सांचगतल शेजारच्या भटांना तार 
करा म्हरू्णन.” बाबांच े हातपाय चारच मदहन्यात खूप 
क्ीर्ण झाले होत.े राघ नं बाबानंा असं कधी बनघतलचं 
नव्हत. त्यांच्या डोतयािरून हात कफरितांना राघ ला 
कसंन सं झालं. बाबांच्या डोळयात राघ ला बघून र्ोडी 
चमक आर्लयासारखं िाटलं आणर्ण त्यांनी काहीतरी 
बोलणयाचाही प्रयत्न केला. त ेजे काय बोलत होत ेत े
जरी कळत नव्यत तरी त्यातून काहीतरी अर्न नतकीच 
ननघत असािा. ती रात्र राघू आणर्ण आईने बह तांश 
जागूनच काढली . 

रात्रीचा अंधार सकाळच्या उजडेात क ठेच पळून गेला 
होता. सूयनककरर्णांनी आकाशातलं उरलं स रलेलं मळभही 
पळिून लािल होत. राघू बाबांजिळ जाऊन ज न्या 
आठिर्णींच्या गोष्टी करत होतं आणर्ण अचानक त्याला 
आठिला तो अलाहाबादद क डम डा ज्योनतिी. 

“बाबा, आठितंय तो ज्योनतिी काय म्हर्णाला होता 
त?े म्हरे्ण अंक रनार् कक भषिष्यिार्णी है. त म्ही २५ ३० 
ििन अजून जगर्णार , जगभर माझ्यासोबत कफरर्णार , 
स न-नातिंड बघर्णार. आठितंय ?” बाबांच े डोळे 
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ल कल कले त्यांनी प न्हा बोलणयाचा प्रयत्न केला. 
यािेळी त्यांच्या बोलणयाचा र्ोडा अर्नही लागत होता. 
द पारपयतं तर त ेजाद ूझार्लयासारखे बोलू लागले होत.े 
आईच्या चेहेरयािर राघूने पदहर्लयांदाच आनंदी भाि 
बनघतले. संध्याकाळी बाबांची मजल लापशी 
षपणयापयंत गेली होती. त्या रात्री राघू आणर्ण आईला 
शांत झोप लागली. प ढच े तीन ददिसही बाबांच्या 
प्रकृतीला र्ोडा आराम होता. त्यांनी राघ शी खूप 
गप्पाही मारर्लयात. डॉतटर येऊन औिध देऊन जात 
होत.े 

“ आई तो सोनपापडीिाला येत नाही का ग आजकाल 
?” राघ ला क र्णास ठाऊक पर्ण तो सोनपापडीिाला 
आठिला ककत्येक ििाननंतर. त्या रात्री त्याच्या 
स्िप्नात सोनपापडीिालाच आला. तोच चहेेरा , तचे 
कपड,े तीच ढब आणर्ण तोच तराजू. फतत फरक होता 
तो प ढर्लया र्ाळीत. त्यात होती ती चमचमर्णारी 
स्िप्न. क र्णाचं मशक्र्ण , क र्णाची गाडी , क र्णाची 
म लंबाळं तर क र्णाची नोकरी. अचानक क ठूनसे राघ ला 
बाबा ददसले. त्या सोनपापडीिार्लयाच्या मागे धािर्णारे 
बाबा. त ेिेड्यासारखे त्याच्या मागे धाित होत.े स्िप्न 
घ्या हो स्िप्न. चमचमर्णारी स्िप्न ... लई गोड.... 
लई खास असं म्हर्णर्णारा तो सोनपापडीिाला आणर्ण 
त्याच्या मागे “ अरे माझ्या राघूची स्िप्न दे रे. त्याचं 
मशक्र्ण , त्याची नोकरी दे रे. त्याचं घरदार ,गाडी 
,बायको म ल , मला सगळ बघायचं आहे. ती स्िप्न 
दे रे मला .... ती स्िप्न दे.” अचानक तो 
सोनपापडीिाला र्ांबला त्याने रं्डगार नजरेने बाबांकडे 
बनघतल , र्ाळीतली म ठभर स्िप्न बाबांच्या हातात 
कोंबली. मागच्या काळयाशार रंकेचं झाकर्ण उघडलं 
आणर्ण काही कळणयाच्या आत त्याच्या मजबूत हातानी 
त्यानी बाबांना त्या रंकेत लोटलं.  रंकेिर प न्हा भला 
मोठ्ठा दगड ठेऊन तो जरू्णकाही झालाच नाही अशा 
अषिभानिात  “ स्िप्न घ्या हो स्िप्न ..... चमचमर्णारी 

स्िप्न.” म्हर्णत ददसेनासा झाला. आईच्या रडणयाने 
राघ ला जग आली. बाबा रात्रीतच कधीतरी गेले होत.े 

नातिेाईकांची गदी झाली. अंत्यसंस्कार पार पडले. 
आईच्या अशंू्रना तर खळ नव्हता. राघू पार स न्न 
झाला होतं. काय होतंय ,काय कराि त्याला काही 
कळत नव्हतं. बाराव्या तरेाव्याच े षिधी झार्लयािर 
नातिेाईकही पांगले. घरात उरले त ेफतत आई आणर्ण 
राघू. अशािेळी राघ ला आठिला तो ज्योनतिी .  

“खोटारड,े पोटभरू क ठले. पैवयाकरता काय िाटे्टल ते 
खोटं बोलतील. म्हरे्ण पाच्चीसतीस साल श्जएंगे. याि 
करतील आणर्ण त्याि. सगळं खोटं. अरे पैसाच 
उकळायचा तर उकळा पर्ण लोकांच्या भािनांशी का 
खेळता? काय अचधकार आहे त म्हाला असं 
फसिणयाचा? मला तो खोटारडा प न्हा क ठे भेटू दे, 
चागलाच धडा मशकितो त्याला.” राघू संतापाने न सता 
ध मसत होता. त्याच्या तोंडून ज्योतीष्याकरता 
मशव्याची लाखोली स रु होती. 

आई राघूच्या जिळ आली , त्याला मायेने जिळ 
घेतलं. डोतयािरून हात कफरित म्हर्णाली “ राघू , का 
बोल लाितोस रे रिकबचाऱ्याला ? अरे  धंदा आहे तो 
त्याचा. काही दोि नाही रे बाबा क र्णाचा... काही दोि 
नाही. प्रत्येकजर्ण आपलं आय ष्य जन्मताच मलहून 
घेऊन येतो ईविराकडून. तू ककंिा मी त ेककती आहे हे 
सांगू शकत नाही रे. सांगू शकतो त ेफतत त ेआय ष्य 
आपर्ण कसं जगलो त.े अरे आपर्ण खरतर त्या 
ज्योनतिाच ेआभारच मानायला हिे. मी त झ्या बाबांना 
चार मदहने प्रत्येक ददिस मरताना बनघतलं आहे. ते 
जगले त ेफतत शेिटच ेचार ददिस. तू त्या भषिष्याची 
आठिर्ण करून ददर्लयािर त्यांना जगणयाची एक निीन 
उमेद ममळाली होती. जगणयाची आशा प न्हा एकदा 
त्यांच्या डोळयात परतली होती. तिेढेच चार ददिस 
जगले रे ,तिेढेच चार ददिस. त्याला दोि देऊ नकोस 
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बाळ ..... क र्णाचाही  दोि नाही .....” राघ ला जार्णिलं 
कक आई खूप मोठी आहे , आभाळाहूनही  मोठी . 
बाबा गेर्लयािर प्रर्मच तो आईच्या क शीत मशरून रडू 
लागला. खूप िेळ रडतच होता ...... 

कर्ा ि मूळसकंर्लपना  - राघिेन्द्र गायकैिारी  

प नःशब्दांकन – योगेश क लकर्णी  

( १९८६ सालची गोष्ट असेल . मी आबासाहेब गरिारे 
कॉलेजला ११ िीत होतो आणर्ण कॉलेजला कर्ाकर्न 
स्पधान होती. मी त्यात नाि ददल पर्ण कर्ा क ठली 
मनात भरत नव्हती. प्रचर्तयश लेखकांच्या लोकांनी  
शंभरिेळा ऐकलेर्लया कर्ा सांगणयात मला रुची 
नव्हती. यािेळी मला भेटला बी.ए. फायनलला  
असलेला राघिेन्द्र. त्यानी त्या रात्री होस्टेलचा गच्चीत 
मला एकट्याला ऐकिलेली ही म ळ कर्ा मी द सऱ्या 
ददिशी शेकडो षिद्याथ्यांसमोर स्पधेत सादर केली ि 
नतला द्षितीय पाररतोषिक ममळाले. माकन  गेले त े
फतत कर्ा प्रचर्तयश लेखकाची नसर्लयाने. आज 
राघिेंद्र माझ्या संपकानत नाही पर्ण ही कर्ा मनात घर 
करून आहे म्हरू्णन प नःसादरीकरर्णाचा हा छोटासा 
प्रामाणर्णक प्रयत्न.)  

************ 

 

अथष 

राजेंद्र क लकर्णी 
 
 
नाही क ठे सापडला, सारे जीिन चालले व्यर्न  
उभे जीिन लािले शोधणयात जीिनाचा अर्न 
 
जीिन असेपयतं सापडत नसतो तो अर्न 
त्याच्या पवचात सांगता येत नाही तो अर्न 

 
कोड्यांच्या उत्तरा सारखा  
पटकन स चत नसतो तो अर्न 
 
खश्जन्याच्या पेटाऱ्यात उचकर्लयासारखा  
शोधून सापडत नसतो तो अर्न 
 
आपले अतीत, आपले सगेसोयरे 
नातसेंबंधातून जोडला जातो तो अर्न 
 
स्ितःच्या भािना, आपलेच आचार षिचार 
स्िान भिातून प्रकट होतो तो अर्न 
  
षपढीजात संस्कार, िडीलधाऱ्यांची मशकिरू्णक 
आकलनातून हृधयात मभनतो तो अर्न 
 
स्ितःबरोबर बाळगलेली तत्िे, षिविासलेली म र्लये  
जपलेर्लया श्रद्धा जो साकारतात तो अर्न 
 
आपर्लयािर पे्रम करर्णारी मार्णसे, ममळालेला स्नेह  
अन भिलेली मार्ण सकी जो स्पशन करत ेतो अर्न 
 
भोगलेले चढ उतार, स्िकष्टातून ममळिलेला आशािाद  
त्यातून जार्णलेले मोल जो दाखितो तो अर्न 
 
जोपासलेली षिनम्रता, समाजाच ेमानलेले ऋर्ण  
कोर्णासाठी तरी केलेला त्याग जे प्रगटतो तो अर्न 
 
काय आले गेले, कोर्णी ककती ददले घेतले 
त लनपत्र ज ळिणयाची गरज भासत नाही  
तेंव्हा मनाला जो आनंद देतो तो अर्न 
 
कोर्णाला दाखिता येत नाही, समजिताही येत नाही 
आपर्णच आपर्लया आय ष्याचा ठरितो तो अर्न 
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स्जनी 

षिनता क लकर्णी 

दीपािलीच्या झगमगाटात, 

तजेाळून गेली शीतहिा 

अिचचत आला माझ्या मनांत, 

अर्ललाउद्दीनचाजादचूा ददिा || 

भोितालच्या ददव्यांना मनोमनी, 

केला क तूहलाने स्पशन 

आहे कसा ददव्यांतला श्जनी, 

घेऊ लागले मीपरामशन 

प्रगटलेदेखािे रंगरिकबरंगी, 

षिषिध आषिष्कार ददव्यांचे 

मागे सािर्लया बह ढंगी, 

अगाध चमत्कार श्जनीच े|| 

आय ष्य स्ित:च ेख शाल जाळून, 

उजळीत होते िाटक र्णी 

क र्णाच्या सरर्णािर मशालपेटिनू , 

ममरित होते ऐट क र्णी 

रेड लाईटची ददिटी िदली, 

दाम करी काम अम ची रीती 

कोसळर्णारी घन-िीजगजनली, 

द ष्ट संहारणया दंड-भेद-नीती || 

काळिंडला होता तोतयासूयन, 

आपर्लयाच कमानच्या ग्रहर्णानं 

चतेिीत होता तारकांनाचंद्र, 

साश्त्िक पे्रमाच्या चांदणयानं 

निी िाट शोधतहोता, 

स्ितंत्रपरे्ण एक काजिा 

काळाक ट्ट मलीन रस्ता, 

छेदत होता ककरर्ण निा 

उधळलेर्लया षपसाट िर्णव्यात, 

िायूमंडळ होत ेप्रक् ब्ध 

तिेर्णा-या ननरांजनाच्या प ढ्यांत, 

मनोिादळही झाले स्तब्ध 

सांज िेळी प्रसन्न समई , 

छेडत होती दीपरागाच्या कळा 

ददव्य श्जनी तो मभडला हृदयी, 

हिा कशास मग झगमग सोहोळा 

(टीप: षिनता क लकर्णी मलणखत यया कषितेचे पूिन प्रकाशन: 
बहृन्महाराष्र ितृ्त, नोव्हे २००९ ) 

  



  

 
61 स्नेहदीप २०१२ 

LoIukrya ,d xko &fp[kynjk R;kpa uko 

 

e/kqfjdk xMdjh 

egkjk’Vª jkT;krhy 

fonHkkZrhy uanuou Eg.kts] FkaM gospa fBdk.k 

fp[kynjk! vejkorh ftYg;krhy gs fBdk.k if'pe 

egkjk’Vªkrhy egkcGs'oj o ekFksjku brdpa izs{k.kh;] 

vkf.k n'kZuh; i;ZVu LFkG vkgs- furkar je.kh; fulxZ 

lkSn;kZlg fudVP;k xkfoyxM] o ujlkGk] ;k izkphu 

fdY;kaeqGs ,d egRokpa ,sfrgkfld fBdk.k Eg.kwugh rs 

izfl) vkgs- rj] egkHkkjr dkGkrhy ijkØeh ikaMokP;k 

okLrO;kus R;kyk ikSjkf.kd lanHkZgh ykHkys vkgsr- 

fp[kynjk fBdk.k vkBorkp] frFkyh xnZ fgjoh oujkÃ] 

o ukxeksMh oG.kkP;k ykylj ik;okVkaoju dsysY;k 

HkVdarhps rs {k.k iqUgk&iqUgk lkn ?kkyq ykxrkr- 

esG?kkVP;k taxyk toG lkriqMk ioZrkP;k iBkjkoj 

olysya gs NksVla&lqcd xko vkgs- bFkY;k fulxkZpa 

yksHklok.ka :iMa eukyk eksgoqu Vkdra- tx.;kP;k 
fuokar {k.kh “kgjkiklwu] xnhZiklwu] flesaVP;k 

taxykiklwu nwj vlysya] nSuafnu thoukrhy 

lq[k&vkuankP;k pkj ?kVdkaP;k dk;e vkBo.khpa gs t.kw 

LoIukrya xko vkgs- 

fp[kynjk o fulxZ lkaSn;Z ;kaps vrwV ukrs vkgs- bFkya 

nkV fgjodap taxy] vkHkkGk”kh Li/kkZ dj.kkjh map&map 

lGlGhr >kMa] fuGs”kkj Mksaxj] eukyk osMkowu 

Vkd.kkÚ;k jkuQqykauh uVysY;k nÚ;k[kksÚ;kaph viwoZrk 

vkf.k] eku osGkohr tk.kkÚ;k bFkY;k u[kjsya ik;okVk! 

ikpawP;k ;k jkukr HkVdarh dj.kkpk eqDr vkuan] bFkY;k 

vksylj ekrhpk eukyk lSjHkSj d:u Vkd.kkjk /kaqn xa/k] 

bFkys eqDr i{kh thou] oU; izk.kh thou] gs lkjs lkSn;Z 

“kCnkr dls eko.kkj \ iF̀ohP;k lkSan;kZps gs lkjs utjk.ks 

{k.kks{k.kh :Ik ikyVwu mHks vlrkr- bFkY;k 

>kMkQwykosyha”kh >kysyh lyxh vkf.k eS=h eukyk d”kh 

?kV~V fcyxwu jkgrs- 

egkHkkjrkP;k dkGkrhy izR;{k ikaMokalg nzkSinhP;k 

okLrO;kua ifo= >kysY;k ikSjkf.kd vkj.;kf;dk o LFky 

n”kZukeqGs R;kgh n`’Vhus gs ,d egRokpa fBdk.k vkgs- 

iqjkru oSHkokps vo”ks’k vaxk[kka|koj ti.kkjs bFkys 

izkphu fdYys] [kksy ik.;kps fuGlj tyk”k;] gs 

lxGpa n”kZuh; vkgs- f”kok;] ;k Hkkxkr >kysya 

ouhdj.k o yxrps vHk;kj.; Hkkjrkrhy lokZr eksBk 

O;k?kz izdYi vkgs- egkHkkjr dkGkr vKkroklkr 

vlrkauk ikaMo gÓkp Hkkxkr okLrO;kyk gksrs- ;k 

fBdk.khp egkijkØeh Hkhekus fdpdkpk o/k dsyk- 

R;ko:u vksG[kyh tk.kkjh Hkhe dqaM] fdpdnjk o 

ikaMokaP;k ukokus vksG[kyh tk.kkjh LFkGs ;sFks vkgsr- 

f”kok;] ;k xkokP;k vkorhHkorhgh vusd lqanj LikWVl~ 

vkgsr- leqnzlikVhiklwu 3664 QqV maphoj vlysya 

fp[kynjk o esG?kkVpa vkj.; c?k.ka gk i;ZVdkapk [kkl 

vkuan&mRlqdrspk fo’k; vkgs- oSjkV gk ;sFkhy izeq[k 

ikWbZaV vlwu] esG?kkVe/khy lokZar Å¡p ¼3884 QqV½ 

Eg.kwu [;kruke vkgs- egkHkkjr dkGkrhy oSjkV jktkph 

uxjh vlysY;k ;k fBdk.kkgwu lq;kZLrkpk utjk.kk 

utjsr lkBowu ?ks.ka gk vuks[kk vuqHko vkgs- bFkY;k 

fulxkZP;k dq”khrhy iapcksy ik¡bZaVP;k njhrua d/kh 

ok?kkph MjdkGh ,sdw ;srs- rj d/kh fccVÓkaps n”kZu gksrs- 

rj d/kh uke”ks’k >kysY;k ika<Ú;k Nkrhph fx/kkMgh 

fnlrkr- ;kf”kok;] ;sFkhy gfjdsu ik¡bZaV] fnif”k[kk 

lSfudh “kkGk] ou foHkkxkps izf”k{k.k egkfo|ky; eadh 

ik¡bZaV] ikp MksaxjkdMÓkaP;k feykQkpk iapcksy ik¡bZaV ---- 

tsFkqu vki.k gkdkjysY;k “kCnkaps izfr/ouh ikposGk ,sdw 

;srkr] gs lkjpa vn~Hkqr vkgs- ;k f”kok;gh f”kolkxj 

ik¡bZaV] dkGk ik.kh ryko] nsoh ik¡bZaV] eks>jh ik¡bZaV] 

jktkik/kh VsdMh] fofo/k tkrhph lqjs[k Qqy>kMs] 

xksjk?kkV ik¡bZaV ;klg fofo/kjaxh fulxZ QqykaP;k 

m/kG.khlg thoukrY;k ^lR;a&f”koe~&lqanje~* ph ;FkkFkZ 

vuqHkwrh iznku dj.kkjs fulxZ lkSan;kZps vn~Hkqr utjk.ks 

rukeukoj tknqbZ Qqadj ?kkyrkr- ;k fBdk.kh 

tyfØMspk vkuan ?ks.;klkBh “kadj ryko o lsekMksg 

vkgs rj] [kxksyizseh Ik;ZVdkalkBh ikSf.kZesP;k e/kkG 

jk=hpa vkdk”k o u{k= n”kZu gk tso<k jksekapd rso<kp 

euksgkjh vuqHko vkgs- vkiY;k leosrP;k jkuosMÓk 

izsfedkalg [kksyxV njhrY;k furG ik.koBÓkr 

vfuokjusus dkslG.kkaj :isjh pkan.ka] R;kojua ljljr 

fu?kqu tk.kkjk ukpjk i{kh] o R;k gsydk.;kua eukr 

mBysys rjax vuqHkok;yk] nwjLFk rkÚ;kapk os/k vkiY;k 

nqfcZ.khrwu ?ksrkauk lkjs vkHkkGp vksatGhr vlY;kpk 

vkHkkl vuqHkok;yk] fp[kynÚ;kryk r:.k fulxZ 

c?kk;yk vkf.k ^;srks dqBqulk okjk] tkrks vaxkyk os<wu 

vax mjrs u vax tkrs vRrj gksÅu----* gh eknd&eksgd 

vuqHkqrh ?;k;yk rjh] d/khrjh izokli{kh gksÅu ;sFks 

;k;ykpa goa-------------------- 
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आयनषिॅन 70.3 
 
प्रसाद पानिलकर  

 
 
२८ ऑतटोबर २०१२ रोजी मी ‘आयननमॅन 

70.3’ (‘Ironman 70.3’) ककंिा “70.3” ही स्पधान 
यशस्िीपरे्ण पूर्णन केली. स्पधान पूर्णन करायला मला ७ 
जास ४२ ममननटे आणर्ण १३ सेकंद लागले. एकूर्ण 
२५२७ लोकांनी या स्पधेत भाग घेतला होता यया सिन 
स्पधनकात फतत ४ भारतीय होते, आणर्ण ऑश्स्टनहून 
फतत मी एकटाच भारतीय आणर्ण मराठी! 

अंनतमरेिा (Fihish Line) मी पार केली 
खरी, पर्ण जेव्हा मी माझ्या पत्नीला, ननिेददताला, घट्ट 
जिळ घेतले तवे्हाच माझ्यासाठी ही स्पधान पूर्णन झाली. 
ननिेददताने माझ्यािर षिविास दाखिून मला यया 
स्पधेत भाग घ्यायला मंजूरी ददली आणर्ण प्रचंड 
सहकायन केले. त्याचबरोबर आमची म ले, नील (९ ििे) 
आणर्ण षप्रया (३ ििे), नातिेाईक मंडळी ि अक्रश: 
शेकडो ममत्रमंडळींनी ददलेले प्रोत्साहन आणर्ण 
श भेच्छांम ळेच मी ही स्पधान पूर्णन करू शकलो. यया 
सिांचा मी आभारी आणर्ण ऋर्णी आहे.  

सिनप्रर्म यया स्पधेच ेस्िरूप लक्ात घेऊ या. 
या स्पधेत, स्पधनकाला ७०.३ मैल एिढे अंतर पूर्णन 
करायच ेअसते. ही स्पधान हा रायर्लॉन (Triathlon) 
चा प्रकार असर्लयाने यात ३ िेगिेगळे खेळाच े प्रकार 
आहेत: पोहरे्ण (१.२ मैल), सायकमलगं• (५६ मैल) 
आणर्ण धािरे्ण (१३.१ मैल ककंिा ‘हाफ-मॅरेर्ॉन’) = 
एकूर्ण ७०.३ मैल!!! (मेदरक प्रमार्णात: पोहरे्ण 
(जिळजिळ २ कक.मी), सायकमलगं (जिळ जिळ ९० 
कक.मी) आणर्ण धािरे्ण (जिळ जिळ २१ कक.मी) = 
एकूर्ण जिळ जिळ ११३ कक.मी). या सिन गोष्टी 
एकापाठोपाठ एक करून कमीत कमी िेळात सगळे 
अंतर पूर्णन करायच.े  

र्ोडतयात ‘आयननमॅन’ ही कर्णखरपर्णा मसद्ध 
करणयाची पररक्ा (Endurance Test) आहे आणर्ण हा 
कर्णखरपर्णा फतत शारीररक (Physical) 

नसून,मानमसक (Psychological) पर्ण आहे हे 
षिसरून चालर्णार नाही.  

गेर्लया ििी, एषप्रल मदहन्यात (२०११), 
ननिेददताच्या आग्रहािरून मी Nitro Swimming 
Club मध्ये कफ्र-स्टाईल पोहायला मशकलो. आम्हा 
दोघांनाही अंदाजे द सरीत असर्लयापासून पोहता येत 
होते. मात्र त े म्हर्णजे भारतात सिनसाधारर्ण परे्ण 
पोहतात तसे - डोके पाणयािर ठेिून मान इकड ेनतकडे 
हलित पोहतात तसे. जर खूप अंतर पोहून जायचे 
असेल तर ही पद्धत फारशी उपयोगी नाही. आम्हाला 
दोघांनाही पोहता येत असर्लयाने कफ्र-स्टाईल च े तंत्र 
अिगत करायला फार िेळ लागला नाही.  

ऑगस्ट मदहन्यात ‘अाँडरसन ममल ममनी 
रायर्लॉन’ (Anderson Mill Mini Triathlon) ची 
जादहरात पादहली. स्पधान १७ सप्टेंबरला होती. ३०० 
मीटर पोहरे्ण+ १ मैल सायकमलगं + १ मैल धािरे्ण 
असे यया स्पधेच े स्िरूप. आम्ही नील ला (तवे्हा ८ 
ििे) या स्पधेत भाग घ्यायला सांचगतले. नीलला 
सोबत म्हरू्णन मी ही त्याच्याबरोबर यया ‘ममनी 
रायर्लॉन’ मध्ये सहभागी होणयाच े ठरषिले. स्पधान 
झार्लयािर त्या ददिशी घरी आर्लयािर रायर्लॉन 
स्पधेषिियी जास्त मादहती ममळिली.  
रायर्लॉन’च ेम ख्यत्िे २ प्रकार असतात: 
१. श्स्प्रंट रायर्लॉन (Sprint Triathlon): ७५० मी. 
पोहरे्ण + २०कक.मी सायकमलगं + ५ कक.मी धािरे्ण 

२. ऑमलषंपक रायर्लॉन (Olympic Triathlon): 
१५०० मी. पोहरे्ण+४०कक.मी सायकमलगं+१० कक.मी 
धािरे्ण 

‘Capital of Texas Triathlon’ ही 
ऑश्स्टनची सिानत प्रमसद्ध रायर्लॉन. प ढे २८ मे, 
२०१२ रोजी मी या स्पधेत भाग घेिून ‘ऑमलषंपक 
रायर्लॉन’ ३ तास ५६ मम. ४५ सेकंदात पूर्णन केली. 
ऑमलषंपक रायर्लॉन झार्लयािर मात्र िेध लागले त े
‘आयननमॅन 70.3’ च.े त्या साठी मी YMCA मध्ये 
केसी (Casey) कडून रेननगं घ्यायच ेठरषिले. आम्ही 
केसीला भेटून आलो आणर्ण नतचा सर्लला घेतला. १ 
ज लै पासून केसी कड ेमाझ ेरेननगं स रु झाले. आमचा 
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१०-१२ लोकांचा ग्र प होता. आठिड्यातून एकदा 
सकाळी सहा िाजता जमून दीड तास पळायचे. मग 
द सऱ्या ददिशी संध्याकाळी ७ त े८.३० श्स्र्र सायकल 
(Spin Bike) चालिायची ि प ढच्या ददिशी रात्री ८ त े
९ िाजता पोहायच े-असे हे प्रमशक्र्ण. हे सगळे कमी 
की काय म्हरू्णन केसी होमिकन  द्यायची (उदा. 
शननिारी ३० -४० मैल सायकमलगं करून या ककंिा ८-
१० मैल धािून या, िगैरे). नतने स रुिातीलाच 
सांचगतले होत ेकी, ज्या गोष्टी त म्ही स्ित:हून 
करर्णार नाही, त्या ती आमच्याकडून करून घेर्णार 
आहे म्हरू्णन. केसीच्या यया प्रमशक्र्णाचा एक फायदा 
असा झाला की मला आता – ‘काय खायचे, ककती 
खायचे, कधी खायचे’ याच ेमागनदशनन होते. मी पूर्णन 
शाकाहारी असर्लयाने अनेक बंधने होती. त्याम ळे 
ननिेददताच ेकाम िाढले. दररोज ताजा स्ियंपाक िेळेत 
खारे्ण आिवयक होते. माझ्या अपेक्ा नव्हत्या, पर्ण 
ननिेददता ह रुप घेऊन दररोज पोळया-भाज्या िगैरे 
करत होती. दधू-फळे-स कामेिा िगैरेचा ख राक चालू 
होताच. म्हर्णता म्हर्णता माझा व्यायाम िाढू लागला. 
सकाळी एक तर कधीतरी दीड तास धािरे्ण/सायकमलगं 
तर आठिड्यातून ३-४ िेळा संध्याकाळी ४० ममननटे 
पोहरे्ण हे अंगिळर्णी पडले. शननिारी मोठा टप्पा 
गाठायच्या दृष्टीने व्यायाम, तर रषििारी षिश्रांती असे 
हे िेळापत्रक.  

३ मदहने भरपूर सराि केर्लयानंतर १३ 
ऑतटोबर २०१२, ला मी ‘आयननमॅन 70.3’ च े१०० 
टतके अंतर पूर्णन केले - त ेकरताना मला पािरे्ण आठ 
तास लागले आणर्ण मोठा अन भि ममळाला. माझी ही 
रंगीत तालीम झार्लयािर बऱ्याच जर्णांनी मला प्रव न 
षिचारला की मी त्या सहा-आठ तासात कसला षिचार 
करतो? त्याच ेउत्तर द्यायच ेझाले तर पूर्णनिेळ मी 
सकारात्मक षिचार करतो. त्यासाठी आिडीच्या 
गोष्टींचा/छंदांचा षिचार कररे्ण, आिडीची स्फूती गीत े
/गार्णी ग र्णग र्णरे्ण (उर्ललेख करणया जोगे गारे्ण म्हर्णजे 
‘चक दे इंडडया’ मधील 'क छ कररये- क छ 
कररये'),आिडीच्या चचत्रपटातील दृष्येआठिरे्ण, आणर्ण हे 
सगळे कमी पडले तर चतक ददिसाढिळया उघड्या 

डोळयांनी स्िप्ने बघरे्ण (उदा. मला खेळाची आिड 
आहे म्हरू्णन, माझी स्िप्ने म्हर्णजे मी सचचन 
तेंडूलकर बरोबर िानखेडिेर कक्केट, तर रॉजर फेडरर 
बरोबर षिम्बर्लडन,ककंिा टायगर ि डस बरोबर मास्टसन 
खेळतोय िगैरे..) र्ोडतयात कधीही ‘मी दमलोय’ असे 
च क नही िाटले नाही पादहजे. ‘आयननमॅन’ हा शारीररक 
तसेच मानमसक कर्णखरपर्णाचा मसद्ध करणयाचा खेळ 
आहे. कदाचचत मानमसक कर्णखरपर्णा शारीररक 
कर्णखरपर्णापेक्ा जास्त असािा लागतो आणर्ण हा 
मानमसक कर्णखरपर्णा केिळ होकारार्ी प्रितृ्ती ठेिूनच 
येतो. जसे कोर्णतेही मोठे काम करताना आपर्ण 
माईलस्टोन ककंिा टप्पे ठरषितो आणर्ण एका िेळी एक 
या प्रमारे्ण त ेटप्पे गाठणयाचा प्रयत्न करतो, तसेच 
टप्पे रायर्लॉनच्या तयारीसाठी मलहून ठेिािेत.एकदा 
तो टप्पा गाठला की प ढचा टप्पा आणर्ण त्याम ळे 
आपर्ण स रिातीला अशतय िाटर्णारे काम पूर्णन करून 
शकतो. ‘70.3’ असो ककंिा‘श्स्प्रंट रायर्लॉन’, 
आपर्लयाला झपेतील असे टप्पे ठरिायच ेआणर्ण एक 
एक पूर्णन करत जायचे. त्याम ळे स्पधेच्या ददिशी 
मनाला एकच गोष्ट सांगायचीः हे आधी मी केले आहे 
आणर्ण आता मला हे सहज शतय आहे.  

प ढे २ आठिड्यांनी, श क्िार सधं्याकाळ पासून 
नातिेाईक ि ममत्रमंडळींच ेश भेच्छांसाठी फोन येत 
होते. माझ्यािर मानमसक दबाि हळूहळू िाढू लागला. 
शननिारी स्पधेच्या दठकार्णी रश्जस्रेशन (नोंदर्णी) 
करणयाकररता घरातून ननघताना मला धडाधडा रडू 
कोसळले. हे असे काय होतय त ेमला कळत नव्हते. 
ननिेददता समोरच होती, नतने मला घट्ट जिळ घेतले. 
प्रचंड मानमसक तार्णाम ळे हे असे झाले होत.े हे दडपर्ण 
अपयश येणयाच्या भीतीच ेहोते --अनेक ममत्र-
मंडळीआणर्ण नातिेाईक यांच्या अपेक्ा मला पूर्णन 
करायच्या होत्या. सकाळी साड ेदहा िाजता स्पधेच्या 
दठकार्णी पोहचलो. भरपूर गदी होती. स्पधेत एकूर्ण 
२५०० खेळाडूनंी भाग घेतला होता. या सिांना 
संध्याकाळी ५ िाजेपयतं नोंदर्णी करून सायकल 
स्पधेच्या दठकार्णी जमा कररे्ण बंधनकारक होते. प्रयेक 
खेळाडू बरोबर १-२ क ट ंरिकबय ककंिा ममत्रमंडळी होती. 
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भीती आणर्ण उत्साहाच ेत ेिातािरर्ण होते. नोंदर्णी 
कायानलयात गेलो. नतरे् प्रचंड गदी होती. इरे् मला 
माझा नंबर, टी-शटन, टायममगं चचप आणर्ण श्स्िममगं 
कॅप ममळाली.  

रषििार २८ ऑतटोबर, २०१२ - शेिटी 
स्पधेचा ददिस उजाडला. मी पहाटे चारला उठलो. 
पहाटे सव्िा पाच िाजता मी ननिेददताला उठिले. 
आमच ेआिरून झार्लयािर पहाटे ५.४० िाजता षप्रयाला 
गाडीत ठेिून आम्ही पािरे्णसहाला अंधारात घर सोडले. 
नील ममत्राकड ेझोपायला गेला असर्लयाने आमच्या 
बरोबर नव्हता. घरातून ननघतांना ननिेददताने हातािर 
दही टेकिले. गाडी हायिेिर लागली आणर्ण मन 
भूतकाळात गेले. गेले ककत्येक ददिस घेतलेले कष्ट, 
घरातर्लया मंडळींनी माझ्यासाठी केलेला त्याग,त्यांच्या, 
ममत्रमंडळी ि नातिेाईकांच्या श भेच्छा आता कामी 
येर्णार होत्या.  

अंदाजे सकाळी ६.१० िाजता आम्ही स्पधेच्या 
दठकार्णी पोहोचलो. पाककंग लॉटमध्ये प्रचंड गदी 
होती.गाडी बाहेर उतरलो तवे्हा भयानक रं्डी होती. 
जिळजिळ सिन खेळाडूनंी िेटसूट घातला होता.या 
दठकार्णाहून दीड मैल दरू असलेर्लया जलाशयाकड े- 
डकेर लेक (Decker Lake) - जाणयासाठी 
संयोजकांनी चाटनर बसची सोय केली होती. बसमध्ये 
बसणयासाठी खूपच लांब रांग होती. सिन काही 
मशस्तीने चालू होत.ेर्ोड्या िेळाने आमचा नंबर आला 
आणर्ण आम्ही जलाशयाकड ेमागनस्र् झालो. षप्रया 
एिढ्या रं्डीत ननिेददताच्या खांद्यािर झोपली होती. 
सकाळी ७.१० िाजता सायकली ठेिलेला भाग 
स्पधनकांना बंद करणयात आला आणर्ण सिन स्पधनकांना 
पाणयाकड ेजाणयास सांगणयात आाले. बऱ्यापैकी उतरर्ण 
उतरून आम्ही पाणयाजिळ पोहोचलो. सव्िा सात 
िाजले होत.े पर्ण बऱ्यापैकी अंधार होता. रं्डी तर 
षिचारूच नका. अजून १५ ममननटांनी व्यािसानयक 
खेळाडू (Professional Athletes) स्पधान सूरू करर्णार 
होते. लाऊड स्पीकरिरून अनेक सूचनांचा भडडमार 
होता होता. ७ िाजून २५ ममननटांनी एका शाळेतील 

म लीने राष्रगीत गायले आणर्ण स्पधान स रु झाली असे 
जाहीर करणयात आले. बरोबर िेळेत म्हर्णजे ७.३० िा. 
व्यािसानयक प रुिांनी पोहायला स रुिात केली आणर्ण ५ 
ममननटांनी व्यािसानयक श्स्त्रया पाणयात पोहू लागर्लया. 
त्या नंतर दर ५ ममननटांनी ५ ििे फरक असलेला 
ियोगट (उदा. २५-२९, ३०-३४, ३५-३९, ४०-४४) प रुि-
श्स्त्रया-प रुि-श्स्त्रया या गटिारीने पाणयात उतरू 
लागले. अंदाजे १५० जर्ण माझ्या गटात होत.े माझी 
पोहरे्ण स रु होणयाची िेळ सकाळी ८ िा. ०५ मम. अशी 
होती. पर्ण १० ममननटे आधीच गटाने उभे रहायच े
होते. त्याम ळे योग्य िेळ आर्लयािर मी माझ ेजॅकेट, 
टी-शटन, जीन्स उतरिली आणर्ण ननिेददताला ददली.आता 
अंगािर फतत पोहणयाची चड्डी. मरर्णाच्या रं्डीत 
फतत १० ममननटे काढायची होती.अंगातील गमी 
िाढषिणयासाठी मी जागेिरच उड्या मारत होतो. 
पाणयात उतरणयाआधी ननिेददताला टाळी देऊन ननरोप 
घेतला आणर्ण सकाळी ८ िा. ०२ ममननटांनी पाणयात 
उतरलो.पार्णी त लनेने कमी गार होत ेत्याम ळे बरे 
िाटले. सूयन काही ममननटांपूिीच उगिला होता. 
लाऊडस्पीकरिर आमच्या गटाची मादहती देरे्ण चालू 
होते. ८ िा. ४ मम. ५५ सेकंद. ननिेदन करर्णाऱ्या 
मार्णसाने काऊंडडाऊन स रु केले तसे खेळाडू आणर्ण 
त्यांच्या काठािरच्या समर्नकांनी त्याच्या आिाजात 
आिाज ममळिला.. . . 5  -  4  -  3  -  2  -  1 
... 

‘िेडात दौडले िीर मराठे सात’ या 
उततीप्रमारे्ण मी ही देिाच ेनाि घेऊन स्ित:ला 
पाणयात प ढे झोकून ददले. १.२ मैल (जिळजिळ २ 
ककमी. अंतर पोहायच ेहोते). आमच्या गटातील जोरात 
पोहर्णारे खेळाडू म्हर्णता म्हर्णता प ढे ननघून गेले. मी 
आणर्ण इतर काही स्पधनकांनीही हळूहळू पार्णी कापायला 
स रुिात केली. मी आता पोहत प ढे ननघालो. एव्हाना 
मी ख रे्णच ेबरेच पांढरे फ गे मागे टाकले होत.े र्ोड्या 
िेळाने दरूिर अंनतम रेिेची कमान ददसू 
लागली.अंतरखूप होत ेपर्ण आता लिकरात लिकर 
नतरे् जायच ेहोते. एव्हाना शरीर गरम (warmed up) 
झार्लयाने पोहायचा िेगही बऱ्यापैकी िाढला होता. 
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शेिटी एकदाचा अंनतम रेिेजिळ पोहोचलो आणर्ण काठ 
जिळ आर्लयािर पाणयातून धाित धाित कमानी 
खालून आलो. बाहेर अजूनही खूप रं्डी होती (४०0F 
ककंिा ४.५0 C). ननिेददता षप्रयाला घेऊन माझी िाट 
बघत होती. मला हे अंतर कापायला सव्िा तास 
लागला. ननिेददता ख ि होऊन ‘ग ड जॉब प्रसाद - ग ड 
जॉब’ओरडून मला प्रोत्साहन देत होती. मी नतला टाळी 
देऊन धाित धाित माझ्या सायकल ठेिणयाच्या 
जागेकड ेगेलो. ननिेददता पर्ण षप्रयाला घेऊन 
क ं पर्णाच्या बाजूने सािकाश चालत आली. सायकल 
जिळ आर्लयािर मी पटापट टॉिेलने अंग 
प सले.बननयान/टी-शटन चढिला. पायात बूट घालून 
सगळयात शेिटी हात मोजे चढिले आणर्ण ननिेददता 
‘बाय-बाय’ म्हरू्णन सायकल उचलून सायकमलगंच्या 
स रिातीच्या रेिेकड ेननघालो.  

परत एकदा देिाच े नाि घेऊन माझी ५६ 
मैलाची (जिळजिळ ९० कक.मी.) सायकल यात्रा स रु 
झाली. एव्हाना सकाळच े पािरे्ण दहा िाजले होते. 
मस्त उन पडले होते. तरीपर्ण हिेत कमालीचा गारिा 
होता. एका तासाने मी १५ मलैाच्या पाटीजिळ होतो. 
मला माझा िेग कळला. सरािाच्या काळात माझा िेग 
ताशी १४ मैल असे, आज िेग जरासा जास्त होता. 
दर १२ मैलाला पार्णी/गेटोरेड ि खाणयाचा स्टॉल 
होता.कफरती स्िच्छतागहेृपर्ण होती. मी पदहर्लया 
स्टॉलिर काहीही घेतले नाही. माझ्याकडची पाणयाची 
ि गेटोरेडची बाटली फतत ननश्म्मच संपली होती. एक 
तास झार्लयािर मागे टी-शटनच्या णखशात हात घालून 
एनजी जेल काढले ि खार्लले. या नंतर प्रत्येक 
अध्यानतासाला एक,या दहशोबाने उरलेली जेल संपिली. 
हा सगळा सराि मी गेले काही आठिड े केला 
होता.त्याम ळे यात निीन काही नव्हते. प ढे २४ 
मैलािर असलेर्लया ‘फ ड-डरकं स्टॉल’ िर र्ांबून पार्णी 
ि गेटोरेडच्या नव्या बाटर्लया घेतर्लया. अजूनही 
बार्रूमला जािेसे िाटत नव्हत े म्हरू्णन तसाच प ढे 
ननघालो. एव्हाना सूयन बऱ्यापैकी िर आला होता. 
तसेच शरीरही गरम (warmed up) झार्लयाने आता 
रं्डी एिढी िाजत नव्हती. ३ तासाने मी ४५ मैलाची 

पाटी मागे सोडली आणर्ण प ढे उतारािरच्या एका 
िळर्णािर पडता पडता िाचलो.र्ोड्याच िेळात ४८ 
मैलािरचा चौर्ा आणर्ण शेिटचा ‘फ ड-डरकं-स्टॉल’ 
आला. इरे् मी परत एकदा र्ाबंून पार्णी ि गेटोरेडच्या 
बाटर्लया घेतर्लया आणर्ण स्िच्छतागहृाचा िापर करून 
घेतला. ताजेतिाने झार्लयासारखे िाटले. आता शेिटचा 
टप्पा स रु झाला. शेिटच े ८ मैल...या टप्प्यात मी 
बऱ्याच स्पधनकांना मागे टाकले. ५० मैलाच्या पाटीनंतर 
बऱ्यापैकी चढर्ण होते. र्ोड्याच िेळात ५५ मैल पूर्णन 
झाले. आता शेिटचा मैल. यया िेळेला मी ऑश्स्टन 
दहदं ूमददराच्या समोरून जात होतो. बाहेरूनच देिाला 
नमस्कार केला आणर्ण प ढच्या काही ममनीटातच माझी 
५६ मैलाची (जिळ जिळ ९० कक.मी.) सायकल सफर 
पूर्णन झाली.  

एव्हाना तपमान ६४० F ककंिा १८०C झाले 
होते. सायकमलगंचा टी-शटन काढून पळणयासाठीचा टी-
शटन अंगािर चढिला आणर्ण पटकन एनजीबार खात 
खातच स्पधेतला शेिटचा टप्पा म्हर्णजे ‘हाफ-मॅरेर्ॉन’ 
(१३.१ मैल ककंिा २१ कक.मी.) धािायला स रुिात केली. 
म्हर्णता म्हर्णता मी २ मैल परू्णन केले ि पदहर्लया 
फेरीतला परतीचा प्रिास स रु झाला. परत एकदा 
इनडोअर स्टेडडयमच्या (४ मैल टप्पा) जिळ आलो 
तवे्हा माझी प्रमशक्क केसी ददसली. नतने ओरडून 
प्रोत्साहन ददले. मी नतचे धािता धािताच आभार 
मानले. नाही म्हटले तरी नतच्या प्रमशक्र्णाचा खूप 
फायदा झाला होता. मी ज ने ददिस आठिले. आम्ही 
सकाळी ६ िाजता मैदानात धािणयासाठी हजर रहात 
असू. त्यासाठी मला पहाटे सव्िा पाच िाजता उठून 
बे्रकफास्ट करािा लागे. केसीचे प्रमशक्र्ण घेतले नसत े
तर मी या जन्मात व्यायामासाठी पहाटे पाच-
सव्िापाचला उठलो नसतो.  

माझी धािणयाची द सरी फेरी आता स रु झाली 
होती. पार्णी-गेटोरेट मी एक-आड-एक स्टॉर्लसिरून घेत 
होतो. केळी, संत्री -मोसंबी,एनजी जेल .. खाणयाचीही 
रेलचले होती. मी धािता धािता खारे्ण पर्ण खात 
होतो. त मची कामचगरी चागंली होणयासाठी पार्णी, 
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गेटोरेड, खारे्ण या गोष्टी फार महत्िाच्या आहेत. मी 
या िेळेला योग्य समन्िय साधला होता. द सऱ्या 
फेरीचा माझा परतीचा प्रिास स रु झाला.स्टेडडयमच्या 
जिळ आर्लयािर परत एकदा केसी ददसली नतला टाळी 
देऊन प ढे धाित गेलो तर काय आव चयन. माझ ेकाही 
ममत्रमंडळी मला प्रोत्साहन देत ओरडत होते. त्यांनाही 
टाळया देत माझी नतसरी आणर्ण शेिटची फेरी स रु 
केली. र्ोड्या िेळाने खऱ्या अर्ानने स्पधेचा अखेरचा 
टप्पा स रु झाला. शेिटच े २+ मैल... धािरे्ण चालूच 
ठेिले. या शेिटच्या टप्प्यात धाित असताना मला 
षिरुद्ध ददशेन एक अपंग स्पधनक धाित येताना 
ददसला. या स्पधनकाचा एक पाय कृरिकत्रम होता. मी 
दचकलोच. त्या स्पधनकाची दांडगी इच्छाशतती आणर्ण 
यया स्पधेसाठी त्याने घेतलेर्लया कष्टाच ेकौत क िाटले. 
र्ोड े प ढे गेर्लयािर मला त्या खेळाडूशी संिाद न 
केर्लयाबद्दल रूखरूख लागली. जरी आम्ही एकमेकांच्या 
षिरुद्ध ददशेने धाित होतो तरी मी र्ांबून त्यांचे 
कौतूक करायला हिे होत.े  

आता शेिटचा १ मैल.... अजून प ढे आलो 
तर काय आव चयन. आमची ममत्र मंडळी एक एक करून 
ददसू लागली. शेिटच्या िळर्णािर तर ममत्रमंडळींची 
प्रचंड गदी. ‘Prasad Panwalker - Ironman 70.3 
Congratulations !!!’ असा मोठा बॅनर ननिेददताने 
बनिून आर्णला होता. सिन ममत्र मंडळींना टाटा करत 
मी स्टेडडयमकड ेआत जाणयाचा रस्ता धरला, तशी 
आमची सिन ममत्रमंडळी जिळच्या दरिाज्याने 
स्टेडडयममध्ये धािली. एक पूलाखालून धाित धाित 
जाऊन मी स्टेडडयममध्ये प्रिेश केला आणर्ण मला 
माझ्या नािाची घोिर्णा स्टेडडयममध्ये होत असर्लयाच े
कळले. समोर अंनतम रेिेची कमान. . . काही 
सेकंदांचा अिधी. . . म्हर्णता म्हर्णता मी अंनतम 
रेिेची कमान ओलांडली आणर्ण उपश्स्र्तांकड ेबघत 
आभारप्रदमशनत केले. समोरच असलेर्लया स्ियंसेिकाने 
माझ्या गळयात पदक घातले तर द सऱ्या स्ियंसेिकाने 
‘Austin - Ironman 70.3’ छापलेली टोपी ददली. 
नतसऱ्या स्ियंसेिकाने मला िैद्यकीय मदत हिी आहे 
का याची षिचारपूस केली. मी सगळयांच ेआभार 
मानत ठीक आहे असे सांचगतले आणर्ण मागे बनघतले. 
. . ननिेददता मधर्लया द भाजकाच्या पमलकड ेएकदम 
जिळ येऊन उभी होती. मी नतला घट्ट जिळ घेतले. 
ननिेददताला आनंदाशू्र आिरेनासे झाले. माझ ेही डोळे 
क्र्णभरासाठी पार्णािले.  

मी ‘Ironman 70.3’ झालो होतो. 
ननिेददताच्या सहकायाननेच त ेशतय झाले. त्याम ळे 
माझ्या गळयातले पदक काढून मी त ेनतच्या गळयात 
घातले. मला ‘Iron Man’ बनिताना ती खंबीरपरे्ण 
माझ्यामागे उभी होती. गंमतीत काही ममत्रांनी नतला 
‘Iron Lady’ ही पदिी देऊ केली. मी आता आमच्या 
ममत्रमंडळींना भेटणयासाठी द भाजकाच्या द सऱ्या बाजूला 
जाणयासाठी ननघालो. सिन ममत्रमंडळींनी जोरदार 
अमभनंदन केले. माझ्यासाठी बनिलेले अनेक षिनोदी 
बॅनसन बघायला ममळाले. बरेच ग्र प फोटो झाले. 
िातािरर्णात प्रचंड उत्साह होता. सकाळी ८ िाजून ५ 
ममननटांनी स रु झालेली स्पधान मी द पारी ३ िाजून ५० 
ममननटांनी तब्बल ७ तास ४३ मम.१२ सेकंदांनी पूर्णन 
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केली. देिाच्या कृपेने स्पधान ननषिनघ्नपरे्ण पार पडली. 
सिन ममत्रमंडळींनी र्ोड्या िेळाने ननरोप घेतला. 
ननिेददताने माझ्या दोन्ही बदहर्णींना ि नतच्या भािाला 
फोनिरून नव्या ‘आयननमॅन’बद्दल मादहती ददली. परत 
एकदा अमभनंदनाचा ििानि झाला. सायकल गाडीत 
ठेिून आम्ही ऑश्स्टन दहदं ूमंददरात गेलो. देिाच ेदशनन 
घेऊन मगच घराकड ेप्रयार्ण केले.  

घरात आर्लयािर परत एकदा आव चयानचा 
धतका. बरीच ममत्रमंडळी अगोदरपासून घरात 
उपश्स्र्त होती. ‘Surprise!!!’ मगाशी स्टेडडयममध्ये 
पादहलेले सिन बॅनसन आता घरातील मभतंीिर लािलेले 
होते. जेिर्णाच्या टेबलािर एक स ंदर असा केक होता 
ि त्या केकच े डडझाईन ‘Prasad Panwalker - 
Ironman 70.3 Congratulations !!!’ यया बॅनर 
सारखेच होते. हा केक आमच्या एका मैरिकत्रर्णीने 
बनिला होता. केकिर ऑमलषंपक टॉचन सारखी ऐक 
मेर्णबत्ती लािणयात आली. लहान म लांनी मेर्णबत्ती 
फ ं कर्लयािर केक कापणयात आला.ज्या ममत्रमंडळींना 
इतर काही कारर्णाम ळे स्टेडडयमिर यायला जमले 
नव्हते, त्यांनी आिजूनन संध्याकाळी आमच्याकड ेयेऊन 
माझ ेअमभनंदन केले.  

आमच्या बऱ्याच ममत्रमंडळींनी तर प ढील ििी 
रायर्लॉन मध्ये भाग घेणयाचा संकर्लप केला आहे. 
त म्हाला जर असे काही करािेसे िाटले तर माझ्याशी 
जरुर संपकन  साधा. मी पदहर्लयापासून त म्हाला पूर्णन 
मागनदशनन करायला तयार आहे. रायर्लॉन हा प्रकार 
िरकरर्णी जरी अिघड िाटला, तरी टप्प्या टप्प्यात 
केला तर हळूहळू सहज साध्य होईल असा खेळ आहे. 
फतत ननयममतपर्णा आणर्ण चचकाटी पादहजे म्हर्णजे 
झाले. ‘एका दगडात दोन पक्ी‘ म्हर्णतात तसे त मचे 
रायर्लॉन पूर्णन करणयाच े स्िप्नही पूर्णन होईल आणर्ण 
खूप व्यायाम केर्लयाम ळे तब्येतही चांगली होईल. 
िजन कमी होरे्ण, शरीर षपळदार बनरे्ण, चांगले 
खाणयाची सिय लागरे्ण, उत्साह आणर्ण आत्मषिव िास 
िाढरे्ण हे जास्तीच ेफायदे.  
देिाची कृपा, ननिेददताच्या ि नातिेाईक ममत्र-
मंडळींच्या पादठंब्याम ळे आणर्ण सहकायानम ळे मी आज 

माझ े‘Ironman 70.3’ च ेस्िप्न पूर्णन करु शकलो. 
खरोखरच ‘शून्या पासून ७०.३’ असा हा षिलक्र्ण 
प्रिास होता. असाच पादठंबा आणर्ण सहकायन मला 
माझ्या प ढच्या उपक्मांसाठी पर्ण लाभो हीच 
ईविरचरर्णी प्रार्नना. 

गोळाबेरीज  
 

Uttamrao living in Anytownville in North 
America takes his family to Olive Garden. 

Bruschetta and Flatbread, Pasta and Chicken 
Alfredo - $ 38 

Kids meal - $7 

Red wine by glass for Uttamrao and his wife 
- $10 

Tax and Tip - $15 

  
Total - $70 

  

  

प ढच्या आठिड्यात उत्तमराि पररिाराला घेऊन 

मराठी मंडळाच्या कायनक्माला  जातात 

  

श्रीखंड, प री, मसाले भात, रस्सा भाजी, उसळ,मठ्ठा
, पेढे - अद्षितीय  

कायनक्म - अषिस्मरर्णीय 

ममत्रमंडळी आणर्ण मराठी पररिार – अत लनीय 

  
Total - $68 (3 adults and 1 kid) 
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वेिा पवषत - एक अपरुी इमछा ! 

 

पद्माकर गंगातीरकर 

दक्षक्र्ण अमेररकेतील पेरू 

देशामध्ये असर्णारे माचू षपचू हे दठकार्ण इंका राज्याच्या ई. 

स. १४००-१५५० या िेळी बांधलेर्लया शहरा बद्दल फार 

प्रमसध्द आहे.  माचू षपच्चूचा कोर्णताही फोटो पहा! 
समोर संपूर्णन शहरातील नव्याने उत्खनन केलेर्लया षिषिध 

इमारती ि बाजूला डोंगराच्या उतारािरली शेती! 

परंत  डोळयात भरतो तो मागचा छोटा पिनत! याच े
नाि आहे ह याना षपच्चू. मी त्याला िेर्णा पिनत 
म्हर्णतो. केव्हा तरी हा पिनत आपर्ण चढून जािा ही 
मनातली इच्छा. तसे पदहले तर हा पिनत माचू षपच्चू 
िर बसने पोचर्लया नंतर फार अिघड नाही. सम द्र 

सपाटी पासून ९००० फूट उंची िर असलेला पिनत माचू षपचू 

पासून फतत १२०० फूट चढािा लागतो. सरळ हाता 

पायाच्या सशतत लोकांना साधारर्ण एक दीड तासात 
चढून जाता येणयासारखा. 
तेंव्हा या ििी ऑगस्ट मध्ये माचू षपचूला भेट 
द्यायचे ठरले तर प्रर्म गोष्ट म्हर्णजे िेर्णा पिनतािर 
चढणयाचा बेत कररे्ण. येरे् दररोज फतत ४०० लोकांना 
िर चढणयाची परिानगी आहे. चढायला काही दठकार्णी 
कठीर्ण आहे. परंत  चढणया पेक्ा उतरायला जास्त 
कठीर्ण. मे मदहन्यात सिन बेत ननश्वचत केला.  

मंगल म्हर्णत होती कक या ियात कशाला हे करायचे! 
आपर्ण दोघेच जार्णार आहोत ! द सऱ्या देशातून 
स खरूप परत येऊ. 

“ पर्ण या पिनतािर ५०० 

ििन पूिी तरे्ील ज्येष्ठ 

प जारी सूयानची पूजा 
करत असत. आपर्ण 

तरेे् जाऊन सकाळी 
सूयानच ेदशनन घेऊ आणर्ण 

दोन फ ले ठेऊन परत 

येऊ! “ 

येर्ील पूिीची संस्कृती 
आपर्लया  संस्कृतीशी 
बरीच ज ळते. त ेलोक 

सूयन, चंद्र ,पथृ्िी  यांची 
पूजा करायचे. त्यांच्या 
धमानत एक षिविकमान 

पर्ण होता.मला असा िाटत की आपली संस्कृती इंडोनेमशया, 
बाली, कफजी, या मागानने कदाचचत दक्षक्र्ण अमेररकेच्या 
पश्वचम ककनाऱ्यािर असर्णाऱ्या पेरू देशातील 

रहीिावयापयतं  पोचली असािी. 
आम्ही  िेर्णा पिनताची चढणयाची तयारी चालू केली. एकाच 

ददिसात माचू षपच्चू ि  िेर्णा पिनत जमेल असे पर्ण िाटले !! 
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त्या दृष्टीने िेळा पत्रक तयार केले ि नतककटे घेणयाबद्दल 

क झ्को च्या एजंटला कळिले. 

परंत  मे मदहन्यात टेननस खेळताना माझा उजिा ग ढगा 
बराच द खािला. तो काही बरे व्हायची चचन्हे ददसत नव्हती. 
त्याम ळे नाईलाजाने हा बेत आम्ही सोडून ददला. 

२९ ऑगस्ट ला  ब धिारी आम्ही पेरू मधील क झ्को या 
गािात पोचलो. इंका लोकांची ही राजधानी. पाचाक ती 
राजाने साधारर्ण १४५० साली माचू षपचू  येरे् धाममनक, 

शेतकी ि खगोल शास्त्राचा अभ्यास या साठी आपली 
िसाहत ननमानर्ण  केली. दक्षक्रे्णला माचू षपच्चू -- ज ना ककंिा 
अनादी पिनत- ि उत्तरेला ह याना षपचू - निा ककंिा तरुर्ण 

पिनत.  

क झ्को गािा पासून साधारर्ण ३० - ४० मैलािर उरुबम्बा 
नदीचे स पीक खोरे आहे. आपर्लया गंगा नदी सारखी ही 
पषित्र नदी. म्हरू्णन  या खोऱ्याला त ेपषित्र खोरे म्हर्णतात. 

हे खोरे बघायला आम्ही दोघे ग रुिारी सकाळी एका ट र 

बरोबर ननघालो. गाडी मध्ये सगळे ममळून ७ लोक. आम्ही 
दोघे, एक अमेररकन, दोन भारतीय ि ट र च ेदोन लोक. ५-

१० ममननटात हे भारतीय लोक चतक मराठी बोलतात हे 

कळर्लयािर आमच्या गप्पांना तोंड फ टले. प णयातील 

श क्िार पेठे तील ही निरा बायको, अभय आणर्ण अंजली 
,  साधारर्ण ३० च्या आसपास असािीत. सध्या पॅररस, फ्रांस 

येरे् कामाला. बह तके म ल बाळ नसािे. आठ ददिसाच्या पेरू 

सहलीला आले होते. 
" काय, माचू षपचू ला कें व्हा जार्णार?" मी षिचारले. 

" उद्याच! " अभय म्हर्णाला. 
" अरे िा ! आम्ही पर्ण उद्याच जातोय ! त म्ही िेर्णा 
पिनताला जार्णार आहात ??"  

" अर्ानतच! पर्ण उद्या  संध्याकाळी तरेे् राहून शननिारी 
सकाळी आम्ही िर जार्णार आहोत" अंजली म्हर्णाली. 
" ते बर केलेत. सकाळी िर चढर्लयािर सूयानचे मस्त दशनन 

होईल त म्हाला ! " माझ्या म्हर्णणयात र्ोडी हेिेची भािना 

होती. 
" हो ना ! सकाळी लौकर उठून ८ च्या आत िर पोहोचायचं 

आमचा षिचार आहे "  इनत अभय. 

" त म्ही तरुर्ण लोक! या पिनतािर चढणयाचा जागनतक 

षिक्म २२ ममननटाचा आहे! तो पर्ण त म्ही पार कराल!  पर्ण 

आमच्यासाठी एक गोष्ट करा. टोकािर पोचर्लयािर 

आमच्य ितीने सूयानला नमस्कार करा ! " मी म्हर्णालो. 
" अिवय !" अभय ि अंजली उत्साहाने म्हर्णाले. 

उद्या भेटू असे एकमेकाला सांगनू, पषित्र खोऱ्याची सहल 

संपिून आम्ही आपापर्लया हॉटेल मध्ये परतलो. 
श क्िार ३१ ऑगस्ट. सकाळी लौकर उठून ६:४० ची 
माच षपच्चू ला जार्णारी गाडी पकडली. या गाडीत चार 

लोकांना समोर समोर बसणयाची सोय. समोर एक बह दा 
निे  लग्न झालेले जोडपे येऊन बसले. गाडी स रु होताच 

आमच्या गप्पा चालू झार्लया! र्ोड्याच िेळात लक्ात आले 

की हा निरा ददर्ललीचा आहे आणर्ण  त्याची पत्नी अमेररकन 

आहे. त्याचे नाि राज ि ती  ज ली. गेर्लया नोव्हेंबर मध्ये 

मोठया धूम धडातयात ददर्लली मध्ये लग्न झाले.  समोर 

आलेला बे्रकफास्ट खाताना खूपच गप्पा झार्लया.  
" आम्ही आज माचू षपचू बघून परतर्णार आहोत. त मचा 
काय बेत आहे ? "  मंगल ने षिचारले. 

" आज माचू षपच्चू बघर्णार ि उद्या सकाळी िेर्णा पिनत! " 

राज म्हर्णाला. 
" िा िा! छान ! पर्ण आमच्यासाठी एक गोष्ट करा. टोकािर 

पोचर्लयािर आमच्याितीने सूयानला नमस्कार करा ! "  मी 
म्हर्णालो. 
साड ेतीन तासाच्या  प्रिासात  उरुबम्बा नदीच्या खोऱ्याचा 
अप्रनतम ननसगन पदहला ि या खोऱ्याला हे लोक पषित्र खोरे 

का म्हर्णतात याचा उलगडा पडला. गाडीतून उतरर्लया नंतर 

" भेटू कधी तरी " असे म्हर्णत  आम्ही एकमेकांचा ननरोप 

घेतला. 
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श क्िारी गाडीतून उतरर्लया नंतर संपूर्णन ददिस माच षपचू 

िरची अनेक जीर्णन स्र्ाने बनघतली. म ख्य देऊळ, राजिाडा, 
पषित्र स्र्ळे, सूयानचे देऊळ, उतारािर केलेर्लया शेतीच्या 
जागा ि सिन  ननसगन सौंदयन बघणयात िेळ कसा  गेला ते 
कळले नाही. पर्ण दोन्ही जोडप्यापैकी एकाचीही गाठ पडली 
नाही. 
शननिारी आम्ही ममठाची खार्ण ि गोल शेतीच ेिाफे 

बनघतले. रषििारी सकाळी पेरूची राजधानी मलमा येरे् 

आलो. द पार भर संपूर्णन शहर दहडंत संध्याकाळी ७ िाजता 
षिमानतळािर आलो. रात्री साडे बाराच ेपरतीचे षिमान 

होते. तेंव्हा इकडे नतकडे भटकरे्ण ि र्ोडे फार खारे्ण यातच 

िेळ घालिला. पर्ण र्ोड्याच िेळात द सऱ्या मजर्लयािर 

भटकताना समोर ददसले त ेराज ि ज ली हे जोडपे. 

" अरे, त म्ही आत्ता षिमानतळािर कसे?" मी षिचारले. 

" आमच षिमान साड ेअकराचे आहे ! आम्ही य नायटेड ने 

परत चाललो आहोत." ज ली म्हर्णाली. 
" बरं झाले भेट झाली..पर्ण प्रर्म एक सांगा .. िेर्णा पिनत 

चढलात का?? " मी षिचारले. 

दोघे ही र्ोडी लाजर्लयासारखी िाटली. 
" माचू षपचू बघून आम्ही र्कलो होतो. सकाळी लौकर उठून 

परत िर चढणयापेक्ा हॉटेल मध्येच आराम करायचे 
ठरिलं. प ढर्लया िेळी बघू." राज म्हर्णाला. 

हे ऐकून माझी ननराशा झाली. खरे पादहर्लयास मला िाईट 

का िाटाि?े र्ोडा अपेक्ा भंग झाला! त ेदोघे स ट्टीला आले 

होते; पिनत चढणया ऐिजी त्यांनी आराम केला. ठीक आहे. 

नंतरर्ोडा िेळ गप्पा मारून त ेदोघे आपर्लया षिमानात 

चढणयास ननघून गेले. 

आत्तापयतं  जिळ जिळ रात्रीच े११ िाजले होते. आम्ही 
आमच्या बॅगा देऊन षिमानाच ेबोडडगं पास घेतले. पासपोटन 
तपासरे्ण, मसतय ररटी  ई. करून षिमानाच्या गेटिर िाट 

पाहत बसलो. तिेढ्यात मागून कोर्णी तरी " काका, काका" 

असे आपर्णाला बोलित आहे असे िाटले. अरे, ही तर 

अंजली! नतला आणर्ण  अभयला आता येरे् पाहून आवचयानचा 

धतका बसला. 
" अग, तू इकडे कशी? आणर्ण त म्ही आज परत जार्णार ? “ 
" हो ! आम्ही कामाची मार्णसे ! परिा कामाला जार्णार ! 

मलमाहून अटलांटा मागे पॅररसला जारे्ण जास्त स्िस्त आहे! 

" अभय म्हर्णाला. 
" म्हर्णजे त म्ही आमच्याच षिमानात ! काय योगा योग 

आहे! " मंगल म्हर्णाली. 
" बरे त म्ही प्रर्म सांगा .. िेर्णा पिनत चढलात ?" मी 
अनतशय उत्स कतनेे षिचारले. 

" अर्ानतच! आणर्ण त म्ही एिढे आिजूनन सांचगतले होते ना? 

" अंजली म्हर्णाली. 
" जरा मला पूर्णन  हकीगत सांग" मी म्हर्णाले. 

" आम्ही सकाळी लौकर ६ िाजता उठून ननघालो. पिनत 

चढणयासाठी दीड तास लागला. जाताना काही कठीर्ण 

िाटला नाही, पर्ण येताना ग डघे द खू लागले! आम्ही 
मशखरािर अधान तास बसलो." अंजली म्हर्णाली. 
" मग तरेे् पद्मासन घालून..... आम्हाला तिेढे जमत 

नाही…. तरी पर्ण प्रयत्न केला...समोरच्या माचू षपच्चू च्या 
पिनतािरून न कत्याच िर आलेर्लया सूयानचे दशनन घेतले. 
काय मस्त देखािा होता!"  अभय म्हर्णाला. 
अंजलीच्य िर्णनना िरून ते भव्य दृवय माझ्या मनासमोर 

उभे रादहले. २० हजार फूट उंचीिरील बफानच्छाददत  मशखरे, 

ननरभ्र ननळे आकाश, खाली  खोऱ्यात िाहर्णारी उरुबम्बा 
नदी ि माचू  षपच्चू पिनताच्या िर न कताच उगिलेला सूयन! 
" मग ? " 

" आम्ही दोघांनी सूयानला त मच्या साठी ि आमच्या साठी 
नमस्कार केला आणर्ण परत ननघालो." अभयने अमभमानाने 

सांचगतले. 

हे ऐंकून मला अनतशय समाधान िाटले.  माझी इच्छा या 
प्रकाराने का होईना पर्ण पूर्णन झार्लया सारखी िाटली.  मी 
त्यांचे आभार मानले. 

" काका, त्यात आमचे काय आभार? " अंजली म्हर्णाली. 

मी न सता समाधानाने हसलो. 
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कदषळीवनातील दैवी अनभुतूी 

  

“कदषळीवन : एक अनुभूती” हे प्रा. क्षक्नतज पाट कले 
यांनी मलहलेले प स्तक दद. २७ ऑतटोबर २०१२ रोजी 
श्री.ग रू पीठ – श्री. क्ेत्र त्रंबकेविर नामशक येरे् 
प्रकामशत होत आहे. कदनळीिनािरील हे पदहलेच 
प स्तक आहे. अतकलकोटचे श्री स्िामी समर्न हे 
कदनळीिनात प्रकट झाले. ग रूचररत्रामध्ये कर्ा भाग 
असा आहे की श्री नमृसहं सरस्िती हे १३ व्या शतकात 
श्री शैर्लय जिळील कदनळीिनात पाताळगंगेच्या पात्रात 
ब ट्टीत बसून गेले आणर्ण तरेे् एका अवित्र् िकृ्ाखाली 
बसून त्यांनी तप:साधना केली. त ेबसलेर्लया दठकार्णी 
त्यांचभेोिती िारूळ तयार झाले. अशीच साडतेीनशे 
ििे गेली. एक लाकूडतोड्या झाडाचे लाकूड तोडताना 
त्याचा आघात होिून त्यांची समाधी भंग पािली. 
तवे्हा त्या िारूळातून अतकलकोटच ेश्री स्िामी समर्न 

प्रकट झाले. श्री शैर्लय या ज्योनतमलगंाजिळ कृष्र्णा 
नदी पाताळगंगा रूपाने जिळजिळ २०० कक.मी. 
िाहते. हा सिन पररसर अत्यंत घनदाट अरणयाने 
िेढलेला आणर्ण द गनम असा आहे. तरेे् जाणयासाठी 
ककमान सोयी उपलब्ध व्हायला इ.स. २००० हे साल 
उजाडले. कदनळीिनात चेंच आ या जमातीचे आददिासी 
लोक रहात आहेत. कदनळीिनात पदहर्लयांदा जाऊन 
तरे्ील मूळ स्र्ानाचा शोध अकोर्लयाचे श्री दत्त 
महाराज यांनी इ.स. २००७ साली घेतला. कदनळीिन 
यात्रेसंबंधी अनेक समज, अपसमज आणर्ण श्रद्धा आहेत. 
इतर तीर्नक्ेत्री आपर्लयाला इच्छा झाली की लगेच 
जाता येते. कदनळीिनात जायला अिध तांची आणर्ण 
स्िामींची इच्छा असर्लयामशिाय जाता येत नाही. 
भारतात दरििी १ लाखातून १ व्यतती काशी-
रामेविरला जाते, १० लाखातून १ बद्री केदारनार्ला 
जात,े २५ लाखातून १ नमनदा पररक्मा करत,े ५० 
लाखातून १ कैलास मानस सरोिर यात्रेला जाते. मात्र 
कदनळीिनात १ कोटीतून १ च भाग्यिान व्यतती जात.े 
त्याम ळे कदनळीिना षिियी लोकांना फार मादहती नाही. 
कदनळीिन निनार् आणर्ण नार्पंर्ी साधू, योगी यांच े
साधनास्र्ळ आहे. तसेच ती मसद्धांची भूमी आहे. 
नागाजूनन, रत्नाकर इ. मसद्धांची प्रयोगशाळा म्हर्णजे 
कदनळीिन. कोर्णत्याही मूलद्रव्याच ेस िर्णानमध्ये रूपांतर 
करायचे तंत्र त्यांनी षिकमसत केले होत.े कदनळीिनात 
षिलक्र्ण दैिी अन भि येतात. कदनळीिनात प्रत्यक् 
जाऊन आणर्ण तरेे् मूळ स्र्ानी ननिास करून लेखकाने 
स्ित: ददव्य अन भूती घेतर्लया. कदनळीिनासंदभानतील 
अनेक इंग्रजी, दहदंी प स्तकांचा आणर्ण दत्त 
संप्रदायातील अनेक ग्रंर्ांचा सखोल अभ्यास करून 
लेखकाने हा ग्रंर् मलहला आहे. याचबरोबर कदनळीिन 
यात्रा कशी करािी, तरेे् कसे जािे, महत्िाचे फोन, 
मोबाईल क्मांक, ईमेल, राहणयाची व्यिस्र्ा इ. सिन 
मादहती या प स्तकात ददली आहे. कदनळीिनाचे धाममनक 
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आणर्ण अध्याश्त्मक महत्ि याबाबत षििेचन केले आहे. 
लेखकाने आध ननक आणर्ण िैज्ञाननक दृष्टीकोनातून 
दत्तसंप्रदायाचा अभ्यास केला असून कमलय गातील 
दत्त अितारांच ेमहत्िपूर्णन कायन आणर्ण अितार यािर 
िैमशष्ट्यपूर्णन भाष्य केले आहे. दत्तसंप्रदायात 
अन्नदान आणर्ण अनतर्ीसेिा यांचे अपरंपार महत्ि 
असून अन्नदानाचे षिलक्र्ण अन भि लेखकाने कर्न 
केले आहेत. महाितार बाबाजी, लादहरी महाशय आणर्ण 
मशडीचे साईबाबा यांचमेधील ग रू मशष्याच ेनात ेआणर्ण 
म स्लीम ि णिवचन धमानचा दत्तसंप्रदायाशी असर्णारा 
संबंध लेखकाने षिशद केला आहे. कदनळीिनासंबंधी हे 
एक अत्यंत अद्भ त आणर्ण षिलक्र्ण प स्तक असून 
प्रत्येक दत्तभतताने आणर्ण स्िामी भतताने हे प स्तक 
संग्रही ठेिािे असे आहे. कदनळीिनाचा इनतहास 
सांगताना लेखकाने कदनळीिनातील जैिषिषिधते 
षिियीही चचान केली आहे. हे प स्तक िाचर्लयािर 
जरू्णकाही कदनळीिनात जािून आर्लयाची अन भूती येत.े 
या प स्तकाला िास देि ननिास, प रे्ण च ेम ख्य रस्टी 
परम पूजनीय श्री नारायिकाका ढेकिे िहाराज यांनी 
आमशिानद ददला असून श्री.ग रू पीठ – श्री. क्ेत्र 
त्रंबकेविर येर्ील प.पू. गुरुिाउली आणिासाहेब िोरे 
यांनी अमभप्राय ददला आहे. जेष्ठ पत्रकार श्री.ववजय 
कुवळेकर यांनी प्रस्तािना मलहली आहे.  प्रत्येक 
स्िामी भततान ेआणर्ण दत्त भतताने कमलय गात एकदा 
तरी कदनळीिनात जािून यािे, हा हे प स्तक 
मलहणयाचा लेखकाचा हेतू आहे. अचधक मादहतीसाठी, 
कदषळीवन सेवा संघ, ६२२, प लाचीिाडी, डतेकन 
श्जमखाना, प रे्ण ४११००४ महाराष्र भारत               
ईमेल : swami@kardaliwan.com  येरे् संपकन  
साधािा.  तसेच अचधक मादहती 
www.kardaliwan.com या िेबसाईटिर देणखल 

उपलब्ध आहे. (प्रा. क्षक्र्तज  पािुकले िोबाईल – ९८२२८४६९१८ 

/ ईिेल – patukalesir@gmail.com    )       

 तू र्तथे िी 

परेश केळिेकर 

 

षप्रये,  काय  सांगू  कसं  सांग ू

असे  काय  करू  कक  त झ्या  जिळ  राहू  ? 

माझ्या  तळंहातािरचा  तू  फोड  म्हरू्णन  

िाटत े त ला  सारखे  क रिाळत  राहू 

त झ्या  िेर्णीतले  फूल   म्हरू्णन 

उडर्णाऱ्या   केसांशी  खेळत  राहीन 

त झ्या  गालािरचा  तीळ  होऊन 

लाजत  म रडत  ममरिीत   राहीन  

नटणयाची  हौस  त झी,  ब गडी  होऊन  मी  

त झ्या  कानात  फ ं कर  घालत  राहीन  

अन  कधी  त झ्या  डोळयातले  काजळ  होऊन  

ब जऱ्या  नजरेत  चमक  भरत  राहीन  

माझ्या  कंठातला  विास  तू 

त झ्यापासून  कसे   मी   दरू   राहू ? 

की   त झ्या   पायातले   पैंजर्ण  होऊन  

टाचिेर  ताल  धरून  िाजत  राहू  

आणर्ण  नाही  पादहलेस  मला  जरी  

तरी  स्पशन  माझा   मी   देउन  जाईन  

जममनीिरचा  क् द्र   गांडूळ   होऊन  

त झ्या   पायाखाली  चचरडत   राहीन  

 

mailto:swami@kardaliwan.com
http://www.kardaliwan.com/
mailto:patukalesir@gmail.com
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ररओ (ब्राणझल)  
 

प्रसाद पानिलकर 

एषप्रल २०११ ची गोष्ट. माझा ४० िा 
िाढददिस जिळ आर्लयाने माझ्या पत्नीला, 
ननिेददताला, मला आिडीची गोष्ट भेट द्यायची होती. 
पयनटन हा माझा आिडीचा छंद असर्लयाने क ठेतरी 
नव्या दठकार्णी जायच े हे नतकी होते, प्रवन होता की 
क ठे?य रोपातले दहा एक देश बघून झाले होते, तसेच 
काही ििांपूिी इश्जप्त (आकफ्रका खंड)मधील षपरॅममड्स 
ही बघून झाली होती. अलास्का तसेच कॅनडाचा पूिन 
भाग (टोरंटोपासून तय बेक पयतं पूिीच बघून झार्लयाने 
दक्षक्र्ण अमेररकत यािेळी कफरायला जायच े असे 
ननिेददताने ठरिले. गंमतीचा भाग म्हर्णजे, इतके 
पयनटन करून स द्धा मी अजूनपयंत षिि िितृ्त 
(Equator)ओलांडला नव्हता. आणर्ण जर दक्षक्र्ण 
अमेररकेत गेलो तर ५ प्रम ख खंडातील कमी कमी 
एका देशाला तरी भेट ददली हे एक मानमसक समाधान 
ममळर्णार होते.  

दक्षक्र्ण अमेररकत जायच े तर क ठे? मागे 
२००६ साली पेरू देशात माचू-षपचू (Machu-Picchu) 
या प्राचीन इंका संस्कृतीच्या पयनटन स्र्ळाला भेट 
द्यायाची असा बेत ठेरला होता. मात्र त्याििी हिाई 
बेटांना भेट ददर्लयाने तो षििय तवे्हा बारगळला. 
यािेळी आमची म लगी, षप्रया, दीड ििानची होती. 
त्याम ळे नतला घेऊन ८००० फूट डोंगरात प्राचीन भग्न 
अििेश बघायला जारे्ण ननिेददताला योग्य िाटत 
नव्हते. त्याम ळे ब्राणझलला भेट द्यायची हे ननश्वचत 
झाले. इतके ददिस मला ननिेददताने याबद्दल काही 
सांचगतले नव्हते. परंत  प्रिासी श्व्हसा लागर्णार 
असर्लयाने ननिेददताला surprise फोडायला लागले... 
पर्ण तरीही िाढददिसाची ही Surprise Gift 
माझ्यासाठी अमूर्लय होती.  

ब्राणझलला जायच ेठरले खरे पर्ण नेमके क ठे? 
ब्राणझल म्हटले की सॉकरपटू पेले, त्यांचा दहरिा-
षपिळा झेंडा, स ंदर सम द्र ककनारे, आणर्ण ररयो डड 
जाननरो चा िाईस्ट चा डोंगरािरील उंच प तळा 
लगेचच डोळयासमोर येतात. त्याम ळे ररओ ला भेट 
द्यायची हे नतकी झाले पर्ण ररओ बरोबर अजून काही 
शहरांना भेटी देता येतील का याची चाचपर्णी आता 
स रु झाली. इग आझ  धबधबा (Iguazu Falls) हा 
ब्राणझल आणर्ण अजेंदटनाच्या हद्दीिरचा प्रमसद्ध धबधबा 
लांबीला जिळजिळ दीड मैल पेक्ा मोठा आहे. २५० 
फूट कोसळर्णारा हा धबधबा डोळयाच ेपाररे्ण न फेडले 
तर निलच. ररओ हून यया धबधब्याकड े जाऊन 
येणयाच े ननयोजन स रु केले परंत  सोयीची षिमाने 
नव्हती. जाताना साओ पािलो ला र्ांबून, तर येताना 
अजून २ दठकार्णी र्ांबून येर्णारी षिमाने होती. तसेच 
आमची षप्रया दीड ििानची... त्याम ळे नतला घेऊन या 
धबधब्यासाठी दोन -अडडच ददिसाची ओढातार्ण योग्य 
िाटत नव्हती. माझ्या नोकरीच्या दठकार्णीही मी 
ब्राणझल बद्दल चौकशी स रु केली. आमच्या कंपनीच्या 
ब्राणझलमध्येही २-४ शाखा आहेत. संदभन घेऊन १-२ 
जर्णांशी संपकन  साधला. इग आझ  धबधबा नाही तर 
कमीत कमी साओ पािलो ला तरी भेट देऊया असे 
मला िाटत होत.े परंत  नव्याने झालेर्लया यया 
ब्राणझलीयन ममत्रांनी साओ पािलो हे “प्रचंड 
लोकिस्तीच े दक्षक्र्ण अमेररकेतील मोठे शहर” या 
पमलकड े यया शहरात काही नाही असे सांगून तेरे् 
जाणयाचा मनस बाही हारू्णन पाडला. त्याम ळे शेिटी 
फतत ररओलाच भेट देऊन यायच े असे ठरले. 
कोपाकबाना (Copacabana) हा ररओतला एक प्रमसद्ध 
बीच. त्याम ळे आम्ही सम द्रासमोरच े हॉटेल (Leme 
Othon) ब क केले. प्रत्यक् प्रिासाला अजून एक 
मदहना उरला होता, मात्र मनाने ब्राणझलकड े केव्हाच 
प्रयार्ण केले होते... सॉकर,.. खेळाळंूचा जोश... ननसगन 
सौंदयन...आणर्ण बीचिर ददसर्णारे सौंदयन... मन स्िैरभैर 
पळू लागले...  

२८ जून, २०११ रोजी आम्ही प्रिासाला 
स रुिात केली. ऑश्स्टनहून डॅलसला आणर्ण मग 
डॅलसहून रे्ट ररओला असे आमच े षिमान होत.े 
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डॅलसला ब्राणझलच ेचलन R$ ककंिा Reais (hey-ice 
असा उच्चार) घेतले. संध्याकाळी पािरे्ण आठ िाजता 
आमच े षिमान ननघाले त े १० तासांचा प्रिास करून 
द सऱ्या ददिशी सकाळी स्र्ाननक िेळेन सार ८ िाजता 
ररओला पोहोचले. मी षिमानतळािर इकडे-नतकड ेबघत 
होतो. ररओ- आंतरराष्रीय पयनटन स्र्ळ जगभरातून 
इरे् दररोज हजारो लोक येतात, पर्ण षिमानतळािर 
मला अभािानेच इंग्रजी पाट्या ददसत होत्या. 
सगळीकड े पात नगीज भािेत फलक/जादहराती. च क न 
एखाद्याला िाटािे की आपर्ण ब्राणझल मधर्लया 
कोर्णत्या तरी छोट्या शहरातील षिमानतळािर तर 
नाही आलो ना? बॅगा घेऊन षिमानतळा बाहेर पडत 
असताना एका बूर्िर जाऊन टॅतसी आरक्षक्त केली.  

ररओत आमचा टॅतसी प्रिास स रु 
झाला.सकाळच े ९.१५ िाजले असतील. स्िच्छ-स ंदर 
ददिस. र्ोड्याच िेळात बाजूला सम द्र ददस ू लागला. 
आवचयानचा धतका म्हर्णजे टॅतसी रायव्हर चतक 
इंग्रजी बोलर्णारा होता. एिढेच नाही तर अमेररकेत २ 
ििे रादहलेला होता. त्याच े नाि मामसनलो. आमच्या 
आनंदाला पारािर उरला नाही आणर्ण मग आमच्या 
गप्पा स रु झार्लया. र्ोड्याच िेळात मामसनलोने 
आम्हाला बाजूच्या डोंगराकड ेबघायला सांचगतले आणर्ण 
आम्हाला पदहर्लयांदा त्या भव्य ‘िाईनस्ट’च्या प तळयाच े
दशनन झाले. दहरव्यागार डोंगरमाथ्यािर 
पांढराश भ‘िाईस्ट’ खूपच छान ददसत होता. प ढची 
काही ममननटे आम्ही गप्पा न मारता ‘िाईस्ट’ला 
बघणयात घालिली. र्ोड्या िेळाने ‘िाईस्ट’ददसेनासा 
झाला आणर्ण आम्ही परत एकदा गप्पा स रु केर्लया. 
मामसनलो सांग ू लागला की तो ‘टूर गाईड‘ पर्ण आहे 
आणर्ण जर आम्हाला हिे असेल तर पूर्णन ददिस तो 
आम्हाला ररओ कफरिेल. आम्ही षिचार करून सांगतो 
असे सांचगतर्लयािर त्याने णखशातून त्याच ेकाडन काढून 
ददले. प ढील काही ममननटातच टॅतसी र्ांबली आणर्ण 
त्याने आमच े हॉटेल आर्लयाच े सांचगतले. धन्यिाद 
म्हरू्णन आम्ही मामसनलोचा ननरोप घेतला.  

सकाळच ेदहाच िाजले होत ेआणर्ण हॉटेलच्या 
खोलीचा ताबा ममळायला अजनू २ तास होत.े समोर 
सम द्र ददसत होता. आमचा म लगा नील (८ ििे) 

आणर्ण षप्रयाची सम द्राकड ेचला अशी मागर्णी जोर धरू 
लागली. त्याम ळे आम्ही सामान हॉटेलमध्ये ठेिून रे्ट 
कोपाकबाना बीच गाठला. तत्पूिी मामसनलो ला १ज लै 
ला ‘ररओ दशनन’ घडिायला ये म्हरू्णन साचगतले. 
म ंबईच्या नरीमन पॉईंटची आठिर्ण होईल असाच 
अधनचंद्राकृती बीच, खास िैमशष्ठय म्हर्णजे खूपच रंूद 
असा फूटपार् आणर्ण त्यािर स ंदर असे कृष्र्ण-धिल 
लाटेच ेडडझाईन (Portuguese Pavement Design) 
की जे पूर्णन अडीच मैल भर आहे.  

आम्ही सगळेच आता सम द्राच्या पाणयात 
खेळू लागलो. घड्याळाकड े क र्णाचेच लक् नव्हते. 
तासाभराने फूटपार्च्याकड े आलो. तरेे् पामची झाड े
होती आणर्ण शहाळयाच ेस्टॉर्लस. सगळयांनी शहाळयाच े
पार्णी षपऊन तरतरी आर्णली आणर्ण नील ि षप्रया 
परत पाणयाकड े िळाले. मी ि ननिेददता आता 
पाणयाजिळ मातीत बसून सम द्राकड े बघत होतो. 
ननळाशार सम द्र लांबिर पसरला होता. दरूिर १-२ 
मोठया बोटी न हलता शांत उभ्या होत्या. डाव्या 
बाजूला अध्यानमैलािर बीच संपत होता ि तेरे् उंच 
डोंगर होता. त्या डोंगरािर ब्राणझलचा दहरिा-षपिळा 
झेंडा फडकत होता. उजव्या बाजूला मात्र २ मैल बीच 
िळर्ण घेऊन होता आणर्ण शेिटी ककर्लर्लयासारखे 
काहीतरी ददसत होत.े त्याही पमलकड े मागे डोंगर 
ददसत होत ेआणर्ण आमच्या मागे सगळीकड ेउंचच उंच 
हॉटेलच्या इमारती. फूटपार् आणर्ण सम द्रामध्येही 
भरपूर जागा होती ि त्यात पांढरीश भ सम द्राची िाळू. 
एकंदरीत, तासनतास बसून रहािे अशी जागा होती. 
जून मदहन्याचा शेिट, दक्षक्र्ण गोलाधन असर्लयाने 
न कताच दहिाळा स रू झालेला पर्ण अश्जबात रं्डी 
जार्णित नव्हती.तापमान ७७0 F (२५0 C) एकदम 
आर्लहाददायक!  

आम्हाला दहाव्या मजर्लयािर खोली ममळाली 
होती. द पारी र्ोडी झोप काढून संध्याकाळी आम्ही 
बीचिर आलो - मात्र यािेळी पाणयात नाही तर 
फूटपार्िर चालायला. इरे् अनेक खाणया-षपणयाचे 
स्टॉर्लस होत.े परत एकदा प्रत्येकाच्या आिडीन सार 
खारे्ण घेणयात आले आणर्ण आम्ही फूटपार्िर चालरे्ण 
स रु केले. डािीकड े सम द्र ... िाळूत अनेक तरुर्ण-
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तरुर्णी बीच व्हॉलीबॉल, पायाने फतत मारणयाचा 
व्हॉलीबॉल(?), िगैरे खेळ खेळत होती. इकड े बीचिर 
अनेक स्र्ाननक लोक सम द्राच्या िाळू पासून 
िेगिेगळी मशर्लपे/ककर्लले तयार करतात. त म्ही त्या 
कलाकृतीबरोबर फोटो काढला की त्या मशर्लपकाराला 
टीप द्यायची अशी प्रर्ा आहे. अनेक स ंदर स ंदर 
मशर्लपे आम्ही पदहली. लक्ात राहतील अशी म्हर्णजे 
िाळूतून बनिलेला ररओचा पररसर, त्यात िाईस्ट, 
श गरलोफ माऊंटन, ररओ ऑमलषंपक २०१६ च े चचन्ह, 
साँटातलॉज, िगैरे. आम्ही चालता चालता एकदम 
र्ांबलो कारर्ण या दठकार्णाहून मागे डोंगरािर 
णिस्ताचा प तळा षिद्य त प्रकाशात खूपच छान ददसत 
होता. आम्ही तसेच पंधरा एक ममननटे चालत गेलो. 
आता ‘Queen’s Necklace’ च्या मध्यािर आलो 
अस.ू मागे िळून पादहले तर आमच े हॉटेल दरूिर 
ददसत होत.े आता आम्ही परतीचा प्रिास स रु केला. 
ररओमधील आमच्या म तकामात प ढील सिन रात्री 
आम्ही हा चालणयाचा उपक्म केला. रात्रीही रं्डी 
अश्जबात नव्हती. ७३0F (२३0 C) र्ोडतयात ददिस-
रात्रीच्या तपमानात फार फरक नव्हता.  

सकाळपासून एक गोष्ट प्रकिानने जार्णित 
होती ती ररओतील लोकांचा स डौलपर्णा. प रुि असो िा 
स्त्री, तरुर्ण म लगा िा तरुर्णी- अत्यंत स ंदर बांधा. 
र्ोडतयात सांगायच ेतर तरुर्ण म ले/प रुि बह तांशी ‘6 
पॅकस’्िाले आणर्ण तरुर्णी/श्स्त्रया व्यिश्स्र्त आकारात... 
त्याम ळे आज पदहर्लया ददिशी ननिेददता आणर्ण माझा 
िेळ ’अरे हा बघ आणर्ण ही बघ’ असे एकमेकांना 
सांगणयात गेला. अर्ानत ज्यांना शरीर प्रदशनन 
करायचेय तचे बीचिर येऊन अर्लपकपड्यात कफरत 
होते. असो.  

द सऱ्या ददिशी (ग रुिार ३० जून) सकाळी 
लिकर उठून मी सम द्रािर फेर फटका मारून आलो. 
नंतर सिन मंडळी उठर्लयािर अंघोळी िगैरे करून 
आम्ही ररओ-दशनन साठी बाहेर पडलो. हॉटेलच्या 
मागच्याबाजूला एक गर्लली होती. नतरे् पदहले जायचे 
ठरषिले. यया गर्ललीत गेर्लयािर आम्हाला एकदम प रे्ण-
म ंबईत आर्लयाचा भास झाला. सम द्राच्या बाजूला जो 
श्रीमंतपर्णा होता तो इकड े आतर्लया बाजूला नव्हता. 

इकड ेपयनटक अभािानेच, पर्ण स्र्ाननक लोकांची खूप 
िदनळ होती. भारतात ददसतात तवया बेकऱ्या, 
पेपर/मामसकांच े स्टॉर्लस, छोटी उपहारगहेृ, औिधाच े
द काने (केममस्ट)...आम्हाला एकदम आपर्ण भारतात 
तर नाहीना असा प्रवन पडला? एका फेरीिार्लया 
बाईकडून ननिेददताने केसाच्या षपना, िगैरे घेऊन 
ब्राणझल मधर्लया शॉषपगंचा ‘श्रीगरे्णशा’ केला. मग 
आम्ही जिळच्या बेकरीत जाऊन स्र्ाननक केक आणर्ण 
इतर पदार्ांिर ताि मारला. त्यानंतर मग 
जिळपासच्या िेगिेगळया द कानांमध्ये जाऊन 
ननिेददताची ककरकोळ खरेदी झाली. जिळच्याच एका 
फळे ि भाज्या षिकर्णाऱ् या द कानात गेलो. तरेे् 
बटाट्याच्या टीगाखाली चतक ‘Batata’ अशी पाटी 
होती.म्हर्णजे ‘बटाटा’ हा शब्द पोत नगीजांनी आपर्लया 
कड े आर्णला तर? आमच्या हॉटेल च्या जरा प ढे 
गेर्लयािर ‘Brahma Beer - since 1888’ अशी 
मोठी पाटी एका रेस्टॉरंटच्या बाहेर ददसली. ही 
स्र्ाननक बीअर म्हरे्ण खूप प्रमसद्ध आहे. ब्राणझलच्या 
लोकांच े ‘ब्रयमा’िरच े पे्रम बघून साक्ात ब्रयमदेिालाही 
छान िाटत असाि.े  

द पारी जेिर्ण झार्लयािर कोपाकबाना बीचच्या 
शेिटी ददसर्णाऱ्या ककर्लर्लयाकड े जायच े ठरले. ‘Fort 
Copacabana’ हा ककर्लला ब्राणझलीयन लष्कराच्या 
ननयंत्रर्णाखाली आहे. त्याम ळे दरिाज्यािर सैननक होते. 
नतकीट काढून आत गेलो. समोर कोपाकबाना बीच 
स ंदर ददसत होता. पोत नगीजांनी जेव्हा ब्राणझलिर राज्य 
केले तवे्हा या ककर्लर्लयाचा पोत नगीजांना खूप उपयोग 
झाला असे ककर्लर्लयातील चचत्रांिरून समजले. आता 
आम्ही ककर्लर्लयात इतर दठकार्णी कफरत होतो. चालत 
चालत ककर्लर्लयाच्या टोकाला पोहचलो. हा पॉईंट 
म्हर्णजे कोपाकबाना बीचच्या अधनचंद्राकृती भागाचा 
शेिटचा रिकबदं.ू.. इरू्न डािीकड े पादहले तर कोपा 
कबाना बीच आणर्ण पररसर ददसत होता आणर्ण 
उजिीकड े पादहजे तर अजून एक स ंदर बीच ददसत 
होता. हाच तो ररओतील द सरा प्रमसद्ध ‘इपानेमा बीच’. 
ककर्लर्लयाबाहेर आर्लयािर आम्ही इपानेमा बीचकडे 
जायला स रुिात केली. इपानेमा बीचच े सौंदयन जरा 
अनोखेच...समोर सम द्रात छोटेसे बसके डोंगर, तर 
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बीचच्या कडेने गेले तर शेिटी उंचच उंच डोंगर. 
मंत्रम ग्ध होऊन जायला होईल असे सषृ्टीसौंदयन. स ंदर 
अशी पामची झाडे संपूर्णन बीचच्या बाजूला आहेत 
आणर्ण जसे कोपाकबाना बीचच्या फूटपार्िर कृष्र्ण-
धिल लाटांच े डडझाईन आहे तसेच पर्ण िेगळे असे 
कृष्र्णधिल डडझाईन इपानेमा बीचिर पर्ण आहे. 

ननसगन सौंदयानच्या बाबतीत इपानेमा बीच 
कोपाकबाना बीचपेक्ा सरस िाटला. पर्ण बीच 
ऍश्तटषिटीज (खेळरे्ण, पळरे्ण, पाणयात ड बंरे्ण) यासाठी 
कोपाकबाना बीच योग्य आहे. इपानमा बीचला 
फूटपार्पासून सम द्राकड े पार्णी त लनेने जिळ आहे 
त्याम ळे कमी लोक बीचिर मािू शकतात. मात्र 
कोपाकबाना बीचला फूटपार् ि सम द्राच्या पाणयामध्ये 
खूप अंतर आहे... त्याम ळे उन्हाळयात हजारोंनी 
पयनटक पांढऱ् यािाळूत खेळून-लोळून आनंद घेऊ 
शकतात. 

इपानेमा बीचिर अनेक तरुर्ण-तरुर्णी 
अर्लपकपड्यात उन्हात पहूडलेर्लया ददसर्लया तर समोर 
पाणयात खूप पयनटक सकफंग करताना ददसले. आम्ही 
आईस्क्ीम घेऊन सािलीत बसून एकंदरीत प्रकाराची 
मजा घेतली. आणर्ण मग हळूहळू बीचिर चालत 
जायला स रिात केली. २०-३० ममनीटे चालर्लयािर 
मंडळी र्कली आणर्ण टॅतसी करून आम्ही हॉटेलिर 
आलो. रात्री जेिर्ण झार्लयािर सम द्रािर फेरफटका 
मारला. 

१ ज लै २०११, माझा ४० िा िाढददिस! रात्री 
बाराचा ठोका पडला आणर्ण ननिेददताने ‘हॅपी बर्नडे’ 
गारे्ण म्हरू्णन श भेच्छा ददर्लया. नतने ऑश्स्टनिरूनच 
काडपेेटी, मेर्णबत्त्या ि र्ोडेफार सजािटीच े सामान 
आर्णले होते. हॉटेलमधील त्या छोट्यावया गोल 
टेबलािर सजािट करणयात आली होती. आवचयानचा 
धतका म्हर्णजे ननिेददताने तबक-ननरांजन पर्ण आर्णले 
होते. त्याम ळे लगेचच ओिाळणयात आले. हा सगळा 
उत्साह आणर्ण ननयोजन बघून मी गलबललो. सकाळी 
६.३०-७ िाजता जाग आली. आज िाढददिस असर्लयाचे 
बीचिर कफरायला गेलो नाही. तिेढ्यात सगळेजर्ण 
जागे झाले. मग परत एकदा ‘हॅपी बर्नड’े गारे्ण आणर्ण 
श भेच्छा देणयात आर्लया. र्ोड्या िेळाने मामसनलोचा 

फोन आला. तो स्ितः येर्णार नसून त्याचा सख्खा 
भाऊ माको येत आहे असे त्याने कळषिले. बे्रकफास्ट 
करून आम्ही जेव्हा हॉटेल बाहेर आलो तवे्हा माको 
आमची िाट बघत उभा होता. दोघे भाऊ ददसायला 
बऱ्यापैकी सारखे होत ेत्याम ळे आम्ही माकोला लगेचच 
ओळखले. आवचयानचा धतका म्हर्णजे माकोच े इंग्रजी 
मामसनलोपेक्ा छान होते. आम्ही आनंदाने त्याच्या 
गाडीत उड्यामारून बसलो आणर्ण आमची ररओ टूर 
स रू झाली.  

सकाळच े ९ िाजले होते. मात्र रस्त्यािर 
अश्जबात गदी नव्हती. गाडी माकोने गाडी आता रे्ट 
िाईस्टच्या प तळयाकड ेजार्णाऱ् या रस्त्यािर िळषिली. 
‘नतज का’ यया ररओतील शहरामध्ये असलेर्लया 
जंगलातून हा रस्ता जातो. अरंुद आणर्ण अनेक 
िळर्णािळर्णाचा हा रस्ता उंचच उंच झाडांमधून कधी 
‘कॉरकोिाडो’ डोंगर चढायला स रिात करतो त ेकळत 
पर्ण नाही. अंदाजे २००० फूट उंचीिर गेर्लयािर माकोने 
गाडी र्ांबषिली आणर्ण आम्हाला सूचना ददर्लया. 
त्याप्रमारे्ण आम्ही नतकीट काढायला रांगेत उभे 
रादहलो. नतकीटे काढली आणर्ण एका छोट्या रॉलीमध्ये 
उभे राहून अजून उंच डोंगरात आम्ही िाईस्ट 
बघायला ननघालो. रॉलीतून बाहेर आलो आणर्ण िर 
पादहले तर काय? िाईस्टचा भव्य प तळयाची मागची 
बाजू. एक सेकंद आम्ही र्बकलो. षप्रया माझ्या हातात 
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होती... आणर्ण मी नकळत ‘हा बघ बाप्पा’असे 
म्हर्णालो. आज एक दीड ििांनी स द्धा षप्रया जेव्हा 
जेव्हा यया ‘िाईस्ट’च ेचचत्र बघत ेतवे्हा त्याला ‘बाप्पा’ 
म्हरू्णनच संबोधत.े प ढील ३-४ ममननटात आम्ही 
प तळयाजिळ पोहोचलो. एका उंच चब तऱ् यािर हा 
पांढराश भ ‘िाईस्ट’ हात पसरून शांतपरे्ण उभा होता. 
आम्ही समोरून बराच िेळ हा प तळा बघत रादहलो. 
ननिेददताच्या चहेऱ्यािर प्रचंड समाधान ददसत होते. 
‘याच साठी केला सारा अट्टाहास!’’ माझ्या ४०व्या 
िाढददिसाला एक आगळीिेगळी भेट मला ममळाली 
होती. ननिेददताला आणर्ण मंडळींना धन्यिाद म्हरू्णन 
फोटो सेशन स रू केले. पयनटकांची खूप गदी झाली 
होती पर्ण सगळेजर्ण ‘भगिंत’ भेटी ने आनंदात 
िािरत होत.े आम्ही आता डोंगरािरुन आज बाजूच े
ररओ कसे ददसत ेत ेबघत होतो. बराचिेळ घ टमळून 
शेिटी ननघणयाच े ठरिले, पर्ण पाय ननघत नव्हता. 
मग परत िाईस्टकड े बघत फोटो काढत आम्ही 
िाईस्टचा ननरोप घेतला. खाली पायथ्याशी आर्लयािर 
टॅतसीने उरलेली पे्रक्णर्णयस्र्ळे बघायला ननघालो. 
यािेळी माकोने गाडी द सऱ्या अरंुद रस्त्याने 
हाकली.आता आम्ही ‘साँटा टेरेसा’ या भागातून जात 
होतो. र्ोड्या िेळाने प ढे जाऊन माकोने गाडी र्ांबिली 
आणर्ण आम्हाला सगळयांना उतरायला सांचगतले. समोर 
बघताय तर पूर्णन डोंगर एकमेकांना खेटून उभ्या 
असलेर्लया घरांनी भरून गेला होता. आम्ही अिाक 
होऊन बघू लागलो. माको म्हर्णाला याला ‘फािेला’ 
म्हर्णतात. ररओला जाणयापूिी मी फािेला बद्दल ऐकले 
होते, पर्ण िाईस्ट बघून झार्लयािर रे्ट फािेला उफन  
ररओची ‘धारािी झोपडपट्टी’ बघायला ममळेल असे 
िाटले नव्हत.े फािेला हा ररओतील सिानत धोकादायक 
भाग म्हरू्णन ओळखला जातो. इतके की याच्या काही 
भागात पोमलसस द्धा कफरकत नाही. रगची िाहतूक, 
त्याम ळे होर्णाऱ् या मारामाऱ्या आणर्ण खून, िगैरे प्रकार 
येरे् नेहमीचचे. ऑमलषंपक जिळ आर्लयाने ब्राणझलीयन 
सैन्याने आता इरे् साफसफाई अमभयान (Clean up 
operation) करायच ेठरषिले आहे असे ऐकले.  

या नंतर आम्ही ‘माराकाना स्टेडडयम’ 
बघायला ननघालो.  हे स्टेडडयम १९५० च्या ‘कफफा 
िर्लडन कप’ साठी बांधले होत ेआणर्ण हे आजही दक्षक्र्ण 
अमेररकेतील सिानत मोठे स्टेडडयम आहे. २०१४ चा 
‘कफफा िर्लडन कप’ आणर्ण २०१६ चा ‘ररओ ऑमलषंपतस’ 
उद्घाटन आणर्ण समारोप समारंभ याच स्टेडडयममध्ये 
होर्णार आहे. त्या नंतर माकोने आम्हाला ररओचा 
जगप्रमसद्ध कानननव्हल होतो ते स्टेडडयम आणर्ण रस्ता 
दाखिला. दरििी अंदाजे फेब्र िारी ककंिा माचन 
मदहन्यात हा सोहळा होतो आणर्ण जिळजिळ २० 
लाख (२ million) लोक याचा आनंद ल टायला 
रस्त्यािर उतरतात. नतृ्याच ेषिषिध प्रकार िेगिेगळया 
मंडळांकडून इरे् सादर केले जातात. र्ोड्याच िेळेत 
आम्ही डाऊन टाऊनला पोहोचलो. आज बाजूला 
सगळीकड े उंचच उंच इमारती होत्या. अमेररकेतील 
कोर्णत्याही मोठया शहरातील डाऊन टाऊनमध्ये 
आर्लयासारखेच िाटत होते. द पारच ेजेिर्ण झार्लयानंतर 
माको आम्हाला डाऊन टाऊन कफरिू लागला. सिनप्रर्म 
शहरातले प्रमसद्ध असे कॉचर्रल पादहले. एखादी बादली 
उपडी ठेिर्लयािर जशी ददसेल तशा प्रकारची ही 
इमारत िैमशष्ट्यपूर्णन आहे. नंतर जिळच १८ व्या 
शतकात बांधलेला ‘Carioca Aqueduct’ पदहला. हा 
त्या काळी Carioca नदीच े पार्णी शहरात 
आर्णणयासाठी बांधलेला पूल होता. सध्या त्या 
पूलािरून राम जाते. नंतर असेच आजूबाजूच्या 
गर्लर्लयांमध्ये कफरून िेगिेगळया इमारती पादहर्लया. 
मला म ंबईत ‘ह तात्मा चौक त ेगेट ि ेऑफ इंडडया’ या 
भागात कफरत असर्लयाचा भास होत होता. भारतात 
जवया रिकब्रटीशकालीन इमारती अजूनही भतकम 
अिस्रे्त आहेत, तवयाच पोत नगीजकालीन इमारती 
येरे्ही इनतहासाची आठिर्ण करत उभ्या आहेत. अशाच 
एका इमारतीच्या मभतंीिर चतक भारतातील एका 
प्रादेमशक भािेतील पोस्टर चचटकषिलेले ददसले. त्या 
चचत्रात एक भारतीय स्त्री क ं क  लािून आिेशात आणर्ण 
त्याखाली भगिे झेंड े घेऊन अनेक प रुि ददसत होत.े 
तसेच पोत नगीज भािेत ‘Revolution’ भािांतर होईल 
असा शब्द आणर्ण काहीसा मजकूर. भारतीय लोक इकडे 
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येऊन काहीतरी ‘क्ांनतकारी’ करतायत हे बघून छान 
िाटले.  

शहरातील एक दोन भव्य राजिाड े ि चचसे 
बाहेरून बघून आम्ही आमच्या रीपच्या शेिटच्या 
पे्रक्णर्णय स्र्ळाकडे, श गरलोफ माऊंटनकडे, ननघालो. 
श गरलोफ माऊंटनला केबलकारने जािे लागत.े२ 
टप्प्यात प्रिास पूर्णन होतो. पायथ्यापासून पदहर्लया 
केबलकारने ‘Urca’ पिनतािर जािे लागत.े जशी 
केबलकार िर ननघत े तसे ररओच े स ंदर दशनन स रु 
होते. अंदाजे ७०० फूटािर आर्लयािर ही केबलकार 
सोडून निीन केबलकार ने ‘Pao de Acucar’ 
पिनतािर जािे लागत.े जसे आपर्ण अचधक अचधक िर 
जातो तसे अचधक स ंदर ररओ दशनन होऊ लागत े - 
आजूबाजूला स ंदर ननळशार सम द्र आणर्ण श्जकड ेनतकडे 
पसरलेले उंचच उंच डोंगर, पमलकड े डोंगरािर 
िाईस्टचा प तळा आणर्ण मधे ममळालेर्लया जागेत 
िाढलेले शहर. २-४ ममननटातच आम्ही १३०० फूट 
उंचीिर येऊन पोहोचलो. विास रोखला जाईल इतके 
स ंद दृवय आजूबाजूला ददसत होते. िातािरर्णात गारिा 
होता. त्याम ळे छान िाटत होते. या दठकार्णाहून 
आमच ेहॉटेल आणर्ण पूर्णन कोपाकबाना बीच (चंद्रकोरीचा 
आकार) छान ददसत होत.े इरे् अधान तास 
काढर्लयानंतर आमचा परतीचा प्रिास स रु झाला. 
माकोचा ननरोप घेताना आम्हा सिांना खूप िाईट 
िाटले. गेर्लया ६-७ तासात त्याच्याशी खूप गप्पा 
झार्लया होत्या, त्याम ळे तो जिळच्या ममत्रासारखाच 
िाटत होता. 

प ढील २ ददिस आम्ही असेच ररओ आणर्ण 
पररसर बघणयात घालिले. सकाळ - संध्याकाळ 

सम द्रािर होतो हे सांगायला नकोच. रीप च्या 
शेिटच्या ददिशी हॉटेलच्या कमनचाऱ्यांबरोबर फोटो 
काढले. त्या सगळयांना टीप्स ददर्लया. सगळे कमनचारी 
आम्हाला ननरोप द्यायला हॉटेल बाहेर आले होत.े 
गेर्लया काही ददिसात षप्रयाने सिन कमनचाऱ्यांची मने 
श्जंकली होती. भारतात जो हळिेपर्णा जार्णितो तोच 
आम्हाला इरे्ही जार्णित होता. आम्हा सगळयांच ेडोळे 
पार्णािले.  

आमची टॅतसी षिमानतळाकडे ननघाली आणर्ण 
आमच ेमन भूतकाळात मागे पळू लागले. गेर्लया पाच 
ददिसात पादहलेर्लया गोष्टी आठषिर्लया. ननिेददताची 
कोर्णत्यातरी निीन दठकार्णी जाऊन माझा िाढददिस 
साजरा करणयाची इच्छा पूर्णन झाली होती. ३ ज लैला 
रात्री आमच े षिमान ननघाले आणर्ण ४ ज लैला 
अमेररकेच्या स्िातंत्र्यददनी आम्ही अमेररकेत स खरूप 
पोहचलो आणर्ण आमच्या ररओ-ब्राणझल रीपची सांगता 
झाली. 
**************************************** 

तर का ? 

-षिक्ांत फडके 

येरे्ण नाही तर का येऊ ? 

देरे्ण नाही तर का देऊ? 

िागरे्ण नाही तर का िागू? 

पाहरे्णच नाही तर का पाहू? 

बोलरे्ण नाही तर का बोलू? 

झोपरे्ण नाही तर का जागू? 

जेिरे्ण नाही तर का खाऊ? 

बघरे्ण नाही तर का बघू? 

मलदहरे्ण नाही तरी का मलहू? 

षिचारच नाही तर अषिचार का करू? 

रामायर्ण जमर्णारच नाही तर महाभारत का घडउ ? 

अहो षिचारांचेच श्जरे् राज्य आहे नतरे् अषिचार का 
करू? 

नतरे् अषिचार का करू? नतरे् अषिचार का 
करू?.....................  



  

 
79 स्नेहदीप २०१२ 

शुभेमछा  

स हास जोशी 

सिांना ददिाळीच्या खूप खूप श भेच्छा! ही ददिाळी 
अत्यंत आनंदात जािो, मनःशांती आणर्ण आरोग्यपूर्णनता 
असो. आज माझ्या मनात एक षिचार आला कक 
आपर्ण आिजूनन श भेच्छा देतो तो प्रघातच पडलेला 
आहे पर्ण एक सांगू? यया सददच्छा कधी िाया जात 
नाहीत बरं का. त्या योग्य दठकार्णी पोचतातच आणर्ण 
स पररर्णामही घडितातच. दोन छोट्या गोष्टींचा 
आिजूनन उर्ललेख करतो. 

मी पूिी प रे्ण श्जर्लययातील मशरूर- घोडनदी येरे् नोकरी 
करीत होतो. तरेे्च एक श्रीमान बापूसाहेब म्हस्कीकर 
नामक िदृ्ध पर्ण अत्यंत उत्साही जरू्ण य िकच असे त े
होत.े त्यांना संगीताची अनतशय आिड, जरू्ण त े श्री 
बालगंधिांचे मशष्यच शोभून ददसत..त्यां तशा रुक् 
गािांत त्यांनी संगीत आणर्ण नाट्य ययांचे मोठे स रेख 
िातािरर्ण ननमानर्ण केले होते. सदैि त रू त रू चालर्णारे 
मोठे गनतमान व्यश्ततमत्ि होत ेते. मी एकदा स ट्टीत 
प णयाला आलो होतो कोर्णीतरी मला म्हर्णाले अहो 
स हासराि, बापूसाहेब आजारी आहेत.मला काही ते खरे 
िाटले नाही. िा, काही तरी र्ापा मारताय; अहो खरंच 
तर मग मी त्यांना पत्र मलदहतो असं म्हरू्णन मी 
त्यांना खरेच पत्र मलदहले श्री कृसान षि षि ती षप्रय 
बापूसाहेब, आपर्ण आजारी आहात असं क र्णी तरी 
म्हर्णालं, पर्ण माझा काही षिविास बसत नाही. त म्ही 
आणर्ण आजारी? शतयच नाही पर्ण ठीक आहे, आपर्ण 
जर खरंच आजारी असाल तर लिकरात लिकर 
खडखडडत बरे व्हा माझ्या पूर्णन श भेच्छा आपला नम्र 
स  ह जोशी आणर्ण मग प ढे मी मशरूरला आलो आणर्ण 
रस्त्यातच त रु त रु चालर्णारे बापूसाहेब भेटले नन 
एकदम हाक मारून म्हर्णाले, अहो स हासराि , त मचं 

पत्र ममळालं आणर्ण खरोखरच मी आजारी नाही असं 
मला िाटू लागल ंआणर्ण मी खडखडीत बरा झालो की 
हा श भेच्छांचा पररर्णाम हे ऐकून मी र्तकच झालो 
द सरी गोष्ट चच. स नील पोळ नामक एक षिद्यार्ी 
होता त्याला बी. ए. परीक्ेत अनतशय उत्तम ग र्ण 
ममळाले ; पर्ण अरेरे तो इंग्रजीत अन तीर्णन झाला होता 
नन त्याम ळे त्याच्यािर अन तीर्णन म्हर्णजे नापास असा 
मशतका पडला होता अपयश अचधक ििन िाया गेल ं
म्हरू्णन तो अतीि नाराज झाला. प ढचे चार मदहने 
पूर्णन ननराशेत गेले. घोर ननराशा! ऑतटोबर मदहन्यात 
परीक्ा होती. मी आठिर्णीने त्याला प्रचंड स यशाच्या 
षिजयाच्या प्रवनपरिकत्रका उत्कृष्ट जािो अशा श भेच्छा 
पोस्टाने पाठषिर्लया आता त्याच्या भािेत प ढचं ऐकूया 
तो म्हर्णाला, सर, मी अगदी ननराश अिस्रे्त परीक्ेला 
ननघालो बाहेर पडलो तिेढ्यात समोर पोस्टमन आणर्ण 
नेमकं त मचंच यशाच्या श भेच्छा देर्णारं पत्र त्यानं 
माझ्या हातात ठेिलं आणर्ण सर , काय चमत्कार 
सांग?ू चार मदहन्यांची ननराशा पार ननघून गेली, मन 
टिटिीत झालं आत्मषिविास प्राप्त झाला नन काय 
गंमत सांग ू चमत्कार सांग?ू अहो मी प्रर्म िगानत 
उत्तीर्णन झालो हे ऐकून मीही र्तकच झालो. कोर्णतीच 
चांगली गोष्ट कधी िाया जात नाही तर , छान! 

तर मग सिांनाच ददिाळीच्या पूर्णन आनंदाच्या 
उत्साहाच्या मनःशांतीच्या िैभिाच्या नन आरोग्याच्या 
समाजसेिेच्या श भेच्छा ! 
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हिारे गााँिी 

-सनतश मोरे 

हमारे गााँधी हमारे 
गााँधी,राष्रषपता महात्मा गााँधी, 

उन्होंने ममटा दी देश की आाँधी , 

बापू सबसे न्यारे है, 

हम बच्चो को प्यारे है, 

अदहसंा उनका शस्र र्ा, 

अंगे्रजोपर भारी र्ा, 

ग लामी को तोड़ ददया, 

देश को आजाद ककया, 

कफर एक बार है आई आाँधी ,  

लौट आ जािो हमारे गााँधी. 

हमारे गााँधी, हमारे गााँधी. 

********************************* 

मागील अंकात मी "मैत्री" ही कषिता मलदहली होती , 
पर्ण माझ्या श्जिलग मैरिकत्रर्णीला मराठी समजत 
नसर्लयाने यया कषितचेा दहन्दी अन िाद. 

-लीना मोरे 

 

दोस्त 

कहते है दोस्त ऐसे होते है, दोस्त िैसे होते है, 

जरा हमसे प छो दोस्त कैसे होत ेहै. 

 

अाँधेरेमें ज्योनत होते है , 

मसप के अनमोल मोती होत ेहै 

 

तपती रेत मे नेहर होते है, 

दोपहरमें हिा की लेहेर होते है 

 

धूपमें पेड़ की छाि होत ेहै, 

लम्बी डगर पे आपके पााँि होत ेहै 

 

द ःख मे मााँ का आाँचल होते है, 

स ख में खूशी का बादल होते है 

 

ऐसे दोस्तों का श्जसे सार् होता है, 

मसर पे उसके ख दा का हार् होता है 

तया कह  कैसे कहू , 

अर्लफाज पड़ते है कम, 

ककसी मोड़ पर िो रिकबछड़ न जाये, 

यही सदा रहता ही गम 

***************************** 
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होििेड व्हेकेशन 
-ननिाद कान्हेरे 

२८ एषप्रल २०१२, शननिार.  

जर्ण  काही ददिाळी ककंिा मोठ्ठा सर्ण असिा तशी 
आम्ही दोघांनी घराची साफ़सफ़ाई केली होती. न सती 
त्या ददिशीच नव्हे तर ददप्ती त्या मागचा अख्खा 
आठिडाच कामाला लागली होती. नतची तययारी 
नेहमीच अगदी जययत असत.े पर्ण हे सगळं 
कशासाठी स रु होतं. स योगची "िा ग रु" यया नाटकाची 
टीम यय स्टन मध्ये येर्णार होती त्या शननिारच्या 
रात्री. त ेसगळे डॅलसिरुन शननिारचा प्रयोग आटप न 
यय स्टनमध्ये दाखल होर्णार होत.े आम्हाला दोघांनाही 
ख पच उत्स कता होती त्यांचं स्िागत करायची. 
आम्ही दोघेही त्या रात्री म ल ंझोपर्लयािर बाहेरच्या 
हॉलमध्ये बस न गप्पा मारत होतो. ददप्ती त्यांच्याशी 
कायम फ़ोनिरुन अपडटेेड होती. आता अध्यान 
तासाच्या अंतरािर आले, िगैरे िगैरे. आणर्ण अखेर 
मध्यरात्रीच्या १२:१० िाजता त्यांची व्हॅन आमच्या 
अपाटनमेंटमध्ये पोहोचली. आम्ही दोघेही बाहेर गेलो. 
व्हॅनमध्ये लेडी रायव्हर धरुन एक र्ण ९ जर्ण होत.े 
डॅलस-यय स्टन हा साधारर्णत: ४ त े५ तासाचा राइव्ह 
आहे. आणर्ण आधी १ प्रयोग करुन लगेच एव्हढा प्रिास 
त्याम ळे सगळेजर्ण जर्ण  फ़ लं जशी दर रात्री 
कोमेजािीत तसे कोमेजलेले ददसत होत.े फ़ लं 
ययासाठी म्हटलं कारर्ण हे कलाकार नेहमीच आपर्लया 
समोर टिटिीत होिून येत असतात. 
 

कलाकारांमध्ये ददलीप प्रभािळकर, चगररजा काटदरे, 
पूणर्णनमा तळिळकर, अद्िैत दादरकर होत.े नाटकाच े
ददग्दशनक षिजय कें करे आणर्ण बॅकस्टेजच ेप्रकाश खोत, 

ककशोर इंगळे आणर्ण श्जतेंद्र पाटील असे होत.े आधी 
ठरर्लयाप्रमारे्ण अद्िैत आणर्ण ३ जर्ण बॅकस्टेजच े
आमच्या घरी उतरर्णार होत.े ददलीप प्रभािळकर आणर्ण 
षिजय कें करे राम िाटिे च्या घरी आणर्ण चगररजा 
काटदरे, पूणर्णनमा तळिळकर अननल गोखर्लयांच्या घरी 
उतरर्णार होत.े पदहला हॉर्लट आमच्याकड ेहोता, अद्िैत 
आणर्ण बाकीजर्णांनी त्यांचं सामान आमच्या घरी ठेिले. 
पर्ण एक अडचर्ण अशी होती की हे सगळे इकड े

उतरर्लयािर राम कड ेअख्खा सेट उतरिताना 
मन ष्यबळ नततकसं नव्हतं, मग मी आमच्या गाडीत न 
यया ४ जर्णांना राम च्या घरी घेिून गेलो. 
सगळयांच्या मदतीने सेट सेफ़ली उतरिला. आणर्ण मग 
सगळयांचा ननरोप घेिून आम्ही आमच्या घरी आलो 
मध्यरात्री च्या साधारर्णपरे्ण १ िाजता. ददप्तीने अनत 
उत्साहाच्या भरात यया सगळयांसाठी त्यांना न 
षिचारताच प्रिासाचा क्ीर्ण ननघ न जािा म्हर्ण न षपठलं 
भात केला होता. पर्ण एव्हढ्या रात्री सगळयांनी 
लिकरात लिकर झोपरं्ण पसंत केलं. म्हर्णजे उपाशी 
नव्हत ेते, मस्तपैकी क ठेतरी मध्ये प्रिासात र्ांब न हिं 
त ेनॉन-व्हेज खायला ममळालं होतं त्यांना, मग त्यािर 
षपठलं भात कसं काय? त्यांना मग त्यांच्या गाद्या, 
पांघरुरं्ण, चादरी देिून, लाईट्स, बार्रुम च्या स चना 
करुन आम्हीही झोपायला गेलो. 
 
२९ एषप्रल २०१२, रषििार. 
सकाळी मी पािरे्ण सातच्या स मारास उठलो. 
सगळेजर्ण गाढ झोपलेले होत.े ददप्तीही मग ७ 
िाजेपयतं उठली आणर्ण आिरुन कामाला लागली. नतने 
आठिड्या अगोदर नावता, द पारचं जेिर्ण, रात्रीचं जेिर्ण 
असं प्रत्येक ददिसाचं वयेड्य ल मलह न ककचनच्या 
मभतंीिर षपन-अप केलं होतं. ही सगळी टीम 
नाटकांतरच ेप ढच े२ १/२ ददिस पाह र्णचार घेर्णार 
होती, त्यासाठी हे ददप्तीचं ककचनमधलं वयेड्य ल होतं. 
त्या ददिशी नावत्याला इडली-चटर्णी होती. ८:३० पयतं 
एक एक करुन सगळे जर्ण उठले. उठले म्हर्णजे काय 
स्ित:ह न नाहीच, आमच्याकड ेत्यांना उठिायला २ 
जोकसन होत ेना. आय ि आमचा मोठ्ठा म लगा आणर्ण 
आददश छोटा. त्या चंग -मंग नी सगळयांना उठिलं 
आणर्ण ५ मम.त त्यांची गट्टीही जमली सगळयांशी. 
अद्िैत आणर्ण श्जतेंद्र पाटील (श्जत ) आम्हाला 
आधीपास न चांगलेच पररचयाचे होत.े अद्िैतला मी 
आमच्या लहानपर्णापास न ओळखत होतो, त्याचा भाऊ 
ओंकार दादरकर आणर्ण मी, आमची सांगीनतक मैत्री 
होती, त्याच ेआई िडील आणर्ण माझ ेआई िडील 
चांगले सांगीनतक ममत्र. त्याम ळे आम्ही तसे 
एकमेकांना चांगलेच पररचयाचे होतो. ददप्ती आणर्ण 
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अद्िैतने पूिी एकत्र अनेक संगीत नाटकांत कामं 
केलेली होती. त्याम ळे त ेदोघेही उत्तम ममत्र होत.े 
मशिाय नतने स योगच्या २-३ नाटकांत कामं केर्लयाम ळे 
श्जत शी चांगली ओळख होती. ककशोर आणर्ण प्रकाश 
आम्हाला आणर्ण त्यांना आम्ही निीन होतो. त्याम ळे १ 
स्िाभाषिक जो संकोच असतो स रुिातीच े१-२ तास 
तसा तो होता. आमची म लं ननरागसपरे्ण तो संकोच 
कमी करणय़ात हातभार लाित होती. आम्हाला 
क ठर्लया ना क ठर्लया कारर्णांनी भारतात जाता येत 
नसर्लयाने, आपर्लया घरी एव्हढे पाह रे्ण अचानक बघ न 
म लंही ख पच ख श होती. त्या दोघांनाही त्यांच ेभाि 
मांडता येत नसले तरी त ेककती ख श होत ेत े
आम्हाला जार्णित होतो. लगेच मग सगळयांची 
म लांशी गट्टी जमली. नावता-पार्णी झार्लयािर 
अंघोळीच्या आधी तर अद्िैत चतक दोन्ही म लांशी 
घरातच त्यांच्या ियाचा असर्लयासारखा खेळायला 
लागला. आम्हाला दोघांना मात्र त्या ददिशी िेळेचं 
भान ठेिरं्ण आिवयक असर्लयाने आम्ही त्या 
सगळयांना पटापट आिरायला सांचगतलं. ददप्तीने 
अगदी साग्रसंगीत जेिर्णाचा प्लॅन आखला होता. 
म्हर्णजे अगदी श्रीखंड होतं गोड्धोड म्हर्ण न. तसं 
श्रीखंड मीच केलं होतं, अहो काय षिशेि नाही त्यात. 
घरात एग-बीटर असला ना की सगळं सोप्पं आहे 
चतका फ़ेटरं्ण. पाह णयांसाठी ददप्तीच्या मैरिकत्रर्णीकड न 
स्पेशल चचकन-मसाला येर्णार होतं. आम्ही घास-फ़ स 
िाले (व्हेजीटेररयन) असर्लयाम ळे आम्हाला भेंडी 
मसार्लयाची भाजी आणर्ण सोल-कढी होती. नाटक 
द पारचं असर्लयाने सगळे जरा बेतानेच जेिले. 
मला त्या सगळयांना बरोबर द पारी १२:३० पयंत राम 
च्या घरी नेरं्ण भाग होतं. यय स्टनमधला त्यांचा शो 
३:३० चा होता. १ िाजेपयतं आम्ही सगळे राम च्या 
घरुन बेरी सेंटरला पोहोचलो. राम च्या घराह न बेरी 
सेंटर अगदीच जिळ होतं. स्टेजचा ताबा ममळार्लया 
ममळार्लया ककशोर, श्जत  आणर्ण प्रकाश कामाला लागले 
सेट उभारायच्या. मराठी मंडळाच ेकममटीतले आणर्ण 
बरेच उत्साही लोक नतकड ेमदतीला आले होत.े 
आवचयन म्हर्णजे तो सेट उभारायला नाटकातले 
कलाकार स द्धा मदत करत होत.े १ त े१ १/२ तासात 

अख्खा सेट उभा रादहला. बेरी सेंटरचं स्टेज आणर्ण 
ऑडडटोररयम ख पच अप्रनतम होत.े म ंबईतर्लया 
चांगर्लया चर्येटरची आठिर्ण होत होती. नतकड ेघरी 
ददप्तीने म लांची आिरणयाची जबाबदारी घेतली होती. 
यया िेळेस पदहर्लयांदाच आम्ही आददशला बेबी 
मसटींगला सलग ५-६ तास ठेिर्णार होतो, जेरे्णकरुन 
आम्हाला दोघांना नाटक बघता आलं असतं. बेबी 
मसटींग पर्ण कोर्ण हो तर आमची चांगलीच ओळखीची 
सई बापट, अचला आणर्ण चंद्रहास बापट ययांची मोठी 
म लगी. त ेआमच ेचांगलेच फ़ॅममली फ़्रें ड आहेत. सईने 
हे बेबी मसटींग न कतंच प्रोफ़ेशनली स रु केर्लयाने 
आम्ही ननधानस्त झालो होतो. तरीही आददश आणर्ण सई 
एकमेकांना तसे ५-६ तासांसाठी निीनच. यया आधी 
नेहमीच आम्ही आलट न पालट न कायनक्म बघत आलो 
होतो. जास्त िेळेस मीच शास्त्रीय संगीताच्या 
मैफ़ेलींना जात असतो. केिळ ददप्ती म ळे मला हे 
इकड ेशतय होतं. नाहीतर ख पच कठीर्ण आहे म लांची 
सोय करुन असं काही एन्जॉय कररं्ण. पर्ण यया िेळेला 
ददप्तीने ठरिलंच होतं की नाटक दोघांनी द सरया 
रांगेत बस न बघायचं. ककत्ती ििांनी हा योग ज ळ न 
आला होता. मनात र्ोडीशी धास्ती होती की जर 
आयत्या िेळेस सई चा फ़ोन आलाच तर मी जार्णार 
होतो नाटक सोड न. बरयाच ििांनी ददप्तीला नाटक 
यया षिियात राहायला ममळर्णार होतं, त्याम ळे नतची 
उत्स कता स्िाभाषिकपरे्ण माझ्याह न कईक पटीने 
जास्त होती, आणर्ण म्हर्ण नच आम्ही हा ननर्णनय घेतला 
होता. द सरया रांगेत अगदी स्टेजच्या सेंटरला मी २ 
सीट्स अडिून ठेिर्लया होत्या. नाटक स रु होईपयतं 
आम्ही दोघेही मागेच ग्रीन रुम मध्ये कलाकारांना 
काय हिं नको त ेबघत होतो. मंडळाची मार्णसं होतीच 
हे सगळं व्यिश्स्र्त करायला, पर्ण ददप्तीला सगळे 
चांगलं ओळखत असर्लयाने ती हतकाची मदतनीस 
िाटत होती सगळयांना. त्यात मग आम्ही दोघांनी 
ददलीप काकांबरोबर २-३ फ़ोटोज काढ न घेतले. ददलीप 
काका एव्हढे चांगले आहेत मनाने की त ेस्ित: 
म्हर्णाले की १ अज न जरा तलोज-अप मध्ये काढ. 
त्यांच्या त्या ददिसातला तो पदहला फ़ोटो असािा, 
त्यांना काय माहीत होतं की नाटकानंतर लोक त्यांच े
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एव्हढे फ़ोटो काढ न त्यांना बेजार करर्णार होत ेत.े  

नतसरी घंटा झाली आणर्ण आम्ही दोघांनी आमची सीट 
पकडली. पे्रक्किगन येिून बस न तोपयतं सेटल झाला 
होता. अनाउंसमेंट झाली, ऑडडटोररयममधले लाइट्स 
बंद झाले आणर्ण अनाह तपरे्ण आम्ही दोघांनी हात 
हातात धरला. मला अचानक मी म ंबईतर्लया 
पार्लयानच्या दीनानार् हॉल ककंिा बोररिलीच्या ठाकरे 
मध्ये नाटक बघतोय की काय असंच िाटलं. मी 
आणर्ण ददप्तीने पूिी ख प नाटकं बनघतली होती म ंबईत. 
त्यािेळेच्या सगळया आठिर्णी सरकन त्या अंधारतही 
मनात न धाित गेर्लया आणर्ण स पर योगायोगाने आम्ही 
दोघांनी त्या अंधारात एकमेकांकड ेबनघतलं. तवे्हा त्या 
अंधारात आमच्या ल कल कत्या डोळयांनी एकमेकांना 
ती आठिर्ण सांचगतर्लयाच ेभाि आमच्या चेहरयािर 
होत.े आम्ही दोघे ख पच ख श होतो. 
नाटक ख पच अप्रनतम होतं. मी िास्तषिक अद्िैतचं 
काम अगदी पदहर्लयांदाच बघत होतो आणर्ण तेही 
एव्हढ्या जिळ न. "जािई माझा भला" मधला त्याचा 
अमभनय मी बनघतला होता पर्ण त ेटी. व्ही. िर, 

प्रत्यक्ात नाही. सगळयांनी उत्तम कामं केली 
नाटकात. मध्यंतरात प न्हा आम्ही दोघेही मागेच ग्रीन 
रुममध्ये. नतर्र्लया गमतीदार गप्पा ऐकत होतो. मी 
नेहमीच बनघतलंय की कलाकारांना क ठर्लयाही 
प्रयोगाच्या मध्यंतराच्या िेळेस क ठले तरी षिनोदी 
प्रसंग, अन भि आठितात आणर्ण मग त ेनतकड ेसांगत 
असतात. त ेऐकायला ख पच मज्जा येत होती. ददलीप 
काकांनी स द्धा १-२ ककस्से सांचगतले. मध्यंतर संपला, 
मी जास्त टेंशन मध्ये होतो कारर्ण समजा 
आददशसाठी फ़ोन आलाच तर मला एव्हढं चांगलं 
नाटक सोड न जािं लागर्णार होतं. नाटक संपलं, 
मंडळाने सिांच ेआभार मानले. षिजय काकांनी सिन 
कलाकारांची ओळख करुन ददली. आवचयन म्हर्णजे 
अद्िैतचं नांि घेतलं तवे्हा पे्रक्कांमध न मशट्टय्ा 
आर्लया, सगळयात मोठी पािती होती ती अद्िैतच्या 
कामासाठी यय स्टन च्या पे्रक्कांकड न. अपेक्ेप्रमारे्ण 
सगळे सोपस्कार झार्लयािर सिांनी कलाकारांभोिती 
गराडा घातला होता. ददलीप काका तर अगदी त्या 
सगळयांत हरि न गेले होत.े नशीब की त ेचांगलेच उंच 

असर्लयाने त्या गदीत नही त ेक ठ नही ददसत होत.े 
नाटकानंतरचा हा कायनक्म तब्बल १ तास तरी 
चालला. मी मंगळिार आणर्ण ब धिार ऑकफ़सला 
जार्णार नव्हतो. पर्ण नाटक झालं, नाटकानंतरचा तो 
सगळा माहोल बनघतला आणर्ण तवे्हाच सोमिारी स द्धा 
स ट्टी घ्यायची हे मनाने अगदी पतक केलं. ददप्तीला त े
मी रात्री नेहमीप्रमारे्ण उशीरा सचंगतलं. ती ख पच ख श 
झाली. 
नाटकानंतर सगळयांनी राम कड ेडडनरला भेटायचं 
ठरलं होतं. म लांना सई कड न राम कड ेआर्णणयाची 
जबाबदारी माझ्यािर होती प्लॅन प्रमारे्ण. मी तडक 
बापटांच्या घरी ननघालो. दोन्ही म लांनी ख प को-
ऑपरेट केलं होतं. मी पोहोचसे्तोिर आददश झोपून 
उठला होता आणर्ण आमच्या दोघांची िाट बघत सई 
च्या पोटािर झोपला होता. त्याच ेडोळे आम्हा 
दोघांपैकी एकाचा तरी चहेरा कधीही बघायला ममळेल 
या आत रतेने दरिाज्याकड ेलागले होत.े मी 
पोहोचपेयंत तो शांत होता, मी नतकड ेपोहोचताच तो 
अगदी हापसा-हापशी रडायला लागला. मी त्याला 
जिळ घेतलं आणर्ण पाठीिरुन हात कफ़रिला. माझी ती 
शाबासकीच होती त्याला, कारर्ण त्या ददिशी त्याने 
ख पच मोठं्ठ काम केलं होतं आमच्या दोघांच्या दृष्टीने. 
आय ि चांगलाच स्ितंत्र झार्लयाने त्याचा काहीच त्रास 
नव्हता. दोघांच ेकपड ेबदल न, सईच ेमनापास न आभार 
मान न मी दोघांना घेिून राम कड ेआलो.  

राम च्या घरी न सती झ ंबड होती तवे्हा. आददश आणर्ण 
ददप्ती, माय लेक भेटले ५-६ तासांनी. दोघेही रडले 
भरप र. आददश मोकळा झाला, स्ित:चं कौत क 
करायला लोकांमध्ये ममसळला. पूणर्णनमाने दोघांना 
बनघतर्लयािर बरेच फ़ोटो काढले. आददश, रुही (रामची 
धाकटी म लगी) हे मग कलाकारांसाठी सेमलरिकब्रटी ठरले 
होत.े त्यांना कडिेर घेतलं जात होतं, फ़ोटो काढले 
जात होते, श टींग होत होतं. आय ि मात्र त्याच्या 
ियाचं नतकड ेकोर्णी नसर्लयाने अगदी एकटा पडला 
होता. रामचा मोठा म लगा रोदहल घरी आला नव्हता, 
म्हर्ण न आय िचा अपेक्ाभंग झाला होता. मी त ेजार्णलं 
होतं पर्ण एव्हढी गडबड होती की मी "रोदहल लिकरच 
येईल" हे आविासन देणयापलीकड ेकाही करु शकत 
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नव्हतो. त्यात अद्िैत नाटकानंतर त्याच्या 
ओळखीच्यांबरोबर र्ोडा बाहेर गेर्लयाम ळे आय िला 
तोही ददसत नव्हता. इकड ेडडनर, गप्पा, धम्माल, फ़ोटो 
सेशन, श टींग चाल च होतं. मागे रामने हळ  आिाजात 
शास्त्रीय संगीत लािलं होतं. मध नच कधी गोंगाट 
कमी झाला की त ेऐक  येत होतं. र्ोड्यािेळाने 
अद्िैतची एंरी झाली. एव्हढ्या गडबडीत कोर्णला 
कळालंच नाही तो आर्लयाचं. आय िने मात्र अचानक 
त्याला जाऊन ममठीच मारली. त्या गडबडीत, गोंधळात 
स द्धा माझ्या नजरेने त ेदृवय अच क हेरलं होतं. आम्ही 
भािंड ंलहानपर्णी आमचा मामा आर्लयािर ज्या प्रकारे 
धाित जात अस  तसा तो धाित जाऊन रिकबलगला 
होता. आय िला त्या िेळेला त्याच्या ियाचं कोर्णीतरी 
आर्लयासारखं िाटलं होतं. तो सहसा इतका फ़्रें डली होत 
नाही पटकन कोर्णाशी, पर्ण सकाळी अद्िैत घरात 
म लांबरोबर ख प फ़ टबॉल खेळला होता, त्याम ळे 
अद्िैतला बघ न आय िला तो आपर्लया जिळचा 
असर्लयासारखा िाटला असािा. त्यािेळेस माझ्या 
मनात षिचार आला की मी अमेररकेत राहायचा 
ननर्णनय घेतलाय तो बरोबर तर आहे ना? आय ि आणर्ण 
आददश अनिधानाने त्यांच्या एक लत्या एक सख्ख्या 
मामापास न द र तर जात नाही आहेत ना? त्यांना 
मामाचं पे्रम भरप र ममळायलाच हिं. त्यांचा मामा 
स द्धा ख पच पे्रमळ आहे. 
एकीकड ेफ़ोटोसेशन, श टींग चाल च होतं. सगळेजर्ण 
अगदी हािरटासारखे, कधीच ममळर्णार नाहीत म्हर्ण न 
ओरबाड न घ्यािेत असे फ़ोटो काढ न घेत होते, त्यात 
आम्हीही आलोच. ददलीप काका तर अगदी केषिलिारे्ण 
ददसत होत ेपर्ण एकदाही कोर्णाला फ़ोटोिरुन दहरम सलं 
केलं नाही. खरंच ख पच साधे आणर्ण मनाने चांगले 
आहेत त.े 
मध्येच षिजय काकांना मी िॉल-माटनला घेिून गेलो. 
त्यांना प ढच्या प्रयोगाआधी निीन ख ची हिी होती 
नाटकातली. नतकड ेएक अधान तास गेला असेल 
आमचा. त्या छोट्याशा प्रिासात षिजय काकांशी 
नाटकाषिियी ख प गप्पा मारता आर्लया. मग आम्ही 
परतलो.  

११ िाजले होत ेतोपयंत. म लं खेळ न एव्हढी दमली 

होती की िॉकमन मधली बॅटरी डाउन होताना कसा 
आिाज येतो तसं काहीसं बोलत होती. बाकी बरेचजर्ण 
आपापले आिडीच ेफ़ोटो काढ न घरी परतत होत.े 
फ़ेसब क यया ताज्या फ़ोटोंच्या प्रतीक्ेत होतं, कारर्ण हे 
ताजे फ़ोटो द सरया ददिशीपयतं फ़ेसब किर पडर्णार 
होत.े आम्ही ही ननघायची तयारी केली. नतर् न येताना 
आमच्या बरोबर अद्िैत, ककशोर आणर्ण प्रकाश होत.े 
श्जत  त्याच्या भािाबरोबर नाटक संपर्लया संपर्लयाच 
अदृवय झाला होता. तो एकदम ब धिारी एअरपोटन ला 
उगिर्णार होता.  

रात्री ११:३० पयतं आम्ही घरी आलो. म लांनी स द्धा 
त्या ददिशी प ढे अधान तास घेतला झोपायला. म लांचं 
स द्धा आपर्लयासारखंच असतं, कोर्णी घरी पाह रे्ण आले 
की त्यांना खेळायचं असतं, झोपायचं नसतं लिकर. 
ककशोर आणर्ण प्रकाश नी मग ननिांत सकाळच्या 
उरलेर्लया चचकन मसार्लयािर ताि मारला. राम कड े
सगळं व्हेजीटेररयन मेन  होता त्याम ळे त्या दोघांनी 
तवे्हढी भ क मशर्ललक ठेिली होती असं त्यांनी 
आम्हाला सांचगतलं, त्यात मागे चाल  असलेर्लया 
शास्त्रीय संगीताम ळे देखील र्ोड ंकमीच गेलं जेिर्ण 
त्यांना. मी  प ढे अधान तास यया नतघांबरोबर जरा 
टाइमपास गप्पा मारुन, द सरया ददिशीचा प्लॅन सांग न 
झोपायला गेलो. 
 
३० एषप्रल २०१२, सोमिार. 
सकाळी मी ७ िाजता उठलो. आदर्लया रात्री मला 
अद्िैतने बजािर्लयाप्रमरे्ण त्याला मी लगेच उठिलं. 
त्याला श्जम मध्ये जायचं होतं एतसरसाइज करायला. 
त्याचा हा पदहला अमेररका दौरा असर्लयाम ळे तो 
ख पच एतसाइटेड होता. त्याला सगळया गोष्टींची 
मज्जा घ्यायची होती. श्जम ला जाणयापूिी आम्ही 
बाहेर पॅदटओ (बार्लकनी) मध्ये गप्पा मारायला आलो. 
गप्पा मारायचं कारर्ण म्हर्णजे त्याला मसगारेट 
ओढायची होती. मग त्या संधीचा फ़ायदा घेिून मी जे 
काही निीन षिनोदी मलहायला स रुिात केली आहे 
त्याबद्दल मागनदशनन करायला त्याला षिचारलं. अद्िैत 
नाट्यशास्त्राचा ररतसर पदिीधर आहे, उत्तम 
ददग्दशनक, उत्तम आमभनेता असर्लयाम ळे मला त्याच्या 
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टीप्स चा नतकीच फ़ायदा होर्णार होता. आम्ही बराच 
िेळ गप्पा मारर्लया. मध्येच चहाच े२ कप आत न 
बाहेर सरकले. तवे्हा ददप्ती उठर्लयाचं कळालं. ती 
नेहमी प्रमारे्ण नतचं ककचन शेड्य ल पाळायला लागली. 
मी आणर्ण अद्िैत श्जममध्ये गेलो. १ तास चांगला 
एतसरसाइज झाला. मग त्याला अपाटनमेंट कॉम्प्लेतस 
दाखिलं. त्याला श्स्िमींग प ल दाखिर्लयािर लगेच 
उतरायचीच इ्छा झाली पर्ण मी त्याला कंरोल 
करायला भाग पाडलं आणर्ण घरी आर्णलं. नावत्याला 
साब दाणयाची णखचडी होती, जेिायला नतच्या 
मैत्रीर्णीकड न पाह णयांसाठी कफ़श-करी येर्णार होती. 
पाह रे्ण द सरया ददिशीही ख श होत.े सकाळचा बाहेर 
पडायचा काही षिशेि प्लॅन नव्हता. अद्िैत त्याच्या 
एका ओळखीच्या मािशीकड ेजेिायला आणर्ण मग क ठे 
तरी फ़ामनहाउसला जार्णार होता. तो संध्याकाळी परत 
आर्लयािर सगळे फ़ॅतटरी आउटलेटला जार्णार होतो. 
संध्याकाळी ५ ला ननघ या असं मी अद्िैतला जाताना 
सांचगतलं, म्हर्णजे त्याप्रमारे्ण मािशीला प्लॅन करता 
येर्णार होता. 
अद्िैत गेर्लयािर बाहेरची १-२ कामं संपिून मी घरी 
आलो. हातात २ तास होत ेआउटलेटला ननघणयापूिी. 
ककशोर आणर्ण प्रकाश ख पच छान आमच्यात ममसळ न 
गेले होत.े एकमेकांमधला परकेपर्णा साफ़ षिरला होता. 
मग एकदम षिचार आला आमच्या दोघांच्या मनात 
आणर्ण लगेच राम कड ेफ़ोन लािला. षिजय काकांना 
फ़ॅतटरी आउटलेटला येर्णायाबद्दल षिचारलं, त्यांना 
कर्लपना आिडली. मग मी त्यांना लगेच रामकड े
घ्यायला गेलो. आम्हाला त्यांना आमच्या घरी घेिून 
यायचं होतं. षिजय काका घरी आले, आर्लया आर्लया 
ददप्तीला हतकाने "माझ्यासाठी चहा कर" असं 
म्हर्णाले, आम्हा दोघांनाही ख प बरं िाटलं. आम्ही १ 
१/२ तास ख प गप्पा मारर्लया. ख प मोकळे आहेत त े
बोलायला. खरंतर त्यांना बोलायला ख पच आिडतं. 
मग त ेअगदी क ठर्लयाही षिियािर स रु होतात. 
ननघताना ददप्तीने सगळयांसाठी स्रॉबेरी डझेटन केलं 
होतं. सगळयांना ख पच आिडलं. षिजय काका हाफ़ 
पॅंटमध्ये आले होत ेआणर्ण तेही खाकी रंगाच्या. ककशोर 
आणर्ण प्रकाश नी त्यांना ती बदलायची स चिलं. मग 

त्यांनी १ आयडडया केली. आत गेले आणर्ण उलटी 
घाल न आले. आतर्लया बाज ला िेगळा रंग होता. 
िेगळा म्हर्णजे एकदम कॉममक रंग होता, पर्ण त े
रिकबनधास्त असर्लयाम ळे त्यांना काही त्याचं षिशेि 
िाटत नव्हतं. 
आम्ही मग फ़ॅतटरी आउटलेटला जायला ननघालो. 
अद्िैत काही तोपयतं पोहोचला नव्हता. त्याला फ़ोन 
करुन मध्ये क ठेतरी भेटायचं ठरलं. त्याच ेमािशी 
आणर्ण काका त्याला सोडायला आले होत.े आमच्या 
गाडीत मग आम्ही सगळे जमलो एकदाच ेनतकड े
जायला. आय ि स द्धा आमच्याबरोबर आला. षिजय 
काकांना वलॉटझकी फ़ ड आउटलेट ख प आिडतं. मग 
काय गाडी मशरली वलॉटझकी मध्ये. आय िसाठी १ 
षपझ्झा आणर्ण काकांनी त्यांचं फ़ेिरेट बगनर घेतलं. 
नतर् न फ़ॅतटरी आउटलेटचा राइव्ह २० मम. चा होता.  

सगळयांना आिडलं ते, ख पच मोठं्ठ होतं त.े १-२ तास 
नतकड ेनतकीच कमी पडर्णार होत.े अद्िैतने नतकड े
बरयापैकी शॉपींग केलं. काकांनी १ टोपी घेतली प्य मा 
कंपनी ची. २ तास तरी गेलेच यया सगळयात. षिजय 
काकांना मला रात्री राम कड ेसोडरं्ण भाग होतं. त्यांना 
कोर्णाकड ेतरी डडनरला जायचं होतं. त्यांना सोडर्लयािर 
आम्ही उरलेलो घरी आलो. येताना डॉममनोज चा 
षपझ्झा घेिून आलो. रात्री मी आणर्ण अद्िैत चा 
स्पोटनस बार मध्ये जायचा प्लॅन होता. त्याम ळे तो 
अज नच एतसाइटेड होता. मी रिकबयर ककंिा हाडन डरतंस 
घेर्णार नाही हे सांचगतर्लयािर तो िैतागला. मी त्याला 
मी यया ििी तरी पाळर्णार आहे असं म्हटलं. तो 
म्हर्णाला मे मदहन्यात निीन ििन उजाडर्णार आहे यया 
ििी. मला ख प हस  आलं त्याचं. मग आम्ही जिळच 
टी.जी.आय.एफ़. ला गेलो. त्याने २ रिकबयर घेतर्लया. मी 
१ स्रॉबेरी-लेमनेड घेतलं. आम्ही ख प गप्पा मारर्लया. 
मी न कतंच र्ोडफ़ंार मलहायला लागर्लयाने यया 
कफ़र्लडबद्दल मला ख प काही जार्ण न घ्यायचं होतं. मी 
माझ्या बरयाच प्रवनांचं त्याच्याकड न शंकाननरसन 
करुन घेतलं. तो स द्धा मस्त आहे बोलयला. मोकळा 
आहे ख प मनाने, राख न काही बोलत नव्हता. 
साधारर्णत: १२ िाजता रात्री आम्ही घरी परतलो. 
ककशोर आणर्ण प्रकाश दहदंी षपतचर बघत होत.े त्या 
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सगळयांना द सरया ददिशीचा प्लॅन सांग न मी 
झोपायला गेलो. 
 
१ मे २०१२, मंगळिार. 
सकाळी लिकर उठ न, आिरुन आम्हाला सगळयांना 
नासा ला ननघायचं होतं. नासा म्हर्णजे यय स्टनचं 
स्पेस सेंटर. आमच्या घरुन १ तासाच्या राइव्ह िर 
आहे त ेसेंटर. सकाळी बरोबर १० िाजेपयतं ननघ न ११ 
पयतं पोहोचायचा प्लॅन होता. आमच्या गाडीत 
आमच्याकडच ेपाह रे्ण तर छाया फ़ातपेकर दहच्या 
गाडीत षिजय काका, चगररजा ताई आणर्ण पूणर्णनमा 
येर्णार होत.े ददलीप काका अनेक िेळा अमेररकेत येत 
असतात, तवे्हा असंच केव्हातरी मागच्या दौरयािर 
असताना त्यांनी नासा बनघतलं होतं. त ेआदर्लया 
ददिशी त्यांच्या ममत्राकड ेश्तलअरलेकला गेले होत.े 
श्तलअरलेक हे नासा च्या जिळ असर्लयाने येताना 
छाया त्यांना घेिून येर्णार होती. असा सगळा 
ददिसभराचा प्लॅन होता. 
ददप्तीच्या ककचन वयेड्य ल प्रमारे्ण दमदार र्ालीपीठं 
खाऊन आम्ही ननघालो. आय ि ला उशीरा शाळेत 
सोड न आम्ही नासा च्या िाटेिर लागलो. िीकड े
असर्लयाने आम्हाला एच.ओ.व्ही. स्पेशल फ़ास्ट लेन 
चा िापर करता येर्णार होता. एच.ओ.व्ही. म्हर्णजे हाय 
ऑतय पन्सी व्हेइकल, म्हर्णजेच २ ककंिा २ पेक्ा जास्त 
लोक गाडीत असतील तर ती लेन िापरता येत.े त्या 
लेनमध्ये मशरर्लयािर आज बाज चं त ंबलेलं राकफ़क 
बघायला मज्जा येत होती सगळयांना. ११:१५ च्या 
स मारास आम्ही नासा च्या प्रिशेद्िारापाशी आलो. 
नासा चा प्रचंड मोठ्ठा पाकींग लॉट बघ न सगळयांना 
तो दादरच्या मशिाजी पाकानएव्हढा िाटला होता. आम्ही 
गेटिर फ़ोटो काढतच होतो तवे्हढ्यात छायाची गाडी 
आली. सगळयांची जमिाजमि झार्लयािर आम्ही 
नतकीटं काढ न आत मशरलो. मी यया अगोदर २ िेळा 
नासा बनघतर्लयाने मी त्यांचा गाइड होतो. 
स रुिातीलाच राम-ट र पूर्णन करायचं आम्ही ठरिलं. 
त्याआधी नतकड े१ ग्र प फ़ोटो काढ न घेतला. राम 
आर्लयािर पदहर्लयांदा आम्ही अ ॅडममननस्रेदटव्ह 
ऑकफ़सला गेलो. नतकड ेअध्यान तासाची मादहती होती. 

रिकबच्चारया पाह णयांना त्यातलं एक तरी अक्र कळालं 
असेल की नाही क र्णास ठाउक. त्यांना इंग्लीश येत 
नव्हतं हा भाग नव्हता तर इर्ले अ ॅतसेंट्स आणर्ण 
इर्ला बोलायचा स्पीड, त्याम ळे त्यांना िातय पटापट 
पकडरं्ण अिघड जात होतं. नतर् न आम्ही प न्हा राम 
मध्ये आलो. राममध्ये बसर्लयािर यया सगळयांच्या 
चहेरयािरच ेभाि एव्हढे केषिलिारे्ण होत.े त्यांना तो 
पयतं अंदाज आला होता की आज आपला अणर्णा 
होर्णार आहे ददिसभर. हे ददप्तीने त्यांच्या चेहरयािर 
िाचलं होतं आणर्ण मग तीही टेंशन मध्ये आली. यया 
पाह णयांना ददिसभर एंटरटेन कररं्ण ही आमची 
जबाबदारी असर्लयाने नतला टेंशन आलं होतं. ती लगेच 
द सरे नासा व्यतीररतत ऑप्शन्स षिचार करायला 
लागली. अचानक द सरा प्लॅन कररं्ण पॅ्रतटीकल 
नसर्लयाने सगळयांनी नतला असं भासिलं की खरंच 
छान आहे सगळं. नतर् न आम्ही एका डमी ठेिलेलं 
स्पेस शटल बघायला गेलो. त ेअनतभव्य शटल बघ न 
जरा पाह रे्ण ख श झाले. अनेक प्रकारच ेफ़ोटोज ननघाले 
नतकड.े नतर् न मग आम्ही टममननलला आलो. यया 
सगळयात षिजय काका मात्र सतत आपलं ज्ञान 
दानाचं पषित्र काम करतच होत.े अखंड िेळ त्यांना 
जी काही िेगिेगळी मादहती होती ती त ेआम्हा 
सगळयांना प रित होत.े सकाळपास न अद्िैतला 
मसगारेट प्यायची संधी न ममळार्लयाम ळे तो िैतागला 
होता. टममननलला येताना स्मोकींग झोन चा बोडन 
त्याच्या नजरेने िेधला आणर्ण त्याने गाडीत न उडी 
मारुन आधी झ रके मारत तपृ्त झाला. चहेरा त्याचा 
हळ  हळ  ख लायला लागला.  

१ िाजला होता. आम्ही सगळे कॅं टीनकड ेिळलो. 
मनसोतत जेिलो आणर्ण प ढच्या शो साठी ननघालो. शो 
ची स रुिात छान झाली पर्ण मग मोठ्ठय्ा ऑडडटोररयम 
मध्ये द पारच्या जेिर्णानंतर अधान तास चर्यरी लेतचर 
पचिरं्ण महाकाय गोष्ट होती पाह णयांसाठी. मी एक 
एक करुन सगळयांकड ेनजर कफ़रित होतो. सगळे 
िेगिेगळया रांगेत बसले होत.े ककशोर आणर्ण प्रकाश 
माझ्याकड ेसॉमलड रागाने बघत होत.े चगररजा ताई 
त्या एअर-कंडीशन मध्ये ड लकी काढत होत्या. षिजय 
काका, पूणर्णनमा जांभई देत होत.े अद्िैत जेिर्ण अंगािर 
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आर्लयािर कसे बधीर होतात तसा ददसत होता. 
एखाद्या नव्या खेळाड ला शोएब अख्तर च ेबाउंससन 
फ़ेस करायला लागले तर कसं िाटेल अशी रिकबच्चारी 
पाह णयांची अिस्र्ा झाली होती. अखेरीस २-३ 
तासासारखा िाटर्णारा तो अधान तास संपला आणर्ण 
सगळे आम्ही बाहेर पडलो. बाहेर पडर्लया पडर्लया 
ककशोर आणर्ण प्रकाशनी मला पकडलं आणर्ण म्हर्णाले 
"असेच जर इकड ेअज न काही शोज असतील तर 
आज रात्री घरी गेर्लयािर त ला चादरीत घाल न भरप र 
चोप न काढ ." त ेऐकून मला एव्हढं हस  आलं होतं 
आणर्ण मी आविासन ददलं की यया प ढे चांगले शोज 
आहेत. मला तवे्हा माझ्या कॉलेजच्या ममत्रांची 
आठिर्ण झाली.  

ददप्ती बाहेर आददशला प्ले एररयामध्ये खेळित होती. 
िास्तषिकत: मागील दोन्ही िळेेस आम्ही िीकें डला 
गेलो असर्लयाने ख प मज्जा आली होती, पर्ण हा िीकड े
असर्लयाने तवे्हढी मज्जा करता नाही आली. त्यानंतर 
मी आददशकड ेिळलो आणर्ण ददप्तीला प ढचा शो 
त्यांच्याबरोबर बघायला पाठिलं. नेमका आमच्या 
द दैिाने तोही शो बोअरच होता. पाह णयांचा 
आमच्यािरचा पूर्णन षिविास उडाला होता असं सारखं 
आम्हाला िाटत होतं. मध्ये मध्ये आम्ही कसं िाटतंय 
िगैरे षिचारत होतो आणर्ण त ेदेखील चांगलं आहे असं 
देखर्लया देिा सांगत होत.े सगळेच नाटक कफ़र्लड मधले 
असर्लयाम ळे शाश्ब्दक कोटया करत होत.े म्हर्णत होत े
की हे नासा नाही नासाडी आहे. ४ िाजायाला आले 
होत.े पाह रे्ण अगदीच ननराश झाले होत.े आता आम्ही 
तरी काय करर्णार? तवे्हा आम्हाला असं िाटलं की 
खरंच यय स्टन ककती रुक् आहे. काही असं षिशेि 
नाही कफ़रायला. झ , अ ॅतिेररयम, पातसन या गोष्टी 
सगळीकड ेकॉमनच असतात. खरंतर त्यांना सॅन-
अ ॅंटोननओला जायचं होतं, पर्ण िीकड ेअसर्लयाने त े
पॅ्रतटीकल नव्हतं. ४-४:३० पयंत छायाला ददलीप 
काकांना घ्यायला जायचं होतं. ददप्तीला तवे्हढ्यात 
आयडडया स चली आणर्ण ती म्हर्णाली की ती, आददश 
आणर्ण छाया ददलीप काकांना घेिून राम कड ेजातील 
आणर्ण मी सगळयांना िॉटर-िॉल दाखिायला घेिून 
जािं. पाह णयांना काहीतरी षिशेि, म्हर्णजे आता 

त्यातर्लया त्यात, बघायचं होतं. आम्ही लगेच ननर्णनय 
घेतला, कारर्ण कोर्णाला माहीत जर ययांना िॉटर-िॉल 
आिडलं तर उरलेला ददिस चांगला जार्णार होता. 
लगेच गाडी कफ़रिली िॉटर-िॉलच्या ददशेने. १ तासात 
आम्ही नतकड ेपोहोचलो. मी सगळयांना त्या नतरे् 
उतरिून मशस्तीत गॅलरीया मॉलच्या पाकींग लॉटमध्ये 
गाडी पाकन  करुन आलो. कारर्ण नतर् न नंतर मॉल 
कररं्ण होतंच. त े१ पॅकेजच आहे असंच समजा हिं 
तर. सगळयांना िॉटर-िॉल आिडलं होतं. मला एकदम 
नासा चं पाप त्या िॉटर-िॉल च्या पाणयात ध ि न 
ननघार्लयाचा आनंद झाला होता. मग अपेक्ेप्रमारे्ण 
फ़ेसब क प्रोफ़ाइल फ़ोटोज नतकड ेकाढले गेले. षिजय 
काका मग म द्दामह न बाकीच्यांना चचडिायला माझ्या 
जिळ येिून षिचारु लागले, "काय रे, नायगारा फ़ॉर्लस 
आणर्ण ययात जास्त काही फ़रक नाही ना रे?, नाही 
म्हर्णजे आता नायगारा रीप रद्द केली तरी काही 
हरकत नाही. काय?" मला लगेच त्यांचा खेचणयाचा 
िास आला मग मी पर्ण त्यांना सामील होत म्हर्णालो 
की, "नायगारापेक्ा हे स ंदर आहे." त ेहसायला लागले. 
नतर् न मग आम्ही सगळे चालत चालत गॅलरीया मॉल 
मध्ये घ सलो. दोन बायकांना आत मशरर्लया मशरर्लया 
शॉपींगचा िास आर्लयाने त्या अनत ख श झार्लया. मग 
प न्हा सगळे परतायची जागा आणर्ण िेळ ठरिून 
िेगिेगळया ददशांना षिख रले. कोर्णी सोनी मध्ये, कोर्णी 
बेड-बार्-रिकबयॉडं तर कोर्णी लेदरच्या ब्रॅंडेड द कानात 
होत.े 
१ तासाने सगळे एकत्र भेटलो आणर्ण राम कड ेयायला 
ननघालो. सगळे ख पच दमले होतो. माझ्या मनाला 
र्ोडसंं समाधान ममळालं होतं त्यांना िॉल आणर्ण मॉल 
दाखिून. पर्ण नासाडी काही ते आय ष्यात षिसरर्णार 
नव्हत.े 
नतकड ेयोगायोगाने ददप्तीला गाडीत ददलीप काकांशी 
मनसोतत भरपूर गप्पा मारायला ममळार्लया, त्याम ळे 
तीही ख पच ख श होती. त्यांच्या घशािर ख प तार्ण 
पडला आहे असंही त ेम्हर्णाले. ददप्तीने त्यांना 
जेष्टीमध आणर्ण मधाचं चाटर्ण करुन देत ेअसं 
सांचगतलं. 
अखेर आमच्या दोघांच्याही गाड्या अगदी र्ोड्या 
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िेळेच्या फ़रकाने राम कड ेपोहोचर्लया तवे्हा ७ िाजले 
होत.े आम्ही लगेच आमच्या घरच ेपाह रे्ण गाडीत भरुन 
घरी यायला ननघालो. २-३ ददिसांत बरयाच गोष्टी पार 
पाडर्लया होत्या, १ गोष्ट रादहली ती म्हर्णजे श्स्िमींग. 
मग काय घरी ७:३० पयंत पोहोचलो आणर्ण पाह रे्ण 
सगळे कपड ेघेिून श्स्िमींग प लिर पळाले, आय िही 
होताच त्यांच्याबरोबर. मी र्ोड्या िेळाने आददशला 
घेिून गेलो. पाह णयांनी ड बंणयाची ख प मज्जा घेतली. 
अपाटनमेंटमधलं श्स्िमींग प ल स द्धा त्यांना म ंबईतर्लया 
एखाद्या तारांककत हॉटेल सारखं िाटत होतं. स्िच्छ 
पार्णी, आदटनकफ़शल धबधबा अज न काय पादहजे? अध्यान 
पाउर्ण तासाने आम्ही जेिायला घरी परतलो. त्या रात्री 
सगळं जेिर्ण आमच्याच रिकबर्लडींगमध्ये राहर्णारया 
स हास देशपांडचे्या घरुन येर्णार होतं. काळी दाल, 

टोमॅटो-कांदा-बटाट्याचा रस्सा असा बेत होता. सोबत 
नतखट चटर्णी होती. मग काय़ पाह णयांची प न्हा 
मज्जाच होती खाणयाची. 
जेिर्ण झार्लयािर ददप्तीने सगळयांना ताकीद ददली 
होती की आज रात्री उशीरापयतं नतला गप्पा 
मारायच्या आहेत तवे्हा कोर्णी सबबी सांगायच्या 
नाहीत. म लांना झोपिून ददप्ती आमच्याबरोबर गप्पा 
मारायला आली. त्यांना आमच्याकड न काहीतरी 
भेटिस्त  म्हर्ण न मी लप न छप न मॉलमध न काही 
एअर-फ़े्रशनसन आर्णले होत ेत ेददले. सगळे एकदम 
सेंटी झाले २ मम. करता. ककशोर आणर्ण प्रकाश त्या 
आधीच आमच्यासाठी ककशा आणर्ण पका भाऊ झाले 
होत.े त्यानंतर आम्ही तब्बल २ २ १/२ तास गप्पा 
मारर्लया. गप्पांमध्ये साहश्जकच नाटक, मसररयर्लस हा 
षििय होता. त्या नतघांनी म ंबईत नाटक कफ़र्लडमधले 
अपडटे्स ददले. धम्माल ककस्से सांचगतले, स योग च्या 
स धीर भटांच,े संजय मोने, क शल बद्रीके, प्रशांत दामले, 

मंगेश कदम, अममता खोपकर असे अनेक जर्णांच े
ककस्से सांचगतले. 
शेिटी अगदी हस न हस न दमलो आणर्ण द सरया 
ददिशीच्या त्यांच्या प्रिासाचा षिचार करुन आम्ही 
झोपायला गेलो. 
 
२ मे २०१२, ब धिार. 

सकाळी आम्ही जरा लिकरच उठलो. सगळयांना 
उठिलं. वयेड्य लमध्ये उपमा होता नावत्याला. १०:३० 
ला एअरपोटनला पोहोचरं्ण भाग होतं. सगळयांचा ननरोप 
घेताना ख प जड जात होतं. आत्तापयतं त ेआमच े
नातिेाईक होिून गेले होते, कारर्ण नातिेाईक बरयाच 
ददिसांनी परतताना जसा त्रास होतो तसाच त्रास होत 
होता. एकमेकांना घट्ट ममठया मारर्लया, फ़ोन नंबसन 
एतस्चेंज झाले, फ़ोनिरुन टच मध्ये राहायचंय अशी 
आविासनं झाली. ककशा भाऊ तर आपर्णह न सकाळी 
उठ न आददशच्या बेडजिळ गेला होता. त ेसगळे 
आददशला ख प ममस करर्णार होत.े आददश ख पच 
लाघिी आहे. त्या सगळयांची एव्हढी गट्टी जमली होती 
आददशबरोबर की गेर्लया ३-४ ददिसांत त ेआददशच े
काही कॉपीराइट्स असलेले शब्द म्हर्णायला लागले 
होत.े उदाहरर्णार्न िाया (िारा), आईट (लाईट), चब्बा 
(संपलं) िगैरे िगैरे. आय िला शाळेत सोडलं. त्यालाही 
ख प जड जात होतं, पर्ण तो जास्त एतसपे्रस करत 
नाही. तो सकाळपास न षिचारत होता की तो 
संध्याकाळी घरी येईल तवे्हा हे कोर्णी नसतील का? 

सगळयांनाच जड होत होतं.  

एअरपोटनला जायला ननघालो आणर्ण अगदी िेळेतच 
आम्ही पोहोचलो. र्ोड्यािेळाने सगळे आपापर्लया होस्ट 
च्या गाड्यांमध न पोहोचले. मग प न्हा नतकड ेएकदा 
रडारडीचा एक अगदी छोटासा कायनक्म पार पडला. 
ददप्तीला ख पच जड गेलं, ती ख पच हळिी आहे 
मनाने. यया सगळयांशी आम्ही एक अत ट नातं बांधलं 
होतं त्या ५ ददिसांत. ददलीप काकांनी तर ददप्तीला 
शब्द ही ददला की प ढच्या िेळेला मी त झ्याकड ेराहीन 
म्हर्ण न. ख प भरुन पािर्लयासारखं िाटलं तवे्हा. त्यांनी 
आपलं सहज षिचारलं ददप्तीला त्या चाटर्णाबद्दल, 

त्यांना िाटलं षिसरली असेल यया गडबडीत, पर्ण 
ददप्तीने त ेबॅगेत न काढ न ददर्लयािर त ेर्तकच झाले. 
र्ोड्यािेळाने श्जत  देखील त्याच्या भािाबरोबर 
पोहोचला, मग त्याची सगळे खेचायला लागले.  

आणर्ण अचानक एकमेकांना अनेक बाय बाय करत 
स योग ची "िा ग रु" ची टीम अदृवय झाली. 
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Laughter 

Meena Vad 

 

Laughter is part of universal human vocabulary. 

There are thousands of languages, hundreds of 

thousands of dialects, but everyone speaks laughter 

in pretty much the same way. Every person agrees to 

the fact that laughter makes you feel good. 

Hasya-yoga or laughter yoga is a form of exercise 

based on self-triggered laughter which becomes 

genuine after a few seconds. The laughter yoga was 

developed by an Indian physician, Madan Kataria in 

Mumbai in the mid-1990s. It started with just five 

people in a park. This concept became popular, grew 

rapidly and spread worldwide and now there are 

8000 laughter-yoga clubs in 66 countries. "It helps if 

you're able to laugh", Dr. Kataria claims, “the 

benefits are positively life-enhancing”. Not only does 

laughter help you to lose your inhibitions and gain 

self-confidence, Kataria explains that by embracing 

the spirit of laughter, it's possible to achieve a more 

positive outlook on life, relaxation as well as 

improved lung capacity and abdominal tone. 

A study done on a group of volunteers at Loma Linda 

University showed that a good laugh increased their 

beta-endorphins which are natural stress-relievers 

and pain-reducers. Also, laughter is good for your 

heart. It improves your heart rate, lung function, and 

blood oxygen level. It can lower your blood pressure 

and reduce the risk of cardiovascular disease. 

Laughter eases muscle tension and strengthens the 

immune system by increasing the production of 

infection-fighting antibodies. 

Do you know the study of laughter and its 

psychological and physiological effects on human 

body is called “Gelotology”? A good laughter burns 

calories too. Texas A & M University scientists found 

that laughter fosters optimism and hope. Laughter 

stimulates both sides of the brain to enhance 

learning. It eases muscle tension and psychological 

stress, which keeps the brain alert and allows people 

to retain more information. It enables you to live in 

the moment. Children have the ability to laugh 

easily, they laugh 100 times per day. Adults can 

develop the ability to laugh more using laughter 

yoga exercises. You know, life offers a great variety 

of events and circumstances we can laugh about. 

Laughter enhances our breathing and as we know, 

Prana—or life force gains entry to our bodies 

through breathing. It clears our respiratory passages 

and makes our lungs strong which enhances the 

well-being of both body and mind. 

Laughter is easily stimulated in a group, as you see 

others doing “ho-ho-ho, ha-ha-ha”, you 

automatically do it yourself. In fact, laughter-yoga 

has proven to be very therapeutic in nature. A little 

laughter can do amazing things for you. 

It can instantly lift your mood and you’ll feel 

refreshed. Laughter helps in your relationships 

because it generates playfulness with others. When 

you laugh with someone, you create a bond and 

become more open to interactions with that person. 

Laughter is very contagious and it strengthens 

human connections. Here’s an exercise in laughing. 

You just start laughing aloud for 20 seconds and 

after you do it, you’ll start laughing at your own 

laughter, so keep at it for a few minutes. It will relax 

you and you’ll feel exhilarated for the rest of the 

day. So, go ahead and try it – laugh long, loud and 

clear! If you have other people with you to laugh, it 

will be much easier. If you note down how you feel 

after doing this exercise, you’ll be surprised to see 

the difference it makes! Unconditional laughter is 

truly for everyone! 

It’s   a   Bug's   Life 

-Paresh  Kelvekar  

Not a kiss of the morning glory 

hiding behind the curtains quiet 

I am not your eternal sunshine   

not your daylight delight 
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I am the flying dot backdoors 

an ever elusive gleaming spot 

slipping away from your fingers 

never the one to get caught 

 

always up to a mischief 

playing with your heart and mind 

to rock an affair so clandestine 

a moment sublime, you wait to unwind 

 

melting in to the tender darkness 

nibbling a few stars from the sky 

I carry myself with a glowing charm 

whooshing around like a firefly 

"Real Friend" 

by Chinmay Pingale 

Once up on a time, there were two boys that were 

best friends. Their names were Zack and Jack. They 

always used to play together, they used to love 

doing everything together. 

One day, they were walking by, and never knew, 

when they entered the nearby woods. Suddenly, 

Jack saw a bear approaching them. He quickly 

climbed a tree without warning Zack what is 

happening. Zack did not know how to climb a tree. 

So, he thought for a moment and quickly laid down 

on the ground and held his breath, pretending, he 

was dead. 

The bear came close and sniffed Zack, but it went 

away thinking Zack was dead because he did not 

move at all. Then, Zack got up and started running in 

another direction. After watching the bear go way, 

Jack also climbed down the tree and followed Zack. 

Jack soon caught up with Zack, but Zack would not 

talk to him. When Jack asked him again and again, 

Zack finally said, "A true friend is the one who helps 

his friends in danger and in needs. I thought you 

were my true friend, but I was wrong. You never told 

me about the bear. I am very sad." 

So, the lesson I learn from this story is: 

"A Friend in Need is a Friend Indeed!" 

"Exercise" 

by Chinmay Pingale 

Once up on a time, there was a person who had a 

handicapped son. The man tried a lot to cure his 

son’s handicap. They saw a lot of doctors, but none 

of the doctors could help the son. 

The dad once read a book that said, the boy’s 

handicap might improve by exercising and walking. 

So, the dad went to a marathon and took his son 

with him in a wheelchair. The run did not help the 

son that day, but he felt good and smiled a lot. The 

dad was happy. 

So, he started running everyday with his son in the 

wheelchair and also started to participate in 

marathons. Slowly, the son actually started to feel 

better. His legs became stronger. The dad became 

very happy and proud. He then ran harder and 

harder, hoping to cure son’s handicap. 

Unfortunately, the dad was getting older. And, one 

day, he got a heart-attack while running. The son felt 

very bad that his dad suffered while running for him. 

Luckily, the dad’s doctor said, he would be fine again 

because he exercised so much! 

The dad got well after a few days. The dad and son 

were happy, and started to go running again every 

day. Now, the exercise helped them both and both 

became happier and stronger, and never had a 

problem again! 

This story makes me wonder, "Wow! The power of 

the fatherly love, dedication and exercise!!" 
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Sri-Krishna 

Mahendra K Pingale 

 

I do not intend to get into the argument of whether 

Shri Krishna was a historical figure or just a fictional 

creation of an entire lineage of sages, saints and 

poets. To me, that argument is irrelevant. What are 

important, on the other hand, are the roles this 

character has played, and the impacts He has had 

on, the Indian society over the millennia. Towards 

that, this is a monologue over the image of this 

character. 

Background 

Shri Krishna evokes a multitude of imagery and 

emotions in people’s minds: As Baalakrishna, He is 

the best buddy of young children. He is known for 

his organization and leadership skills as He grew up 

in Gokul, organized the locals there and coordinated 

their struggle against oppression. Then, of course, 

He was the savior of the Pandavas and the narrator 

of Geeta. But, perhaps, the most popular and folksy 

image He evokes is that of Radharaman! Folklores 

abound with fond details of His raasakridaa with 

gopis. Many sects and cults have originated and 

thrived over centuries around His role as a 

sweetheart – a beloved sakhaa – of the women folk. 

Other predominant theme in which He is painted is 

that of Bhaktavatsal – a deity with a big heart for the 

poor souls that beg for his shelter; and a one that 

enlightens and uplifts His devotees. Of course, this 

depiction has served immensely in boosting the 

sagging societal morale during hard times of 

aggression and plunder in Indian history – of both, 

medieval and modern, times. Simple minds of poor, 

helpless and defeated folks could surrender to, and 

take solace in, the divine powers of Shri Krishna and 

gather courage to face the tough times through 

mere shraddhaa and bhakti. This depiction gave 

psychological assurance to many a woman —they 

could identify with gopis, with Draupadi, and rest 

assured that their Giridhaari would be there to 

rescue them and protect their dignity. Though this 

assurance would not help them directly and tangibly, 

it sure helped in sustaining the mental balance of a 

battered society, and gave courage to generations as 

it provided divine backing to their struggles. In my 

view, however, there is also a down side to this 

depiction which has had very profound negative 

impact on the social psyche: This depiction ended up 

getting highlighted much more vividly over the 

historical course at the cost of other, and in my 

opinion, far more crucial qualities of Krishna’s 

persona. At one end, it caused the critics and 

detractors to paint Him as a cheap womanizer going 

around a village charming females with his charisma 

and style! At the other end of the spectrum, his 

followers and saints painted Him as a do-all messiah 

that would take care of all His followers’ problems. 

This picture, to a large extent, allowed His believers 

(or, self-styled believers!) to justify their own 

inaction and ineptitude. Both these extremes made 

Krishna appear to be a very soft, sentimental, 

goodygoody persona. On the other hand, His 

judgment, pragmatism, strategic vision, the extra-

ordinary ability to apply pure, cold calculations and 

logic in the light of this vision, dispassionate 

leadership are the qualities that, at best, got 

relegated to arcane scholarly discourses and 

debates. In my mind, these are the qualities that 

should be imbibed, given a face-lift and highlighted 

for posterity. Only a few of the well-known incidents 

in His life provide the opportunity for to see this 

different interpretation of Krishna’s persona. 

Here is an attempt to do just that. 

Self-made Leader 

Unlike most of the other well-known characters of 

the time, Krishna was neither born into a royal 

family, nor did He receive any patronage from any of 

the royal houses. He built reputation and won land 

through His own courage, leadership, valor and 

intellect. Being a Chandravanshi Kshatriya, He was 

looked down upon by most of the established royal 

clans, at least in the beginning of His ascent. But, He 

prevailed and established Himself not only as their 

equal, but eventually as their leader and, in many 
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cases, their sole savior. Proponent of Women’s 

Cause 

Far from being a village flirt, Krishna seems to have 

always respected the woman power and worked for 

women’s rights. He seems to have espoused thinking 

far more progressive than what was prevalent at His 

time. One of the reasons He invited Kansa’s wrath 

was that, He encouraged the gopis of Vrindavan and 

Nandagram to decide on their own how and where 

to trade the milk and goods that they produced. This 

spelled trouble for the elite Mathura residents by 

threatening the preferential treatment they had 

accorded to themselves. On the other hand, this 

almost made entrepreneurs out of the women folk 

of Vrindavan through free trade. He rescued 

countless number of women captivated by 

Narakaasura. In fact, Krishna encouraged His wife, 

Satyabhaamaa, to partake and fight in the war with 

this asura king. After the rescue, He first gave all 

those women the option of returning to their own 

homes to their own families. He brought them to 

Dwaraka only when it became clear that they were 

not being accepted by their families due to the 

prevailing societal norms. Later in the run-up to the 

Mahabharat war, the Pandavas were insistent on 

averting the destruction at any cost and were even 

ready to be content with five small villages to win 

peace at the cost of their right to the throne. That 

was the message Pandavas asked Krishna to carry to 

Kauravas as their mediator. However, that time, 

Draupadi came forward and reminded Krishna of her 

public disgrace in the courthouse and urged Him to 

uphold a woman’s dignity. On this, Krishna lectured 

Yudhishthira and other Pandavas for failing to fulfill 

their duties and made a solemn promise to Draupadi 

that He would make sure her insults would be 

avenged at any cost – even if it meant an all-out war. 

At the end of the war, Gaandhaari was convinced 

that, if He so wished, Krishna could have averted the 

destruction. He explained to her the reasoning and 

inevitability of the war, but graciously accepted her 

curse that His own clan would be similarly wiped out 

from the face of the earth as a result of infighting – 

and, hence, the civil war in Dwaraka – the Yaadavi. 

These are some examples that show His progressive 

thinking towards women. 

Run-up to the Mahabharat War 

At a certain point, Krishna appears to have been fully 

convinced about the need of the Mahabharat war, 

as against an urge to avert it at any cost. And, this 

was not because He was a warmonger – He did try to 

influence outcomes of various prior events to avert 

it. The train of thoughts could be tracked down to 

the following reasons: 

1. It became quite clear in the early days that the key 

Kaurava players –Duryodhana and his coterie – were 

completely blinded by their rage, hatred and power 

hunger. In a sense, they were “beyond repair.” 

2. The aging emperor, Dhrutaraashtra, being a classic 

flip-flopper, was in no position to rein in his eldest 

prince and the coterie. He was not unaware of the 

invalidity of their claims or the futility of taking on 

Pandavas. But, he always bore the grudge for being 

at the receiving end of destiny by having to see his 

throne go to his younger brother, Pandu, for being 

blind by birth and, thus, unable to rule. 

3. The senior advisers and council of ministers in the 

Kaurava court did not help. These were among the 

best of warriors, generals and scholars of the time. 

But, they were either too embroiled in the intricacies 

of the Shastras to completely miss the basic ethos 

and contemporary context, or they were too loyal to 

the throne to speak up and challenge the prince. 

4. Finally, Pandavas themselves were not free of 

blame, either. With Yudhishthira at their helm, they 

appeared to be going overboard with their 

dharmaacharan and idealism –even at the expense 

of their own dignity, along with that of their wife and 

subjects. Despite being invincible in wisdom, 

education, intellect and valor, despite being born to 

a royal family and despite their legitimate claim to 

the throne by prevailing norms, they lacked the 

resolve to stand up for their rights and protect those 

of their subjects. They would have awarded to 

Kauravas on a platter what the Kauravas longed for 

their whole life without even an iota of a fight and 
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subjected themselves to extinction due to confusion, 

indecision and inaction. All this had caused a political 

and social stalemate in Aryaavarta – the civilized 

world of the Indian subcontinent at that time. I 

believe this must have convinced Krishna of the 

need for a fresh start. However, the establishments 

at the time must have been too strong even for Him 

to win over or change fundamentally without a 

complete purge or bloodshed. And, this must have 

led Him to the logical conclusion of inevitability of 

war. In a sense, He must be looking for a “Reboot” 

button to set things straight! 

And, I believe, that decision must have meant an 

enormous internal fight for Him. He must have 

debated, argued and counter-argued all the possible 

options with Himself before He pushed everyone to 

the brink. Again, this internal war displays His 

courage, resolve, depth of thought & knowledge and 

emotional detachment with all the beings in His 

immediate vicinity. If you think through it, one can 

attain emotional detachment at any level only if and 

when he/she develops an attachment to a higher 

cause at a higher level: a parent learns how to firmly 

deal with a child’s tantrums for a candy only if and 

when he/she has a firm eye on (and, therefore, 

emotional attachment with) the child’s future. 

Likewise, Krishna must have developed a firm 

attachment with the future of the society through 

years of manan, chintan and adhyayan. This must 

have helped Him to prepare Himself and others for a 

sacrifice of multiple generations of multiple 

kingdoms in a devastating war. Once he arrived at 

this decision, however, He went ahead with its 

implementation in a calm, steady manner and with 

ruthless force. He employed all His diplomatic, 

strategic and tactical skills towards that 

implementation. According to one account of 

Mahabharat, Duryodhana had provided excellent 

governance to his subjects and associated kingdoms 

in the run-up to the war – the war that he had 

always anticipated, or even hoped for. The 

underlying intention was only to build a favorable 

public opinion and form a solid “coalition of the 

willing” in his favor when needed. Pandavas had 

been out of sight for years and, thus, it would be 

difficult for people to identify with them and side 

with them against an existing favorable 

establishment. 

After all, Hastinapur had been the most powerful 

empire of generations. It had in its possession the 

strongest army, most authoritative figureheads and 

most knowledgeable scholars. As the main strategist 

on Pandavas’ side, Krishna had to counter this, 

justify their claim to throne and persuade different 

seats of power to put their monies and armies in 

their support. Most notably, He had to convince 

them of a need to take side in what was essentially a 

family feud. To make things more complicated for 

Him, His own brother – Balaraama – had a soft 

corner for Duryodhana, the latter being a favorite 

disciple of him. The fact that, Krishna not only 

successfully kept Balaraama out of the conflict but 

also managed to make His entire Yaadava army 

stand on Pandavas’ side could be the single biggest 

achievement of His diplomacy, leadership and 

organization skills. This could not have happened 

without successful portrayal of the war as a conflict 

between good and evil, as against a petty family 

feud. He must have concentrated on gathering as 

much intelligence on every worthy opponent as 

possible. This is evident from the minute details He 

knew about all the major Kaurava players. Also, He 

must have very thoughtfully chosen for Himself the 

role of Arjuna’s charioteer. Per the norms of the day, 

the charioteer – saarathi – was not to be attacked 

even in the thick of a war. This freed Him up to 

concentrate on the strategic and tactical issues 

keeping an eye on the bigger picture. This must also 

have helped Him carve out a larger-than life image 

of Himself on the battleground if anyone still had 

any doubts. 

The Geeta 

Of course, Krishna’s entire intellect, wisdom and 

vision met with their ultimate test and culmination 

on the battlefield even before the first salvo was 

fired. And, what better manifestation of that 

culmination could have been than the birth of 

Geeta?! After initial bravado and asking Krishna to 

drive his chariot in the middle of both the armies so 
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he could survey them all, Arjuna just sat there 

petrified after watching his own brothers, cousins, 

grandfather, uncles, gurus, nephews, friends and 

ministers ready to kill and get killed. The beauty of 

Mahabharat and Geeta is that, though it has perhaps 

been a unique war of its kind, the bewilderment and 

dilemma that Arjuna experienced is ubiquitous – 

every living and thinking person goes through such 

intellectual trauma at least at one crucial juncture in 

lifetime. 

However, Arjuna’s dilemma goes beyond just the 

ties of family and blood relatives. He argues about 

the consequences of the total destruction and chaos 

the war would bring. On the face of it, Arjuna’s 

arguments in the first chapter (adhyaaya) of Geeta 

are quite valid –and in line with his role and 

upbringing as a prince whose duty it was to uphold 

law and order, and to preserve prevailing structure 

of society and religion. Further, given his wartime 

skills and knowledge, he did not take too long to 

realize that both the warring factions were equally 

capable and poised to destroy the other. As such, 

whoever won, it would only be a pyrrhic victory with 

complete and widespread destruction of all the 

known cultures and traditions. He could see that the 

entire male population would get wiped out as a 

direct result of the war and, then, the women, 

children and elderly would fall into the hands of 

barbarians and be left to their mercy. With this train 

of thoughts, one of his arguments for not fighting 

the war and letting Duryodhana have his way was 

that, if men die in war and women fall prey to the 

uncivilized, how would the sanaatana dharma 

survive –including all its structures of kuldharma, 

jaatidharma, aashramadharma and so on? And, as 

someone tasked with upholding the prevailing 

structure, he was right on point. 

However, Krishna’s counterpoint was, though 

important, preservation of an existing structure 

cannot be the ultimate goal all the time. Ahimsaa is a 

means and not the absolute end to be achieved at 

any cost. What was perhaps most important to 

Krishna was a lesson for posterity that greed, 

injustice and hatred never go unpunished. What 

would have happened if Pandavas would just follow 

Arjuna’s lead, give up the fight and vanish in the 

jungles? Yes, Duryodhana would uphold all the Vedic 

rituals, yadnya-yaagas and dharmas. But, what 

precedence would that set for the later generations 

— that you could win a throne without any scruples? 

That you would go unchecked by sheer power play 

even after you publicly disgrace women in your own 

family? That you could rule for years even after 

being a personification of hatred, greed and deceit? 

It was critical for the society to understand that basic 

virtues and duties are beyond, and much more 

important than, the specific rituals of kuldharma, 

jaatidharma, aashramadharma. And, to uphold these 

basic virtues and to set the right examples for 

posterity, Krishna was willing to risk the entire 

empires and societal structures. On the one hand, it 

would seem impossible to do without a total 

emotional detachment with anything and everything 

around him. On the other hand, such detachment 

would be impossible to achieve unless He held very 

close to his heart betterment of human generations 

to come. Therefore, Geeta, to me, seems to 

deliberately stay away from any dogma about war or 

peace. Neither is an absolute end in itself, neither is 

to be embraced or kept away as an eternal principle. 

They are but tools to be employed based on 

situational needs and prevailing circumstances. On 

the other hand, Geeta emphasizes the concept of 

duty – karma. And, the profundity of it all lies in the 

fact that the performer of this duty is also a mere 

actor! He or she is not the doer – the kartaa – but 

only a nimitta for that action to happen. This must 

have been an eyeopener for Arjuna to get over the 

guilt trip that it would be him that would kill his 

brethren and be responsible for the devastation. If 

looked at it from this angle, Geeta appears to be 

leading to action, or pravrutti, as against something 

that would make people turn away from action in 

favor of renunciation – nivrutti. Therefore, the crux 

of Geeta could be argued to be the karmayoga – the 

philosophy of performing one’s duties with complete 

emotional detachment. 

 



  

 
95 स्नेहदीप २०१२ 

The War 

After this crash-course on philosophy for Arjuna, 

what ensued was a serious business of war! 

Pandavas’ army seemed to make up in their youth, 

strength and resolve what they lacked in numbers 

and experience. However, their weakest link, again, 

was excessive idealism and lack of killer instincts – 

the vijigeeshu vrutti. They almost lost the war many 

times by embracing dharmayuddha rules and by 

turning a blind eye to the basic reason they went to 

war for in the first place. Once you go to war, it has 

to be with the aim of winning it – especially when 

the purpose of that war is to assert to your own 

rights and avenge the injustice done to you. Krishna 

became this calm and steady torchbearer of realism 

on the battlefield for Pandavas – to the extent of 

appearing villainous to an untrained eye. He 

ruthlessly exploited the virtuous nature of Bhishma 

and Drona to put them to death. He twisted the 

rules of the game to catch Jayadratha off guard. He 

very ingenuously carved out different interpretations 

of shaastras to first save Arjuna from killing 

Yudhishthira and, then, killing himself for abusing 

the elder brother. It was Him that encouraged 

Arjuna to shoot at an unarmed Karna after giving the 

latter an earful on righteousness when he 

questioned what dharmya was and what adharmya 

was. It was Krishna who provoked Duryodhana to 

come out in the open from a hiding place in the lake 

to take on Bhima, and it was Him who knew 

Duryodhana’s weak point and had the presence of 

mind to exactly point it out to a weakening Bhima, 

so he could make the latter’s thigh a target and 

make Duryodhana collapse in agony. This collapse of 

Duryodhana effectively ended the war. Or, did it 

really? 

The Morbid End 

Ashwatthaamaa – the only son of Drona – was 

reeling under rage due to the way his father was 

killed by Drushtudyumna in the war. He was also 

loyal to his prince. When he saw Duryodhana lying 

alone wounded in the woods counting his last, his 

anger knew no bounds. He vowed nirvansha of 

Pandavas at any cost. He then convinced 

Krupacharya and Krutavarma – the only two Kaurava 

warriors of any standing left from an enormous army 

–of the need of treachery. With a pledge of loyalty 

from them, he attacked Pandavas’ camp in the night 

and killed all five of Pandavas’ sons along with all the 

surviving generals. Pandavas themselves survived 

this brutal attack only because they were away on a 

hunting expedition that night. Was this a mere 

coincidence? 

Now, I am not aware of a deliberate move on 

Krishna’s part to keep Pandavas’ away from the 

camp on the fateful night, but it is plausible that He 

played such a role. Otherwise, it is very unlikely that 

only the five brothers would stay away from the 

camp on the very night that the main war ended. 

First night after a brutal and draining war is an 

extremely unlikely time to have any energy or desire 

to go out hunting. On the other hand, it is quite 

conceivable that Krishna must have sensed some 

kind of danger, perhaps without being able to put his 

finger on the exact nature of it, and advised 

Pandavas to stay away and spend the night in a 

hiding place. 

Embrace of Dhrutaraashtra 

Krishna’s ever-alert, detached nature and 

impeccable insights into individual’s psyche was 

evident again after the end of the war. After the war 

ended leaving both sides totally wiped out and 

without any heirs, Pandavas went to see Emperor 

Dhrutaraashtra and get his blessings. All the hundred 

Kauravas had been killed single-handedly by Bhima. 

All their sons had also been variously lost in the war. 

Kaurava lost their entire army but for three warriors. 

Even after the main war, Pandavas lost their sons 

and generals to Ashwatthaamaa’s deeds. The total 

loss of human life and wealth knew no bounds. The 

tragedy was enough to render any average human 

mind totally numb. Pandavas decided to end the 

animosity, forget the past and seek blessings of the 

surviving elders of the family – Kunti, 

Dhrutaraashtra, Gaandhaari and Vidur. With all their 

guards down and minds full of remorse and sorrow, 
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no one thought of any ill will in anyone’s mind – no 

one, but Krishna! 

When Bhima was about to bow to Dhrutaraasthra’s 

feet, Krishna pulled him aside and, instead, pushed 

his statue in front of the old emperor. And, such was 

the fury of his rage that, Dhrutaraashtra embraced 

the statue with all his force and crumbled it to 

pieces! He had always carried the same hatred that 

Duryodhana displayed so vehemently towards 

Pandavas. He could not digest the fact that Bhima 

had been the sole killer of all his sons. So, he would 

not let him go unpunished. He deviously plotted to 

embrace him to death at the most unlikely moment. 

Again, Pandavas were saved due to the 

extraordinary understanding of human psyche and 

presence of mind on Krishna’s part. 

Conclusion 

These are very few examples in Krishna’s gifted life 

that characterize Him as a strategic thinker, a 

philosopher, a visionary statesman, a warrior, a 

progressive reformer, a kingmaker and a suave 

diplomat. 

After their own lifetimes, all idols or heroes of a 

society get defined more by what that society 

portrays of them. Other side of this is that the 

society paints the picture of its idols in the colors 

that it thinks are most appropriate for the times. 

And, in my opinion, these are the characteristics of 

Shri Krishna that need the best portrayal and most 

attention. Arguably, the popular images of Krishna as 

Radharaman and Manamohan have served their 

purpose in the worst of the times. It created an 

everlasting, very romantic image of Him as a folk 

hero that could survive and thrive under the radar 

for centuries of aggression and oppression. 

However, it is critical that the real, hard-nosed and 

pragmatic qualities of Him are not drowned in this 

downpour of romanticism. A resurgent society like 

ours needs to imbibe these qualities much more 

than the goodygoody, soft and romantic image of 

the Lord! 

 

 

गागी वपगंळे  
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Jindagi Jab Mile Dobara 

Nilesh Khare 

 

The send off party in Copper Chimney was in full 

swing. We were celebrating our successful years of 

college and planning for the future. Some of us were 

stepping into the new frontier halfway across the 

globe to pursue their American dream of higher 

education and endless opportunities. We had 

literally lived our entire engineering life together. 

We had spent evenings roaming around the streets 

of Thane in pursuit of ‘future’ and late nights 

studying hard in pursuit of academic achievements. 

We were not sure if it was the evenings or the 

studying part that brought us closer over the years. 

Time passed by fast, life moved on and with that it 

brought in new opportunities. The party in Copper 

Chimney that day was at the pinnacle of our 

friendship. It was finally time to say goodbye to half 

of us. Next day the first two would step into the 

flight to US, into an unknown territory, for starting a 

new life. There were heartfelt goodbyes and friendly 

hugs. 

 “We will write letters and keep in touch”, first toast 

was proposed. Yes – letters. Forget facebook, the 

word internet was not known to most folks at that 

time. Emails existed only in Universities for 

educational purposes. The only way to keep contact 

was by writing letters – the hand written letters. 

Then there was another toast to “Promise by one 

and all to not forget the good times we spent in 

together in college days”. That went very well. 

Another toast was “to keep the memories of college 

years alive in our hearts all through our life”. At that 

moment someone made an unusual toast “When we 

all turn 40, wherever we be in the world – we will all 

get together and cherish this very moment of our 

send off and celebrate our 4 years of college”. There 

were loud cheers and a sudden rush of adrenaline 

through our body. It was a comforting thought. 

Everyone agreed and when they did they knew in 

their heart and mind that everyone meant it. 

Choosing destination for our meet was as distant at 

that age as the journey two of us were about to take 

the next day on their way to New York. 

20 years later 

On 2nd October, 2012, I landed in Madrid with three 

of my friends on a flight from Washington DC. We 

four walked over to Terminal 2 of the Barajas 

International airport to meet the other four who had 

just landed from Mumbai. We did it … Yesss. There 

were jumps and fists pumping into the air. It was just 

unbelievable. Getting together at the airport in 

Madrid, after having talked about it 20 years ago, 

was the moment each of us would be proud of for 

the rest of our lives. We were out of the time 

capsule as if time had not passed. In 2012, we all 

lived in a different world than the one we knew that 

day in Copper Chimney. A lot had happened in 

between. There were different phases of keeping in 

touch. It started with writing letters as promised. 

When email arrived in late 90s it made life simpler 

for all. We kept in touch on a daily basis years before 

facebook was formed. Over the years a lot of options 

were discussed about the prospect of meeting 

together to celebrate our 40th. As we started getting 

serious about our plans, the reality struck. Schools in 

California end on June 15th and that in India start on 

June 15th. With our kids in middle school it was 

impossible to find time to meet any other time of 

the year besides the summer vacations. This was not 

going to happen. 

 Support and encouragement came in from 

unexpected quarters. Our wives pushed us hard to 

go ahead on our own. After all, some of them had 

been part of our college life and knew deep within 

what it meant for all of us. When we started finding 

the right venue to meet, entire world was out there 

open in front of us. Sky was the limit. The consensus 

was to meet in October half way between US and 

India where the Weather is perfect, Sky is blue and 

the beach is waiting for you. The island of Ibiza was 

at the top of the list. We are going to Ibiza - back to 

the island - We are gonna have a party – in the 

Mediterranean sea. But wait … what party? The 

party island in Spain was not a natural choice. It was 

culturally unfit. The idea of Ibiza gave way to more 
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sophisticated options of the culturally rich 

Mediterranean coast of South Spain. From one 

Sierra Nevada in the US to the other Sierra Nevada in 

Spain and from the beautiful coast of Konkan to the 

other beautiful coast of Mediterranean. Sevilla and 

Granada would be our ultimate destination. 

Our parents were delighted. They knew all of us as 

kids. When I called and told my Mom that I finally 

booked the ticket she was kind of worried. She told 

me “Kaay majaa karaayachi asel ti karaa pan ugich 

Bailaanchyaa samor dhaavu nakaa”. To that wife 

added “Aani Lailaanchyaa maage pan dhaavu 

nakaa”. The comparison with the movie was 

inevitable. But there was a subtle difference. Farhan 

Akhtar had beautifully crafted a movie of 3 guys 

enjoying the best of their life before getting married 

to keep up their promise made in college. Each of 

them had one adventure planned and through that 

they would go on to discover life and what they 

really wanted to be. Here we had played that part to 

the fullest and discovered ourselves and our life. We 

had experienced it all and we were going back to the 

old days to re live the memories of the life as we 

knew it back then. It was about playing the second 

innings at a different age and at a different time. 

World had moved on, we had moved on and still 

here we were at the Madrid airport renting 2 SUVs 

to get on the adventure of travel through the 

Spanish countryside. 

Over next one week we drove 2000 kilometers 

through the interiors of Spain. The drives were as 

fun as it could be. We had kept in touch regularly 

over 20 years and every time we met it was like 

starting from right where we left. It was about 

making fun of each other and yet it was full of 

respect and appreciation for each other. We had so 

much influence on each other during our formative 

years that we knew everyone inside and out. The 

best thing was no one had changed really over the 

years. That was a delightful discovery. There were 

arguments and debates. It was as if we were still in 

college. No holds barred. We used to hang around 

the Vishnunagar area of Thane. Our Kattaa and we 

were well known at our times. Tyaa kattyaache aani 

aamache atut naate hote. At Alameda De Hercules in 

Sevilla we found our Kattaa. We had a new home. 

Cutting Chai and Vada Pao gave way to Sangria and 

Bruschetta flatbread but the comfort level was 

same. Shouting at the top of our voices we were lost 

in the crowd of thousands that would party in that 

square in Sevilla till wee hours of morning. 

Making a toast to promise each other to meet 20 

years from then and actually fulfilling that promise 

was the most satisfying thing for all of us.  On the 

penultimate day of our reunion we were driving back 

from the beautiful ‘Church-Mosque’ town of 

Cordoba to Madrid. The drive passed through a cute 

little white town by the name of Linares on the 

northern edge of the Sierra Nevada. It triggered 

some old memories. Driving further to Madrid, it 

was getting late in the day and our favorite 80s Rock 

music was playing in the car. We passed through a 

mountain and came out in the open plateau before 

heading into Madrid. The sun was setting. The sky 

was blue turning black with orange layers on the 

horizon. That set in the mood. The sun setting colors 

did the trick. Pink Floyd gave way to Paint it Red. 

 Sab zanjeerein todh ke saare uljan chhod ke 

Hum hai dil hai aur hai awaargi 

Kuch din se hum log par aata hai sab ko nazar 

Aaya hai jo daur hai awaargi 

And take on the world and na na na 

And paint the world and na na na  

Zindagi Jab Mile Dobara … 
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Austin Marathi Mandal  

             Statement of Account Balance for the Year 2011 (10/19/2011 -12/31/2011) 

   

 

                                                                                                   Amount                        Total  

 
Opening Bank Balance on 10/19/2011 $16017.96 

 Opening Paypal Balance on 0/19/2011   $2656.97 
 

   Total Balance 10/19/2011 $18674.93 $18674.93 

   Opening Bank Balance on 12/31/2011 $12755.29 
 Opening Paypal Balance on 2/31/2011 $2688.9 
 Petty Cash $118 
  

Total Balance 12/31/2011 $15562.19 $15562.19 

      

Diwali, Snehadeep and Other Expense 2011                         $3112.74          $3112.74                        
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Austin Marathi Mandal  

             Statement of Account Balance for the Year 2012 (01/01/2012 -11/30/2012) 

                

                                                                                                Amount                    Total 

Total Opening Balance on 01/01/2012 $15562.19 $15562.19 

 
 

 

   

Income Categories   

 
  

Event Income   

Deol Movie Georgetown Jan 2012 $1,434  
 San Gabriel Park Picnic April 2012 $0.00 
 Avishkar June 2012 $2,355  
 ICC Fest Booth Aug 2012 $0  
 Ganapati Sept 2012 $3,396.00 
 Diwali 2012 $6,342.00 
 

   
Total Event Income $13527 

 
   
Membership Income   
Membership 2011-2012 (till Avishkar 2012) $186.00 

 Membership 2012-2013 (received at Ganeshotsav) $2,354  
 Membership 2012-2012 (Oct-Nov) $298  
 

   
Total Membership Income $2,838 

 
   
Sponsorship/Advertisement Income 

  Website Sponsorship and Snehadeep Advertisements $1,550  
 

   
Total Sponsorship Income $1,550 

 
   
Total Income as of 11/30/2012 $17,915 $17,915 
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Expense Categories 

Deol Movie Georgetown Jan 2012 $1,280   

San Gabriel Park Picnic April 2012 $503.25   

Avishkar June 2012 $2,209.67   

ICC Fest Booth Aug 2012 $64.00   

Ganeshotsav Sept 2012 $1,660.09   
Diwali Nov 2012 $7,130.96  

   
Event Expense $12,847.97 

 
   

Other Expenses   

Netfirm Payment (Website Renewal Fees) $95.4  

BMM membership $200  

Insurance $431  
PayPal Commission 2012 $135.13  

Capital Expenses ( Utensils, Stationary, Foam Cups, 
Spoons, Plaques, Lapel Mic + Rope) $453.96 

 
   
Other Expense Total $1,315.49 

 
   
Local Talent Support Expense   
Avishkar (Krishnayan) $500  
Ganeshotsav (Garja Maharashtra Mazha) $141.41  

Gift Certificates for Garja Maharashtra Kids 
Participants $165  

   
Charitable Donations   
Sandy Storm Relief Donation to Red Cross $100  
Chinmaya Mission(plan to donate $100 in Dec) 

 
 

   

Local Talent Support Expense and Charitable 
Donations Total $906.41 

 
   
Total Expenses as of 11/30/2012 $15,069.87 $15,069.87 

   
Closing Bank Balance as of 11/30/2012 $4368.72  
Closing Bank Balance as of 11/30/2012 $14,038.6 

 

 
  

Total Closing Balance as of 11/30/2012 $18,407.32 $18,407.32 

   
Total Profit as of 11/30/2012 $2845.13 $2845.13 

 

**Expenses yet to incur are Snehadeep and Movie for the month of December 2012. Hence, the statement of account 

balance for the month of December 2012 will be emailed to all AMM members in the first week of January 2013. 
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२०१२ एक झलक 

िराठी चित्रपि "देउळ " 

ेदनांक : १२ फेब्र आरी २०१२ 

स्थळ : Georgetown City Lights मसनेमा, टेतसस 

उपस्स्थती: १२५ 

इवेन्ि कोओडीनेिर : परेश केळिेकर, ननलेश खरे 

िखु्य कायषकत े: २०१२ ऑश्स्टन मराठी मडंळ कममटी 
स्वागत आणि प्रवेश शरु्लक र्नयोजन: अश्विनी बलक ं दी, प ननता भडसािळे, स चचत्रा धर, गौरी चादें, योगेश 
क लकर्णी 
कायषक्रि स्थळ आरक्ि आणि सिन्वय: परेश केळिेकर 

वपकर्नक 

ेदनांक : १४ एषप्रल २०१२ 

स्थळ: San Gabriel उद्यान  

उपस्स्थती: १०४ 

इवेन्ि कोओडीनेिर: अश्विनी बलक ं दी, प ननता भडसािळे 

फराळ: भेळ, पीनट बटर sandwich, कप केतस, कूकीज, tang, चहा, पार्णी 
खेळ/स्पिाष: तीन पायाची शयनत, रस्सी खचे, चमचा मलबं ूशयनत, टनल ball, कक्केट 

गेम्स कोओडीनेिर: अन राधा बोस, अश्विनी बलक ं दी 
फूड कोओडीनेिर: योगेश क लकर्णी, गौरी चांदे 

जनरल तयारी - ग्रोसरी : २०१२ ऑश्स्टन मराठी मडंळ कममटी कायनकत े
स्वागत आणि प्रवेश शरु्लक र्नयोजन:  कायनक्म सभासदांसाठी षिनाश र्लक  
कायषक्रि स्थळ आरक्ि आणि सिन्वय: अश्विनी बलक ं दी 

आववष्कार 

ेदनांक: १६ जून २०१२ 
स्थळ: ऑश्स्टन िार्लडोफन  स्क ल 
उपस्स्थती: २३० 
इवेन्ि कोओडीनेिर: योगेश क लकर्णी, प ननता भडसािळे 
िखु्य कायषक्रि: कृष्र्णायन आणर्ण हसरा गजरा 
कृष्िायन सकंर्लपना व ेदग्दशषन: अश्स्मता काशीकर, िृदंा गाडगीळ, ििृाली कणर्णनक. सादरकत:े Austin 
मडंळाचे चे हौशी कलाकार. 
हसरा गजरा सकंर्लपना व ेदग्दशषन: ननिाद कान्हेरे. सादरकत:े Houston मडंळाचे हौशी कलाकार. 
सतू्रसिंालन व र्नवेदन: सायली मोकाटे-जोग, ननलेश खरे 
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फराळ: िडा पाि चटर्णी, गोड मशरा , चहा, रिकबश्स्कट 
फूड कोओडीनेिर: स चचत्रा धर, गौरी चांदे, अन राधा बोस, अजंली पारगािकर, अश्विनी खरे 
वडा पाव िििी कॅिररगं : ऋत जा गडकरी 
जनरल तयारी - ग्रोसरी : २०१२ ऑश्स्टन मराठी मडंळ कममटी कायनकत े
स्वागत आणि प्रवेश शरु्लक र्नयोजन: अश्विनी बलक ं दी, प ननता भडसािळे, स चचत्रा धर, अश्विनी खरे 
कायषक्रि स्थळ आरक्ि आणि सिन्वय: ननलेश खरे, स श्जत पाटील, अश्स्मता काशीकर 

ICC Fest - स्वतंत्रता ेदवस उळसव  
ेदनांक : ११ ऑगस्ट २०१२ 

स्थळ : नॉर्न ऑश्स्टन इिेन्ट सेन्टर 

इवेन्ि कोओडीनेिर : परेश केळिेकर  

स्वागत आणि र्नयोजन: परेश केळिेकर, अन राधा बोस 
सयंोजन आणि तयारी: परेश केळिेकर, अश्विनी खरे 

गिेशोळसव 

ेदनांक: २२ सपटेंबर  

स्थळ: मकीसन ममडल स्कूल  

उपस्स्थती: ३७५ 

इवेन्ि कोओडीनेिर: गौरी चादें, स चचत्रा धर 

िखु्य कायषक्रि : गरे्णश पजूा आणर्ण आरती , "गरजा महाराष्र माझा"  आणर्ण ियैश्ततक सादरीकरर्ण 

गिेश पजूा :   गरुुजी: अरषिदं आपटे उफन  आपटे काका, दाम्पळय: स श्जत आणर्ण ऋत जा गडकरी 
गरजा िहाराष्र िाझा: सकंर्लपना, ददग्दशनन, सगंीत, सयंोजन आणर्ण सादरीकरर्ण  - Austin चे ७४ हौशी कलाकार. 
भोजन आणि प्रसाद: मसाले भात, िरर्ण, भात, बटाट्याची भाजी, मटकीची उसळ, प ऱ्या, चटर्णी, कोमशबंीर, पापड, 

मठा, श्रीखंड  

सतू्रसिंालन: आददती देशपांड,े परेश केळिेकर 

फूड कोओडीनेिर: स चचत्रा धर, गौरी चादें 

फूड कायषकत:े अन राधा बोस, अश्विनी बलक ं दी, स चचत्रा धर, गौरी चांदे, अजंली पारगािकर, अश्विनी खरे, ज ईली 
केळिेकर, मेधा क लकर्णी, ऋत जा गडकरी, अददती देशपांड े 

जनरल तयारी - ग्रोसरी : २०१२ ऑश्स्टन मराठी मडंळ कममटी कायनकत े

Additional फूड volunteers: रार्णी भास्करिार, रवमी नानीिडकेर, आरती ददघे, माध री रेड्डी, प्रीता रमेश, 
माधिी जोशी 
Family Donation: बोस पररिार, ददघे पररिार, खरे पररिार, क लकर्णी पररिार, पारगािकर पररिार 

Stage Volunteers: कषपल दलाल, तजेस गोहोकर 
स्वागत आणि प्रवेश शरु्लक र्नयोजन: अन राधा बोस, अजंली पारगािकर 
कायषक्रि स्थळ आरक्ि आणि सिन्वय: ननलेश खरे 
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आरती च्या नतंर चा प्रसाद, जेिर्ण िाढारे्ण, प्रोगॅ्रम झार्लया नतंर श्तलनअप करायला ज्यांची ज्यांची मदत 
झाली त्यांना आमचे मनसोतत आभार. 

ेदवाळी 
ेदनांक: ३ नोव्हेंबर २०१२ 

स्थळ: तलेट सेंटर ऑफ परफोममगं आट्नस, ऑश्स्टन  

उपस्स्थती: ४९४ 

इवेन्ि कोओडीनेिर : ननलेश खरे, परेश केळिेकर, योगेश क लकर्णी 
िखु्य कायषक्रि : प णयाच ेजाद गार रघ िीर यांचा magic show . ताक -चधना-चधन ) dance competition) 

प्रोग्राि िीफ गेस्ि: BMM President आमशि चौघ ले 

ेदवाळी छायाचित्रीकरि: अश्विनी बलक ं दी, राजा ताममळशरर्ण 
ेदवाळी ववडीओ: स श्जत पाटील, माध री पाटील, भिूर्ण नाननिडकेर 

--------------------------------------- 

जादगुार रघवुीर show: जाद गार श्जतेंद्र आणर्ण षिजय रघ िीर 

जादगुार रघवुीर show प्रोजेक्िर व र्नवेदन : ननलेश खरे 

--------------------------------------- 

ताक-चिना -चिन स्पिषक: १०१ 

ताक-चिना -चिन प्रवेमशका  : २२ 
ताक -चिना- चिन सतू्रसिंालन: षिद्येश फोंडग,े य गा अययर 

ताक -चिना चिन प्रोजके्िर: भिूर्ण नाननिडकेर 

ताक -चिना चिन ध्वनी आणि प्रकाश सयंोजन : भिूर्ण नाननिडकेर, परेश केळिकेर 
ताक -चिना- चिन परीक्क: प्रकाश मोहनदास, श्र ती आनंद, देबोश्स्मता रॉयचौधरी, िैशाली तेंडोलकर  
ताक -चिना चिन शीर्षक  गािे: षिद्येश फोंडग,े रवमी नाननिडकेर, स श्जत पाटील, भिूर्ण नाननिडकेर, रत्नाकर 
षपळर्णकर 
--------------------------------------- 

फूड कोओडीनेिर: स चचत्रा धर (स्िाद, ऑश्स्टन catering) 
फराळ: चचिडा, ब दंीचा लाडू  

लाईि स्नाक्स: पाि भाजी, ग लाब जाम 

कायषक्रि स्थळ आरक्ि आणि सिन्वय: ननलेश खरे, परेश केळिेकर, योगेश क लकर्णी 
स्वागत आणि प्रवेश शरु्लक र्नयोजन: आददती देशपांड,े गौरी चांदे, अन राधा बोस, अश्विनी खरे, स चचत्रा धर, 
अजंली पारगािकर, स श्जत पाटील 

रघवुीर team  तथा BMM मया पाहुणयांिी राहणयािी व्यवस्था: अजय आपटे, राजेंद्र क लकर्णी, योगेश क लकर्णी 
जनरल तयारी - ग्रोसरी: २०१२ ऑश्स्टन मराठी मडंळ कममटी कायनकत े
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AMM 2012 Members 

Ambekar Asit 

Agarwal Lalit 

Apte Ajay 

Badrayani Aruna 

Balkundi Ashwini 

Bam Nikhil 

Belkhode Sandeep 

Benadikar Teema 

Bhadsavle Sandeep  

Bhandchand Prasad 

Bhaskarwar Rani 

Bose Anuradha 

Chalak Pratibha 

Chande Gauri 

Chaphekar Vasant 

Chokhawala Uttara 

Dalvi Jitendra 

Dambal Sanjeev 

Das Mallika  

Date Sumit / Kulkarni Manda 

Davar Sushma 

Dawande, Arvind 

Deo Sunit 

Deshmukh Amol 

Deshpande Aditi 

Deshpande Aniket  

Deshpande Ashish 

Deshpande Hemant 

Deshpande Hrishikesh 

Deshpande Samir 

Dhar Suchitra 

Dhond Utkarsh 

Dighe Swapnil 

Gadgil Vrinda 

Gadkari Sujit 

Galande Janaki 

Gharpure Padmanabh 

Godsay Madhu 

Gogate Mayuresh 

Gokhale Milind 

Gore Darshana 

Gour Sheetal 

Gupte Anup 

Ibrahim Prachi 

Iyer Rajesh 

Jajoo Rupali  

Jakkal Manish 

Jere Sujata 

Jog Sayali 

Joglekar Srilatha  

Joshi Madhavi 

Joshi Subhash 

Junnare Abhijit 

Kale Pranoti 

Kagade Avinash 

Kamble Milind 

Karnik Sooraj 

Kashyap Vrushali 

Kasbekar Vinita 

Kashikar Asmita 

Kaveeshwar Pramod 

Kelkar Pravin 

Kelvekar Paresh 

Khare Nilesh 

Kinikar, Anil 

Kolte Priyadarshan 

Kulkarni Yogesh 

Kulkarni Hemant 

Lele Shriram  

Mahajan Rishi 

Mahalay 

Maingaonkar Vaishnavi 

Manduskar Amol 

Marawar Ravi 

More Milan 

More Satish 

Mhambrey Siddhesh 

Naniwadekar Bhushan 

Naukudkar Rohan 

Nayak Sameer 

Oak Niranjan 

Oltikar Shan 

Pandit Sunil 

Panvalkar Prasad 

Pargaonkar Anjali 

Parnekar Shreyas 

Patil Bipin 

Patil Pramod 

Patil Sujit 

Patil Vaishalee 

Patole Kamini 

Pethe Sadashiv 

Phadtare Preeti 

Phondge Vidyesh 

Pingale Mahendra 

Rane Nishikant 

Subhedar Mina  

Sathaye Sumedh 

Shah Sameer 

Shivarkar Manda 

Sukhatankar Netra 

Tendolkar Nandu 

Vad Meena 

Valanju  Alka 

Virkar Bhushan 
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र्नलेश खरे, सुचित्रा िर, योगेश कुळकिी, अस्श्वनी बळकंुदी, सुस्जत गडकरी, अेदती 
देशपांड,े परेश केळवेकर, अनुरािा बोस, गौरी िांदे, अंजली पारगावकर, पुर्नता भडसावळे 


