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संपादक               मुखपृ� रचना व मांडणी      
 

 �ो�ा िदवाडकर            मानसी डहाणूकर 
 सुशांत खोपकर       

 
लेखकांना, िचत्रकारांना आिण संपादकांना संपूण� मत�ातं� दे�ात आले दे�ात आले आहे.  लेखांतून  व 

िचत्रांतून  ��  झाले�ा मतांशी संपादक िकंवा आपण सहमत असूच असे नाही; त��ा आपण हा अंक केवळ 
"मनोरंजनासाठी" आहे अशी अपे�ा ठेवून  वाचावा, ही िवनंती! 

 

 
फुलांची मनं 
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इव�ाशा कंुडीत उगाच खोचले�ा गुलाबा�ा कलमाला च� क�ाही िदसायला लाग�ा. कसं जमतं या फुलांना 

टकन फुलायला कुणास ठाऊक! थोडीशी माती मुळं रोवायला आिण थोडसं पाणी कळीचं फुल �ायला. एवढंच! बाकी 

कसलीही अपे�ा न करता कसा बहरतो हा असा? तांबडया, पांढऱ्या, िपव�ा रंगांची गुलाबाची फुलं �ां�ा रंगाने, गंधाने 

खा�ा िनज�वालाही जगायला िशकवतील. एखा�ा िदवा�ा िप्रयकराने पे्रयसीला हा गुलाब िदला की जणु काही ित�ा लीच 

गुलाब हसतो. कुणा नवऱ्याने बायकोला िदला, तर नेहेमी�ा रटाळ संसाराला नािव�ाचा सूर गवसतो. कधी हा लाब मैत्रीचं 

प्रितक होतो तर कधी पे्रमाचं. कधी अिभनंदन करतो तर कधी अिभवादन. देवा�ा मुत�वरही शोभतो आिण फुलादाणीतही; 

वेणी�ा खो�ातही आिण उंची कोटावरही. नाजूक, कोमल पाक�ांचा गुलाब कसा असा मनमोकळा, कुठेही सामावून 

जाणारा? ना वय, ना िनिम�, ना नातं कसलीही िभड न बाळगणारा, फ� �ण रंगवणारा, सुवािसक करणारा. 

गुलाबच काय, पण शेवंती, झ�डू, अबोली, प्राज�, िनिशगंध, चाफा, जाई-जुई, मोगरा ही फुलंही अशीच. आप�ा 

आयु�ात�ा भावपूण� �णांची सा�ीदार होणारी. लहान होते त��ा अंगणात िपव�ा, पांढऱ्या शेवंतीची ख� बहरलेली रोपं 

होती. तासंतास झोपा�ावर बसून �ा शेवंती�ा फुलांकडे पाहात बसायचे. नेहेमीच शेवंतीचा बहर पािहला की कसं 

चेहऱ्यावर हसू उमटतं. जणु काही ही हसरी शेवंती मंद हा�ाने संवादाची सु�वात करत असावी. तसाच हा झ�डूही. घरात�ा 

प्र�ेक सणासुदीला, ल�काया�ला कसा चार चांद लावून जातो. झ�डू�ा फुलाचं तोरण नसेल तो दसरा कसला आिण झ�डू�ा 

फुलाचा मांडव नसेल ते ल� कसलं ! पिवत्र झ�डू �ा�ा नजरे�ा टप्�ात येणारी प्र�ेक गो� पिवत्र क�न टाकतो. 

िपवळाध�क झ�डू सगळं वातावरण भारावून टाकणारं क�न टाकतो. झ�डू�ा िदस�ाचं आिण अस�ाचं साम�� काही 

वेगळंच. 

अबोलीचं फुल काहीसं िनराळं. नाजूक पाक�ांच, शांतं रंगाचं हे फुल गजऱ्यात माळलं की कसं शोभून िदसतं. 

�तःचा सुवास नसलेलं हे फुल मार�ाबरोबर माळलं की मार�ा�ा सुवासाला आपलासा क�न घेतं. आपलं अ��� 

िवस�न मार�ाशी, मोगऱ्याशी एक�प होतं. मोगरा मात्र आजूबाजू�ांना सतत �ा�ा अ���ाची जाणीव क�न देणारा. 

मो�ासारखा पांढरा, ट�ोरा मोगरा ग्री�ातही फुलतो, बहरतो आिण दरवळतो. ग्री�ात फुलणारा मोगरा मातं्र मनात वसंत 

फ़ुलवतो.  

लहानपणापासूनच प्राज�ाब�ल मला भारी पे्रम. प्राज� नेहेमी मा�ा उशाशी असतोच. प्राज�ाचं नाजूक फुल 

ओजंळीत घेऊन ओजंळ िमटली तरीही कोमेजून जाणारं. �तः कोमेजून जाऊन ओजंळ सुगंिधत करणारं. प्राज�ाचं गिहऱ्या 

रात्री फुलणं ते फ�ं जिमनीवर सांड�ासाठीच. इतकी िवर�ी कुणास ठाऊक कुठून आली या प्राज�ात ! प्राज�ा�ा 

िवर�ीचं अजून एक उदाहरण �ायचं झालं तर; प्राज� उमलतो, तो कधी फुलत नाही आिण कुणी केसात माळला तर तो 

कोमेजून जातो. प्राज�ा�ा अगदी िव�� असलेला �णजे िनिशगंध. मादक, धंुद िनिशगंध इतका आस� असतो िक जो 

कुणी या�ा सुगंधी लाटेत येईल �ाला हा िनिशगंध आस�ी�ा सागरात िचंब िभजवत असावा. 
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या सग�ांत चा�ाचा मात्र भावंच िनराळा. चाफा हा तसा शांत, �स्थतप्र�. एखा�ा समाधी� साधूसारखा. तो 

उमल�ासाठी फारसा उतावीळ होत नाही. हळुवार उमलतो, दरवळतो. जिमनीवर पडला तरीही लगेच कोमेजून जात नाही. 

मंद वाऱ्या�ा झोताबरोबर आलेला �ाचा गंध धगधग�ा मनालाही शांत करतो. मला आठवतं गावाकड�ा वा�ा�ा 

आडाजवळ चा�ाचं झाड आिण वा�ा�ा मधोमध अंगणात जाई-जुई�ा वेली हो�ा. सतत बहरले�ा! अगिणत क�ांनी 

िहरवा रंग दडपून टाकलेला असायचा. अंगणात�ा वेलीजवळ बाज टाकून प�डलं की एक वेगळंच समाधान िमळायचं. 

िकती कुटंुबव�ल या जाई-जुई; घरोघरी बहरले�ा असतातच. 

िकती ही िनराळी फुलं, �ांचे रंग, गंध, आकार सगळंच िनराळं. प्र�ेकाचा �भाव वेगळा, इतरांपासून �ा फुलाला 

वेगळं अ��� देणारा. मनमोकळा गुलाब असो िकंवा अबोल अबोली; अ�ड मोगरा िकंवा हसरी शेवंती; आस�, 

�ंगाररसाने िभजवून टाकणारा िनिशगंध िकंवा िवर� प्राज�; �स्थतप्र� चाफा वा पिवत्र झ�डू; कुटंुबव�ल जाई-जुई  असोत 

िकंवा एकटंच, जगाचं भान नसणारं, आप�ाच धंुदीत जगणारं, वाऱ्यावर डोलणारं, सूया��ा नजरेला नजर िभडवणारं 

गवतफुल!  

 

   - मािननी देशपांडे 

 

With best compliments of the Walvekar Family! 
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आयु�ा�ा चढा- ओढीत...  
 
अरे! खाली पडला एकदा �णून 
 
चढ�ाचा �ास सोडू नका, 
 
कोणी केला अिव�ास तरी   
 
िन�ा तु�ी हरवू नका! 
 
��े  नाही झाली साकार 
 
�� रंगवणे सोडू नका, 
 
खोल बुडतोय वाटले जर 
 
आधार �ायला िभऊ नका! 
 
आयु�ा�ा चढा- ओढीत 
 
आस्था कधी सोडू नका, 
 
खेळात जरी हरलात कधी 
 
मांडलेला डाव मोडू नका! 
 
आशेचा धागा धरताना 
 
धीर तु�ी सोडू नका, 
 
का�ां�ा रोप�ा म�े 
 
गुलाब असतो िवस� नका! 
 
कु� का�ा रात्रीतूनच   
 
पहाट फुटते िवस� नका, 
 
�णा�ा दुःखा म�े 
 
सारेच सुख गमवू नका!           - �ाती संजय कव�                 

गाव 
 

गाडी भरारा पळत असते गावां�ा वेिशमागून वेशी  
 
मागे टाकीत असते  तशीच �ा गावाव� नही  
 
 
वेगात पुढे जाते गाडीसाठी आहे फ� ते एका गावाचे नाव  
 
ितला काय मािहत �ाने घेतलेला मनीचा ठाव  
 
 
बालपणी�ा गावाव�न मी पुढे िनघून जाते  
 
मनाला मात्र मी मागे सोडून देते  
 
 
मन आठवणीचंी रांगोळी रेखाटू लागते  
 
परकर्या पोरीचंा िझ�ा हादगा खेळू लागते  
 
 
मायेची पे्रमळ जपणूक आिण मा�ािप�ांची सावली  
 
पु�ा अनुभवू लागते लहानपणी�ा िनखळ मैत्री�ा  
 
साम्रा�ाम�े हरवून जाते शेजारी बसलेले कुणी  
 
िवचारते का ग पापणी झाली ओली?  
 
मी �णते छे … छे  
 
डो�ात जरा धूळ गेली  
 
डो�ात ज S रा धूळ गेली  
                
- अंजली देशपांडे 
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जगी सव� सुखी असा कोण आहे... 

 
अगदी परवाची गो� आहे. हात अ�ांनी पूण� माखलेले, नाक - तोडं सगळं बरबटलेलं, चेहऱ्यावर मंुगी ठेव�ा इतकी 

सु�ा �� जागा नाही, समोरचं टेबल राड आिण आपली िचमुणी तज�िननी टेबलकडे दाखवत अमर आग्रह करत होता 

"नमनम ठेव". आप�ा हातानी खा�ात, वाटी चाट�ात �ा दीड वषा��ा गोजीरवा�ाला जे सुख होतं ते श�ात �� 

करणं कठीण आहे. �ाला बघून मला मात्र एक िवचार सहज "चाटून" गेला - सुखाची प�रभाषा िकती संिद� आहे नाही? 

कुणाला कशात, कधी, का सुख िदसेल खरंच सांगता येतं का हो? आिण खरंच ते सुख असलं तरी ते "आपलं" सुख आहे हे 

िकती लोकांना कळतं? 

 

सुखा�ा शोधात िफरणारे कमी पिहले नाही. पण खरं सांगु? रामदास �ामी �णतात ना  "जगी सव� सुखी असा 

कोण आहे, िवचारे मना तूच शोधुनी पाहे". अमरला बघून अगदी पटणारी गो� होती ती. �ा�ा चेहऱ्यावरचा तो भाबडा आनंद 

बघून आंधळासु�ा सांगेल (हो..हो.. आंधळा, कारण �ाचं खळखळून हसणं पण असतं की �ा सोबत) की तो खरंच िकती 

सुखी आहे. पण सुख इतकं सहज सापडलं असतं सग�ांना, तर मग काय हो! जागितक शांततेचा प्र� चुटकीसरशी सोडवला 

गेला असता. पण कहाणी म� ि�� है! ��ी ितत�ा प्रकृती. प्र�ेकाची "आप�ा" सुखाची इ�ा िनराळी, अपे�ा िनराळी. 

सव�साधाराण िवचार केला तर मला असं वाटतं ऐ�य�, स�ा, �ातं� आिण पे्रम �ा ४ गो�ीचंा एक िविश� वैय��क संयोग 

कदािचत सुखाची चौकट मांडत असेल. कुठला वाटा जा� मह�ाचा हे आपसुक ठरतं, आिण जाणता- अजाणता पाऊलं �ा 

िदशेनी पडू लागतात. सुख पण भारी ख�ाळ हं! दडून बसतं �ाड. जसा जसा काळ लोटतो तसा तसा �ा सुखाचा आकार 

बदलतो. सावलीसारखा! कधी कधी तर वाटतं सुख नाहीच आहे. पण ते�ा आयु�ातला सूय� डो�ावर तळपत असतो. फ� 

भास असतो तो. मग येते एक वाऱ्याची झुळुक, सूय� मंदावतो, आिण सापडतो सुखाचा एक कवडसा! अहो, एका मो�ा 

सुखापे�ा हे अगिणत कवडसे जा� िप्रय वाटतात मला. उदाहरणाथ� अमर! कसलं गोड िप�ु आहे हो! �ांनी िदले�ा तो 

सुखाचा कवडसा आहे की नाही अप्रितम? 

 

पण सृ�ीत िबनशत� काहीच नाही. प्र�ेक ना�ाला जशी दुसरी बाजू असते ना, तशीच प्र�ेक सुखाला एक दु:खाची 

झालरपण असते. कसलं तरी बंधन असतंच. आिण तेच �ा सुखाचं सौदंय�पण असतं. गमतीशीर आहे ना? थोडंस ितखट नसेल 

तर गोडाची ल�त कशी येणार?  �ा उन-पावसाशी खेळत, अनुभव घेत, सुख चाखत िकंब�ना �ा सुखासाठी यातना काढत, 

प्रय� करत आपण िदवस घालवतो. कधी खूप शोधुन आप�ाला हवं तसं "सुख" पदरी पडत नाही, आिण कधी अविचतपणे 

मांडीवर येऊन बसतं. मग न�ी आहे तरी कसं हे सुख? सांगु? ... सुख ितखट-गोड पा�ानी ट� भरले�ा तोडंात�ा �ा 

पाणीपुरी सारखं असतं. तोडं िमटलं की ती रसाळ पुरी तोडंभर �ाद देते, थोडा ठसकाही लागतो, पण तो त्रासही हवा हवासा 

असतो. तो �ण संपतो न संपतो तोच, �ाचा पूण� आ�ाद संपाय�ा आधीच मन आतुर असतं - दुसऱ्या पाणीपुरीसाठी!!! 
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    - पूनम तोरगल 
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Recipe for MAWA CAKE 
 
 

This is my mother's recipe for mava cake. I have modified this recipe to accommodate locally 
available ingredients. 

 

 

Mawa Cake 
 
340 gms Mawa  (1pkt NANAK MAWA) 
270 gms – sugar (1 ½ cup) 
200 gms – butter (2 sticks) 
200 gms – maida (2 cups) 
Baking powder 1 sp 
Vanilla essence -  1 tsp 
Rose essence – 1tsp  (optional, I use it) 
4 eggs 
milk 3/4 to 1 cup 
 
 
Sift flour with baking powder 
Beat together butter and sugar till light and creamy 
Add eggs one at a time and beat 
Add vanilla and Rose essence 
Add mawa and mix well 
Add milk if mixture is thick 
Finally fold in flour 
 
Optional: can sprinkle finely chopped cashews on the top. 
 
Bake in greased tin in pre-heated oven 350  degrees for 30-35 mins 
 
NOTE: start checking after 20 minutes if you are using small cupcake pan  or after 25 minutes if 
using medium cupcake pan. Every oven is different. 
 
Makes 36 medium or 48 small size cakes. 

 

 

         - Shama Sukhtankar  
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ऋतूराज आज आला 

 
कु� कु� कु� येई साद 
उधळीत वनी �र तुषार 
मधुर हे तराणे, ऋतूराज आज आला 
 
हवेतला गारठा कमी होतोय. वसंुधरा पु�ा आपले नवीन िहरवे व� धारण करतेय. त� - वेलीनंा नवी 
पालवी फुटायला लागली आहे. फुलांचा सुगंध दरवळतोय व �ाने म� होऊन, पराग कणांनी �ालेले भ्रमर, 
या फुलाव�न �ा फुलावर बागडत आहेत. प�ांची सततची एकमेकांना िदलेली साद ऐकू येतेय. आिण ही 
सव� िच�े कमी �णून की काय, आप�ा कंठातून अगदी तारस�कात�ा पंचम �रात गाऊन सवा�ना 
"ऋतुराज आज आला" असे सांगणारी ती कोिकळा. वसंताचे आगमन झाले आहे याची कुणा�ा मनात 
अजून शंका असेल तो िवरळाच �णायचा. 
 
खरच ऋतंूचा राजा शोभावा असाच हा वसंत ऋतू. िहरवा संुदर अंथरलेला गालीचा, रंगिबरंगी सुगंिधत 
फुलांची उधळण, सनई - चौघडेही लाजतील अशी सृ�ीने प�ां�ा तोडंी गायलेली मंजुळ �रांची 
�ागतगाणी, हे सगळे एका राजालाच शोभून िदसते. गीतामागून गीतातून वसंताची अशीच मोहक िचते्र 
आप�ाला िदसून येतात. कधी "बसंत है आया रंगीला" तर कधी "केतकी, गुलाब, जुही, चंपक बन फुले". 
 
कािलदासाने आप�ा "ऋतू संहार" या का�रचनेत वसंत ऋतूला, हातात पे्रमाचा धनु� घेतलेला यो�ा, असे 
विण�ले आहे. वसंत ऋतूशी अतूट नाते सांगणारा राग बसंत, या बंिदशीत एका नवऱ्यामुलाचे �प घेतो "और 
राग सब बने बाराती, दु�ा राग बसंत, मदन महो�व आज सखी री, िवदा होत हेमंत". िहंदी भाषेत हाच 
बसंत, कधी बसंती तर कधी बहार असे �ी �प धारण करतो. हेच पहा "छम छम नाचत आई बहार, 
पात पात ने ली अंगडाई, झमू रही है डार डार " िकंवा "सज िसंगार ऋत आई बसंती, जैसे नार कोई हो 
रसवंती, डाली डाली किलयो ंको िततिलयाँ चूमे, कंुज कंुज म� भवरे डोले, अमृत घोले…... (कु� कु� बोले 
कोयिलया). 
 
ऋतुसंहार मधेच वसंत ऋतूचे अितशय संुदर असे अलंका�रक श�िचत्र रंगवताना कािलदास पुढे �णतो 
"सव� िप्रये चा�तरं वस�े " (वसंतात सव� काही संुदर व मधुर भासते). जर वसंता�ा आधीचे दोन ऋतू, 
हेमंत व िशिशर, �ानात घेतले तर �ाचे कारण लगेच उमजते. झाडांची पानझड, हवेतला वाढता गारठा, 
उ� प्रदेशात गेले�ा प�ांमुळे जाणवणारी बाहेरची सामसूम. सारेच कसे उदास, तन - मन सु�ावणारे 
असे. मग वसंत येताच जो वातावरणाचा कायापालट होतो तो मनाला भावला नाही तरच नवल. �ा गीतात 
माडगुळकर �णतात 
हेमंती तर नुरली िहरवळ 
िशिशर करी या शरीरा दुब�ळ 
पु�ा वसंती डोलू लागे, पे्रमांिकत केतू 
िजवलगा कधी रे येशील तू 
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गिदमां�ा  ओळीचंाच संदभ� देत वसंताचे आणखी खास वैिशष्� सांगावेसे वाटते, ते �णजे पे्रमभावना 
उ�टतेला पोहोचवणारा असा हा ऋतू. एकमेकांना साद घालून आळवणारे प्राणी - प�ी तर याची सा� 
देतातच पण तुम�ा आम�ा मनातही अशी भावना जागृत होते. �ा भावना मग श��पात अवतरतात 
आिण एखादी पे्रयसी आप�ा िप्रयकराला �णते……….  
कोकीळ कु� कु� बोले, तू माझा तुझी मी झाले 
कधी तीच पे्रयसी एकांतात �ताशीच गुणगुणत गाते…  
जीवनात ही घडी अशीच रा� दे 
प्रीती�ा फुलावरी वसंत नाचू दे 
आिण कधी त�ण पे्रमी युगुले एकमेकांचा हात हातात घेऊन बागेत िफरताना गातात..... 
�दयी वसंत फुलताना, पे्रमास रंग यावे 
तर असा हा लोभसवाणा, सवा�चा आवडता ऋतुराज वसंत. सरतेशेवटी सुधीर मोघे यांची, वसंताची उपमा 
देत जीवनावर िलिहलेली, एक संुदर किवता आठवते. 
प्र�ेक ज�णारा �ण शेवटास ढळतो 
तरीही वसंत फुलतो 
उमलती फुले इथे जी, ती ती अखेर वठती 
लाव� रंग �प, सारे झडून जाती 
तो गंध तो फुलोरा, अंती धुळीस िमळतो 
तरीही वसंत फुलतो 
जी वाटती अतूट, जाती तुटून धागे 
आधार जो ठरावा, �ालाच कीड लागे 
ऋतू कोवळा अखेरी, तळप�ा उ�ात जळतो 
तरीही वसंत फुलतो  
 
तरीही िफ�न बीज, �जते पु�ा न�ाने 
तरीही िफ�न �ास, रचती सुरेल गाणे 
तरीही िफ�न अंत, उगमाकडेच वळतो 
तरीही वसंत फुलतो 
तरीही वसंत फुलतो. 

 

- सुरेश नायर  
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माझा अमे�रकेतील पिहला job.. 
 

 
काही गमतीदार, आ�य�दायक, अिव�रणीय आठवणी मी नुकतीच अमे�रकेस आले होते. New York म�े आ�ी 

apartment building म�े रहात होतो. हळूहळू मी सबवे घेऊन िहंडायला लागले होते. एके िदवशी elevator म�े माझा शेजारी 
भेटला. ग�ा मारताना कळले की तो Hearst Magazines नावा�ा मो�ा publication company म�े  

काम करतो आिण �ा�ा office म�े job openings आहेत, पण तु�ाला math ची परी�ा �ावी लागेल. मी तो job try 

करायचे ठरिवले. ती math परी�ा आप�ा ितसरी इय�े�ा level ची होती. Accounting ची balance sheet सारखे िदसणारे numerical 

keyboard machine होते. हे machine वाप�न magazines �ा िवक्रीचे statistics काढायचे. Hearst Magazines ही कंपनी Cosmopolitan, 

Good Housekeeping, Sports Illustrated, Popular Mechanics अ�ा नामांिकत magazines बरोबर अनेक astrology आिण crossword 

puzzles ची magazines publish करीत. 

मी माझा job चालू केला. मला सवा�त आ�या�चा ध�ा बसला तो िवक्रीचे statistics पा�न . सवा�त जा� िवक्री astrology 

�ा magazines ची आिण �ा नंतर crossword puzzles ची. .  भारतात लोक astrology वर खूप िव�ास ठेवतात हे माहीत होते पण 

अमे�रकेत सु�ा? 

दोन आठवडे काम के�ावर असे समजून आले की �ा ऑिफसात लपून �णून काही राहत नाही. अगदी आप�ा 
बटा�ा�ा चाळीसारखे. कुठे खु�  झाले तरी सवा�ना कळत असे. कुणाचं extramarital affair आहे, कुणाला चार boyfriends 

आहेत, पासून एिलझाबेथ �ा diabetic नवऱ्याने पाच पौडं मै�ाचे donuts क�न kitchen वाट लावली एव�ापय�त सव�काही gossip 

चाले. आणखी एक ध�ा... अमे�रकन लोक gossip पण करतात. 

इथे दोन गुजराती बायका पण काम करीत हो�ा. �ा एक सार�ा कुणीतरी गुलाब बेन चे नाव घेऊन तावातावाने 

गुजरातीमधून बोलत. माझी या गुलाब बेन ला भेटायची उ�ुकता वाढत चालली. थोडी ओळख वाढ�ानंतर कळून चुकले िक 

आमची Rose नावाची खडूस supervisor होती ितला �ा गुलाबबेन �णत. थोड�ात Miss Rose ची गुलाबबेन झाली होती आिण 

मला सु�ा ितला गुलाबबेन �ण अशी ताकीद दे�ात आली, �णजे अमे�रकन लोकांना काही ित�ाब�ल बोललेले येथेच एक 

Annette नावाची बाई काम करीत होती. ती M. A. िशकलेली होती. एरवी गुपचूप आपले काम  कर�त गक�  असे पण एक िदवस 

ही Annette office म�े dance करायला लागली. मी आ�या�ने बघतच बसले ते�ा शेजारची एिलझाबेथ �णाली "today must be a 

full moon day"  ते�ा कळलं की ितला दर पौिण�मेला वेडाचं भरतं येतं! 

�ा नंतर I was expecting my first baby आिण job सोडायचा िनण�य घेतला. हे office म�े कळताच कुणी sweater तर कोणी 
blanket िवणावयास घेतले. मला खूप मोठा baby shower िदला. Baby ला लागणाऱ्या सव� व�ू मला िद�ा. Shower �ा िदवशी 
Anette मा�ा जवळ आली आिण �णाली  "your baby is due in February right? Most of the presidents of United States were born in 

February". 

 

(माझी मुलगी काही पे्रिसड�ट होईल असे वाटत नाही पण खा�ा मात्र 5 star general चा आहे.)मला �ांचे पे्रम पा�न गिहव�न 

आले. �ा देशात माझे डोहाळेजेवण झाले नाही पण ितत�ाच पे्रमाचा babyshower मात्र िमळाला. 
 

 - शमा सुखटणकर  
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राखाडी रावण 

बालवयात जे आप�ावर सं�ार होतात �ात गाणी आिण गो�ीचंा िसंहाचा वाटा असतो! ससा-कासवा�ा ‘classic’ 
गो�ीपासून �ा सं�ारांना सु�वात होते आिण ‘आळस’ हा जो िमत्र वाटणारा शतू्र पुढे आयु�भर पाठ सोडणार नसतो, 
�ाची या गो�ीतून तोडंओळख क�न िदली जाते. �ानंतर ‘िचऊताई िचऊताई दार उघड..’ सारखं timepass गाणं, 
‘गाणं’ �णजे काय असतं हे सांगायला िशकवतात. नंतर इसापनीतीत�ा ५०/१०० प्रा�ां�ा गो�ीचंा नंबर लागतो. �ात 
प्र�ेक गो�ीला काहीतरी ता�य� असतंच! �ा गो�ी सतत काहीतरी िशकवतच असतात! आिण या गो�ीचंा आप�ावर 
एवढा भडीमार होतो की नंतर कुठ�ा काका िकंवा मामाने ‘ये गो� सांगतो’ �णून ता�य� नसलेली गो� सांिगतली, तर 
उगाचंच आप�ाला वे�ात काढ�ासारखं वाटतं! ते झालं की िटळकां�ा श�गां�ा टरफलावाटे िप�ा�ा चोचीत 
सं�ाराचा दाणा भरावला जातो! आिण मग पाळी येते सग�ात लाड�ा, सं�ार�म, ‘देव’ या संक�नेची ओळख 
क�न देणाऱ्या दोन महान गो�ीचंी.. रामायण आिण महाभारत! 
 
रामायण आिण महाभारत ही दोन अफाट गाजलेली महाका�े! आता �ा गो�ी खऱ्या का खो�ा, राम-कृ�, कौरव-
पांडव, हनुमान, वानरसेना हे सगळे खरेच होऊन गेले आहेत का, हा भाग जरा बाजूला ठेवूयात. मु� मु�ा हा, की 
सग�ांना रामायण आिण महाभारत भयंकर आवडतं. पण जर असं कोणी िवचारलं की तु�ाला रामायण जा� आवडतं 
का महाभारत? तर ब�तेक सग�ाचं उ�र ‘महाभारत’ असंच येईल! आिण �ाला एक कारण आहे... 

लहानपणी या दो�ी गो�ी एकाच पठडीत सांिगत�ा जातात. �णजे बघा, 'रामायणात राम, ल�ण, सीता हे देव 
असतात आिण रावण हा रा�स असतो. दु� रावण सीतेला पळवून नेतो आिण मग राम-ल�ण, हनुमान आिण �ा�ा 
वानरसेने�ा मदतीने लंकेवर �ारी करतात. रावणाचा वध करतात. िजंकतात. स�ाचा िवजय होतो!' िकंवा महाभारतात, 
'कौरवांचा पांडवांवर राग असतो. पांडव ५ तर कौरव १०० असतात. पांडव चांगले आिण कौरव वाईट असतात. कृ� देव 
असतो आिण तो चांगलं वागणाऱ्यांची �णजे पांडवांची बाजू घेतो. कौरव आिण पांडवां�ात घनघोर यु� होतं. भर यु�ात 
कृ� अजु�नाला भगवतगीता सांगतो! पांडव िजंकतात. स�ाचा िवजय होतो!' �ा अशा ‘िहरो आिण ��लन’, ‘देव आिण 
रा�स’ ��पात आपण लहानपणी रामायण-महाभारत ऐकतो. मग �ात िहरोला अजून िहरो करायला अजु�नाची 
प�ा�ा डो�ाची िकंवा ल�ण-शूप�णखेची गो� असते आिण ��लनला आणखी ��लन करायला जयद्रथ, शकुनी 
मामा, दु:शासन, िबभीषण अशी पातं्र प्रवेश घेतात. 

पण जसे आपण मोठे होतो तशी आप�ाला महाभारतात�ा प्र�ेक मु� पात्राची न�ाने ओळख होते. कृ�ाची आिण 
पांडवांची ‘धुत�ा तांदळाची’ आप�ा मनातली छबी साफ धुवून िनघते! चंद्रावरचे डाग िदसतात. आिण प्र�ेक पात्र 
अतीव संुदर असा करडा रंग धारण करतो. �णजे द्रोणाचाय� एकल�ाला िशकवायचं नाका�न ‘racism’ करतात. 
नेहेमी खरं बोलणारा युिध�ीर ऐन यु�ात ‘नरो वा कंुजरो’ अशी थाप मा�न आप�ाच गु�ंना आ�ह�ेला भाग पाडतो. 
द्रोपदी भर सभेत सूतपुत्र �णून कणा�चा उगाचंच अपमान करते. आिण कृ�ाने खेळलेली ‘राजनीती’ तर िवचारायलाच 
नको! कणा��ा हाती श� नसताना तो अजु�नाला कणा�वर बाण मारायला भडकावतो. ही कुठली नीती? का, तर 
कृ�ालाही मािहती असतं अजु�न कणा�शी कधीच िजंकू शकणार नाही. ‘मृ�ंुजय’ आिण ‘राधेय’ वाच�ानंतर तर मला 
कृ�ाचा एवढा राग आला होता ना... अशाप्रकारे कृ�ही करडाच होतो.. 

 
प्र�ेक िजवंत माणसाला ज�तःच काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, म�र हे षड�रपु �णजे सहा शतू्र आिण सह� 
वेगवेग�ा भावना असतात. कुठलाच माणूस १००% शु�, चांगला िकंवा कुठलाच माणूस १००% वाईट असू शकत नाही. 
�णूनच, ही महाभारतातली राखाडी पातं्र आप�ाला जा� जवळची वाटतात. मनाला पटतात..िभडतात.. 

 
पण रामायणाचं असं नाहीये बघा. रामायणा�ा अगदी शेवटी राम सीते�ा चा�र�ावर संशय घेऊन ितला अि�परी�ा 
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�ायला लावतो, ही गो� सोड�ास राम नेहेमीच शु�, चांगला असा देव असतो आिण रावण हा नेहेमीच दु� रा�स 
असतो. 
म�ंतरी रामायण आिण महाभारतावर २ िचत्रपट आले. ‘राजनीती’ �ा िचत्रपटात आधुिनक महाभारत साकारलंय. पण 
‘रावण’ या िचत्रपटात मिणर�मने ‘रामायण’ न�ाने िलहायचं प्रय� केलाय...! रामायणात सीता खूप संुदर अस�ाचा 
उ�ेख आहे. आिण जर रामायणा�ा शेवटी सीता अि�परी�ेत उ�ीण� होते, तर एवढा बलशाली रावण हा न�ीच एक 
महान ��ी असला पािहजे. सीतेचे फ� सौदंय�च नाही तर अंगभूत गुणांनीही तो चिकत झाला असेल, अगदी ित�ा 
पे्रमातही पडला असेल. मग अशात रावणही रामासारखाच मया�दापु�षो�म ठरतो! रावणालाही �तःची अशी गो� आहे. 
तो लहानपणी खूप उ�ट आिण िचडका होता. पण �णून काही तो outright वाईट ठरत नाही. आिण ल�णाने 
शूप�णखेचं नाक काप�ानेच िचडून रावणाने सीतेचं अपहरण केलं होतं. 

 
रावणाला दहा तोडंं होती असं �ाचं वण�न आहे. पण �ापे�ा १० पंिडतांपे�ा तो �शार होता, तो अ�ंत �शार ��ीपे�ा 
१० पट वेगाने िवचार क� शकायचा िकंवा �ाला ४ वेद आिण ६ उपिनिशदं असं सग�ाचं �ान होतं हे जा� 
पट�ासारखं आहे. रावण शंकराचा िन�ीम भ� होता. �ाने सलग िक�ेक वष� ब्र�ाची तप�या� केली होती. आिण जर 
�ाचा वध करायला िव�ूला रामाचा अवतार �ायला लागला �ाचा अथ� िकती साम��शाली असेल रावण.. श्रीलंकेत 
आजही रावणाची मंिदरं आहेत आिण लोकं �ाला देव मानून िनयिमत दश�नाला जातात.  

 
�ा सग�ा गो�ी रावणाचा काळा रंग राखाडी बनवतात. रावणाचं हे नवं (आिण कदािचत खरं) �प मिणर�मने 
पड�ावर साकारलंय. आिण �णूनच िचत्रपट िकतीही कंटाळवाणा झाला असला, �ाचा first half अगदी बैलगाडी�ा 
वेगाने पुढे सरकत असला िकंवा dialogues अितशय फुसके असले तरी आता हयात नसले�ा रावणा�ा मनात जाऊन 
�ा�ा पात्राचा िवचार क�न ते पड�ावर उ�ा करणाऱ्या मिणर�मला माझा सलाम! 

 
या नंतर एक िवचार मनात येतो की जर राम आिण कृ� हे जर िव�ूचे �णजे सा�ात देवाचे अवतार असतील तर �ांनी 
खऱ्या िहरो कणा�चे िकंवा अगदीच वाईट नसूनही रावणाचे प्राण घेऊन काही चूक केली का..? कदािचत नाही! कदािचत 
कृ�ाला अजु�नापे�ा जा� कण�च आवडत होता. पण िनयतीमुळे �णा, कण� कौरवां�ा बाजूने होता आिण कौरवांचं 
हारणं आिण पांडवांचं िजंकणं हे ‘सामािजक िहताचं’ होतं. आज कदािचत आपणही पांडवांचेच वंशज असू आिण 
आप�ालाही कौरवांपे�ा पांडवांचेच वंशज होणं आवडलं असतं. तसंच रावणाचा वध करणं हेसु�ा ‘सामािजक िहताचं’च 
होतं. आिण भावने�ा, �तः�ा पलीकडे जाऊन समाजाचा फ� िवचारच नाही तर समाजासाठी जो कृती करतो �ाला 
‘देव�’ प्रा� झालंय असं �णायला हरकत नाही. राम आिण कृ� करडया रंगाचे असूनही �ा देव�ाने �ां�ात एक 
लकाकी आहे. �णूनच �ांचा करडा रंग �ग�य चंदेरी िदसतो. आिण �ांचं देव� तसूभरही कमी होत नाही.. 
 
पण हे काही असलं तरी रावणाचं हे न�ाने समजलेलं राखाडी �प मा�ा मनाला खूप भावलंय. या राखाडी रावणाला 
माझे शतश: प्रणाम! 

 

 सुशांत खोपकर  
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देवपण 
 
कोण होतीस तू खरी, जानकी? 
राजा जनकाला �णे तू शेतात "सापडलीस" 
तु�ा तीन बिहणीबंरोबर लाडाकोडात मोठी झालीस 
लहानपणीच िशवधनु�ाचा घोडा-घोडा क�न तू खेळत होतीस ना िदमाखात? 
�यंवरात पणाला लावून जनकराजाने पराक्रमी, सुल�णी जामात िमळिवला 
तुही पाहता�णीच �ाची झालीस तनमनाने 
पण तुला माहीत न�ते सीते, 
तु�ा�नही अग्रक्रमी �ाचे कत��, �ाची िपतृभ�ी आिण �ाची वचन-िन�ा 
राणीपदा�ा उंबर�ावरच गेलीस तू चवदा वषा��ा वनवासाला 
तु�ाही भाब�ा पतीिन�ेला सांभाळत 
एकच ओलांडलीस रेषा- तीही दारी आले�ा 
भुके�ा अितथीला दान दे�ासाठी 
आिण घडले सारे रामायण. 
िकती मनधरणी केली रावणाने, 
अशोकवनात एकटी रािहलीस 
िजवलग श्रीरामा�ा िचंतनात  
जपलेस �तःला, �तः�ा प्रित�ेला, 
अि�परी�ा करवून घेऊन  
िदलीस ना तु�ा पािव�ाची �ाही? 
तेही न�ते पुरेसे  
�णून दोन जीव उदरात वाढिवणाऱ्या तुला, 
तु�ाच पतीने सोडून िदले रानावनात 
असा कसा तुझा िप्रयसखा, तुझा मया�दापु�षो�म? 
नसता िमळाला आश्रय वा��की�ंा आश्रमात, 
तर काय केले असतेस, बये? 
रावणालाही उचलले न�ते ते िशवधनु�  
लीलया हाताळ�ाची तुझी आ�िनभ�र श�ी कुठे गेली? 
आिण जनका�ा लाड�ा राजक�ेवर  
ही असहा�, लाचार हो�ाची वेळ का आली? 
अि�परी�ा �णजे तरी काय? 
तुझे चा�र�, तुझे पािव� पा�न  
अि�ही िदपला होता ना? 
प�ीपदानंतर, मातृपदानंतर, शेवटची तुझी जाणीव  
धगधग�ा ��ाची आिण आ�प्रती�ेची 
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पाठ िफरवून साऱ्यांकडे, िनघून गेलीस 
पु�ा भूिम�ाच उदरात 
आम�ाही भोवती तु�ासार�ाच अनेक ल�मण-रेषा 
काही ��, काही अ�� 
प्र�ेकी�ा आयु�ाचे �तंत्र रामायण 
तूच सांग जानकी, 
कशाम�े असते देवाचे देवपण? 
 

 - वीणा शाह  
 

 
 

 
 

Central Home Health Care, Inc. 
20245 W. 12 Mile Road, Ste. 100 Southfield, MI 48076 

Tel: 1-800-698-5410 Fax: 248-569-5412 
http://www.centralhomecare.com 

Founded January 1985 
Joint Commission accredited since 1991 

Full time or contingent positions available for  
Registered Nurses and Physical Therapists. 

 

http://www.centralhomecare.com/
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गीता रह�  
 

                                               
मोगऱ्या�ा कळीला एकदा म�ात मुरगळून जावेसे वाटले  
एखा�ा उ�� त�णी�ा डो�ात हार बनून  
मधुचंद्रा�ा रात्री सहवासात तरळून जावे वाटले  
 
कळीने खूप प्रय� केला मा�ा�ा टोपलीत  जावून पडायला  
उमलून गंधच गंध पसरवला  
पण चंद्रा�ा प्रकाशात �ाताऱ्या मा�ाला कशी िदसावी ती  
ती सद�ने पछाडले�ा मा�ाला वासाचा गंध तरी कसा कळावा  
 
िदवस वाट बघून  झाडावरच कोमेजून जायची वेळ आली  
��ाने भुके�ा कळीची झाडाव�न पडायची वेळ आली  
 
तेव�ात  कुणा�ा बोल�ाचा आला  
कुणीतरी येऊन फुलले�ा कळीला खुडून नेले 
गीते�ा  जीवनाचे गुिपत ऐकवलेले  
 
कळीला ज��ा कळाले  
मनाची �� व जीवन यात खूप फरक असतो  
समाधानाने िपकले�ा कळीने गीते�ा पानावर िमटले  
 

- िनरंजन �ंबड 
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        Process Control & Engineering, Inc. 
                Monarch Design Company 

Providing Turn-key Solutions for Facilit ies & Processes Since 1981 
 PCE Monarch harnesses its strong engineering base and extensive project experience, in designing and implementing  
turn-key solutions for facility/process upgrades, achieving energy/cost savings and improving processes and quality of 
the  
   products. We apply systems engineering principles to design and implement system-specific solutions. 

   Our experience from over thirty years with the manufacturing processes in automotive assembly plants  
   enables us to offer similar solutions to other industries such as food and beverage, pharmaceutical, chemical and  
   fresh/waste water treatment. PCE Monarch has the required engineering experience, in-house technical expertise, 
   and experience of managing turn-key projects.  

   What we can do for you: 

   Food Processing/Beverage Industry:  

• Clean room applications (air balance, filtration, humidity/temperature controls) 
• Building Ventilation 
• Fluid storage, conditioning, handling and delivery systems 
• Bake ovens, dryers, cooling tunnels, 
• Volatile Organic Compound (VOC) emission control systems 
• Energy Savings Projects for Facilities and Processes 
• Monitoring and Control Systems 
• Design for sanitary system.  

 
Chemical plants, Paper & Pulp Mills: 

• Bulk Storage and Distribution systems. 
• Design for sanitary, explosion proof requirements  
• Pollution control systems for VOC's 
• Filtration and Centrifugal Separator systems 
• Compressed Air Systems 

 
Engineering Services' portfolio is based on our thirty years of experience in: 

• Preparation of Engineering bid packages for new facilities and upgrades 
• Health Assessment and feasibility study of facilities, equipment and processes 
• Air, Fluid, Compressed air delivery systems 
• In house design and drafting Support 

 
    Our customers include OEM's, suppliers and contractors, automation equipment providers and general  
    manufacturing sector. 

 

 
   

उ�ा�ाची सु�ी - ते�ांची आिण आ�ाची 
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“उ�ा�ाची सु�ी” श� जरी कानी पडला तरी घ�ाळाचे काटे सरसर मागे जातात आिण मन एकदम शाळे�ा 
िदवसांत जाते. मा�ा सुदैवाने माझे बालपण छो�ा�ा खेडेगावात गेले. भा�ा�ाच पण �तंत्र छो�ा�ा बंगलीत 
आमचे घर होते. शेजारीच घरमालकांचा मोठा वाडा, एका बाजूला इतर भाडेक�ंची बैठी चाळ व अजून काही छोटी घरं. 
हा सव� भाग �णजे लहानपणी�ा मा�ा आठवणीतील "आमचा वाडा"…… �ा वा�ात आंबा, िचंच,…. अगदी 
"िवलायती िचंचा" सु�ा; बोरे, आवळे…. रायआवळे आिण डोगंरी आवळे, जांभळे, िचकू, आिण पे� अशी सगळी झाडे 
होती. �ामुळे लहानपणी हा कुठलाच माकडमेवा िवकत �ावा लागला नाही. 
 
अशा या वा�ात आिण गावात, उ�ा�ाची सु�ी �णजे अगदी चैन असायची. �ामुळे उ�ा�ा�ा सु�ीत सहलीला 
�णून बाहेरगावी फारसे जाणे �ायचे नाही. आमचे घरमालक शेतकरी अस�ाने वा�ा�ा मागे भातशेती व उसाचं 
मोठं वावर होतं. हे सगळं कमी �णून की काय, उसा�ा रसापासून गुळ बनवायचं गुऱ्हाळ सु�ा होतं. वा�ात�ा 
आ�ा सव� मुलांचा, आठ दहा जण तरी होतो, सव�त्र मु� संचार व सव� चकटफू……मे मिह�ात तर नुसता धुडगूस…… 
कधी आंबे, िचंचा,जांभळं यांचा समाचार, गुऱ्हाळ सु� असेल तर उसाचा ताजा रस, नुक�ाच तयार झाले�ा, 
िनव�ासाठी ओतले�ा, गुळावर�ा सायीत उसाचं कांडं बुडवून केलेला लॉलीपॉप, िकंवा �ा सायीत श�गदाणे घालून 
केलेली गुडदाणी. आम�ा वा�ात पो�ाची िगरणी पण होती. भाता�ा साळीपंासून ताजे पोहे क�न िमळत. असे 
ताजेताजे पोहे काय लागतात �णून सांगू? यािशवाय आम�ा वा�ापासून जवळच भाताची िगरणी होती. �ा िगरणी�ा 
मागील बाजूस भात सडून झा�ावर साळी�ंा उरले�ा फोलपटांचा पंधरा एक फुट उंचीचा ढीगारा असायचा. इकडे 
आपली मुले जशी फॉल सीझनमधे पानगळी�ा िढगाऱ्यात उ�ा मा�न खेळत असतात तसेच आ�ी �ा िढगाऱ्यात 
मनसो� खेळत असू. अथा�त हे जरा अंगाशी येणारं प्रकरण असायचं कारण ती साळीचंी फोलपटं थोडीशी टोकदार 
आिण बोचरी असायची, पण खेळाय�ा धंुदीत कोणा�ा ते �खजगणतीतही नसायचं. खेळून झा�ावर, घरी गे�ावर, 
हातपाय धुतांना मात्र अगदी आगआग �ायची. िशवाय पाच मैलावरच िशरगाव, सातपाटी, केळवे-माहीम अशी समुद्र 
िकनाऱ्यावर वसलेली छोटी छोटी गावं होती. िकनाऱ्यावर सु��ा बागा हो�ा. कधी कधी पौिण�मे�ा रात्री सायकली 
काढून आ�ी िकनाऱ्यावर�ा या बागांमधे जात असू. सगळे िमत्र मंडळी बरोबर असतांना पाच मैलांची रपेट जाणवायची 
देखील नाही. दुपारी अगदीच ऊन असेल तर हमखास टाईमपास �णजे प�े. कुणा�ा तरी घरी जमून झ�ू, बदाम सात, 
तीनशे-चार डाव खेळत तासनतास प�े कुटत बसायचो. उ�ाळा �टला की घरी ित�ी ित्रकाळ खायला आंबे असायचेच. 
�ा िदवसांत आंबे करंडी, पेटी, शेकडा या प्रमाणात िवकत घेत; डझनात न�े. अशी बऱ्यापैकी साधी सरळ, कमी 
खचा�ची उ�ा�ाची सु�ी असायची �ा िदवसांतली. 
 
आजकाल �ा आठवणीतंील उ�ा�ा�ा सु�ीची समर �ेकेशन झालीये आिण आ�ा चौघांना समुद्र प्रचंड आवडत 
अस�ाने आम�ा ब�तेक समर �ेकेश� एकतर बीच �रसोट्�सवर िकंवा कु्रझवर जातात. अशाच एका सु�ीत आ�ी 
Jamaica ला गेलो होतो. Local attractions / Site-seeing �ा यादीत Glistening Water / Luminous Lagoon 
अथा�तच होतं…. बऱ्याचदा नावाजले�ा पे्र�णीय स्थळांना खूप अपे�ा ठेऊन गे�ावर फुस्� असा आवाज येऊन वर 
गेलेला अपे�ांचा फुगा खाली येतो….�ामुळे मी आजकाल फारशा अपे�ा न ठेवताच पे्र�णीय स्थळं बघायला जातो…. 
Luminous lagoon पाहायला जातांना काहीशी तशीच मन�स्थती होती आिण िशवाय पोटात गोळा पण होता…कारण 
एकतर हे attraction पाहायला रात्रीचं जायचं असतं आिण जमैका ब�ल बऱ्याच भ�ा नाही तर बुऱ्या गो�ीच ऐकून 
होतो….पण सुदैवाने आ�ाला एक खूपच चांगला लोकल ड� ाय�र भेटला होता…. �ा�ाबरोबर आ�ी आजची ट� ीप 
�ान केली होती. िदवसभर आ�ी एक water-park, ziplining, waterfalls वगैरे फुटकळ attractions केली (मी 
ziplining इथे फुटकळ �णतोय कारण आ�ी Costa Rica मधे ziplining केलंय. एकदा ितथे ziplining केलं की 
बाकीची ziplining फुटकळच वाटतात. असो… िवषयांतर नको…) व सं�ाकाळी उशीरासे luminous lagoon �ा 
िदशेने िनघालो….ितथे पोच�ावर ड� ाय�रने lagoon मधे बोटीने घेऊन जाणाऱ्या माणसा�ा ता�ात आ�ाला सुपूद�  
केलं… �ा बोट-मालकाने पूण� अंधार पडायला अजून वेळ आहे, थो�ा वेळाने िनघू असे सांिगतले….आम�ा सारखेच 
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अजून चार-पाच जण काळोख पडायची वाट पहात बसले होते. अगदी मीSSS� नाही तरी बऱ्यापैकी काळोख झा�ावर 
आ�ा आठ-दहा जणांना घेऊन आमची छोटीशी बोट िनघाली. साधारण दहा-बारा िमिनटांचे अंतर काप�ावर आ�ाला 
तो नैसिग�क चम�ार िदसू लागला…. बोट जसजशी पुढे जात होती तसतसं फेसाळत मागे जाणारं पाणी fluorescent 
िन�ा-जांभळया रंगाने प्रकािशत झालेलं िदसत होतं. आ�ी आ वासून, डोळे फाडून, िद�ूढ का काय �णतात तसे 
होऊन पहातच रा�लो. बोट चालवणाऱ्यांपैकी एकाने आ�ाला लांब का�ा िद�ा…. बोटीतून वाकून पा�ात 
धरायला… बोट पुढे जात असतांना काठी�ा मागे फेसाळ�ा पा�ा�ा fluorescent िन�ा-जांभळया रेषा फारच 
नयनर� िदसत हो�ा. अशीच अजून दहाएक िमिनटे गे�ावर आमची बोट थांबली… बोटीचा िदवा बंद केला 
गेला…आिण बोट चालवणारा �णाला – “हं, मारा आता उ�ा”. आ�ी सगळे �ा�ा िवनोदावर हसलो.… तर तो 
�णाला “आपण इत�ा दूरवर काय पा�ात काठीने रेषा मारायला आलोत का”?…. आ�ी चौघांनी एकमेकांकडे 
पा�लं…. िदवसभर water activities के�ा अस�ामुळे पोहायचे कपडे अंगात होतेच…. भराभर वरचे कपडे 
उतरवले आिण बोटी�ा कठ�ावर उभे रा�लो आिण �ंटलं "मेन कुली िक चेन कुली" (Remember - स�े पे स�ा…. 
हा िप�र इतकी वष� झाली तरी काही पाठ सोडत नाही…. काही के्रझी कराय�ा आधी तोडंात येतं "मेन कुली िक चेन 
कुली") आिण मग काय?…. मार�ा पा�ात उ�ा. पा�ात खाली असतांना डोळे उघडून पाहतो तर काय? 
आजूबाजूला, वर खाली सगळीकडे िनळे-जांभळे प्रकािशत बुडबुडे…. डोकं वर आ�ावर पोहायला सुरवात केली…. 
हातापाया�ा प्र�ेक हालचाली बरोबर आजूबाजूचं अंधारामुळे काळं िदसणारं पाणी glow-in-the-dark सारखं 
प्रकाशमान िदसत होतं…पुढची पंधरा वीस िमिनटं नुसती ध�ाल, बु�ा काय मार�ा, नुसते पाय हलवत सायकल काय 
चालवली…. एकमेकां�ा अंगावर काय पाणी उडवलं…सगळीकडे िन�ा-जांभ�ा चकाकणाऱ्या प्रकाशमान पा�ाचे 
फवारे. हालचाल न करता �� रा�लं की परत काळं पाणी. हवेत थोडा गारवा होता �ामुळे व दम�ामुळे परत बोटीत 
चढलो… बोट आता परत िनघाली होती…. िवचार करत होतो अनोळखी जागा, भयाण �णता येईल असा अंधार, पाणी 
गार आहे कोमट आहे, खोल आहे उथळ आहे, गोडं आहे खारट आहे, पा�ात अजून इतरही काही प्राणी आहेत…. 
कशाचाही िवचार न करता आपण उ�ा मार�ा…. पण नस�ा मार�ा तर एका वेग�ाच अनुभवाला मुकलो असतो. 
काही अनुभव खरंच अनुभवायचेच असतात; ते श�ांत वण�न क�न सांगताच येत नाहीत…… हा अनुभव �ापैकीच 
एक. बोट चालवणाऱ्या गाईड�ा सांग�ानुसार जगात फ� चारच िठकाणी असं glistening water आहे आिण 
�ातसु�ा जमैका�ा पा�ाचा glow जा� आहे. एका िविश� प्रकार�ा micro-organism मुळे हे घडतं… नदीचं 
िकंिचत गरम पाणी थोडं गार असले�ा समुद्रात िशरतं �ामुळे होतं…वगैरे वगैरे मािहती तो पुरवत होता……पण प्र�� 
अनुभव�ावर �ा�ा बोल�ाकडे फारसं ल�च लागत न�तं…… 
 
अशाच अजून एका समर �ेकेशनमधे Western Caribbean cruise वर असतांना, एका टप्�ात बोट बंदराला 
लाग�ावर Stingray Encounter �ा excursion ला गेलो होतो. एका छो�ा बोटीतून परत समुद्रात तासभर प्रवास 
क�न आ�ाला एका ठरािवक िठकाणी ने�ात आलं. बोटीत आ�ी चौघं, अजून एक चौघांची family व आमचा नावाडी 
असे जेमतेम नऊ जण होतो. िजथे पोहोचलो ती जागा �णजे एक िवल�ण अनुभव होता. ते बेटं पण न�तं आिण समुद्र 
खोल तर अिजबातच न�ता…. सगळा समुद्रतळच उचलून वर आ�ासारखा झाला होता. सभोवार अगदी turquoise 
blue �णतात तसं पाणीच पाणी. आम�ा नावा�ाने बोट anchor के�ावर सगळेजण पा�ात उतरलो. आ�ी भर 
समुद्रात, पण जेमतेम कमरेए��ा पा�ात उभे होतो. नावा�ाने बरोबर ��ंग र�ना खाऊ घालायला �णून बादलीभर 
मासे आणले होते. आ�ा प्र�ेकाला हातात मासा देऊन ��ंग रेला खाऊ घालतांना �ायची काळजी / बाळगायची 
सावधिगरी पण �ाने समजाऊन सांिगतली.  कारण ��ंग रे च तोडं अगदी समोर नसतं तर खाल�ा बाजूला अन थोडसं 
मागे असतं. �ामुळे ��ंग रे जवळ आ�ावर हातातला मासा लगेच सोडला तर तो खाली पडतो व िकंिचत जा� वेळ 
ध�न ठेव�ास ��ंग रे माशाबरोबर तुम�ा बोटाचा तुकडा पण खाऊ शकतो. �ामुळे हातातला मासा बरो�र वेळेला 
सोडता येणं हीच खरी िट� क होती. आ�ी पा�ात उतर�ावर पाच िमिनटांत च�बाजंूनी सात आठ ��ंग रे आम�ा 
जवळ येऊ लागले, आम�ा हातातले मासे ग�म क� लागले. एक अितशय रोमांचकारी अनुभव घेत होतो. हे Binders 
Zoo मध�ा िजराफाला graham cracker भरव�ापे�ा जा� िजवंत आिण अ�ल होतं. ��ंग रे आजूबाजूला 
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मु�पणे िवहरत होते आिण आ�ी "�ां�ा" habitat मधे होतो. �ातले काही ��ंग रे चांगले पाच-सहा फुटांपे�ा मोठे 
होते. थोडी भीती वाटत होती पण वेग�ा अनुभवाची रोमहष�कता ित�ावर सहज मात करत होती.  
 
िदवस असेच जात होते, बऱ्याच समर �ेकेशनला जाऊन झालं. अस�ा काही unique अनुभवांप्रमाणेच काही अ�रश: 
घाबरगंुडी उडवणारे अनुभव येत होते. कॅनकुनला भर समुद्रात �ोक� िलंग साठी जातांना एक�ाने चालवलेली �ीडबोट, 
कॅनकुनलाच समुद्रात केवळ िशडा�ा सहा�ाने केलेलं सेिलंग, प्राज�ा एकदा सिफ� ग करतांना सेफ िलिमट�ा बाहेर 
खवळले�ा समुद्रात नकळत चालली होती आिण ित�ामागे मी……, जीवा�ा आकांताने पोहत, ओरडत कसाबसा 
ितला परत आणू शकलो. िवंड सिफ� ग करताकरता भारती इतकी खोल समुद्रात भरकटली गेली िक शेवटी लाईफ 
गाड�सना वाटर�ूटर घेऊन ित�ा सहा�ाला जावं लागलं. ते�ा अंगात नसते िकडे होते, सगळं चालून/जमून जायचं. 
पण आता वाढतं वय हळूच जाणीव क�न देत असतं…… आ�ा गे�ा ट� ीपम�े जमैकात�ा मु�ामात िनिकताने 
�रसोट��ा लाईटहाऊसव�न प�ीस फुट खाली समुद्रात उडी मारली. ित�ा मागोमाग उडी मारायला लाईटहाऊसमधे 
मी पण उभा होतो… पण खाली बिघतलं आिण मान हलवत िज�ा�ा पायऱ्या उत�न खाली आलो…….अंगातले िकडे 
आता िनवळत चालले आहेत…… पा�ातून वर आले�ा िनिकताला पोटाशी धरलं…… मा�ा डो�ात पाणी होतं…… 
वाढत चालले�ा वया�ा दुःखाचं होतं की आमची पोर आम�ासारखीच िकडेबाज िनघाली या आनंदाचं होतं………. 
मला सांगता येत न�तं. 
 
आजकाल समर �ेकेशनला बीचवर गेलो की पा�ात पावलं िभजवून परत येतो व शांतपणे आईस टी (long island) चे 
घुटके घेत बसतो.…… आिण मनात�ा मनात मावळतीला िनघाले�ा सूया�ला िचअस� �णतो.. 

         - संजय मेह�दळे  
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