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मानसी डहािूकर

लेखकाां ना, चित्रकाराां ना आचि वाचकाां ना

सांपूिण मतस्वातांत्र्य दे ण्यात आले दे ण्यात आले आहे . लेखाां तून व चचत्ाां तून व्यक्त झालेल्या
मताां शी सांपादक चकांवा आपि सहमत असूि असे नाही, तेंव्हा आपि हा अांक केवळ
"मनोरां जनासाठी" आहे अशी अपेक्षा ठे वून वािावा,
ही चवनांती!
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'ओांकार प्रधान रूप गर्णे शाचे जे चतन्ही दे वाां चे जन्मस्थान'
हे चवश्व कसे चनमाा र्ण झाले? कोर्णी चनमाा र्ण केले ? या चवश्वाचा चनमाा ता कोर्ण? असे अनेक प्रश्न आहे त. याला उत्तर एकच..
तो परमात्मा. ज्याला अध्यात्मत्मक पररभाषेत 'ब्रह्म ' म्हर्णतात. सवासामान्य मार्णूस 'तेज' चकांवा 'चैतन्य 'म्हर्णतो तर वैज्ञाचनक
पररभाषेत 'ऊजाा ' म्हटले जाते . हे सांपूर्णा चवश्व म्हर्णजे चैतन्याचा महासागर आहे . या महासागरात एक तरां ग उठला. ते प्रथम
स्फुरर्ण म्हर्णजे 'ओांकार'.
"ए को हां बहुस्याचम" मी एक आहे . मला अनेकत्वाकडे जायचे आहे असे स्फुरर्ण त्या परब्रम्हामध्ये झाले. आचर्ण प्रथम ध्वनी
उठला तो ओांकार. त्यातूनच चत्गुर्ण प्रकट झाले. सत्व , रज , तम या चत्गुर्णाां चे मूता स्वरूप म्हर्णजे चत्दे व.. ब्रह्मा, चवष्णू आचर्ण
महे श. हे तीन गुर्ण आचर्ण पांचमहाभूते चमळू न आठ होतात. हीच ती अष्टधा प्रकृती. यातूनच सवा चराचर चवश्व चनमाा र्ण झाले. या
ओांकाराचे मूता स्वरूप म्हर्णजे श्रीगर्णेश.
आपल्या सांस्कृती मध्ये प्रथम श्रीगर्णेशाचे पूजन करण्याची
प्रथा आहे . कुठल्याही चाां गल्या कायाा ची सुरुवात या ओांकाराचे
म्हर्णजेच श्रीगर्णेशाचे पूजन करून केली जाते . सांत श्रेष्ठ श्री
ज्ञानेश्वर माऊलीांनी ज्ञानेश्वरीची चनचमाती केली. वेदाां चे सार
असलेली श्रीमद्भगवद्गीता प्राकृत भाषेत आर्णली. सवासामान्य
जनाां पयंत हे ज्ञान पोचावे म्हर्णून माऊलीांनी या ग्रांथाची चनचमाती
केली. या अक्षर यज्ञाचा प्रारां भ ज्ञानदे व ओांकाराच्या प्राथानेने
करतात. ज्ञानेश्वर महाराज म्हर्णतात
"ओम नमोजी आद्या / वेदप्रचतपाद्या / जय जय
स्वसांवेद्या / आत्मरुपा //
दे वा तूांचच गर्णेशु / सकलाथामचतप्रकाशु / म्हर्णे चनवृचत्तदासु / अवधाररजो जी //"
हे ओांकार स्वरूप, जगताचे आद्य कारर्ण असलेल्या आचर्ण वेदाां नी व उपचनषदाां नी वर्णान केलेल्या आचर्ण केवळ स्वतःच
स्वतःस जार्णर्णाऱ्या चनगुार्ण ब्रह्मा तुला माझा नमस्कार असो. हे दे वा तूच श्रीगर्णेश आहे स. सवा जगाला व बुद्धीला प्रकाश
दे र्णारा तूच आहे स. हा चनवृचत्तदास ज्ञानेश्वर कथन करीत आहे ते श्रवर्ण करावे . पुढे ज्ञानदे व म्हर्णतात "दे वा तू चचत्स्वरूप
आहे स. सांपूर्णा चवषय व बुद्धी प्रकाचशत करर्णारा तूच आहे स. कसा ते पुढे साां गतात
"हे शब्दब्रह्म अशेष / तेचच मूचता सुवेष / जेथ वर्णावपु चनदोष / चमरवत असे //”
वेदाां ना माऊली शब्दब्रह्म म्हर्णतात. ते म्हर्णतात हे शब्दब्रह्म म्हर्णजेच वेद. हीच त्या गर्णेशाची उत्तम सजचवलेली मूती
आहे . असे साां गून ज्ञानदे व एक सुांदर रूपक आपल्यासमोर साकार करतात. ते म्हर्णतात या अक्षरब्रह्माची अांगकाां ती चनदोष
अशा स्वर आचर्ण व्यांजने या वर्णां नी (अक्षराां नी ) शोभत आहे . आता वेदाां चे एकेक वैचशष्ट्य आचर्ण श्रीगर्णेशाच्या मूतीची
अलौचकक अशी साां गड माऊलीांनी घातली आहे .
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"स्मृचत तेचच अवयव / दे खा आां चगक भाव / तेथ लावण्याची ठे व / अथाशोभा //
अष्टादश पुरार्णे / चतची मचर्णभूषर्णे / पदपद्धचत खेवर्णे / प्रमेयरत्ाां ची //"
मनु आचर्ण अन्य ऋषीमुनीांनी चलचहलेल्या स्मृचत हे च त्याचे अवयव आहे त. आचर्ण त्या स्मृचतांतील अथा सौांदया हे च त्याच्या
शरीराच्या अांगलटीचे लावण्य आहे . श्री ज्ञानदे वाां च्या काव्यप्रचतभेचे दशान हे रूपक करून दे त आहे . पुढे माऊली वर्णान
करतात. अठरा पुरार्णे हीच त्याच्या म्हर्णजे या वेदरूपी गर्णेशाच्या अांगावरील 'रत्खचचत अलांकार ' आहे त. त्यामध्ये
साां चगतलेले चसद्धाां त म्हर्णजे , रत्े असून छां दोबद्ध पदाां ची रचना म्हर्णजे त्या चसद्धाां तातील तत्वाथाा ची कोांदर्णे आहे त. म्हर्णजे
अचतशय सुबक अशा पद रचना असून त्या उत्तम अशा तत्त्वज्ञानाने पररपूर्णा आहे त.
"पदबांध नागर / तेचच रां गाचथले अांबर / जेथ साचहत्य वार्णे सपूर / उजाळाचे //”
या रचनाां मधील पदलाचलत्य (तत्त्वज्ञानाने पररपूर्णा असूनही या रचना लचलत साचहत्याच्या गुर्णाां नी युक्त आहे त ) हे च त्या
गर्णेशाच्या अांगावरील उत्तम रां गानी रां गचवलेले वस्त्र आहे . त्या शब्दरचनेतील 'अलांकार' आचर्ण त्याां चा चपखल वापर म्हर्णजे
त्या वस्त्राचे भरपूर लाां ब व रुांद लखलखीत तलम पोत आहे . जे साचहत्याच्या सवा बाररक प्रकाराां नी उजळू न चनघाले
आहे . लेखन कलेच्या सवा अांगाां चे वर्णान ज्ञानेश्वर महाराज करतात. या वेदरूपी गर्णेशाची साक्षात मूती आपल्या समोर
साकारतात.
"दे खा काव्यनाटका / जे चनधाा ररता सकौतु का / त्याचच रुर्णझुर्णती क्षुद्रघांचटका / अथाध्वचन //
नाना प्रमेयाां ची परी / चनपुर्णपर्णे पाहता कुसरी / चदसती उचचत पदे माझारी / रत्े भली //
या ओळीांमधून ज्ञानदे वाां च्या बारीक चनरीक्षर्ण शत्मक्तचे दशान घडते . ते म्हर्णतात "पहा वेदाां मधील काव्य व नाटके याां चा
कौतुकाने चवचार केला तर असे वाटते की त्या गर्णेशाच्या कमरे ला बाां धलेल्या करगोयातील लहान लहान घागऱ्या असून त्या
काव्य नाटकातील ‘अथा’ हा जर्णूां त्या घागऱ्याां चा मांजुळ आवाजच रुर्णझुर्णत आहे . त्या काव्य आचर्ण नाटकाां मधील
प्रचतपाचदलेल्या तत्वाां चे अने क प्रकार पाचहले असता आचर्ण माचमाकपर्णे चवचारपूवाक पाचहले असता त्यातील कुशलता
आढळते . त्यातही काही यथाथा अथावाहक पदे ही जर्णू अमूल्य रत्ेच आहे त असे चदसून येते . श्रीमद्भगवद गीते सारख्या
तात्मत्वक ग्रांथाचे चववेचन करताना आरां भच इतका मधुर होऊ शकतो तर पूर्णा ग्रांथाचे माधुया चकती अलौचकक असेल. या
चवचाराने वाचक मांत्मुग्ध न होऊन जातील तरच नवल.
"तेथ व्यासाचदकाां च्या मती / तेचच मेखळा चमरवती / चोखाळपर्णे झळकती / पल्लवसडका //
दे खा षडदशाने म्हचर्णपती / तेचच भुजाां ची आकृचत / म्हर्णोचन चवसांवादे धररती / आयुधे हाती //"
'व्यासोत्मिष्ट्म जगत सवाा ' असे म्हटले जाते . व्यासाां च्या लेखर्णीतून साकारलेल्या महाभारतामध्ये नाही, असे जगात
काहीच नाही . अशा अलौचकक बुद्धीच्या व्यास आचर्ण इतर ऋषीमुनीांची बुद्धी म्हर्णजे त्या वेदरूपी गर्णेशाच्या कमरे चा
मेखळा म्हर्णजे रे शमी, भरजरी शेला आहे . आचर्ण त्या बुद्धीच्या चनदोष ,सरळवृत्ती म्हर्णजे त्या शेल्याच्या पदराच्या लोम्बत्या
दशा आहे त. काय कल्पना आहे . आचर्ण चकती सूक्ष्मता ! पुढे माऊली म्हर्णतात, वेदप्रामाण्य मानर्णारी सहा शास्त्रे म्हर्णजे
जर्णू या गर्णेशाचे सहा हात आहे त. पातांजल, साां ख्य, वैशेचषक, न्याय, पूवा मीमाां सा, आचर्ण वेदाां त ही सहा दशाने (शास्त्रे )
म्हटली जातात. आचर्ण आपापल्या तत्वचवचाराां च्या बाबतीत एकमेकात ऐक्य, मेळ नसर्णारी एकमेकात चवसांवाद
असर्णारी मते ही त्या हातातील आयुधे म्हर्णजे शस्त्रे आहे त. एकमेकाां च्या मताां वर कुरघोडी करू पाहर्णाऱ्या तत्वाां ना शस्त्राां ची
उपमा दे र्णे ज्ञानदे वाां च्या प्रचतभेलाच शोभून चदसते. पुढे प्रत्येक मताां च्या चवशेषत्वानुसार शस्त्राां चे वर्णान करतात.
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"तरी तकुा तोचच फरशु / नीचतभेदु अांकुशु / वेदाां तु तो महारसु / मोदकु चमरवे //
एके हाती दां तु / जो स्वभावता खांचडतु / तो बौद्धमतसांकेतु / वाचताकाां चा //
मग सहजे सत्कारवादु / तो पदमकरू वरदु / धमाप्रचतष्ठा तो चसद्ध /अभयहस्तु //”
कर्णादाां च्या वैशेचषक शास्त्ररूपी हातामध्ये 'तका ' हा जर्णू 'परशु ' आहे . कर्णादाां चे वैशेचषक शास्त्र तकाा चधचष्टत आहे .
गौतमाां चे न्याय शास्त्ररूपी हातामध्ये 'तत्वभेद ' हा 'अांकुश' होय . गौतमाां च्या न्याय शास्त्रामध्ये तात्मत्वक भेदाने चवचाराां वर
अांकुश ठे वण्याची ताकद आहे . व्यासाां चे 'वेदाां त ' सूत्रूपी हातामध्ये ब्रम्हानांदात्मक महारसाने भरलेला 'मोदक' शोभत
आहे . ज्ञानदे व अद्वै तवादी होते . परब्रम्हाशी ऐक्य , 'तत त्व मसी ', 'हे परमेश्वरा तू तो मीच आहे ' या पदाला पोचलेले होते .
आचर्ण हे च व्यासाां चे वेदाां त सूत् आहे . 'मी त्या ब्रह्माचाच अां श आहे ', हे ज्ञान म्हर्णजे परम ज्ञान होय. परम ज्ञान प्राप्त झाल्यानांतर
होर्णारा ब्रह्मानांद म्हर्णजेच त्या गर्णेशाच्या हातातील मधुर मोदक आहे . ही उपमा ज्ञानदे वाां ना न सुचते तरच नवल! पतांजलीचे
योगशास्त्ररूपी हातात एक दात आहे . जो मूळचाच मोडका आहे . बौद्धाां चा शुन्यवाद स्वभावतः खांचडत असल्याचे सूचचत
करण्यासाठी जर्णू एका हातात खांचडत दात धारर्ण केला आहे . आचर्ण मग शून्यवाद खांचडत ठरल्यावर सहजच कचपलाां च्या
साां ख्य शास्त्ररूपी हातातील 'सत्कार वाद ' हा जर्णू वर दे र्णारा कमलासारखा हात होय. धमाा ची स्थापना व चसद्धी करर्णारा
हा जर्णू अभय दे र्णारा एक हात होय.
"दे खा चववेकवांतु सुचवमळु / तोचच शुां डादां डु सरळु / जेथ परमानांदु केवळु / महासुखाचा //
तरी सांवादु तोचच दशनु / जो समता शुभ्रवर्णुा / दे वो उन्मेषसूक्ष्मे क्ष र्णु / चवघ्नराजु //”
दु ःखात्मक प्रपांच असार असून सत्मितानांद दे र्णारे ब्रह्म सारभूत आहे . ब्रह्मसुखाचा
चनत्यचनरचतशय आनांद आहे . हा सारासार चवचार हीच त्या गर्णपतीची सरळ लाां ब सोांड
आहे , असे ज्ञानदे व म्हर्णतात. तसेच चनरचनराळ्या मतमताां तील चवरोधाां चा पररहार
करून तत्वचनर्णायास उपयु क्त असा उत्तम सांवाद हा या गर्णपतीचा एक दात आहे . या
चचेतील चनःपक्षपातीपर्णा हा त्या दाताचा पाां ढरा रां ग आहे . ज्ञानदृष्टी हे च या गर्णेशाचे
बारीक डोळे आहे त . असा हा चवघ्नराज भक्ताां च्या चवघ्नाां चा नाश करण्यास समथा आहे .
वेदाां मधील ज्ञान मनुष्याच्या जीवनाला योग्य चदशा दे र्णारे असून वेदाां तानुसार
आचरर्ण करर्णारा या प्रापांचचक व्यथावेदनाां पासून मुक्त हॊतॊ. म्हर्णजेच मोक्ष प्राप्त
करतॊ. हे दृश्य जगत खरे मानर्णे व या मोहमाये त बद्ध राहर्णे हे अज्ञान तर स्वतःच्या
मूळ स्वरूपाची जार्णीव होर्णे, आपर्ण त्या परब्रह्माचे अांश आहोत हे जार्णर्णे हे ज्ञान
होय. आचर्ण ज्ञान प्राप्त होर्णे हाच मोक्ष होय. म्हर्णजेच वेदरूपी गर्णेश जीवनातील सवा
दु ःखाां चा नाश करण्यास समथा आहे . पुढे ज्ञानदे व वर्णान करतात
"मज अवगमचलया दोनी / मीमाां सा श्रवर्णस्थानी / बोधमदामृत मुनी / अली सेचवती //
प्रमेयप्रवाल सुप्रभ / द्वै ताद्वै त तेचच चनकुांभ / सररसेपर्णे एकवटत इभ / मस्तकावरी //
उपरर दशोपचनषदें / चजये उदारे ज्ञानमकरां दे / चतये कुसुमे मुगुटीां सुगांधे / शोभती भली //”
ज्ञानेश्वर महाराज म्हर्णतात पूवामीमाां सा आचर्ण उत्तर मीमाां सा या मला त्या गर्णपतीच्या दोन्ही कानाां च्या चठकार्णी भासतात .
आचर्ण ज्ञानामृत हा त्याच्या गांडस्थळातून चनघर्णारा मद असून मुचनरूपी भ्रमर हे त्याचे सेवन करतात. चकती रम्य कल्पना
आहे . पुढे ते म्हर्णतात दहा उपचनषदे जी ज्ञानरूपी मकरां दाने पररपूर्णा आचर्ण तो दे ण्याच्या बाबतीत अत्यांत उदार आहे त तीच
जर्णु सुगांधी फुले आहे त व ती त्या गांडस्थलावर असलेल्या मुकुटाच्या चठकार्णी चाां गलीच शोभत आहे त. इथे माऊलीांच्या उपमा
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दे ण्याच्या कौशल्याचे दशान होते . उपचनषदाां च्या उदारपर्णाला फुलाां च्या सुगांध दे ण्याच्या उदारपर्णाचशवाय कोर्णती उपमा
योग्य होईल!
"अकार चरर्णयुगल / उकार उदर चवशाल / मकार महामांडल / मस्तकाकारे //
हे तीन्ही एकवटले / तेथ शब्दब्रह्म कवळले / ते चमयाां श्रीगुरुकृपा नचमलें आचदबीज //”
आपल्या या चवशाल रूपकाच्या अांचतम चरर्णात ज्ञानदे व म्हर्णतात ओांकारातील पचहला 'अ' कार मात्ा म्हर्णजे त्या
वेदरूपी गर्णेशाचे दोन पाय आहे त. ओांकारातील दु सरी 'उ ' कार मात्ा म्हर्णजे त्याचे चवशाल पोट आहे तर ओांकारतील
चतसरी 'म ' कार मात्ा म्हर्णजे सवा अवयवात श्रेष्ठ मोठा वाटोळा असा जर्णू मस्तकाचा आकार होय . या चतन्ही मात्ा एकत्
झाल्या म्हर्णजे शब्दरूपी गर्णेशाचे ओांकार स्वरूप प्रगट होते . त्यात सांपूर्णा वेदाचाच समावेश होतो. कारर्ण वेदाथाा चे मुख्य
तात्पया चवषयीभूत जे स्वयांप्रकाश ब्रह्म ओांकाररूपच आहे .
जे ओांकाररूप या चवश्वाच्या चनचमातीचे प्रथम स्फुरर्ण आहे . तोच या चराचर चवश्वाचा श्रीगर्णेश आहे . ज्ञानदे वाां नी ज्ञानयज्ञाच्या
सुरुवातीला या श्रीगर्णेशाचे अक्षररूप रूपकामध्ये साकार करून ज्ञानदे वीचा श्रीगर्णेशु केला आहे . आपल्या सांस्कृतीमध्ये
कुठल्याही कायाा ची सुरुवात करर्णे यालाच 'श्रीगर्णेशा ' करर्णे असे म्हटले जाते. अनादी काळापासून जे अपौरुषेय वेद
आपल्या सांस्कृतीचे मागादशा क आहे त, चहां दू जीवनशैलीचा पायाभूत आधारस्तांभ आहे त त्याां ना श्रीगर्णेशाच्या समूता रुपात
ज्ञानेश्वर माऊली आपल्या समोर माां डले आहे .
श्रीगर्णेशाच्या या ओांकार स्वरूपाला मनोमन वांदन करून मी माझी लेखन मयाा दा पाळते .

- डॉ . संजीवनी तोफखाने
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पाच मचहन्याां च्या अांजली जवळ चार वषां चा पवन खुळखुळा वाजवत बसलाां होता. त्याच्या डोळ्यात अजूनही
insecurity
काही मचहन्याां पूवी चार अनाथ लहान मुलां आजोबाां कडे काम मागत आली, त्यातला सगळ्यात धाकटा
हा पवन. ही मुलां आजोबाां कडे च राहू लागली आचर्ण बचगच्याला पार्णी दे र्णे, भाजी आर्णून दे र्णे वगैरे लहान सहान
कामां करु लागली. एके चदवशी सकाळी पवनचे चतन्ही भाऊ त्याला एकयाला सोडून पळू न गेले. पवन
भेदरलेल्या नजरे ने घरभर आपल्या भावाां ना शोधत होता. जेव्हा त्याला ते कुठे च चदसले नाहीत तेव्हा तो
दे वघरापाशी आला. आजोबा पूजा करत होते. आजोबाां ची पूजा होईापयं त तो चतथेच दे वघराबाहे र उभा राचहला.
पूजा आटपून आजोबा बाहे र आले आचर्ण पवन कडे बघत त्याां नी चवचारलां " काय हवांय बाळा तुला?".... आचर्ण
पवन आजोबाां ना घट्ट चबलगुन ओक्सबोक्सी रडू लागला. आचर्ण रडतच म्हर्णाला "माझे दादा मला कुठे चां चदसतां
नाही आहे त ". हे ऐकताच आजोबाां ना थोडी कल्पना आलीच आचर्ण त्याां चां सामान कुठे चदसतांय का हे बघायला ते
त्याां च्या खोलीत गेले. आजोबाां ची शांका खरी चनघाली. त्याां चां सामान कुठे चां नव्हतां . मात् या पवनच्या सामानात
त्याां ना एक चचठ्ठी चदसली. त्यात चलचहलां होतां " आम्ही पवनला नाही साां भाळू शकत. तो असताां ना त्याला एकटां
सोडून खूप जास्त काम पर्ण नाही करू शकत. आम्हाला खात्ी आहे की तुम्ही त्याला चाां गलां साां भाळाल....."
आजोबाां ना त्याची दया आली. त्याां नी पवनला जवळ घेऊन म्हटलां " बेटा घाबरू नकोस, आम्ही आहोत
ना. आचर्ण तुझ्या दादाने चलचहलांय की ते लवकरचां तुला घ्यायला परत येतील. ते कामाच्या शोधात आहे त. जा
जाऊन खेळ चतकडे ."
आजोबाां नी या चवषयी आजीशी सल्ला घ्यायचां
ठरवलां आचर्ण ते आजीकडे गेले आचर्ण सगळी
पररत्मस्थती समजावून साां चगतली. आजीला दया आली,
पर्ण नाही म्हटलां तरी त्याां ना ती जास्तीची जबाबदारी
वाटली. पर्ण आजी म्हर्णाली " राहू द्या त्याला इकडे .
माझ्या कामात मदत करे ल तो मला". अश्या रीतीने तो
या घरात आला.
या आजोबाां ची सगळ्यात मोठी मुलगी वैजू आठ वषां ची. अभ्यासात हुषार. चतला त्या आजी रोज
सांध्याकाळी गचर्णत आचर्ण चवज्ञान चवषय चशकवायच्या आचर्ण हा पवन लाां बूनच हे सगळां ऐकत राहायचा. नांतर तर
एक वेळ अशी आली की वैजूला आजीने प्रश्न चवचारले की हा पवनच पटकन उत्तर द्यायचा. आजीने त्याच्याकडे
दु लाक्ष केले असले तरी आजोबाां च्या नजरे तून त्याची हुषारी सुटली नाही. आजोबाां नी त्याला शाळे त जाशील का
म्हर्णून चवचारलां आचर्ण तो आनांदाने तयार पर्ण झाला. आजीला ते फारसां आवडलां नसलां तरी चतने स्पष्ट नकार पर्ण
नाही दाखवला. असाच हा पवन या घरात मोठा झाला. चशक्षर्ण, आजोबाां च्या मोठ्ठया एकत् कुटुां बाचा कामाचा
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भार, आजीचां थोडस नकारात्मक वागर्णां , हे सगळां झेलत तो आज डॉक्टर झाला होता. त्याला पुढच्या
उि चशक्षर्णासाठी अमेररकेत जायची इिा होती. त्याला अमेररकेच्या एका कॉलेज मध्ये प्रवेश पर्ण चमळाला.
पर्ण माचहती नाही का, या वेळेस आजोबाां नी त्याला उिचशक्षर्णासाठी आचथाक मदत करण्यास नकार चदला.
त्याला फार वाईट वाटलां त्याच आचर्ण त्याने त्याच्या उिचशक्षर्णाची इिा मनातच मारली. त्याच्या अमेररकेतल्या
कॉलेजमध्ये चमळालेल्या प्रवेशाची बातमी आजोबाां च्या एकत् कुटुां बातल्या त्याां च्या भावाां पयंत पोहोचली आचर्ण
त्याां नी पवनला आचथाक मदत करण्याचां ठरवलां. अथाा त पवनने सगळ्याां चीच खूप सेवा केली होती त्याचां हे फळां
चमळालां असेल कदाचचत. पवनला हे ऐकून खूप आनांद झाला पर्ण तो नम्रपर्णे आजोबाां कडे गेला आचर्ण त्याां ना या
चवषयी साां चगतलां . त्याां ची परवानगी माचगतली. आजोबाां नी स्वतःने मदत करायला नकार चदला असला तरी त्याला
इतर लोक आचथाक मदत करत असतील तर त्याने जरूर जावां असां ते म्हर्णाले आचर्ण पवन भचवष्याची स्वप्नां रां गवू
लागला.
आजोबाां नी त्याला त्याच्या भावाां चवषयी खरां ते साां चगतलां . त्याच्या भावाां चा गावाचा पत्ता चदला आचर्ण बाकी
चनर्णाय पवनवर सोडले. त्याां नी फक्त एक सल्ला चदला की "अमेररकेत जायच्या आधी त्याने लग्न करावे आचर्ण मग
त्याच्या मजीने हवां ते करावां ". अथाा त तो आजोबाां चा प्रत्येक सल्ला मानत आला होता तसाच हा पर्ण सल्ला
ऐकला . पवनला त्याच्या गावाची ओढ लागली होती. त्याने एकदा गावात जाऊन भावाांना भेटायचां ठरवलां . घरच्या
लोकाां नीपर्ण त्याला थाां बवलां नाही. पवन गावाला जाउन आठ-दहा चदवसाां नी परत आला. तो आला खरां , पर्ण
येताना एका २०-२२ वषाा च्या मुलीला घेऊन आला. अथाा तच घरच्या सगळ्याां नाच त्या मुलीचवषयी प्रश्न होते. कोर्ण
आहे ती? का आली त्याच्याबरोबर? पवन स्वतःहून काहीच साां गत नव्हता. एक आठवडा तसाच चनघून गेला.
शेवटी, आजोबा आचर्ण घरातील बाकी वयस्कर मार्णसाां नी त्याला एकदा बोलावून त्या मुल चवषयी स्पष्ट चवचारले.
पवनने चतचां नाव चवचनता म्हर्णून साां चगतलां आचर्ण चतला काहीसा आजार झाला आहे म्हर्णून इथे शहरात चतला
चाां गल्या डॉक्टरला दाखवून चतची टर ीटमेंट करायची आहे , म्हर्णून चतला इथे आर्णलां असां स्पष्टीकरर्ण चदल.
त्यानांतर डॉक्टर पवनला चतच्याचवषयी कोर्णी काहीच चवचारलां नाही.
आजोबाां नी त्याच्या लग्नासाठी त्याला काही चाां गल्या मुली सुचवल्या. बघण्याचे कायाक्रम सुरु झाले आचर्ण
त्याबरोबरच त्याची अमेररकेत जायची तयारी. त्याने रे र्णुका नावाची शाळे त चशचक्षका म्हर्णून काम करर्णारी साधीसरळ मुलगी पसांद केली. साखरपुडा पुढच्याच आठवड्यात करायचां ठरलां. डॉक्टर झाल्यापासून आजी त्याला
आपल्या मुलाप्रमार्णे जास्त प्रेमाची वागर्णूक दे त होती. आता ती मोठ्या उत्साहाने पर्ण कमी खचाा त पवनचा
साखरपुडा कसा करू शकू या चवचारात आचर्ण तयारीत मग्न होती. बाकी घरची मुलां पर्ण त्याला आपला भाऊ
मानत होती. त्यामुळे त्याच्यात पर्ण साखरपुड्याचा उत्साह होताच. चवचनतापर्ण चतथेच होती. ती पर्ण पवनची जमेल
तेवढी प्रेमाने मनोभावे सेवा करत होती.
साखरपुड्याच्या दोन चदवस आधी पवन आचर्ण आजोबा जवळ जवळ तीन तास दरवाजा बांद करून
काय बोलले ते कोर्णालाच कळले नाही पर्ण काहीतरी गांभीर आहे हे त्या दोघाां च्या चेहऱ्यावरून कळत होते .
दु सऱ्या चदवशी पवनने चवचनताला त्याच्या गावाला जार्णाऱ्या रे ल्वेत बसवून चदलां . जाताना ती खूपच दु ःखी होती.
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चतला पवनचा साखरपुडा बघायचा होता. त्याच्या, होर्णाऱ्या बायकोला बघायचां होत . पर्ण अथाा त ती चुपचाप पवन
म्हर्णेल तस करत होती. चतने परत गावी जायला एकदापर्ण नकार चदला नाही . पवन म्हर्णेल ती दगडावरची रे घ.
हे चतचां तत्व चतने आत्तापर्ण साां भाळलां. लवकरच रे र्णुका आचर्ण पवनचा साखरपुडा झाला. पुढे एका मचहन्यातच
लग्न पर्ण झालां आचर्ण त्याचा अमेररकेत रे र्णुकाबरोबर सुखाने सांसार सुरु झाला.
पवन भारतातल्या प्रत्येक भेटीत गावाला जात राचहला. आपल्या भावाां ना आचर्ण चवचनताला दर मचहन्यात
पैसे पाठवत राचहला. चवचनताने लग्न करावां म्हर्णून धडपड करत राचहला. हळू हळू सांसार जसा जुना होत गेला
तसा रे र्णुकाचा त्याच्या गावातल्या चवचनताच्या असर्णा-या सांबांधाां वर आक्षेप वाढू लागला. त्याां च्यातला तर्णाव वाढत
गेला आचर्ण शेवटी ही गोष्ट रे र्णुकाने आजोबाां च्या कानावर घातली. काहीही झालां तरी पवन चवचनताला आयुष्यभर
मदत करत राहर्णार हे आजोबाां नी चतला स्पष्टच साां चगतलां . रे र्णुका सहनशील होती. चतला आचर्ण पवनला तीन मुलां
होती. हा सगळा सांसार सहजासहजी उध्वस्त करर्णां चतच्या मनाला पटत नव्हतां . ती असाच सांसाराचा भार खेचत
असताां ना एकदा अचानक पर्णे आजोबाां चा चतला फोन आला . ते हॉत्मस्पटल मध्ये होते . त्याां ना त्याां चा मृत्यू समोर
उभा ठाकलेला चदसत होता. चनदान तासभर तरी ते बोलले. रे र्णु का, त्यानांतर खूप रडली. एक दोन चदवस चतने या
फोनचवषयी पवनला काहीही साां चगतले नाही. चतने आधी स्वतःच्या मनावर ताबा आर्णला आचर्ण मग एके चदवशी
चतने ऑचफस मधून पवनला लांचला बाहे र भेटू म्हर्णुन साां चगतलां . चतला मुलाां समोर या चवषयी बोलायचां नव्हतां . चतने
त्यातल्यात्यात कमी गदी असर्णाऱ्या हॉटे लची चनवड केली. त्या चदवशी चतने पवनला आजोबाां च्या फोनचवषयी
साां चगतलां . ती म्हर्णाली, " मला सगळां कळलांय, चवचनताशी तुझा बालचववाह झाला होता आचर्ण म्हर्णून तुला चतची
ओढ आहे . पर्ण मला आज तू एक स्पष्ट साां ग. तू चतच्यावर आजही प्रेम करतोस का?" पवन आश्चयाा ने रे र्णुकाच्या
डोळ्यातली भयार्ण शाां तता बघत होता. पर्ण त्या क्षर्णी त्याचां चतच्यावरच प्रेम दु पटीने वाढलां. त्याने हळू च चतचा हात
आपल्या हातात घेतला. काही क्षर्ण चतच्याकडे बघत राचहला आचर्ण म्हर्णाला " हो, ती माझी पचहली बायको आहे .
बालचववाह झाला त्यावर माझा चवश्वास नाही. मला चतच्याचवषयी प्रेम नाही. पर्ण चतने मला चतचा पती मानलांय. ती
आर्णखीन कोर्णाशी लग्न करायला तयार नाही. ती मोलकरीर्ण म्हर्णून पर्ण आपल्याबरोबर राहायला तयार आहे .
पर्ण ते मला मान्य नाही. मला ती आपल्या सांसारात नकोय. पर्ण चतच्याकडे बघतो तेव्हा चतची खूप दया येते मला.
चतला माझ्याचशवाय कोर्णीच नाही. मी काय करू या पररत्मस्थतीत ते तूच साां ग मला. मी तुझ्यापासून लपवलां, कारर्ण
तू मला सोडून जाशील अशी भीती होती मला. मी चतला वाऱ्यावर सोडून इथे सुखाने नाही जगू शकत." रे र्णुकाने
त्याचा आपल्या हातातला हात हलकेच दाबून म्हटलां , "मग चवश्वास ठे व माझ्यावर. आपर्ण दोघे चमळू न ही
जबाबदारी घेऊ. पर्ण एक प्रॉचमस कर की आता तू गावात एकटां कधीच जायच नाहीस. आपर्ण दोघे जाऊ".

-

Pallavi Sapre
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…
अलगद चफरवतोस हात चतच्यावर, ओठाां शी चतला धरतो
कान्हा तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो
फुांकर घातलीस प्रेमाची की आपलीशी होते ती
सुराां च्या चहां दोळ्यावर सहज झुलवते ती
जमतां ते कारर्ण तुझा हात हाती असतो
कान्हा तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो
चतच्यासांगे घालवतोस मग तु तासांतास
तातकळत रहाते मी, धरून सोबतीची आस
लक्ष वेधते ती सारे , कसा माझा चवसर पडतो
कान्हा तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो
सखी जशी तुझी ती, मी ही आहे न तशी
सुरावट जी आहे चतची नाही माझ्यापाशी
म्हर्णुन का रे तु चतला प्रीतीने रोज जोपासतो?
कान्हा तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो
असेल चतच्यावर नक्षीकाम, असेल ती सुबक जरी
प्रेम मोचहनीची माझ्या चकमया परी न्यारी
कधी कळे ल नाद खुळा, का उगी खेळ करतो
कान्हा तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो
अचलप्त चतच्या सारखां नाही होता येत मला
शब्द पडता तुझे कानी, ओढ लागते चजवा
गुांतलेत सूर अांतरीचे , हृदयी तुच वसतो
कान्हा तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो... खरां च तुझ्या बासरीचा मला भारी हे वा वाटतो
-

पू नम तोरगल
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काय वर्णाा वी मचहती
आई नावेत खूप चकती
आई शब्दी अथा वेगळा
'आ' आत्मा 'ई' ईश्वर
नावात चतच्या मातृत्वाचे सांगम
आई परी कोर्ण परमेश्वर
आईचे हृदय गांगा सागर
उगमे तेथून ममतेचा पाझर
आई असे कोर्णाची पत्ी
आई चवना पुत् पाां गळा
डोळे असूनी होई आां धळा
आईच्या पदरी सुख आगळे
पुत् मातेचे नाते वेगळे
आई चशवाय प्रार्णी चभकारी
दे व नसे त्याां चा कैवारी
आईच्या ओठी नम्रतेचे बोल
चवनम्रतेने ठे वा त्याां चा मोल
आई साठी सवा समान
चतच्यापुढे नाही कोर्णी महान
आई - माता , माय, माऊली
चनजावे नेहमी चतच्या सावली
आईच्या ओजांळी जो पार्णी प्याला
भीती नसते कष्टाची त्याला
आईच्या नयनी चवश्व व्यापी
जे कररता सेवा होई चनष्पापी
आईचा हात करुर्णेचा
परतफेड करा त्या मायेचा
आई चरर्णी सवालोकी सुख
नमन कररता होत नाहीशी दु ःख
आई - मुलगी, स्त्री, बाई
व्हा ढाल त्याां च्या अनाठायी
आई पाशी जो नतमस्तक होशी
दे व वांदन त्यास कररशी
आईच्या मायेस जो साथा ठरला
त्यालाच परब्रम्हानांद प्राप्तला


अणनल घोरपडे
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BMM Experience!
आम्ही BMM - २०१७ साठी Grand Rapids ला गेलो. मला चतकडे
खूप मजा आली लहान मुलाां ना सुद्धा खूप activities मध्ये
participate करता आले म्हर्णून मला जास्त मजा आली.
Opening Ceremony मध्ये मी आचर्ण माझ्या भावाने २ dances
मध्ये भाग घेतला. Opening Ceremony ला खूप लोक होते .
आमच्या नाचात sound effects, special effects पर्ण खूप छान
होते.
Youth committee did a fantastic job. दु पारी मी
आचर्ण माझे चमत्-मैचत्र्णी painting workshop ला गेलो. चतथे मी
गर्णपती paint केला. Izzat group ने organize केलेला भाां गडा
workshop मला खूप आवडला, मला नवीन प्रकारचा डान्स
चशकायला चमळाला.
शचनवारी ग्रांथ चदां डी होती, चतथे आम्ही ढोल ताशा वाजवला. मी
पचहली तरी घेतली! माझ्या आई-बाबाां नी आचर्ण भावाने ढोल
वाजवला. It was a lot of fun and proud feeling to walk on
the street while playing ढोल ताशा.
दु पारी talent show मध्ये मी आचर्ण बाकीच्या मराठी शाळे च्या मुलाां नी समूह गीत म्हटले. मी एका डान्समध्ये
participate केले . आम्हाला दु सरे बक्षीस चमळाले .
BMM was great fun and I cannot wait to go to the next one!
- Art & Article by- अवनी कुलकिी
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तनमन धन अपुाचनया
वांदना श्री गर्णराया श्री गर्णराया श्री गर्णराया ।।धृ ।।
अजार्ण आम्ही तुझी बालके
नभातील चम चम तारे
सादर कररतो आमुची चह कला
चमकु दे आज या दीना
तुझ्याच प्रकाशे चदपावया
वांदना श्री गर्णराया श्री गर्णराया श्री गर्णराया ।।१।।
तुच करीशी वृद्धी समृद्धी
तूच दे शी शक्ती आचर्ण बुद्धी
सादर करण्या आमुच्या गुर्णा
उजळू दे आज दीना
यशत्मस्वता दे उचनया
वांदना श्री गर्णराया श्री गर्णराया श्री गर्णराया ।।२।।
दाचवण्या आमुचे गुर्ण कौशल्य
तुझाच आशीवाा द आम्हा लाभला
रमचवण्या या जनाला
कृपा होऊ दे आज या चदना
मनोरां जने मने चजां काया
वांदना श्री गर्णराया श्री गर्णराया श्री गर्णराया. ।।३।।

- Shubhada Kulkarni
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ARTISTANSH PRADIP NAIK

ARTIST- PRADNYA JOSHI PHANSALKAR

ARTIST- ARNAV KULKARNI

ARTIST- SAMANJAS ATRE
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THE MEAN TREE
Once upon a time a girl was sitting under an apple tree. It was a hot and sunny
day, but she wanted to read a book, in the garden. She thought that it was a regular
tree like all other trees. But actually it was a very mean tree.
The tree used to like to sleep a lot. But when the kids used to play near the tree, it was
too noisy for it to sleep. So it used to throw the apples at the kids. The kids used to run
away because the apples hit them. So they used to call it a mean tree.
Now the tree started throwing the apples at the girl because she was reading the book
loudly. So the girl looked at the tree and asked “Why are you so mean?” The tree said
angrily “I like to sleep and you are reading too loudly and disturbing me”. She said “I
am sorry; I can read without making any noise”. But the tree still said “No, go away
from here”.
Then it so happened, that it did not rain for a long, long time. Everything was very dry
and there was no water for the trees. So the people watered the trees but they did not
give any water to the mean tree. The tree said to the girl
“Please can you give me some water? I am so thirsty.”
The girl said “Well, you have been very mean so people do
not want to give any water to you. But if you say sorry
three times then we can give a little bit water to you. If you
say sorry to us every day then we will give you water every
day. And you should not be mean to anyone in future.”
The mean tree then said “Ok, I agree. Sorry, Sorry, Sorry”.
So the girl gave it some water. And then everyday he said
sorry three times and every day the girl gave it water. So
the tree became healthy again and it had lots of apples.
But this time it did not throw any apples and became friends with all the kids. So now
it was no longer a mean tree but a very nice tree.
The End
(Malhar is 6 years old and will be going to 1st grade this fall at Novi Woods Elementary school. Malhar enjoys
reading stories and he also likes the game of making up stories with someone, by taking turns at adding to the
story, as you go along. Many times they go in circles but sometimes it becomes a nice, complete story. It’s a fun
way to encourage creativity and language skills with children - Suresh Nair)

-

Malhar Nair
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पांधरावीस वषां पूवीची गोष्ट. वेगवेगळे व्यायाम करताां ना घालण्याच्या चवचवध प्रकारच्या बुटाां च्या त्या खास
दु कानात ती गोांधळू न, हरवून बसली होती. हे इतक्या प्रकारचे बूट फक्त धावण्यासाठी, हे टे चनस खेळण्यासाठी, हे
एरोचबक्ससाठी, हे चालण्यासाठी, हे दोन्ही- तीन्ही प्रकारातही उपयोगी पडतील असे ----चतच्या उलट चतची हायस्कूलमधली लेक उत्साहाने नुसती ओसांडून वाहात होती. आईने घालून बघायला चतने
तीनचार बुटाां चे जोड क्रमवार लावून ठे वले होते . चतच्याच वयाचा, केसाां चा पोनीटे ल बाां धलेला चवक्रेता टोनी हा पर्ण
लेकीइतकाच उत्साही होता. गेला अधाा तास त्याला बरीच धावपळ करायला लागली होती, पर्ण तो आनांदाने अन्
उत्साहाने चतला लागेल ती माचहती आर्णी नवनवे जोड घालून बघायला पुरवत होता.
"अग, मी काही एव्हरे स्टवर स्वारी करायला नाही चालले! फक्त थोडे से सोप्पे डोांगरच तर आहे त चतथे -----"
वगैरे बोलून चतने लेकीच्या उत्साहाच्या फुग्याां ना टाचण्या टोचायचा अशक्तसा प्रयत् केला, पर्ण तो अगदीच अयशस्वी
झाला. आईला चाां गल्यापैकी हायचकांगचे बूट घेऊन दे ण्याची जबाबदारी बाबाने लेकीवर सोपचवली होती आचर्ण ती पार
पाडर्णे हे चतचे आद्य कताव्यच होते .
"हा जोड घालून बघ बरां ---” मुद्दाम आर्णलेले दोन पायमोज्याां चे जोड एकावर एक घालून चतने आपले पाय त्या
दर्णदर्णीत, अती कुरुप, गडद तपचकरी रां गाच्या बुटाां मधे कोांबले .
त्याां च्या लाां बच्या लाां ब दोऱ्या ओवायला लेक आचर्ण टोनी याां नी
एकेक पाय ताब्यात घेतला. अथाा त् या बुटाां च्या गुर्णसांपन्नतेबद्दल
दोघाां चेही काहीतरी अगम्य भाषेत सांभाषर्ण सुरू होतेच.
मनासारखे बांद ओवून आर्णी बाां धून झाल्यावर चतला दु कानभर
चालायला टोनीने चवनांती केली. तो बूट मागेपुढे दाबून बघत
असताां ना चतने चपळाई करून बुटाां चा खोका उचलून त्याां ची
चकांमत बचघतली अन् ती हादरलीच!
घाई करून लेकीने आर्णी टोनीभाऊने चतला दु कानभर चालायला लावले. पाय उचलायलाच चतची दमछाक
होत होती, तर हायचकांग काय करर्णार कप्पाळ? अन् त्या बुटाां ची चकांमत- पांच्याण्णव डॉलसा ! म्हर्णजे टॅ क्स धरून
शांभरच्या वर! आईचा ते बूट घेण्याचा चवचार डळमळीत होतो आहे सा सांशय येऊन लेकीने तीच जोडी आवडल्याची
पसांती टोनीला दे ऊन टाकली.
"एवढे महागाचे…." गचनमी काव्याने युद्ध चजांकण्यात पारां गत असलेल्या लेकीने त्या जोडीपेक्षा दु प्पट चकांमतीचा जोड
आईपुढे नाचवला-"बघ, यापेक्षा चकतीतरी स्वस्त आहे आपर्ण चनवडलेला "
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"अग, चदसायला तरी जरा बरे असावेत. अगदी टर कच्या टायरसारखे तळवे आहे त बघ."
"तूच म्हर्णतेस ना, चदसण्यात काय आहे ?"
दोघीांमधला वाद ऐकून आता टोनीभाऊपर्ण सरसावला. बूट पालथा करून त्याच्यावर प्रेमाने हात चफरवीत त्याने
आर्णखी एक लहानसे व्याख्यान चदले. बुटाचा तळ टर कच्या टायरसारखाच असल्यामुळे डोांगर चढर्णे आर्णी त्यापेक्षा
उतरर्णे चकती सोप्पे आहे हे त्याने साां गीतल्यामुळे लेकीला लगे
च पटले. आई आर्णखी फाटे फोडायच्या आत चतने ते जोडे त्याां च्या नेहमीपेक्षा दु प्पट मोठ्या आकाराच्या
खोक्यात टाकले आचर्ण ती चकांमत चुकती करण्याच्या राां गेत उभी राचहली. "दरवेळी हायचकांगला गेल्यावर तू माझी
आठवर्ण काढशील आर्णी माझे आभार मानशील"! टोनी आत्मचवश्वासाने अन् आनांदाने म्हर्णाला.
चतने लहानपर्णापासूनची आपली पायतार्णे आठवायचा प्रयत् केला. अगदी चवसरून जावे असेच होते ते जोड.
शाळे चां नवीन वषा सुरु होण्यआधी एक ठराचवक चडझाईनचा काळा चप्पलजोड आजोबा घेऊन द्यायचे . पावसाळ्यानांतर
कायम अांगठ्याचा चकांवा दु सरा कुठलातरी पट्टा तुटायचाच- मग कोपऱ्यावरच्या चाां भाराकडून त्याला त्मखळा ठोकून
घ्यायचा. मग तो त्मखळा टोचायला लागल्यावर पुन्हा त्यावर ठोके मारून घ्यायचे. वगैरे.. वगैरे..
श्रावर्णातल्या सोमवारी पवातीला जाऊन येण्याची अगदी अनमोल पवार्णीच असायची. मैचत्र्णीांबरोबर हसत-खेळत चढताउतरताां ना चपला हातात घेऊनच असायच्या साऱ्याजर्णी.
नांतर होस्टे लच्या काही सख्याां चा ग्रुप घेऊन ती चसांहगडावर गेली होती तेव्हा सेफ्टी पीनाां चा जुडगाच बरोबर
बाळगून होती. चकतीतरी जर्णीांच्या चपलाां चे तुटलेले पट्टे चतने चपना लावून तात्पुरते दु रुस्त करून चदले होते .
एकदा हट्ट करून चतने खास टर े चकांगला जायला म्हर्णून एक जोडी
आर्णली- (घरून चक्क दहा रुपये त्यासाठी मांजूर झाले होते ). त्या दु कानात
चतच्या बजेटमधे फक्त "टे चनस शूज" होते- म्हर्णजे तसां तो दु कानदारच
म्हर्णाला. ते चपलाां पेक्षा बरे म्हर्णून ती आनांदाने घेऊन आली. काही टर े कमधे
चतने ते अचभमानाने वापरलेसुद्धा. पर्ण भोर ते महाबळे श्वर चालत जाताां ना
त्याां ना एक अगदी कसलेल्या टर े कसाचा ग्रूप भेटला. त्यातल्या एका वयस्कर
कनालसाहे बाां बरोबर चतच्या मजे त गप्पा सुरु झाल्या. थोड्या वेळाने चतच्या
पायाां कडे लक्ष गेल्यावर त्याां नी चतच्या "टे चनस शूज"चे तळवे दाखवायला साां गीतले . ते बघून त्याां नी चनराशेने मान हलचवली.
"हे बूट घालून का तू या डोांगराां वर चढउतार करर्णार आहे स?"
"हो...." ती आत्मचवश्वासाने म्हर्णाली अन् त्याां च्याबरोबरीने , त्याां च्याच वेगाने ती मनमुराद भटकली दे खील. शेवटी
महाबळे श्वरला पोचल्यानांतर त्याां नी चतला आर्णी चतच्या घासून, घासून तळवे गुळगुळीत झालेल्या त्या मळक्या, इमानी
बुटाां ना सुद्धा शाबासकी दे ऊन टाकली.
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नांतर उत्तर अमेररकेत आल्यावर चतने जरा बरे से चालण्याचे , धावण्याचे जोडे खरे दी केले खरे , पर्ण सगळे
के-माटा नाहीतर सीअसामधून! "सेल"वर असर्णे हे च त्याां चे महत्त्वाचे क्वाचलचफकेशन. असो. तर आता, चतच्या मालकीची
ही पचहलीवचहली खऱ्याखुऱ्या हायचकांगच्या बुटाां ची जोडी बऱ्याचश्या अचनिे नेच चतने स्वीकारली आर्णी हळू हळू
वापरायला सुरुवात केली. सुरुवातीला चतला वाटायचां की चसनेमात दहशतवादी खलनायक असतात तसेच आपर्ण
चदसत असर्णार. कारर्ण ते सवाजर्ण असलेच दर्णकट बूट घालून धाड् धाड् चालताां ना चदसायचे . पर्ण चतच्या लक्षात आलां
की हे नवे बूट घालून डोांगर चढर्णां , उतरर्णां चकतीतरी सोपां अन् सुरचक्षत आहे . मग बूटच वजनाने हलके झाले, का चतच्या
पायाां ना त्याां ची सवय झाली कोर्णजार्णे .....तेच बूट घालून पांखच फुटलरयासारखी ती अनेक डोांगरवाटाां वरून मुक्तपर्णे
बागडली.
आइसलांडच्या हायचकांग चटर पमध्ये एका नॅशनल पाकाा त सवाजर्ण
जरा गाफीलपर्णेच चफरत होते . चतचा एक पाय अचानक गरम
राखेच्या भुसभुशीत चववरात फसला. नशीब, दु सरा पाय तरी घट्ट
खडकावर होता. सावलीसारख्या चतच्यामागे असलेल्या धाकया
लेकाने चतचा पायच त्या अडकलेल्या बुटामधून ओढून काढला अन् चतला सुरचक्षत जागेवर आर्णून बसवले . एवढे पुरे
नाही म्हर्णून की काय, त्याच जागी परत जाऊन, राखेने भरलेला, गांधकाचा उग्र भपका येर्णारा बूटही तो परत घेऊन
आला. जरा शोधाशोध करून, एका झऱ्यात व्यवत्मस्थत धुवून त्याने चतचा बूट चतला सुपूदा केला. नसलेल्या बुटापेक्षा
ओला बूट बरा म्हर्णून चतने तो नाईलाजाने केचबनवर येईपयंत घातला- आर्णी आश्चया ! पूर्णापर्णे सुकल्यावर त्या बुटाचा
चतच्या पायाने चबनतक्रार स्वीकार केला.
पुढे कुठे ही सहलीांवर जाताां ना बॅगेत चतने प्रथम ते बूटच भरले. त्याां च्यामुळे खूप जागा अडली, बॅग जड झाली, पर्ण
अचजबात पवाा न करता चतने ते बूट हट्टाने आचर्ण प्रेमाने बरोबर वाहून नेले.
त्या बुटाां नी मग चतची खूप चठकार्णी सोबत केली. अगदी चवषुववृत्ताच्या रे षेवर ते एक पाय उत्तर गोलाधाा त, एक पाय
दचक्षर्ण गोलाधाा त ठे वून उभे राचहले , अलास्कामधे (क्रॅम्पॉन चढवून) चहमनदीवरून चालताां ना दडपून गेले, कॉत्मिनें टल
चडव्हाइडच्या (खांडचवभाजक पार्णउताराच्या?) दोन्ही बाजूला एकेक ठसा उमटवून आले, ग्रॅांड कॅचनयनची भव्यता
बघून भारावले, हाचलयाकेला ज्वालामुखीच्या चववरात डोकावून आले - चकती सुांदर आठवर्णीच
ां े साक्षीदार झाले! प्रत्येक
गुांतवर्णुकीचां साथाक हे चतच्यावर परतावा (ररटना ) चकती यावर ठरचवलां जातां . या बुटामुळे चनःशांकपर्णे उपभोगलेले हे
क्षर्ण अनमोलच आहे त असां चतला वाटतां . पर्ण एक सल कायम चतला टोचत राचहला आहे - जगभर भटकून आले, पर्ण
त्याां नी अजून सह्याद्री काही बचघतला नाही, मग चहमालय तर फारच दू र. दरवेळच्या भारतभेटीत वेळ कमी, खूप इतर
सामान, खूप इतर कामां , या सगळ्यात हे बूट चबचारे दु लाचक्षतच राहतात. आता त्याां नाही एकदा घरच्या डोांगरकड्याां ची
तीथायात्ा लवकरच घडवून आर्णण्याचां आश्वासन चतने दे ऊन टाकलां आहे .

-

Veena Shah
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आम्हाला अपेक्षाच खूप,
सरकार कडून आम्हाला अनुदानां हवीत,
सगळ्या सोयी सुचवधा कशा चोख हव्यात,
Stations, रस्त्ाां वर स्वछता हवी,
पर्ण कधी tax चुकवताना मनात येतां?
की मी काय दे तो??

?

आमचे शेतकरी आत्महत्या करतात,
कारर्ण पीक होत नाही,
कारर्ण जमीन चपकवत नाही,
कारर्ण पाऊस पडत नाही,
पर्ण सृष्टीच्या कोपावर खापर फोडताना कधी मनात येतां?
की मी एक तरी झाड लावतो?
की मी काय दे तो ??
'चनभाया' साठी आम्ही मूकमोचे काढतो,
स्त्री-चशक्षर्ण,रक्षर्ण & gender equality साठी banners घेऊन चमरवतो,
Womens' day च्या शुभेिा दे तो,
पर्ण स्वतः च्या बचहर्णीवर अकारर्ण बांधनां लादताना मनात येतां?
की मी चतला चकती बरोबरीने वागवतो?
की मी काय दे तो??
Global warming ते 'साां स्कृचतक-सांवाद' सारख्या चवषयाांवर आम्ही पररषदा भरवतो,
सांवेदनशीलतेचा मुखवटा सहज धारर्ण करतो,
Career साठी आई-वचडलाां ना एकटे सोडून सहज पुढे चनघून जातो,
पर्ण स्वतःच्या मुलाां ना श्रावर्णबाळाची गोष्ट साां गताना मनात येतां?
की माझ्या पुढच्या चपढ्ाां ना
मी काय दे तो ??
'घेर्णाऱ्याने एक चदवस दे र्णाऱ्याचे हात घ्यावे '
हे चशकवर्णारी आमची सांस्कृती,
पर्ण आम्ही हे खरे च चशकलो का?
घेता घेता आम्ही कधी कांटाळत नाही,लाजत नाही,
चनगरगट्ट मनाने रोज जगतो,
खरां च आपर्ण कधी मनाला चवचारतो ?
की ज्याां चां मी दे र्णां लागतो त्याांना मी काय दे तो??
-

वेदांती पारगांवकर
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"अचमत आज लवकर ये रे ऑचफस मधून, सांध्याकाळी अनया आचर्ण शुभम येर्णार आहे त लक्षात आहे ना?
आचर्ण येताना छोया स्पृहा साठी एक कॅडबरी आर्णशील का? " वैशालीच्या सगळ्या प्रश्नाां ना होकाराथी उत्तर दे ऊन अचमत
घराबाहे र पडला . आज वैशालीनी सुट्टीच घेतली होती . सांध्याकाळी अनया - शुभम आचर्ण त्याां ची मुलगी स्पृहा येर्णार म्हर्णून
तयारी करायची होती . खरां तर आजच्या भेटीत आनांदापेक्षा दु ःखाचे सावटच अचधक होते . अनया चे आचर्ण शुभम चे
सुद्धा मन मोकळे होईल म्हर्णून वैशालीने मुद्दामच चतघाां नाही जेवायला बोलावले होते . आचर्ण त्या चनचमत्तानी राधा आचर्ण
स्पृहा सुद्धा मैचत्र्णी होतील हा पर्ण वैशालीचा चवचार होता .
खरां तर अनयाने फोन वर रडत जेव्हा स्पृहाच्या आजाराबद्दल साां चगतले तेव्हापासून वैशालीचे मन कशातच लागत नव्हते .
१० वषां चा जीव ... त्याला हा हृदयाचा आजार? खरां च अशा गोष्टीांनी कधी कधी दे वावरचा चवश्वासच उडतो. काम करत
वैशाली चवचार करत होती.
सांध्याकाळी अचमत ठरल्याप्रमार्णे लवकर घरी आला. चेहऱ्यावरून वैतागलेलाच वाटत होता. हातात पाण्याचा ग्लास दे त
वैशालीने चवचारले
"काय रे काय झालां? काम खूप होतां का आज? की बॉस चे नेहमीचे नखरे ? "
"नाही गां. आज परत कोटाा त पुढची तारीख पडली . वैताग नुसता. ह्या अभ्याला नोकरीमधून साधा अधाा
चदवस सुट्टी घ्यायची तर जीवावर येतां. पैसे कापतात म्हर्णू ...आचर्ण ह्याला जागा हवीये ... काय करर्णार ग तो त्या जागेच ?
साधा १ बेडरूम हॉल आचर्ण चकचन एवढा जरी बाां धायचां झालां ना तरी त्याच्या नोकरीमध्ये १५ -२० वषा लागतील . तेवढ्ा
वेळात माझ्या ३-४ स्कीम्स होतील... पर्ण नाही! अडवर्णूक करायची नुसती! "
हे सगळां ऐकून वैशालीचा चेहरा उतरला . चतने त्यावर काहीच प्रचतचक्रया चदली नाही. "बरां जाऊदे . तू फ्रेश हो.. चहा तयारच
आहे " असां म्हर्णून ती आतमध्ये चनघून गेली.
अचमत म्हर्णजे बाळ काकाां चा मोठा मुलगा. लहानपर्णीपासूनच हुशार. कायम अव्वल असायचा शाळे त.
अचमत ला एका नामाां चकत बाां धकाम व्यावसाचयकाकडे नोकरी होती. स्वबळावर त्याने स्वतःचे घर सुद्धा घेतले होते.
अचमतला स्वतःचा चबझनेस सुरु करण्याची फार इिा होती . सध्या जरी नोकरी करत असला तरी त्याला स्वतःला बाां धकाम
क्षेत्ात उतरायचे होते. त्यासाठीच त्याची धडपड सुद्धा सुरु होती. अचमतची बायको वैशाली सुद्धा चाां गली चशकलेली होती.
ती सुद्धा नोकरी करत होती. अचमत आचर्ण वैशाली ह्याां ची १० वषाा ची मुलगी राधा. बाळ काकाां चा धाकटा मुलगा अचभषेक.
अचभषेक अगदी अचमत च्या चवरुद्ध. अभ्यासात यथातथा. त्यामुळे नोकरीसुद्धा तशी.
अचभषेकची बायको अनघा. त्या दोघाां ना ६ वषाा चा मुलगा अर्णाव. अचभषेक भाड्याच्या घरात राहत असे.
चाां गली नोकरी चमळवण्यासाठी त्याची सुद्धा धडपड सतत चालू असे . प्रयत् पर्ण प्रामाचर्णक होते . पर्ण काही केल्या त्याला
यश येत नव्हते . बाळ काकाां ची पूवी त्याां च्या वचडलाां नी घेतलेली मोक्याच्या चठकार्णी जागा होती . बाळकाका अचानक
अपघातात गेल्यामुळे त्याां नी जागा कुर्णाच्याच नावावर केली नव्हती. त्या जागेवरूनच अचमत आचर्ण अचभषेक मध्ये सतत
वाद होत असत. आपल्याच पोटच्या दोन लेकराां मध्ये सतत होर्णारे वाद माईांना सहन होत नसत. त्यामुळे त्या त्याांच्या दू रच्या
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एकया राहत असलेल्या बचहर्णीकडे रहायला गेला होत्या. नातवांडाां ची आठवर्ण आल्यावर काही चदवस ह्या दोघाां कडे येऊन
राहत असत. अचमतला त्या पूर्णा जागेवर स्वतःची स्कीम उभी कराची होती. अचभषेकचे इतकेच म्हर्णर्णे होते की थोडी जागा
माझ्यासाठी ठे व, मी स्वतः जमेल तसां घर बाां धतो म्हर्णजे कायमचा राहायचा प्रश्न चमटे ल आचर्ण भाड्यात जास्त पैसे जार्णार
नाहीत. अगदी छोटां घर बाां धीन. तुझ्या स्कीम मध्ये नाही मागर्णार मी काही . पर्ण अचमतला मात् त्या पूर्णा जागेत गाडा न ,
त्मस्वचमांग पूल असर्णारी स्वतःची आचलशान सोसायटी चदसत होती. हे च वाद चवकोपाला जाऊन दोघाां नी हक्कासाठी कोटाा त
केस केली होती .
स्पृहा येर्णार म्हर्णून राधा खूप आनांदात होती. आज चतला एक नवीन मैत्ीर्ण चमळर्णार होती. त्यासाठी चतने
अगदी छान ठे वर्णीतले कपडे घातले होते . त्यावर मॅचचांग नवीन कानातलां सुद्धा. राधा आरशात बघत असतानाच बेल
वाजली आचर्ण अनया शुभम आचर्ण स्पृहा आत आले . आल्या आल्या राधा स्पृहाला चल आपर्ण चतकडे माझ्या रूम मध्ये
खेळू म्हर्णत अगदी हाताला धरून घेऊन पर्ण गेली. ती आत गेल्या गेल्या अनयाचा बाां ध सुटला आचर्ण ती वैशालीच्या गळ्यात
पडून रडायला लागली. स्पृहाचे पुढच्या आठवड्यात हाटा चे ऑपेरेशन होते . डॉक्टराां नी अचजबातच कसली खात्ी चदली
नव्हती. त्यामुळे अनया आचर्ण शुभम पार खचले होते . वैशाली आचर्ण अचमत त्याां च्या परीने त्याां ना धीर दे त होते . खरां तर ह्या
पररत्मस्थतीत धीर तरी कशाचा दे र्णार. अजून ७ चदवसाां नी स्पृहा ह्या जगात असेल की नाही हे कुर्णालाच माचहत नव्हते . अनया
आचर्ण शुभम त्याां च्या परीने हे ७ चदवस कसे छान घालवता येतील त्यासाठी त्याां ना जमतील त्या सवा गोष्टी करत होते . स्पृहाला
सतत थकायला होत असे . एकदम नाजूक झाली होती ती .. तरीसुद्धा चतला चजथे जायचां ..जे करायचां ते सगळां ते दोघे करत
होते . स्वतःला आचर्ण स्पृहाला पार्णी नेण्यासाठी आलेल्या राधाने हे सवा बोलर्णे ऐकले होते . नक्की स्पृहाला काय झालांय हे
कळत नसलां तरी पररत्मस्थती गांभीर आहे हे राधाला कळालां होतां . स्पृहाला मात् आपलां ७ चदवसाां नी काय होर्णारे ह्याची
अचजबात कल्पना नव्हती . अनया शुभमने तशी काळजी घेतलीच होती .
जेवर्णां झाल्यावर स्पृहा आचर्ण चतचे आई बाबा घरी जायला चनघाले . इतक्यावेळ मनात असलेली गोष्ट आता मात्
स्पृहाला न साां गर्णे कठीर्ण झाले होते .. शेवटी ती राधाला म्हर्णालीच . "ए राधा तुझे कानातले खूप मस्त आहे त ग.. खूप छान
चदसतायेत तुला . मला कलर पर्ण आवडला " ..
"अगां राधाच्या वाढचदवसाला घेतलेत. मुद्दाम बनवून घेतले. फार घातले नाहीत चतने .. आज तू येर्णार ना म्हर्णून स्पेशल
घातलेत .. " वातावरर्ण हलकां करण्यासाठी आचर्ण स्पृहाला तेवढां च छान वाटे ल म्हर्णून वैशाली म्हर्णाली. पर्ण खरी गांमत
पुढेच झाली .
वैशालीचां बोलर्णां सांपत नाही तोच राधाने कानातले काढून स्पृहा
समोर धरले होते . "हे घे स्पृहा .. तुला आवडलेत ना ? तू घे " ..
"अग नको बेटा .. स्पृहा सहजच म्हर्णाली ".... अनया..
"अग नाही मला नको काही.. ते खूपच छान आहे त ना म्हर्णून मी
तुला साां चगतलां ... खरां तर मी बचघतल्या बचघतल्याचां म्हर्णर्णार होते
" ... स्पृहा .
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"अग असूदेत तुला आवडलेत ना.खरां च घे . माझ्याकडून चगफ्ट म्हर्णून .. माझ्याकडे असे ऑलरे डी आहे त . मी फार
घालतच नाही कानातले .. कधीतरी घालते . तुला आवडलेत ना मग तू घाल. घे ग .. आपर्ण आता बेस्ट फ्रेंड् स आहोत ना "
अचमत आचर्ण वैशाली एकदम चचकत होऊन राधाकडे बघत होते .. खरां तर राधाला कानातले घालाची खूप
हौस होती. आचर्ण हे तर अगदी आवडीचे होते चतच्या. चतने खास त्यासाठी मलमली पेटी घेतली होती आचर्ण आई कसे सोन्याचे
दाचगने कपाटात ठे वते ते बघून ती सुद्धा ती पेटी चतच्या डरॉवर मध्ये ठे वत असे . आचर्ण त्याला कुलूप लावत असे . आचर्ण हीच
राधा इतक्या सहजतेने ते दे तीये बघून दोघाां नाही आश्चया वाटले . शेवटी स्पृहाला ते कानातले घ्यावेच लागले .
सगळे गेल्यावर अचमतने राधाला चवचारले की कसे काय बुवा चतने चतचे फेव्हरे ट कानातले चदले ?
राधा म्हर्णाली "बाबा मी तुमचां सगळां बोलर्णां ऐकलेलां . मला नीट कळलां नाही पर्ण इतकचां कळलां की हे ७
चदवस स्पृ हासाठी खूप महत्वाचे आहे त. कदाचचत ती नांतर मला कधीच भेटर्णार नाही . आचर्ण आपर्ण चतला छान वाटावां
म्हर्णून बोलावलां ना, मग चतला आवडलेले कानातले चमळाले तर चतला अजून छान वाटे ल म्हर्णून मी चदले. आचर्ण बाबा
माझ्याकडे ऑलरे डी आहे त ना कानातले .. त्यातलां एक चदलां तर काय झालां? माझे फेव्हरे ट तुम्ही मला परत आर्णून द्याल
मला माचहतीये .. चतच्याकडे तसे कानातले आर्णायला वेळ नाहीये ना बाबा .. म्हर्णून मीच दे ऊन टाकले ." अचमतला त्याची
चूक क्षर्णाधाा त कळाली होती. डोळ्यातून येर्णारे अश्रू लपवत तो बेडरूम मध्ये आला आचर्ण डोक्यावरून पाां घरूर्ण घेऊन
झोपून गेला . सकाळी चहा चपताना त्याने आईला फोन लावल .. त्याचां काय चाललांय हे कळत नसल्यामुळे वैशाली फक्त
बघण्याचां काम करत होती . "आई मी केस मागे घेतोय. आता आपर्ण पुन्हा एकत् राहर्णार " एवढां बोलून त्याने फोन ठे ऊन
चदला .. आचर्ण वैशाली कडे बघत म्हर्णाला "तू इतके चदवस जे साां गत होतीस ते मला काल राधाने साां चगतल्यावर कळलां .
माझां चुकलांच. लोभापायी मी आां धळा झालो होतो .. माझी स्कीम माझां घर , माझी गाडी करत ... पर्ण ती एवढीशी मुलगी
ज्या वयात माझां हे , माझां ते असां करर्णां अगदी स्वाभाचवक असतां , तरी चतने त्यावर सहज मात केली . माझां माझां बघण्याच्या
नादात “माझी मार्णसां ” असां कधीच का नाही सुचलां मला? आयुष्य सगळ्याां चांच बेभरवशाचां आहे गां .. त्या ७ चदवसाां ची
चकांमत राधाला कळाली पर्ण मला इतकां मोठां होऊनपर्ण कधीच लक्षात नाही आलां . मार्णसाां ची चकांमत ती असतानाच
कळाली हे नशीब. आपल्याकडे खूप कानातले आहे त तर त्यातलां एक चदलां तर काय झालां हे ... हे ... त्या १० वषााच्या मुलीला
कळालां ग ... पर्ण एवढ्ा मोठ्या जागेतली छोटी जागा मी अभ्याला दे त नव्हतो .... "अचमत पुन्हा रडायला लागला .. "
काय .... काय... नातां होतां ग त्या दोघीांच .... साां ग ना मला.. काही तासाां पूवी झालेली ओळख, बस ?? आचर्ण अभ्या?? माझा
सख्खा भाऊ .... इतके वषा एकत् खेळलो, वाढलो ... नाही ... आता बास... आता ठरलां ... माझी स्कीम होईल, पर्ण फक्त
माझ्या मार्णसाां साठी. आपर्ण, आई, अभ्या, अनघा, छोटू आपर्ण सगळे आता एकत् राहर्णार.. मला नको जास्त पैसा.. नको
घर ... कारर्ण माझ्याकडे ऑलरे डी आहे ." आचर्ण अचमत आवरायला आत गेला
हे सगळां ऐकून वैशाली ला खूप छान वाटलां ...एकदम मोकळां .. छान मूड मध्येच चतने अनघा ला मेसेज केला .
आज स्पृहाच ऑपेरेशन होतां .. हॉत्मस्पटलमध्ये जाताना कळव असां वैशालीने अनयाला आधीच साां चगतलेलां. चतच्या मेसेज
ची वाट बघत असतानाच मोबाइल वाजला .. स्पृहा शुभम आचर्ण अनयाचा सेल्फी... आचर्ण स्पृहाच्या कानात तेच
कानातले ... राधाने चदलेले ... खाली मेसेज "चनघालो "......

-सायली णचमिपु रे कुलकिी
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SAVING BABIES WITH WEAK LUNGS (www.palav.org)
In 1990, the World Health Organization Millennium Development Goals were established to
improve healthcare outcomes. Today, however, there still remains a high rate of neonatal
mortality in rural regions of developing countries (30/1000 live births). A significant number
of neonates require expensive emergency postpartum care that cannot be facilitated by illequipped facilities and inexperienced health care providers. Often, transport systems to
advanced are unorganized, unsafe, and do not provide critical en-route care. Over 75% of
neonates transported in this manner are hypothermic, cyanotic, hypoglycemic, and thus
vulnerable to severe clinical complications.
Thus, parents are left with a choice: financial burden and a potential recovery depending on
resources or the future of their child in the hands of fate rather than science.
Pioneer Medical Research Foundation is a Michigan and India based 501c3 nonprofit N.G.O.,
and non-profit under Section 25 of
the Companies Act in India that
strives
towards
diminishing
neonatal
mortality.
Statistics
demonstrate the loss of one baby per
minute in developing countries due
to weak lungs. Pioneer strives
towards ‘saving infants with weak
lungs’ with a firm belief that all
babies deserve to have access to
basic medical treatment and support at birth.
They breathe each breath with a drive to save one million infants globally over the next twenty
years.
The novel mission of Pioneer Medical Research Foundation is to combat neonatal respiratory
illness by providing the fundamental medical necessities to international clinics that serve an
underprivileged and ill-equipped population. A significant proportion of preterm neonates
require specialized respiratory support at birth-resuscitation to support underinflated lungs.
These emergency procedures cannot be facilitated in ill-equipped health facilities. Many care
providers do not have adequate training to provide neonates as improper action, or lack of
action, may lead to adverse effects on the respiratory system. Project Palav emphasizes the
importance of education, which is imperative in the specialized care of prematurely born
infants. Over the last twenty months, Project Palav’s efforts have been able to decrease
mortality rate in rural from 65% to 18% by supplying and refurbishing used equipment in rural
Maharashtra, work which has been recognized by the prestigious American Academy of
Pediatrics.
Over the past five years, Pioneer has successfully integrated and implemented high-end
technology such as Therapeutic Hypothermia for newborns with birth asphyxia in India at level
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three neonatal intensive care units (NICU), humidified high flow nasal cannula in rural health
care centers, provided ventilators for newborns with respiratory distress, and trained doctors,
nurses, and midwives in rural areas of India and Africa (Indian states of Maharashtra,
Karnataka, Chattisgarh, Andhra Pradesh, Punjab, and other countries such as Sri Lanka, Kenya,
and Ghana).
Pioneer Medical Research Foundation and its Project Palav have previously been to the Bill
Gates Foundation, USAID, and BIRAC All Children’s Thriving Seed Grant 2015 final round in July
of 2015 for the development of a neonatal transport system. Since then, Dr. Nitin Chouthai, the
principal investigator for this project has been nominated to lead and represent the Children’s
Hospital of Michigan and Wayne State University for the Coalition of Centers for Global Child
Health. Pioneer is currently in the second round of the 2017 cycle for the Bill Gates & USAID
Seed Grant Challenge.
Pioneer has received outpouring support not only abroad, but also within the United States
itself, with the development of a strong, motivated team, alongside local
community/governmental support. Pioneer has additionally hosted three extremely successful
3K Palav Walkathons in the suburbs of Detroit. Pioneer also has the gracious support of world
proclaimed cricketer, Mr. Sunil Manohar Gavaskar, on its mission. He has helped produce
campaign advertisement and raise money for their mission.
With their collaborative efforts, the team is confident that they will be able continue to truly
make a difference in the lives of the babies, families, and clinicians living in rural regions.
Hundreds of lives are lost which could have been easily prevented by the implementation of
simple equipment and training practices.
Together with the support of the community, Pioneer can make one small step towards
proving safer medical treatment for neonates in need and ameliorating a major global public
health issue in underdeveloped parts of the world. No parent should have to make this
choice. This write up is an open invitation to our community to join forces with Palav! Several
volunteering opportunities are available for individuals of all ages and skills! The areas
include:
1. Educational Content Development
2. Medical Equipment procurement
3. Medical Equipment Logistics
4. Information technology
A. App Development
B. Watson Utilization
5. Medical Innovation
6. Communication
7. Fundraising
8. Supply Chain Management.
Please contact us at info@palav.org to help scale the work!

-

Nitin Chouthai
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२ वषां पासून गाजत असलेले डे टरॉईटला भरर्णारे बी.एम.एम convention अखेर ग्रँड रॅ चपड् स ला मोठ्या चदमाखात
सांपन्न झाले व डे टरॉईट मांडळवासीयाां नी समाधानाचा सुस्कारा सोडला. या convention ला ओपचनांग सेरेमनी ने
दर्णक्यात सुरवात झाली व त्यानांतर चवचवध कायाक्रमाां ची बरसात झाली. गुर्णी कलाकाराां नी आपली कला सादर केली
व रचसकाां नी त्याला भरभरून दाद चदली. समारां भाची साां गता पर्ण इतकी गोड (शेवट गोड म्हर्णतात ते हे च.) झाली की
रचसक श्रोत्याां ना आपर्ण छान सुरेल आठवर्णी घेऊन घरी परततोय अशी जार्णीव झाली.
त्याचां कारर्ण म्हर्णजे शेवटची " सूर चनरागस हो " ची मैफल . गायक
अथाा तच - महे श काळे ! कयार चसनेमाने जशी आपली मोचहनी पसरवली
तशीच मोचहनी, महे श नावाच्या या भारतीय - अमेररकन तरुर्णाने सवां वर
केली. अचभजात सांगीताचा आस्वाद तर त्याने आजच्या चपढीला चदलाच
पर्ण त्यासाठी रुची उत्पन्न केली. "कयार" release होण्यापूवी हा गायक
फारसा कोर्णाला माहीत नव्हता.
"कयार" मधील त्याची गार्णी कर्णाचप्रय तर आहे तच पर्ण प्रत्यक्ष
सादरीकरर्ण पर्ण तो तेवढ्ाच ताकदीने करतो. बडोद्यासारख्या ७०० - ८०० चा प्रेक्षकवगा असो चकांवा अमेररकेतील
ग्रँड रॅ चपड् स सारखां ३००० - ३५०० प्रेक्षकाां ना सामावर्णारां भव्य arena असो. तो सवा चठकार्णी तसाच मन लावून आपली
कला सादर करतो.
"आवाज" ही त्याची दै वी दे र्णगी असली तरी लहानपर्णापासून मांचदरातल्या काकड आरतीला त्याची हजेरी व
त्यानांतर होर्णाऱ्या भजनाची ( म्हर्णण्याची व ऐकण्याची ) सवय त्याला त्याच्या वडीलाां मुळे लागली. तो पर्ण चाां गला गाऊ
शकतो असे कौतुक भक्तगर्णाां कडून ऐकल्यावर त्याचा आत्मचवश्वास वाढला. गार्णां चालू राचहलां व चफरोचदया करां डक
( पुर्णे ) स्पधेत त्याचां वेगळां स्थान चनमाा र्ण झालां . त्यानांतर चजतेंद्र अचभषेकीां सारख्या मातब्बर कलाकार व गुरू
ां कडे
त्याने शास्त्रीय सांगीताचे धडे घेतले . त्याां च्याकडून त्याला सूर-शब्दप्रधान गायकी प्राप्त झाली. त्याची समज व चजद्द्
पाहून अचभषेकी बुवाां नी पर्ण त्याला दे ता येईल ते सवा त्याच्या ओांजळीत ठे वलां.
"सूर चनरागस हो " हे नाव त्याच्या कायाक्रमासाठी अगदी यथाथा आहे कारर्ण त्याचा सूर असाच चनरागस - ज्यात
कोर्णत्याही प्रकारचा आकस नसर्णारा व अांतरात्म्यातून चनघून थेट हृदयाला चभडर्णारा आहे . "मी काहीतरी अवघड व
आडवळर्णाचां गाऊन श्रोत्याां ना चचकत करतो" असा भाव नाही. अवघड गोष्टी रचसकाां समोर तो सोप्या करून माां डतो.
कर्णासेनाां ना मी चकती दे ऊ हाच त्याचा प्रयत् असतो. इतकांच काय, गार्णां गाताना, ऐकर्णाऱ्याां ना पर्ण त्यात समाचवष्ट करतो.
सरगम चे छोटे छोटे तुकडे स्वतः गाऊन त्याां ना टाळ्याां च्या लयीत म्हर्णायला साां गतो व श्रोते पर्ण आनांदाने त्याच्या बरोबर
चबनचदक्कत म्हर्णू लागतात. आत्ताच्या चपढीला शास्त्रीय सांगीताकडे (चनदान ऐकण्यासाठी तरी) वळवण्याचा हा फार
चाां गला मागा आहे .
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अचभषेकीबुवाां नी वेगवेगळ्या प्रकारचां सांगीत रचसकाां समोर माां डलां. त्यात शास्त्रीय सांगीतावर आधाररत बांचदशी तर
होत्याच, पर्ण उपशास्त्रीय व नायसांगीताला पर्ण स्थान होतां . भावगीताां सारखां चबनशास्त्रीय सांगीतपर्ण त्याां नी हाताळलां व
गोव्याच्या धरतीला साजेलसां कोळीगीत पर्ण आर्णलां . त्याां चा चकत्ता चगरवत महे श पर्ण गायनाचे असे चवचवध प्रकार
श्रोत्याां समोर माां डतो. एखादी बांचदश गाता गाता एकदमच लावर्णी कडे वळतो. तर प्रेक्षकाां च्या नकळत गझल वर येऊन
ठे पतो. अभांग ऐकताना श्रोते मांत्मुग्ध होत असतात तेवढ्ात त्याां च्यासमोर "नीज माझ्या नांदलाला" सारखां अांगाईगीत
सादर होतां चकांवा "शब्दावाचून कळले सारे " सारखां भावगीत माां डलां जातां . इतक्या चवचवध व एकदु सऱ्याां शी चवसांगत अशा
चालीांना तो एकमेकाां शी इतक्या सहजपर्णे कसां काय जोडू शकतो याचां ममा अजून तरी आम्हाला उलगडलां नाही. 'घेई
छां द मकरां द" सारखां तानाां ची बरसात करर्णारां नायगीत असलां तरी उगाचच सूराां ची अवघड करामत वाटत नाही चकांवा
एखादी आलापप्रधान चीज उगाचच रें गाळत बसल्यासारखी वाटत नाही. एखादा डोांगर झपाझप चढण्या-उतरण्यापेक्षा
वळर्णदार मागाा वरून चढावा -उतरावा तशी त्याची मीांड वाटते . ही वाट पर्ण सोपी नसते (खरां तर त्यात सूर हलण्याचा
धोका असतो), पर्ण त्यास सोपी करून जर्णू काही तो श्रोत्याां ना समजावतोय अशा प्रकारे माां डतो. शास्त्रीय सांगीतात
येर्णाऱ्या अशा सवा गोष्टीांवर त्याचा ताबा आहे याचे कारर्ण त्याला गुरूकडून चमळालेली चशक्षा, त्याची समज व अचवरत
ररयाझ.
ग्रँड रॅ चपड् सला झालेल्या त्याच्या कायाक्रमात त्याने
गार्णां म्हर्णता म्हर्णता मांचावरून उठून सरळ
प्रेक्षकाां मध्ये entry घेतली. त्याां च्याजवळ जाऊन
सरगम चे छोटे तुकडे म्हर्णायला साां चगतले .
"मनमांदीरा" गाऊन arena मध्ये बसलेल्या
प्रेक्षकाां ना काजवे दाखवले. खरां वाटत नाही ना?
अांधारात बसलेल्या प्रेक्षकाां ना स्वतःचे cell phones
on करायला साां चगतले . यामुळे चसनेमाचतल
"मनमांचदरा " गाण्यात दाखवलेल्या काजव्याां चा आभास चनमाा र्ण केला. जुन्या पारां पररक सांस्काराां वर आधाररत गाण्याचां
सादरीकरर्ण तर झालांच, पर्ण नवीन technology चा उपयोग करून प्रेक्षकाां ना पुन्हा एकदा आश्चयाा चा धक्का चदला.
जुन्या गोष्टी जोपासून त्याां ना नवे वळर्ण दे ऊन त्या लोकाां समोर माां डायच्या व नव्या गोष्टी पर्ण आत्मसात करायच्या
हे त्याच्या स्वभावाचां वैचशष्ट्य त्याच्या गाण्यातून चदसतां . त्याच्या गाण्यात ए. आर. रे हमान चां "तू ही रे " सारखां गीत पर्ण
ऐकायला चमळतां चकांवा एखादां american english song पर्ण कानावर येतां. भारताला सचचन तेंडुलकर नावाचा
चक्रकेटवीर प्राप्त झाला तसा हा सांगीत क्षेत्ातला सांगीतवीर (सचचन सारखाच चनरागस) लाभला आहे असे म्हटले तर
अचतशयोत्मक्त होर्णार नाही.
अशा तरुर्ण - चनरागस चदग्गजाला आमच्या खूप खूप शुभेिा व तरुर्णवगाा ला शास्त्रीय बैठकीतील गायनाची गोडी
चनमाा र्ण केल्याबद्दल त्याचे खूप खूप आभार.

- वसुधा टाकळकर
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