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अध्यक्षीय
नमस्कार मंडळी,
सर्वप्रथम गुढीपाडव्याच्या हार्दव क शुभेच्छा!!
हे र्र्व सुरु झाल्यापासून आपला Volunteering Event at Gleaners,
संक्ां त कार्व क्म 'र्ाद ं की बारात' आर्ि आपल्या Youth committee ने
केलेला 'Kids Movie Night ' असे हे तीनही कार्व क्म अत्यंत उत्तम पार
पडले.
आज आता आपला गुढीपाडव्याचा कार्वक्म! बाहे र उभी केलेली गुढी,
सत्यनारार्िर्ाची पूजा अशा र्ा पर्र्त्र, प्रसन्न आर्ि मंगलमर् र्ातार्रिात
आज बासरीचे सूर आपल्याला एका र्ेगळ्याच जगात घे ऊन जािार आहे त. अमर ओक हे पुण्याचे प्रर्सद्ध
बासरीर्ादक आपल्यासाठी 'अमर बन्सी' हा त्यां चा कार्व क्म घेऊन आले आहे त. इतका सुंदर आर्ि सुरेल कार्व क्म
अमेररकेत आिल्याबद्दल बृ हन्महाराष्ट्र मंडळाचे मी आपल्या मंडळातर्फे मनापासू न आभार मानते .
र्ानंतर ४ मे, २०१८ र जी एक उत्तम र्क्ते असलेले राहुल स लापूरकर र्ां चं स्वामी र्र्र्ेकानंदां र्र आधाररत
व्याख्यान MMD आर् र्जत करत आहे . 'भारत र्र्कास पररर्द' ह्या संस्थेसाठी; र्र्शे र्तः 'अपंग र्नमूवलनासाठी' राहुल
स लापूरकर र्ा व्याख्यानां च्या माध्यमातून र्नधी जमा करार्चं काम करत आहे त. अशा र्ा चां गल्या कार्ाव साठी
आर् र्जत केलेल्या कार्व क्मास आपि सर्वजि भरभरून प्रर्तसाद द्याल ह्याची मला पूिव खात्री आहे . कार्व क्माची
सर्र्स्तर मार्हती लर्करच आम्ही तुमच्यापर्ं त प ह चर्ू.
मे मर्हन्यातच १२ तारखेला आपली र्ा र्र्ीची Carrom Tournament आर् र्जत करण्यात आली आहे . त्याबद्दलची
सर्र्स्तर मार्हती र्फेसबुक आर्ि ई-मेल द्वारे कळर्र्ण्यात र्ेईल.
आपल्या सर्ां ना माहीतच आहे की आपलं मंडळ टॅ लेंटेड ल कां नी ओतप्र त भरलेलं आहे . पि महत्वाचं म्हिजे
त्यां च्या टॅ लेंट ला र्ार् दे िारी, त्यां ना सतत प्र त्साहन दे िारी मंडळीही भरपूर आहे त. त्यातलेच एक आपले सु भार्
काका!! बऱ्र्ाच र्दर्सां त आपल्याकडच्या नाट्यप्रेमींना स्टे जर्र काम करताना पार्हलं नव्हतं, म्हिून सु भार्
केळकरां ना एक नाटक बसर्ार्ची र्र्नंती केली आर्ि त्यां नी ती लगेच मान्यही केली. तर र्दनां क ३० जून र जी
आपल्यातल्याच उत्तम हौशी कलाकारां ना घेऊन सुभार् काकां नी बसर्लेलं नाटक बघार्ला नक्की र्ा. Stay tuned
for more details!!
र्ा र्र्ाव च्या प्रत्येक मर्हन्यात MMD चा काही ना काही कार्वक्म ठे र्ार्चा आपि प्रर्त्न करत आह त! जून नंतर
जुलै मध्ये तर धमाल..,..आपली र्ार्र्वक सहल!! १५ जु लै ला Kensington Park मध्ये आपि सगळे परत एकत्र
भेटिार आह त आर्ि भरपू र मजा करिार आह त !!
र्ा सगळ्यात हळू हळू आपलं हे र्र्व कुठे संपून जाईल कळिारदे खील नाही. पि र्ा सगळ्या आठर्िी मात्र सतत
बर बर राहतील एर्ढं नक्की!!
नेहमीप्रमािेच, तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील, सूचना असतील तर त्या मला जरूर कळर्ा.
आपली र्र्श्वासू,
• अनघा हुपरीकर
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मं डळ, डे टरॉईट २०१८
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सामन्याचा असामान्य “कॉमन म्यान”
आर. के. लक्ष्मि, रे र्ां चा अनर्भर्र्क्त राजा, द न र्पढ्ां पेक्षा जास्त भारतीर्ां र्र अर्धराज्य गाजर्िारे
अज ड व्यंगर्चत्रकार काळाच्या पडद्याआड गेले. सगळ्यां नाच पडद्याआड कधी न कधी जार्ेच
लागते, पि जाताना आपला कार्मस्वरूपी ठसा उमटर्ून जािारे सगळे च नसतात. ‘कॉमन
म्यान’ र्ा मानसपु त्राला मागे स डून आर के पुन्हा परत न र्ेिाऱ्र्ा र्ाटे ने कार्मचे र्नघून गेले.
त्यां च्या पाच दहा रे घां च्या कलाकृतीने मात्र
ते कार्म सर्व सामान्यां च्या मनात घर
करून
रार्हले
आहे त.
प्रज्ञार्ंत
संपादकां नाही अक्षर प्रपं च करून जे
जमले नाही त्याचे र्र्र्ेचन लक्ष्मि
त्यां च्या छ टे खानी व्यंगर्चत्रात करण्यात
र्सद्ध हस्त ह ते. त्यां च्या कॉमन म्यानने
ग्रामपंचार्तीपासून संसदे पर्ंत र्नधोक
प्रर्ास केला र् आपल्या मूक अर्भनर्ाने प्रसंगाचे गां भीर्व अथर्ा खेळकरर्ृत्ती र्ाचकां पर्ंत सहज
प ह चर्ली. भाराभार पाने र्लहूनही र्ाचकां च्या गळी न उतरिाऱ्र्ा र्कत्येक गहन ग ष्ट्ी आरकेंनी
त्यां च्या रे र्ारूपी भार्ेतून सहज सुलभ करून र्ाचकां सम र ठे र्ल्या.

इं र्दरा गां धीच्या कारर्कदीत र्बहारमध्ये कााँ ग्रेसचे अब्दु ल गर्फूर हे मुख्यमंत्री ह ते.
अल्पमतातील मुख्यमंत्री असल्यामुळे र्र्र धी पक्ष अथर्ा र्मत्र पक्ष र्फार क्षुल्लक कारिां र्रून त्यां चा
पाठींबा काढून घेण्याचा त्यां ना दम दे त असत. र्बचारे गर्फूर सदानकदा प्रधानमंत्र्ां ना र्फ न करून
सद्य स्स्थती सां गून आपली पदार्र राहण्याबद्दलची काळजी व्यक्त करीत. प्रधानमंत्री इं र्दरा गां धीचे
त्यां ना र्फ न र्रून एकच सां गिे असे "आप बने रह ! हमारा आपक समथवन है !" पुढे गां धी पर्िम
बंगाल र् आसामच्या सीमार्ती राज्यां च्या दौऱ्र्ार्र द न तीन र्दर्सां करता ह त्या. काही अपररहार्व
घडल्यामुळे गर्फूरना राजीनामा दे ण्याकरता दर्ाब आिला गेला. आरकेंनी र्ाप्रसं गी म ठे मार्मवक
व्यंग र्चत्र काढून र्ाचकां चे मन रं जन केले. व्यंगर्चत्रात गर्फूर इं र्दरा गां धीला त्यां च्यार्र आलेल्या
प्रसंगाची मार्हती दे ण्यासाठी र्फ न करतात. इं र्दरा गां धी सीमार्ती राज्यां च्या दौऱ्र्ार्र असल्यामुळे
त्यां च्या ऑर्र्फस मधील चपराशी र्फ न उचलत , बाई ने हमी गर्फूरना कार् सां गतात हे त्याला माहीत
असते. र्फ नर्र उत्तर दे ताना त ही गर्फूरना तेच सां गत "आप बने रह ! हमारा आपक समथवन है !"
दु सरा एक प्रसं ग. त्यार्ेळी भारतीर् र्क्केटला चां गले र्दर्स नव्हते. सामने र्जंकण्यापेक्षा
हरण्याकडे च त्यां चा कल असे. मात्र त्याच काळात भारताचे हॉकीर्र प्रभुत्व ह ते. कॉमन म्यान
आर्ि त्याची पत्नी र्क्केटचा सामना पाहार्ला जातात. सुरर्ातीचे भारतीर् र्फलंदाज ढे पाळतात.
नर्ीन र्फलंदाज कॉमन म्यान र् त्यां च्या पत्नी ज्या र्ठकािी बसलेल्या असतात
त्यार्ठकािापासून मैदानात र्फलंदाजी करण्याकरता चाललेला असत , कॉमन म्यानची पत्नी
आपल्या जर्ळील हॉकी स्टीक त्या र्फलंदाजाच्या पुढे करून म्हिते "टर ार् र्र्थ र्धस , र्ं ग म्यान,
आफ्टर ऑल र्ुई आर बेटर इन र्धस "र्फलंदाज मात्र खजील ह त .

एका व्यंगर्चत्रात द न र्भकारी र्फुटपाथर्र भीक मागत बसलेले असतात. रुपर्ाचे डॉलरच्या तु लनेत
बरे च अर्मूल्यन झालेले असते. त्यामुळे र्ा द न्ही र्भकाऱ्र्ां नी आपल्या बाजूला इं ग्रजीमध्ये
पाटीच लार्ून टाकलेली असते. र्ा पाटीर्र पुढील अक्षरे र्लर्हलेली असतात "र्ुई ड न्ट एक्सेप्ट लेस
द्यान टे न रुपीज ." कॉमन चा र्नर्र्वकार चेहरा र्ा र्ठकािी दाखर्ार्ला लक्ष्मि र्र्सरले नाहीत.
प्रसंग र्र्मानतळार्रचा . ने हमीचीच लेट ह िारी आं तरराष्ट्रीर् उड्डािे . र्र्शे र्तः भारतीर् उड्डािे.
र्ार्ेळी र्नर्ेर्दका प्रर्ाशां करता र्नर्ेदन करते ,"We regret that flight no. ....is running
behind schedule, passengers will be served tea and breakfast at nine o'clock, lunch
at twelve o' clock, tea and coffee at four o' clock and dinner at seven....We are
thankful to the passengers for their patience." कॉमन म्यान र्नर्ेर्दकेकडे आ र्ासून पाहत
असत .
आर के लक्ष्मिने आपल्या व्यंगर्चत्रातून र्फक्त समाजातील र्ैफ़ल्येच र्ेशीर्र टां गली नाही, तर
लहान मािसाचा म ठे पिा, मानर्ता र्ां चेही दशवन त्यां नी आपल्या व्यंगर्चत्रातून
घडर्ले.
कॉमन म्यानला एक र्भकारी गुजराथमध्ये आलेल्या पुराकरता मदत करताना दाखर्ून लक्ष्मिने
त्याच्या त ड
ं ी खालील र्ाक्य टाकले आहे , "Here, at a time like this, nothing is too small."
शहरातील गदीला , रस्त्यातील दु दवशेला र्ैतागून एक धनाढ् मािूस कॉमन म्यानला पार्ी चालण्याचे
कारि र्फार मार्मवक पद्धतीने सां गत . त म्हित "Of course, I have a car, but I don't have
a road to drive it "
एका र्चत्रात एका धरिाला गेलेले तडे पाहण्यासाठी र्मर्नस्टर र्ेिार असतात. कॉमन म्यान तेथील
इं र्जर्नअर स बत असत . धरिार्र असलेल्या र्भंतीर्र खूपच आरास केलेली असते . र्फुलां चे त रि ,
लहान र्दव्याच्या माळा, र्गैरे. कॉमन म्यान ज्यार्ेळी चौकशी करत की इथे कार् कार्वक्म आहे ,
धरिाचे उद् घाटन आहे का ?तेव्हा इं र्जर्नअर उद्गारत "No no, it is not yet ready for official
opening, some ministers are coming to see the crack in the dam ".
प्रिब मुखजी अथवमंत्री असतां ना IMF कडे भारतासारख्या काही र्र्कसनशील दे शां करता अथव
सहाय्य मागण्यासाठी IMF कार्ाव लर्ात १९८४ साली डे र्लगेशन घे र्ून गेले.परं तु IMFने काही राष्ट्रां च्या
दबार्ाखाली र्ेर्ून अथवसहाय्य नाकारले. त्या प्रसंगी काढलेले व्यंगर्चत्र म ठे ब लके आहे , IMFच्या
दाराशी बाँकेचा अर्धकारी र्र्कसनशील दे शां ना हुसकून
लार्ण्याच्या पर्र्त्र्ात उभा आहे , त्याच्या त ड
ं ी खालील
र्ाक्य आहे "ल न ,ल न ,ल न ! व्हाट डू र्थंक र्धस इज ?
ए काइं ड ऑर्फ इं टरनेशनल म नेटरी र्फंड टू र्गव्ह ल न्स
टू पुअर , डे व्हलर्पंग कंटर ीज?”
आपत्कालीन काळात इं र्दरा गां धीर्र काढलेल्या
व्यंगर्चत्रां मुळे बाई र्फार नाराज झाल्या ह त्या.
लक्ष्मिच्या व्यंगर्चत्रां नी त्यां ना सळ की पळ केले ह ते.
शेर्टी बाईंनी त्यां च्या व्यंगर्चत्रार्र अं शतः बंदी आिली
आर्ि त्यां चे थ रले भाऊ आर. के नारार्ि र्ां च्या मार्फवत लक्ष्मिला समज र्दली. सगळ्या पक्षां ना
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पार्ाखाली तुडर्ून स्वतः हुकुमशहा प्रमािे र्ागिाऱ्र्ा इं र्दरा गां धींची र्कत्येक व्यंगर्चत्रे त्यां नी
काढली, मात्र बंदीला कंटाळू न त्यां नी काही काळ दे शत्याग केला .
सर्वश्रुत सलमान खानने र्फुटपाथर्र झ पलेल्याना आपल्या कारने र्चरडल्याच्या प्रसंगार्र लक्ष्मिने
म ठे ब लके व्यंगर्चत्र काढले ह ते जे र्ाचकां च्या आजही स्मरिात असेल. र्फुटपाथर्र
झ पिाऱ्र्ा एकाने रस्त्याच्या मध्यभागीच रात्री पथारी लार्ली. ड्युटीर्र असलेल्या हर्ालदाराने
त्याला म्हटले, “Safer to sleep in the middle of the road than on the pavement, these
days!"
असे र्कतीतरी ब लके पि थ डक्याच रे घां मध्ये संपूिव आशर् सां गिारे व्यंगर्चत्रे लक्ष्मिने
र्ाचकां च्या सम र ठे र्ली, ज्याचा र्ाचकां ना कधीही र्र्सर पडिार नाही. RIP, Laxman..
•

बाळकृष्ण पाडळकर

माझी सहप्रवासी मैत्रीि
मी बसच्या स्खडकीला ड कं टे कून पेंगत ह ते. सकाळी सकाळी उठून एका बसच्या प्रर्ासानंतर ही दु सरी बस ह ती.
ही र्ुर्नव्हर्सवटीची बस ह ती. त्या स्टॉप पर्ंत र्ार्ला मला र ज एक र्कंर्ा द न बस करार्ला लागार्च्या. म्हिजे र ज
र्ुर्नव्हर्सवटीला जार्ला मला सकाळी द न तीन बस आर्ि संध्याकाळी द न तीन बस घ्याव्या लागार्च्या. त्याला इलाज
नव्हता. बेंगल र मध्ये तेव्हा बसेस कमी ह त्या आर्ि माझी र्ुर्नव्हर्सवटी खूपच दू र ह ती. र्ुर्नव्हर्सवटीला प ह चार्ला
ही बस अजून पाऊि एक तास घेिार ह ती. रखडत रखडत असंख्य र्सग्नल्सना थां बत थां बत ती र्सटी-माकेटच्या
स्टॉप पाशी आली, एक म ठ्ठा धक्का दे ऊन थां बली. इथेच र ज जास्त गदी चढार्ची. मी स्खडकीतून बाहे र बघत ह ते.
त्या र्दर्शी मला चढिाऱ्र्ां च्या गदीतून पु ढे ढकलत ढकलत एक मुलगी चढताना र्दसली. आर्ि जिू दु सऱ्र्ा
र्मर्नटाला ती माझ्याच सीट पाशी र्ेऊन उभी ह ती.
खास दार्क्षिात्य काळा र्िव. बारीक र्नमुळता चेहेरा, उं चीला साधारि पाच र्फूट. “हाडकुळी” म्हिण्याइतकी
सडपातळ, तरी सुद्धा त्या हाडां ची ताकद र्दसून र्ेत ह ती. हातात तीन-चार लॅब रे टरीच्या र्ह्या. खां द्यार्र पुस्तकां ची
जड र्पशर्ी. केसां ची कंबरे पर्ंत प ह चिारी र्ेिी, आर्ि अर्तशर् साधी अशी नार्लॉनची साडी, ती सुद्धा अगदी
खेडेगार्ात नेसतात त्या धतीर्र नेसलेली! कपाळाला एका छ ट्या र्टकली र्शर्ार् चेहेऱ्र्ार्र कुठलाही मेक-अप
नाही. आर्ि त्या काळ्या र्िाव त लुकलुकिारे सतेज ड ळे !
माझ्या जर्ळची जागा ररकामी ह ती. ती सीटर्र बसता बसता माझ्याकडे बघून हसली तेव्हा र्तचा चेहेरा र्तच्या
हास्याने उजळू न गेला. मी पि जरा सरकून र्तला जागा र्दली. कॉलेज सुरु ह ऊन काही र्दर्स झाले ह ते. ही मुलगी
कधी बसमध्ये आधी र्दसली नव्हती. पु स्तक आर्ि र्पशर्ी सारखी करत ती डार्रे क्ट माझ्याशी कानडीत ब लार्ला
लागली, तशी माझी दां डीच उडाली.
“तुझं नार् कार्”? र्तनेच प्रथम मला र्र्चारलं.
मी: “स्वाती”.
“कुठल्या क सव मध्ये आहे स”?
मी: “सार्कॉलॉजी”
“कुठली शाखा”?
मी: “स्िर्नकल”
र्तच्या चेहेऱ्र्ार्र आनंद झळकला. “मी पि तुझ्याच क सव मध्ये आहे ”! ती म्हिाली.
मी र्तच्याकडे बघून हसले आर्ि मान ड लार्ली. र्तच्या र्फाडर्फाड कानडीपुढे माझ्या र्फाडर्फाड इं ग्रजीचा काही
उपर् ग नव्हता!
“तू र्दसली नाहीस कधी िास मध्ये ”! म डक्यात डक्या कानडीत मी र्तला र्र्चारलं
ती: “ह . मी उशीरा जॉईन केलं. मी र्ेटर्लस्टर्र ह ते … आर्ि बरं च काही मला करार्ला लागलं”!
मी: “तुझ नार् कार्”?
ती: “गजम्मा”
गजम्मा! र्ा मुलीच नार् “गजम्मा” ऐकून मी थक्क झाले. “गज” र्ा शब्दाशी असल्या अंगकाठीच्या व्यक्तीचा काहीही
संबंध नव्हता! “नार् सुल चना द न्ही ड ळ्याने र्दसेना” माझ्या मनात ही म्हि आली, आर्ि थ डी मजा र्ाटली. पि
र्तच्या त्या गंभीर, तरी आनंदी चेहेऱ्र्ाकडे बघून मला र्तच्या बद्दल उत्सुकता र्नमाव ि झाली. ही क ि गार्ठी मुलगी
आहे ? र्फक्त कानडीत ब लते. स्िर्नकलचा क सव कसा कार् करिार? माझ्या ड क्यात अनेक र्र्चारां नी गदी केली.
पि मी काही र्तला र्र्चारलं नाही. र ज गजम्मा र्सटीमाकेटच्या स्टॉपला चढार्ची. माझ्या जर्ळची जागा मी
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र्तच्यासाठी राखून ठे र्ार्चे. माझ्या स्टॉपर्र चढिाऱ्र्ा मैर्त्रिींना मी सां र्गतलं ह तं की गजम्मा साठी मी सीट धरते.
तुम्ही दु सरीकडे बसा. र्तच्या अस्खर्लत कानडी आर्ि माझ्या अस्खर्लत कानडी-र्मर्श्रत-इं ग्रजी अशा भार्ां मधून
आमचा र ज संर्ाद रं गार्चा. कधी कधी ती बस मध्ये चढार्ची नाही, पि र्ुर्नव्हर्सवटीत र्दसली की सां गार्ची की
दु सऱ्र्ा बसने आले.
गजम्मा कॉलेजला र्ार्ची, र्गाव त बसून जमेल तशा न ट् स घ्यार्ची, बरे चदा कुठे तरी लार्ब्ररी मध्ये, र्कंर्ा कुठल्या
तरी प्र र्फेसर कडे जाऊन शंका र्र्चारत बसार्ची. तशी र्गाव त ती माझ्या “ग्रूप” मध्ये कधीच नव्हती. माझ्या इतर
मैर्त्रिी खूपच र्ेगळ्या ह त्या. माझी खास मैत्रीि तर मंगल र मधून आलेली तुळु भार्ा ब लिारी र्ििन मुलगी ह ती.
गजम्मा इतर कानडी ब लिाऱ्र्ा मुलींमध्ये जास्त असार्ची. ती सगळ्यां शीच चां गलं र्ागार्ची. नम्र आर्ि मदत
करिारी ह ती, परं तु कुिाच्याच र्फारशी जर्ळ नव्हती. माझ्याशी र्तची द स्ती हे इतरां ना एक गूढ ह तं. पि मला
र्ाटतं बस मधल्या गप्ां मुळे र्तची आर्ि माझी चां गली मैत्री झाली ह ती. आर्ि र्तच्या बद्दल जसं जसं मला
कळार्ला लागलं, तसं माझा र्तच्याबद्दलचा आदर र्ाढार्ला लागला ह ता. खरं च, एकेकाच्या पदरात कार् कार्
पडतं नाही? र्तची ग ष्ट् म्हिजे एखाद्याचा र्फक्त र्नरं तर आशेर्र चाललेला प्रर्ास ह ता!
गजम्मा आमच्या र्गाव तल्या इतरां पेक्षा थ डीशी र्र्ाने म ठी ह ती. बीए केल्यानंतर र्तने बी.एड केलं ह तं. एक द न
र्र्व शाळे त र्शकर्लं पि ह तं. पि एम्.ए केल्यार्र अजून चां गली संधी र्मळे ल र्कंर्ा अजून चां गली न करी र्मळे ल
र्ा हे तूने र्तने र्ुर्नव्हर्सवटीत सार्कॉलॉजी मध्ये प्रर्ेश घे तला ह ता. र्तच्या र्चकाटीची कमाल ह ती. ती सगळं काही
कानडी माध्यमातून करत ह ती. त्यासाठी र्तला बेंगल र मधल्या “महारािी” मर्हला कॉलेज मधून पु स्तकं आिार्ला
लागार्ची. म्हिून घरी जाताना ती बऱ्र्ाच आधीच्या स्टॉपर्र उतरून र्तकडे त्या कॉलेज मध्ये जार्ची. कधी शर्नर्ार
गाठून म्है सूर र्र्श्वर्र्द्यालर्ात जार्ची, र्जथे र्तला कानडी भार्ेत र्लर्हलेली सार्कॉलॉजीची पुस्तकं र्मळार्ची. एर्ढी
सगळी धडपड र्फक्त र्शकण्याच्या र्जद्दी साठी!
असेच द न तीन आठर्डे गेले असतील. एक र्दर्स स मर्ार ह ता. सकाळी र्ुर्नव्हर्सवटीला जाताना गजम्मा मला
म्हिाली “मी आज संध्याकाळी ‘र्नमहान्सला’ जािार आहे ”. आमच्या बसमधून उतरून र्तथे जार्ला र्ेगळी बस
लागार्ची. र्नमहान्स हे भारतातलं सर्ाव त म ठं मानसशास्त्रीर् र् न्यू रॉलॉर्ज र्ा क्षे त्रातलं राष्ट्रीर् सरकारी हॉस्िटल
आहे . अख्ख्ख्या भारतातून असंख्य आजारी ल क र्तथे उपचारासाठी र्ेतात.
“का”? मी आिर्ाव ने र्र्चारलं
“अगं माझ्या आईला काल ऍडर्मट केलंर्. माझ्या आईला मिक्याचा त्रास आहे ना, ती जास्त काम नाही करू
शकत..... कधी कधी उभी पि नाही राहू शकत. र्तचा र्तथे उपचार चाललार्. सरकारी आहे ना...थ ड्या कमी खचाव त
ह तं”
मी गजम्माकडे अर्ाक दृष्ट्ीने बघत रार्हले. र्तने कधी र्तच्या आईला त्रास आहे , र्कंर्ा असं काहीच कधी सां र्गतलं
नव्हतं.
“घरात क ि करतं ”? मी र्र्चारलं
“माझ्याबर्हिी आहे त. माझ्याहून द घी लहान आहे त, पि त्या सां भाळतात. त्यां चं कॉलेज जरा जर्ळ आहे . मी तर
सकाळी साडे चारला बाहे र पडते ना...इथे र्सटी माकेट जर्ळ द न ट्युशन आहे त. मी माझ्या गार्ातून बस पकडून
र्तथे जाते. मुद्दाम र्ुर्नव्हर्सवटीच्या र्ाटे त आहे म्हिून हे काम घेतलं . मग मी ही बस पकडते ”. र्तचं हे ऐकून कार्
ब लार्ं सुचलं नाही. “तु ला काही मदत हर्ी आहे का”? मी र्र्चारलं.
“नाही. आत्ता नक . बघू डॉक्टर कार् म्हितात ते ” शां तपिे ती म्हिाली. र्तच्या शां तपिाचं मला नर्ल र्ाटलं.
“आर्ि तुझे बाबा - ते पि र्े ऊ शकतील ना - म्हिजे हॉस्िटल मध्ये आईपाशी थां बार्ला”? मी म्हिाले.
ती काहीच ब लली नाही. जरा हताश नजरे ने र्तने माझ्याकडे पाहीलं
“कार्?”.... माझा प्रश्न अधवर्ट रार्हला.

“ते नाहीसे झालेत”
“कार्!?” परत मी थ डं ज रात म्हटलं - हे अगदी अनपेर्क्षत उत्तर ह तं …
“ह … एके र्दर्शी त्यां ना र्फॅक्टरीमध्ये ऍस्क्सडें ट झाला, ड क्याला मार लागला. ते घरी आले. डॉक्टरने और्ध र्दलं
ह तं, द न र्दर्स व्यर्स्स्थत ह ते - म्हिजे ड कं दु खत ह तं मार लागला र्तथे, पि तसे ठीक ह ते. पि र्तसऱ्र्ा र्दर्शी
जे कामार्र गेले ते आजपर्ं त घरी आले नाहीर्े त. आम्ही सगळं केलं, प लीस झाले, तक्ारी झाल्या, पेपरां मध्ये र्नर्ेदनं
झाली....काही नाही. र ज र्ाट बघार्च … खूप र्ाट बर्घतली. रात्र रात्र झ प नव्हती. आमच्या गार्ात पि ल कां नी
श धलं त्यां ना. कुठे च पत्ता नाही. डॉक्टर म्हिाले ड क्याला मार बसल्यामुळे र्र्स्मरि झालं असिार”.
मी गजम्माचा र्फक्त हात घट्ट धरला…माझीच छाती ते ऐकून धडधडत ह ती. र्तच्या ड ळ्यात थ डे अश्रू तरळले ह ते
पि लगेचच ती पुढे ब लली. “र्ाला चार र्र्ं ह तील. आम्हाला सर्र् झालीर्े. र्े तील कधीतरी ते परत…. नशीब, र्ाचले
तरी ऍस्क्सडं ट मधून…” र्तने र्र्र्र् बदलला
आजारी आई, द न लहान बर्हिी, नाहीसे झालेले र्डील, र्हच्यार्र सगळी घराची आर्थवक जबाबदारी ह ती! त्यातून
ही मुलगी ट्युशन करून र्ुर्नव्हर्सवटीला र्ार्ची, कानडी माध्यमातली पुस्तकं श धार्ला र्ि र्ि र्र्फरार्ची… माझ्या
स्टॉप र्रच्या एक द न मुली द न-द न बस पकडण्यार्रुन कधी कधी खूप कटकट करार्च्या. त्यातली एक र्ािी
नार्ाची अर्तशर् लाडार्लेली कन्या. र्तची तर र ज तक्ार. कालच्या पाटीमुळे झ प झाली नाही, आर्ि बस पकडार्ला
आज लर्कर उठार्ला लागलं, अशी कुठली ना कुठली तरी श्रीमंत तक्ार र ज असार्ची. र ज मी थ ड्या सहानु भूतीने
ऐकार्चे. आम्हाला सगळ्यां नाच कष्ट् र्ाटार्चे. पि गजम्माच ऐकल्या नंतर एक र्दर्स मी र्ािीला
म्हटलं “आपल्याला अर्जबात अर्धकार नाही कटकट करार्चा. ती गजम्मा सकाळी साडे चारला घर स डून चारचार बसेस घे ऊन र्े ते आर्ि जाते. र्तच्याकडे बघा जरा...तुम्ही र्कती सुखी आहात हे लक्षात र्ेईल”. र्ा प री क िी
गजम्माशी जास्त ब लार्च्या नाहीत. एक तर सगळ्या र्ेगर्ेगळ्या क सेस मध्ये ह त्या, त्यामुळे एरर्ी कधी त्या र्तला
भेटार्च्या नाहीत. लाडार्लेली कन्या तर र्तच्याकडे बघून नाक मुरडार्ची. ते ऐकून त्यां नी मला गजम्मा बद्दल
र्र्चारलं, मी थ डं र्फार सां र्गतलं. मात्र र्तच्या आई बाबां बद्दल मी काही ब लले नाही.
असेच काही मर्हने गेले. गजाम्माची आर्ि माझी खरीच छान मैत्री झाली ह ती. एक र्दर्स मी र्तला म्हिाले “घरी र्े
ना तू. माझ्या आईला भेट. आर्डे ल र्तला भेटार्ला”. गजम्मा खूप खुश झाली. कुिाकडे च ती र्फारशी गेली नसार्ी.
र्तच्या र जच्या चाकरीत कुठे र्ेळ र्तला, कुिाकडे जार्ला! ती म्हिाली “मला आर्डे ल तुझ्या घरी र्ार्ला, तु झ्या
आईला भेटार्ला”… रर्र्र्ारी र्तच्या ट्युशनला सुट्टी ह ती म्हिून र्तने रर्र्र्ारी र्ार्चं ठरर्लं. आईने सां र्गतलं ह तं
मला की र्तला जेर्ार्लाच र्ेऊ दे . आम्ही र्तची र्ाट बघत ह त . साधारि साडे बारा र्ाजता बेल र्ाजली. मी दार
उघडले तर सम र गजम्माची मूती उभी. धापा टाकत ह ती, घामाने र्भजली ह ती, आर्ि र्तच्या हातात एक म ठ्ठा
भ पळा ह ता! मी आिर्ाव ने र्तच्याकडे बर्घतलं - र्तने त भ पळा पुढे केला. त इतका जड ह ता की मी त हातात
घेताच माझे हात त्याच्या र्जनाने खाली झाले आर्ि मी स्वतःला सार्रलं ! कसाबसा त भ पळा मी स्वर्ंपाकघरात
नेऊन ठे र्ला. आईला पि आिर्वच र्ाटलं.
“हे कार् गं?” मी र्तला र्र्चारलं. त र्र आईने र्तला पािी प्यार्ला र्दलं ह तं. ती अजू न दम खात ह ती. पािी र्पऊन
झाल्यार्र नेहमीच्या र्तच्या सहजपिानेच ब लली- “माझ्या घरा बाहे र आम्ही भाज्या लार्ल्या आहे त, पि आत्ता र्फक्त
भ पळाच ह ता! म्हिून त च आिला”! माझी तर ब लतीच बंद झाली. ही मुलगी घरापासून चालत र्तच्या बसस्टॉप
पर्ंत, मग बसच्या प्रर्ासात आर्ि परत आमच्या घरापर्ंत हा भ पळा झेलत आली ह ती! गजम्मा नार्ाचं साथवक
झालं असा एक खट्याळ र्र्चार ड क्यात आला. पि आपि कधी कुिाकडे ररकाम्या हाताने जात नाही - हा र्शष्ट्ाचार
र्तने पाळला ह ता. मग ज्या मुलीला बाहे रच्या र्मठार्ा आर्ि पेढे परर्डत नव्हते र्तने घरचा भ पळाच आिला! र्तला
काही त्यात गैर र्ाटलं नाही, उलट घरचा भ पळा र्दला म्हिून र्तला आनंदच झाला ह ता!
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मी आर्ि आईने र्तचं खूप कौतुक केलं आर्ि र्र मी तर र्तला सां र्गतलं की बरं झालं तू छान भ पळा आिलास,
मला घारगे खूप आर्डतात! मग आई करे ल तेव्हा तु ला पि दे ईन. आर्ि खरं च आईने केलेले घारगे मी खास
र्तच्यासाठी घेऊन गेले. त्या नंतर ती तीन चारदा आमच्या घरी आली, आर्ि कदार्चत र्ा ल कां ना भ पळा खूप
आर्डत असार्ा अश्या समजुतीमुळे प्रत्येक र्ेळा ती भ पळा घेऊन आली! आमच्या एक द न नातलगां नी र्तला
“भ पळार्ाली मैत्रीि” अशी उपाधी र्दली!
एकदा अशीच आमच्या घरी आली. तेव्हा मी आर्ि आईने नेमके ब हाऱ्र्ाला द्यार्ला जुने कपडे साठर्ले ह ते. र्तने
आम्हाला र्र्चारलं - हे जुने कपडे मी आमच्या गार्ात र्ाटू शकते. र्तथे खूप जिां ना उपर् ग हाईल, तु म्हाला चाले ल
का मी नेले तर? र्तला ते जु ने कपडे द्यार्ला आम्ही तर्ार झाल , आर्ि ती ते म ठ्ठ कपड्यां चं गाठ डं घेऊन गेली.
जी मुलगी म ठाले भ पळे ने ऊ शकत ह ती, र्तला ते गाठ डं म्हिजे र्फार जास्त काही र्ाटलं नसार्ं बहुतेक!
दु सऱ्र्ा र्दर्शी बसमध्ये मला म्हिाली- “तुला एक सां गू? तू काही र्ाटू न घेिार नाहीस ना”?
मी र्र्चारलं “कशा बद्दल”?
तर म्हिाली- “तू र्दलेल्या कपड्यां मधले आम्ही तीन डरेसेस ठे र्ून घेतलेत. तु ला चालेल ना?
र्तचा प्रश्न ऐकून मी म्हिाले- “ह , तू त्याचं काहीही कर. पि अगं ते जुने आहे त….”
त्यार्र ती म्हिाली “पि छान स्टाईल आहे . माझ्या बर्हिींना खूप आर्डले. आर्ि थ डं लाजत म्हिाली – “मला पि
एक आर्डला”. मलाच थ डं संक चल्या सारखं झालं .
ती म्हिाली- “मी सां र्गतलं ह तं तुम्हाला की गार्ात द्यार्ला नेते म्हिून, पि मी ठे र्ून घेतेर् ना त्यातले तीन- असं न
सां गता ठे र्ून घेिं बरं नाही- म्हिून तु ला र्र्चारतेर्. तू जर म्हिालीस नाही, गार्ातच र्ाट तर मी ते दे ऊन टाकेन”
र्तचा हा प्रामार्िकपिा मला अर्तशर् आर्डला. ती साधी, सरळ, ह ती. ना र्तला कुिाचा हे र्ा ह ता, ना स्वतःबद्दल
कसलंही ‘न्यूनगंड’ र्गैरे म्हितात तसलं काही ह तं. र्तचं िष्ट्ीकरि ऐकून मी हसून म्हिाले - “अगं तू त्या कपड्यां चं
काहीही कर. तुला काही र्ाटत नसेल ते कपडे घालार्ला, तर घाल ना…” आर्ि खरं च एक र्दर्स ि ट्व स डे ला ही
नार्लॉनची साडी नेसिारी मुलगी एकदम माझा जुना डरेस घालून अली. आर्ि र्तने सगळ्या िधां मध्ये नुसता भागच
नाही घेतला, तर सर्व पळण्यां च्या शर्वती ती र्जंकली आर्ि “चॅस्िर्न” म्हिून जाहीर झाली! आर्ि र्र्शेर् म्हिजे
सगळ्या पळण्याच्या शर्वती ती अनर्ािी पळाली ह ती! बाकीच्या मुलींचे अगदी ‘नार्की’चे बूट ह ते, हातात पाण्याच्या
बाटल्या… र्हच्या हातात ना बाटली ना पार्ां त काही! जी मुलगी र जच आर्ुष्यात पळत ह ती, र्तला शर्वतीत पळार्ला
काही र्ेगळं करार्ला लागलं नाही!
र्ुर्नव्हर्सवटीची द न र्र्ं संपत आली. सगळे अभ्यासात गुंतून गेल ह ते. गजम्माचं चक् सुरु ह तं.
र्तच्या कडून कधी कधी र्तच्या आईची खबर कळार्ची. त्यां ची तब्येत पार्हजे तेर्ढी सुधारत नव्हती. गजम्माच्या
हॉस्िटलात खूप चकरा व्हार्च्या. र्तच्यासाठी मी न ट् स काढून ठे र्ार्चे. ती सगळं सां भाळू न अभ्यास कधी करार्ची
क ि जािे! आर्ि ते सुद्धा कानडीतून! परीक्षा संपल्या. गजम्मा पास झाली. माझ्या आईने र्तला खास जेर्ार्ला
ब लार्ून र्तला बक्षीस र्दलं तेंव्हा र्तच्या ड ळ्यात पािी आलं. काही मुलींची लग्न ठरली, एक द घी पुढचं र्शक्षि
घ्यार्ला र्र्दे शी गेल्या. आमच्या बाकीच्यां चे छ टे म ठे जॉब्स सुरु झाले. मी एका कॉलेजात लेक्चरर म्हिून लागले.
एक र्दर्स गजम्मा अचानक घरी अली. साधारि चारची र्ेळ ह ती. आत र्ेत र्ेत म्हिाली “मी इथून जात ह ते, म्हटलं
असलीस तर बघते. बरं झाला भेटलीस”! र्ुर्नव्हर्सवटीत असताना एक द नदा आम्ही ठरर्लं ह तं – ती मला र्तच्या
घरी नेिार ह ती. ते काही जमलं नाही. र्तला र्ेळ नसार्चा, आर्ि घरात र्तच्या इतकं चाललं ह तं - मी पि र्र्केंडला
खूप र्बझी असार्चे. पि ती चां गली मैत्रीि ह ती. कधीही हक्काने घरी र्े ऊ शकत ह ती!
आम्ही गप्ा मारत बसल . आईने चहा टाकला, आर्ि प हे करार्ला घेतले.

“कार् करतेर्स आता”? आईनेच र्तला र्र्चारलं.
“जॉब श धतीर्े..” मग र्तने पुढे सां र्गतलं - र्तच्या लग्नासाठी एक स्थळ घेऊन र्तचा मामा आला ह ता. पि त्या मुलाने
र्तच्या धाकट्या बर्हिीला पसंत केलं. तकव लार्त ती म्हिाली “बरं झालं एका बर्हिीचं तरी लग्न लागतंर्”. पुढे ती जे
ब लली ते एखाद्या र्सनेमाचा संर्ाद ऐकल्यासारखं र्ाटलं. “मी जर लग्न केलं असतं आर्ि मुलाकडच्यां नी साथ र्दली
नसती तर? बर्हिींचं क िी केलं असतं? आईची पि काळजी घ्यार्ला लागते ना”! र्तच्या ब लण्यात कुठे ही
कडर्टपिा नव्हता, हे र्ा नव्हता. असूर्ा नव्हती. आर्ुष्य हे एक म ठं गर्ित आहे , ज्याची तकव लार्ून उत्तरं
काढार्लाच आपि सारे आह त, अश्या थाटात ती र्तच्या आर्ुष्यातल्या प्रत्येक घटनेकडे बघत असार्ी असं मला
र्ाटलं!
माझ्या आईला उद्दे शून पु ढे ब लली: “पि आं टी, जॉब र्मळत नाहीर्े - मी र्जथे अप्लार् करतेर् र्तथे मला र्र्चारतात,
आधीची काँर्डडे ट द न लाख दे िार आहे र्ा जॉब साठी - तू र्कती दे ऊ शकतेस? - हे सगळे सरकारी जॉब्स आहे त.
सरकारी न करी कार्मची असते ना, म्हिून प्रर्त्न करतेर्”. पर्हल्यां दाच मला ती स्खन्न झालेली जािर्लं.
“आं टी, तुम्ही सां गा, मी कुठून आििार पैसे? खूप इं टव्ह्वर्ू र्दले, पि सगळीकडे प्रॉब्लेम आहे . ट्युशनच करार्ची
ह ती तर मास्टसव र्डग्री कशाला केली असं र्ाटतं मला” परत र्तची थ डी र्नराशा जािर्ली. आम्ही र्तला थ डा धीर
र्दला. चहा प हे झाले. ती र्नघताना आईने र्तला र्गफ्ट र्दली. चप्ल चढर्ता चढर्ता एकदम आर्र्डर्ा आल्यासारखं
म्हिाली “मी आता ना सार्कॉलॉर्जच्याच बीएच्या कानडीत ट्युशन घेईन! महारािी कॉलेज मध्ये आहे ना कानडी
बीए”! र्ा मुलीच्या मागाव त इतके अडथळे ह ते, पि र्तचा आशार्ादीपिा कमी झाला नव्हता. आशेच्या र्ा र्र्चाराने
परत र्तच्या चेहेऱ्र्ार्र हास्य उमटलं! र्तचे ड ळे परत चमकले!
मी र्तला म्हटलं, “गजम्मा, तू मास्टसवला आलीस ना हे र्फार छान झालं. तू आली नसतीस तर मला तू भेटली नसतीस!
आर्ि तुला भेटून मी खूप काही र्शकले”!
आम्ही परत भेटार्चं ठरर्लं. पि त्या र्दर्शी पासून आज पर्ंत र्तची आर्ि माझी भेट झाली नाही. मी बेंगल र स डून
पुण्याला, पुढे अमेररकेला आले....र्तच्या घरी र्फ न नव्हता, बाकीच्यां शी र्तचा संपकव नव्हता. आर्ि सगळ्या मुली कुठे
कुठे र्र्खुरल्या ह त्या...आपापल्या आर्ुष्यात रमल्या ह त्या
कधी कधी गजम्माची आठर्ि र्ेते. र्फेसबुकर्र श धली, सापडली नाही.....कुठे असेल, कार् करत असे ल? र्तचं लग्न
झालं का? र्तची आई बरी झाली का? कधी र्ाटतं, ती परत कधी भेटेल का?
नर्शबाला सगळे च शरि जातात, पि स्वतःच्या नशीबाला, स्वतःच्या आर्ुष्याला, दु सऱ्र्ां ना र्कंर्ा भगर्ंताला र्तने
कधीही क सताना मी ऐकलं नाही. र्तच्या ब लण्यात कुिाबद्दलही हे र्ा जािर्ार्चा नाही, कधीही कुिालाही नार्ं
ठे र्लेलं मी द न र्र्ां त ऐकलं नाही. एका दृष्ट्ीने “ठे र्र्ले अनंते तैसेर्च राहार्े, र्चत्ती असु द्यार्े समाधान” र्ा ब्रीदार्र,
परं तु स्स्थतप्रज्ञासारखी कार्व रत राहून आपल्या नर्शबाला त ड
ं दे िाऱ्र्ा र्ा गजम्माने मला खूप खूप काही र्शकर्लं.
सगळ्यात म ठी ग ष्ट् मी कळत नकळत र्शकले ती म्हिजे आलेल्या क्षिाचा आनंद लुटार्ा..…बारीक सारीक दै र्नक
तक्ारी ंचा बाऊ करू नर्े ….र्ेईल त्या कष्ट्ाला साम रं जार्ं...कतवव्य आर्ि कमव करत राहार्ं, स्वप्नं बघार्ीत, पि
कशात गुंतू नर्े. आर्ि सगळ्यात महत्वाचं म्हिजे कधीही आशा स डू नर्े..…ही माझी काही काळची सहप्रर्ासी
कुठल्या थां ब्याला उतरली, कुठल्या गदीत नाहीशी झाली माहीत नाही.. पि केंव्हातरी कुठे तरी, सहजच कधीतरी,
र्तची परत भेट घडे ल ही माझी आशा अजून कार्म आहे !
•

डॉ. स्वाती संजय कवे
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बंडूदादा
बाळपि सुखात जार्चा एक स प्ा आर्ि अक्सीर र्फॉम्युवला आहे . एका टाईम मशीन मध्ये बसार्ं. स्वातं त्र्प्राप्तीनंतरच्या पर्हल्या उत्साहर्धवक दशकात प ह चार्ं. नागपुरातल्या एखाद्या म ठ्ठर्ा, एकत्र पद्धतीच्या, अन
खूपश्या प्रेमळ बर्हिी असलेल्या दे शस्थ कुटुं बात जन्म घ्यार्ा. आर्ि र्ा सगळ्या भाग्याचा र्न:संक च पिे
उपभ ग कसा घ्यार्ा, हे र्शकर्ार्ला "बंडू" हे नार् साथव करिारा एक थ रला भाऊ असार्ा.
बंडूदादा म्हिजे नागपूरच्या "महाल" भागात राहिाऱ्र्ा माझ्या शां तामार्शीचा मुलगा. र्र्ाने माझ्याहून सातआठ र्र्ां नी म ठा. त्याला चार बर्हिीच असल्याने त्याच्या घरीं त्याचं म ठं प्रस्थ ह तं. माझ्या र्र्ाच्या सातव्याआठव्या र्र्ां पर्ंत मात्र माझी आर्ि बंडूदादाची ओळख जुजबीच ह ती. माझ्या थ रल्या बर्हिीचा त द स्त
ह ता. दे र् आनंद, सुनील दत्त नामक कुिा अन ळखी मंडळींबद्दल त्यां च्या गप्ा चालार्च्या. मला त्यां त स्वारस्य
नसार्चं. र्शर्ार् एकत्र खेळार्ला समर्र्स्क अशी भरपूर चुलत, मार्स, आर्ि मामे -भार्ंडं जर्ळ ह तीच की.
कागद पत्री "मुकुंद" नार् असूनही प्रत्यक्षात र्ापरलं गेलेलं "बंडू" हे उपनार् बहुधा त्याच्या लहानपिच्या
उपद्व्यापां मुळे र्दलं गेलं असार्ं. द्वापारर्ुगातला मुकुंद जर दे र्ाचा अर्तार नसता, तर त्याला दे खील
ग कुळर्ार्सर्ां नी कदार्चत "बंडू"च म्हटलं असतं .
मला ऐकून ठाऊक असलेलं मुकुंददादाचं पर्हलं बंड हे त्याच्याच मुंजीतलं. मुंज लार्िारे गुरुजी सं घाच्या
तालमीतले, कमवठ आर्ि र्शस्तर्प्रर् असे र्र्द्वान ह ते. ब्रह्मचर्ाव श्रमात पदापवि म्हिजे "लालर्े त पंचर्र्ाव र्ि" ला
गुंडाळू न "दशर्र्ां र्ि ताडर्ेत" ची सुरुर्ात, असा त्यांचा पक्का ग्रह ह ता. बटू चा र्र्र ध लक्षात न घेता त्याचे
हातपार् बां धून न्हाव्याकडून लहानग्या मुकुंदाचं ड कं त्यां नी तासून घेतलं. म कळं ह ताच बटू ने गुरुजींच्या
श्रीमुखात भडकार्ली आर्ि मंडपातून पलार्न केलं. रामदास स्वामींनी तीन-चारशें र्र्ां पूर्ी अर्लंबलेली
रिनीती
आमच्या
बंडूदादाला
लहानपिचीच
ठाऊक
असिार.

****
र्ा घटनेमुळे शां तामार्शीच्या संघर्नष्ठ माहे री जरी बंडूदादा कानर्फाट्या ठरला, तरी त्याच्या स्वतःच्या घरी त्याचं
कौतुकच झालं असार्ं. आम्हा धाकट्या भार्ां ना दे खील स्वत:च्या मुंजीत ड कं तासलं जार्ची, र्कंर्ा मां डी/दं ड
कापून र्तथे बेडूक भरला जार्ची भीती उरली नाही. हे सगळं श्रेर् आम्ही मन मन बंडूदादाला दे त असू .
र्डीलधाऱ्र्ां ना कपाळाला हात लार्ार्ला भाग पडिारा बंडूदादा आम्हा धाकट्या भार्ंडां ना मात्र आदरिीर् आर्ि
र्प्रर् ह ता. त्याच्यात र्सर्नऑररटी गाजर्िाऱ्र्ा र्ृत्तीचा अंश दे खील नव्हता. अडचिींत पडलेल्या लहानग्यां ना
क्षिाधाव त हसरं करार्ला, उत्स्र्फूतवपिे संकटातून स डर्ार्ला, त नेहेमीच तत्पर असे.
खूप लहान असताना एकदा दु पारी घरी आल . खे ळार्च्या नादात बाहे र जाताना खाऊन जार्चं र्र्सरल
ह त . आता भूक कासार्ीस करत ह ती. घरी र्फक्त बंडूदादा ह ता. मलूल चेहरा बघून त्यानं भूक लागली आहे
का र्र्चारलं. र्शळ्या प ळीस बत खार्ला काहीच सापडलं नाही, तर "तुला एक गम्मत दे त " सां गून त्यानी
चमचाभर तेलां त र्तखट, मीठ आर्ि गरम मसाला कालर्ला आर्ि एका नव्या पक्वान्नाची ओळख करून
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र्दली. आजही अधून मधून ती गम्मत पु न्हा अनुभर्ार्चा प्रर्त्न करत , पि बंडूदादा जर्ळ नसताना ती मजा र्े त
नाही.
र्ाड्यातल्या द न रहाट आर्ि चार स्खराड्या असलेल्या म ठ्या आडात एकदा एक लहानगी पार् घसरून
पडली. र्नजलेल्या बंडूदादाच्या कानां र्र मुलां चा कल्ल ळ पडला. धार्त बाहे र र्े ऊन त्याने कुठलाही र्र्चार न
करता आडात उडी मारली, बुडिाऱ्र्ा मुलीला बाहे र काढलं,आर्ि त र्र जमलेल्या र्र्डलधाऱ्र्ा मंडळींकडे र्तला
सुपूदव करून म डलेली झ प पूिव करार्ला त पडर्ीत र्नघून गेला.
****
मी प्रार्मरी शाळे त असताना एका दु पारी बंडूदादाची जर्ळीक र्कतीतरी पटीने र्ाढर्िारा प्रसंग घडला.
घरच्या ऐसपैस र्ातार्रिापुढे आईचं क किस्थ माहे र म्हिजे सां भाळू न र्ागार्ची जागा ह ती. आज बां ची
र्ामकुक्षी सुरु असली, की लाकडी र्जन्यार्रून धडाडधड करीत उतरता र्ार्चं नाही. र्ेळच्या र्ेळी जेर्ार्ं
लागार्चं. दू ध-साखर-प ळीचा हट्ट करता र्ार्चा नाही. राष्ट्रीर् स्वर्ं र्से र्क सं घाच्या प्रभार्ामुळे "र्शस्त"
शब्दाचा उच्चार र्दर्सां तून अनेक र्ेळा र्तथे ह त असार्चा. शाळे त उत्तम
माकव र्मळिं र्फार महत्वाचं असार्चं.
नुकताच मॅर्टर क पररक्षेचा र्नकाल लागला ह ता. जु न्या रामदासपेठेतल्या
आज ळी आईस बत गेल ह त . प ह चार्ला जरा उशीरच झाला
असार्ा. र्दर्ािखान्यात आज बा, चार मामा, काही मार्श्या गंभीर चेहरे घेऊन
बसले ह ते. बंडूदादा सम र अपराधी चेहेरा घेऊन उभा ह ता. त्या लहान
र्र्ातही कार् घडलं असार्ं, कार् चाललं असार्ं, र्ाची कल्पना आली आर्ि
मी लगेच अंगिात प बारा केला. आतली गंभीर चचाव थ डीर्फार कानार्र पडत
ह ती. गर्िताचं आर्ि बंडूदादाचं र्र्तुष्ट् मला ठाऊक ह तंच. त्याच्या आधीचा, दु सऱ्र्ा एका मार्शीचा प्रभुदादा
सगळ्याच र्र्ज्ञानाच्या र्र्र्र्ां त पारं गत ह ता. गर्ित त्याच्या हातचा मळ. नव्या र्पढीतला त पर्हला
इं र्जर्नर्र. नंतरच्या समस्त मुलां नी त्याचं अनुकरि करिं प्राप्त ह तं. र्ा अर्लस्खत संकल्पाला बंडूदादाने सुरुंग
लार्ला ह ता.
बऱ्र्ाच र्ेळाने बंडूदादा बाहे र आला. त्याचा नेहेमीच उत्साह कुठे च र्दसत नव्हता.
"तुझ्याजर्ळ एक आिा आहे का रे ?" त्याने मला र्र्चारलं. मला धन्य-धन्य झालं. मॅर्टर क सारख्या म ठ्या परीक्षे त
नापास ह िाऱ्र्ा थ रल्या भार्ाला माझ्यासारख्या लहान भार्ंडाजर्ळ इतकी प्रचंड रक्कम असू शकेल असं
र्ाटिं, ही साधी ग ष्ट् नव्हती.
"नाही रे बंडूदादा, पि कशाला हर्ा आहे तु ला एक आिा?" त्याच्याइतकंच मला दे खील अपराधी र्ाटत असार्ं.
"मला म रचूद र्र्कत घ्यार्चं आहे ." त्याने सां र्गतलं.
मला त्या पदाथाव बद्दल आर्ि त्याच्या गुिधमाव बद्दल मार्हती ह ती. सुंदर र्दसिाऱ्र्ा त्या पदाथाव चा र्ापर गरजू ल क
आत्महत्या नार्ाच्या आदरिीर् ग ष्ट्ीसाठी करतात हे दे खील ऐकून ठाऊक ह तं. मॅर्टर कच्या म ठ्या परीक्षेत आर्ि

तेसुद्धा गर्ितात नापास ह िं, ही कुंभीपाक नरकात जार्ची ग ष्ट् ह ती. कुिाही स्वार्भमानी मािसाला अशा
पररस्स्थतीत आत्महत्येर्शर्ार् पर्ाव र् नाही, हे मला तात्काळ उमगलं.
"माझ्याजर्ळ तर एक पै सा सुद्धा नाही रे . पि घरी रं ग लार्ताहे त. घमेलंभर म रचूद आहे . तुला
आिून दे ऊ ?" बंडूदादाला अशा महत्वाच्या प्रसंगी मदत करिं माझं आद्य कतव व्य ह तं.
बंडूदादाने माझ्याकडे एक अगम्य कटाक्ष र्फेकला, आर्ि एकही शब्द अर्धक न ब लता त कुठे तरी र्नघून गेला.
पि गर्िताशी झालेल्या कुस्तीत पर्हल्या राऊंड मध्ये अपर्श आलं, म्हिून हार मानिारा बंडूदादाचा र्पंडच
नव्हता. पुन्हा दं ड ठ कून त्याने हीच कुस्ती आिखीन अधाव डझन राऊंड सुरु ठे र्ली. पि गर्ित हा र्र्र्र्च
मुळी आडमुठा. प्रत्येक राऊंड आमच्या नेप र्लर्नची र्ॉटलूव ठरला. शेर्टी बंडूदादाने रिां गिच बदलार्चं
ठरर्लं. र्र्ज्ञान शाखा स डून कला र्र्भागात प्रर्ेश घेतला, मॅर्टर कची परीक्षा एकदाची पार पाडली, आर्ि ब डव र्ुर्नव्हर्सवटीच्या नाकार्र र्टच्चून काही र्र्ां तच चक्क Ph. D. चं र्बरुद र्मरर्लं.
****
एक गर्ित स डलं, तर बंडूदादाला अशक्य असं काहीच र्ाटत नसे.
त्या काळां त घरात रे र्डओ असिं महत्वाचं ह तं . पं तप्रधान ने हरू अधून मधून आकाशर्ािीर्र राष्ट्राला उद्दे शून
भार्ि करार्चे. सगळं घर त्यां चं सां गीर् ऐकार्ला रात्रीचं जेर्ि आट पून रे र्डओ भ र्ती ग ळा व्हार्चं. पि
शब्दां पेक्षा खरखरच अर्धक ऐकू र्ार्ची. त टर ास्झझस्टसवचा जमाना नव्हता. रे र्डओतले व्हॉल्व्व्ह कधी हा तर कधी
त , असे जळू न खाक व्हार्चे. आता कार् करार्चं, हा म ठाच प्रश्न असे . रे र्डओ ररपेअर करिारी दु कानं र्र्रळा
आर्ि बरीच दू र असार्ीत. अशा र्ेळी बंडूदादाचा धार्ा व्हार्चा. त दे खील गंभीर चेहेऱ्र्ानें मागचा ब डव सुटा
करून आत ड कार्ार्चा; काही एक न समजिारा डार्ग्न र्सस सां गार्चा; चार-सहा रुपर्े जळलेला पाटव र्र्कत
आिार्ला मागार्चा; आर्ि आठर्ड्याभरात रे र्डओ सुधरर्ण्याची हमी दे ऊन, सार्कलला रे र्डओ बां धून ज
अदृश्य व्हार्चा त पुन्हा र्दसार्ला कुठलासा मुहूतव श धूनच परत र्ार्चा. काळ-काम-र्ेगाच्या र्कंर्ा बजेटच्या
चौकटीत बां धून घेण्याचं तत्व कुठल्याही र्ऱ्हाडी मािसाला मान्य नसार्चं. मग बंडूदादा त्याला अपर्ाद का
असार्ा? कधीतरी त रे र्डओ खरखर करार्ला पुन्हा घरी र्ार्चा, आर्ि नेहरू भक्तां ना र्दलासा र्मळार्चा.
र्ा उलट पतं ग स्वहस्ते तर्ार करिं; पतंगां च्या सीझन मध्ये शाळा-कॉलेजला चाट मारून तासनतास पतंगां चे पे च
लढर्िं; कापलेल्या पतंगां चा पाठलाग करून ते र्जं कून परत गच्चीर्र सुखरूप आिून ठे र्िं; आम्हा बालग पालां ना पतं गां च्या शास्त्रातल्या खुब्या समजार्िं; चक्ी नीट धरून पेच
लढर्िाऱ्र्ाला कमी-नाही-जास्त-नाही अशी "ढील" कशी द्यार्ी हे
र्शकर्िं; र्गैरे चौसष्ठ कलां त त पारं गत ह ता. परीक्षेच्या र्दर्शीसुद्धा
आम्हाला सार्कल र्शकर्ार्ला मागचं कॅररर्र धरून तासभर धार्ार्ला त
एका पार्ार्र तर्ार असे.
तेव्हाचे र्र्जेचे bulbs र्रचेर्र fuse व्हार्चे. तुटलेलं र्र्फलामेंट
काळजीपूर्वक आतल्या-आत हलकेच ज डून र्दव्यां ना पुन्हा चालू करण्याची
कला दे खील बंडूदादानें आम्हाला र्शकर्ली. पि असले उपद्व्याप मी
करार्ला लागल , तर आईला धास्ती र्ाटार्ची. एकदा घरातले फ्यूज झालेले
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र्र्जेचे डझनभर bulb आईने आमच्या तार्डीतून स डर्ून बंडूदादाला सुपूदव केले,आर्ि दू र कुठे तरी नेऊन
त्यां ची र्र्ल्हे र्ाट लार्ार्ला सां र्गतलं. पि इतक्या उपर्ुक्त ग ष्ट्ी र्ार्ा घालर्ार्चा बंडूदादाचा र्पंडच
नव्हता. आईची पाठ र्ळताच bulb र्फ डून, बागेतल्या दगडां र्र काचेचा भुगा कसा करार्चा, हे आम्हाला
र्शकर्लं गेलं. नंतर र्र्डलां चं जुनं ध तर र्फाडून, त्या भुग्याची र्स्त्रगाळ पूड कशी करार्ी, स्वर्ंपाक घरातला
झाकून ठे र्लेला भात पळर्ू न, त्यात क रर्फडीच्या र्चकासह काचेची पूड घ टू न मां ज्याची "लुद्दी" कशी करार्ी, हे
प्रात्यर्क्षक दाखर्ण्यात आलं. चक्ीतल्या "सं कल" छाप सद्दीर्र द न लेपां चा मां जा केला गेला. पतंग नव्हता, तर
नर्ा तर्ार करार्चं ठरलं. तार् आिार्ला पै से नव्हते, तर ताज्या "स्टे ट्समन" र्ृत्तपत्राचं मधलं, अग्रलेखाचं
डबल पान र्ापरलं गेलं. नीनाताईच्या र्डसेक्शन बॉक्स मधला बेडूक कापार्चा र्स्तरा र्ापरून बां बूच्या लां ब
सळर्ा कापून गुळगुळीत केल्या गेल्या, आर्ि उरल्या सुरल्या भाताचा र्डं क म्हिून र्ापर करून एक "ढड्डा"
पतंग तर्ार करण्यात आला. शाळे ला चाट मारिं ओघाने आलंच ह तं . पुढले द नचार तास दे खील मजेत गेले.
"कचऱ्र्ातून कला" र्ाक्प्रचार ल कां च्या त ड
ं ी रुळार्च्या र्कतीतरी आधी आम्हाला त्याची उदाहरिासह ओळख
बंडूदादाने करून र्दली ह ती.
****
बंडूदादाला र्ाचनासारख्या र्फुकाच्या ग ष्ट्ींमध्ये रस नव्हता. पि शास्त्रीर् संगीताचा त भुकेला असार्चा. स्वरसाधना संगीत समाजाचा एकही कार्वक्म त्याने चुकर्ला नसार्ा. चां गलं-चुंगलं खाण्याचा शौक असल्यामुळे
स्वर्ंपाक करण्यातही त्याला गती ह ती. भरपूर र्ऱ्हाडी तंबाखू घालून र्र चुना मारलेल्या कलकत्ता पानाचा त बरा
सदै र् त ड
ं ात असे. म्हिण्यासारखं हे त्याचं एकच व्यसन.
स्स्वत्झरलाँडच्या केशराबद्दल त्याला कुतूहल असल्यामुळे मी एकदा त्याच्यासाठी केशराच्या आठ-दहा पु ड्या
र्तथून घेऊन आल ह त . त्याला खूपच आनंद झाला. "केशर घातलेलं पान खार्ची बऱ्र्ाच र्दर्सां पासूनची इच्छा
ह ती" सां गत त्याने एक म ठी केशराची पुडी ओतून नर्ा र्र्डा बां धला आर्ि लगेच त ड
ं ात क ब
ं ला. र्ऱ्हाडी
तंबाखू आर्ि कळीदार चु न्याला सरार्लेलं त्याचं त ड
ं केशर घातल्यामुळे कसं -कार् भाजलं, हें मला आजर्र
समजलेलं नाही!
****
उच्च र्शक्षिासाठी नीनाताई अमेररकेला गेली, अन र्तच्या र्ाटचा बंडूदादाचा ल भ दे खील माझ्या र्ाट्याला
आला. र्सनेमार्र्र्र्ी गप्ा मारार्ला र्तची जागा घ्यार्ला म्हिून की कार् र्सनेसृष्ट्ीची नर्ी ओळख सुद्धा त्यानेच
करून र्दली.
माझी र्सनेमां ची त र्रची ओळख ऐर्तहार्सक आर्ि पौरार्िक कथां पुरती मर्ाव र्दत ह ती. तशा र्चत्रपटां तले
खलनार्क र्कंर्ा खलनार्र्का ओळखार्ला अगदी स प्प्प्या असार्च्या. र्ाउलट नार्क-नार्र्कां सारखे सज्जन
ल क र्दसार्ला स्वच्छ आर्ि सुरेख असत. र्ा सगळ्या मंडळींचं चालिं -ब लिं दे खील ते र्र्श्वासपात्र आहे त की
नाहीत हे सहज समजार्ं, असं सुिष्ट् असार्चं. हे सगळे बाळब ध ठ कताळे बंडूदादा करर्ी र्सने -माध्यमातू न
र्मळालेल्या र्शक्षिाने बदलले.
तलर्ारी धनुष्य-बािां ऐर्जी गुप्त खिात दडर्लेलं र्पस्तू ल र्ापरिारा, आर्ि सूट ब -टार् धारि करिारा नव्याच
प्रकारचा ऐटबाज खलनार्क "बारह बजे " नामक र्चत्रपटाद्वारे बंडूदादाच्या कृपेने मला बघार्ला र्मळाला. द न-

तीन तासां च्या त्या बौस्द्धकात "त पहा गुरु दत्त", "ती बघ र्र्हदा रे हमान", "नाचते आहे ना, ती आहे हे लन", आर्ि
"हा आपला जॉनी र्ॉकर" अशा रर्नंग कॉमेंटरी मुळे अनेक थ रा-म ठ्यां च्या दु रून ओळखी झाल्यात. बॉलडान्स, कॅबॅरे र्गैरे न गेलेले शब्द त्या र्दर्शी प्रथम कानां र्र पडले. ओ . पी. नय्यर र्ा संगीतकाराची म र्हनी त्या
अपररपक्व र्र्ातल्या पर्हल्या भेटीत जी पडली, ती आजतागार्त अबार्धत आहे .
जॉनी र्ॉकर हा त्याचा हीर . र्ेगर्ेगळ्या र्सनेमातली जॉनी र्ॉकरची प्रर्सद्ध र्ाक्य अनपेर्क्षत
पिे संभार्िां त र्ापरून ऐकिाऱ्र्ां ना गारद करार्ची त्याची शैली अचाट ह ती. जगाने आचरट, पािचट म्हिून
संभार्ना केलेला, पि बंडूदादाने "आपला" म्हटलेला हा गुिी नट माझा दे खील हीर ह िार , हे अथाव तच अपररहार्व
ह तं.
पुढे कधीतरी जॉनी र्ॉकरचा एक मराठी र्चत्रपटही बघार्ला र्मळाला. जर्श्री गडकरच्या थ रल्या भार्ाचं काम
केलं ह तं त्याने. र्चत्रपटातल्या र्ा पात्राचं नार् दे खील कमव-धमव संर् गाने बंडूच र्नघालं !
जॉनी र्ॉकरच्या र्चत्रपटां ची एक खार्सर्त असार्ची. त्याचा कुठलाही र्सनेमा घ्या, त्याने रं गर्लेली पात्रं कठीि
पररस्स्थतीला कधीही हार जार्ची नाहीत. र्चत्रपटातल्या दारुि प्रसंगां ना र्र्दू र्की िृप्त्या र् जून त नेहेमी
आत्मर्र्श्वासाने साम रं जार्चा आर्ि पररस्स्थतीतलं जहरच मर्ाळ करून टाकार्चा. त्याच्यातलं अन
बंडूदादातलं हे साम्य खूप नंतर लक्षात आलं.
****
१९७३ सालच्या सुरुर्ातीला, म्हिजे बहुधा जानेर्ारी-र्फेब्रुर्ारी-माचव मध्ये कधीतरी, बंडूदादाचं Inland
Letter दादरला, मुंबईत र्मळालं. त्या र्ेळी मी हररभाऊ-कृष्णाबाई म टे र्ां च्या कृपा-छत्राखाली त्यां च्या घरी
रहात असे. टाटा मधल्या चाकरीला र्र्व दे खील झालं नव्हतं. घरची आठर्ि सततच असार्ची, त्यामुळे आर्डत्या
थ रल्या भार्ाचं पत्र बघून खूप आनंद झाला.
आतली बातमी तर अर्धकच खास ह ती. आज दे खील सुर्ाच्य अक्षरात र्लर्हलेलं ते प्रेमाग्रहाचं ब लार्िं आठर्तं
- प्रसंगानुसार र्कंर्चतसं औपचाररक, पि बंडूदादाच्या नेहेमीच्या उत्साही आर्ि आनंदाच्या स्वभार्ाची साक्ष
दे िारं . "र्ेत्या मे मर्हन्यात माझा र्र्र्ाह र्ध्याव च्या कु. XXX घैसास र्ां च्याशी ठरला आहे . र्ा मंगल प्रसंगी तु झं
हजर असिं आर्श्यक आहे . रीतसर पर्त्रका र्ेईलच..." र्गैरे. पुढे पर्त्रका बर्घतल्यार्र कळलं, र्र्हनींचं
माहे रचं नां र् र्ेगळं च कां हीतरी ह तं. पि नां र्ात कार् आहे ? नाहीतरी आपि ते बदलत च!
र्थार्काश अस्मार्दकां ची स्वारी लग्नाच्या आदल्या र्दर्शीच्या पहाटे -पहाटे र्ध्याव च्या Railway Station र्र
उतरली. सकाळ र्जतकी सुं दर ह ती, र्ततकीच दु पार उन्हाळ्यानीं प्रचंड तापलेली. पि बंडूदादा, त्याच्या र्मत्रर्गाव चं आर्िआम्हा भार्ंडांचं प्रचंड र्तुवळ - आम्हा नागपूरकरां ना र्ऱ्हाडच्या उन्हाळ्याचं कार् कौतुक? चेष्ट्ामस्करी, हसिं -स्खदळिं, सगळ्याला अगदी ऊत आला ह ता. बंडूदादा खुर्ीत ह ता. सीमां तपूजनाच्या र्फॉमवल
प्रसंगी, भर मंडपात, आजर्र एक-द न र्ेळीच प्रत्यक्ष भेटलेल्या सहधमवचाररिीशी काहीतरी धाडस करून
जर्ळीक साधार्चा बेत त्याच्या आतल्या र्तुवळात त्याने जाहीरही करून टाकला. संध्याकाळचं सीमां त-पूजन
थाटात झालं. "ती पूजेला आल्या-आल्या मस्तपैकी ड ळा मारला मी!" नंतर बंडूदादाने ररप टव र्दला.
दु सऱ्र्ा र्दर्शीचं लग्न. एर्ढ्ा उकाडर्ात दे खील Double Breasted suit घालून नर्रदे र् एका प्रचंड
घ ड्यार्र बसून लग्न-मंडपी प ह चले. ह िाऱ्र्ा सासूबाई पंचारती हातात घेऊन दारात उभ्या ह त्या. नर्रदे र्
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म तद्दाराला न जु मानता उलट्या बाजूनेच उतरत आहे त, असं र्दसल्यामुळे जमलेली मंडळी जरा घ टाळ्यात
पडली. पि लगेच त्या प्रश्नाचं उत्तर दे खील र्मळालं. पलीकडे एक र्पंक टाकून नर्रदे र्
पंचारतीला रीतसर सादर झाले.
स्वत: संसारात पडल्यार्र प्रेमाच्या आप्त-स्वकीर्ां ना गृहस्थाश्रमात बंर्दस्त करून पुण्य संपादन करार्ची प्रबळ
इच्छा र्ुर्नव्हसवल असते. बंडूदादा र्तला अपर्ाद नव्हता. पुढे काही र्र्ां नी एकटं गाठून लग्न करार्ची इच्छा
आहे का, असं र्र्चारलं.
"त्या अमुक-तमुकाची मुलगी चां गली टिाट्टि आहे ".
पद्धतीने करून टाकली !

कुठल्याश्या स्थळाची र्शर्फारस सुद्धा त्याने आपल्या

****
माझ्या परदे शी भ्रमंतीमुळे आर्ि नंतर अमेररकेत स्थार्र्क झाल्यार्र नागपूरच्या भेटी हळु -हळू कमी ह त गेल्या,
पि प्रत्येक र्ेळी क ठी-र ड र्र एक चक्कर आर्जूवन असार्ची. १९९८ साली आम्ही र्तघे र्तकडे गेल असताना,
दृष्ट्ी अधू झाली असून दे खील बंडूदादाने आम्हाला उत्साहाने ताजे बटाटे -र्डे स्वहस्ते करून खार्ला घातले
ह ते.
गरमागरम
चहाचा
कप प्रेमाने
हातात दे त
कुठल्याशा
चहाच्या
लाईन त नेहेमीच्या उत्स्र्फूतव पिे त्याच कमर्शवर्लच्या थाटात ब लून गेला,

जार्हरातीतली

पंच

"प्रत्येक घ ट, अल्हाद-दार्क!"
•

णसद्धार्थ शास्त्री
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समृद्ध चैतन्य
समृद्ध आर्ि चैतन्य. द घां चाही जन्म ७ माचव, १९८९ साली झाला. त ही एकाच र्ेळी. त्यां ची जन्मर्ेळ सकाळी ११
र्ाजून, ८ र्मर्नटं आर्ि ३३ सेकंदाची! खरं तर द घां चा तसा काहीच संबंध नाही. समृद्धचा जन्म पुण्याचा, तर
चैतन्याचा रत्नार्गरी र्जल्व्ह्यातल्या लाटघरचा. द घात र्फक्त एकच कार् ते साम्य ह तं. एकाच क्षिी जन्म झाल्याने,
त्यां नी आत्तापर्ंत सारखेच श्वास घेतले ह ते.
आज रर्र्र्ार, र्द. ७ माचव, २०१८. द घां चाही
आज २९ र्ा र्ाढर्दर्स.
समृद्ध दे शमुख. ग रा,उं चापुरा, दे खिा. प ट
थ डं सं सुटलेलं. लकाकिारे तपर्करी ड ळे
आर्ि त्यार्र Professional look दे िारा
चौक नी काचां चा चष्मा. समृद्ध एका
Investment firm मधे Financial Analyst.
अर्तशर् तल्लख बुद्धीची दे िगी लाभलेला
समृद्ध सध्या कॅर्लर्फ र्नवर्ा, USA मधे स्थार्र्क
झालेला. गेल्याच र्र्ी त्याने स्वतःचं असं घर
र्र्कत घेतलं ह तं. बुद्धीच्या ज रार्र शेअर माकेटमधून त्याने बराच पैसा कमार्ला ह ता.
सकाळी जाग आली. त्याने घड्याळात पार्हलं.१०:४१ झाले ह ते. काल रात्री ‘Birthday Celebration'साठी
र्मत्रां बर बर पबमधे गेला ह ता. र्तथे घेतलेल्या scotch चा hangover अजून ह ता. ड कं थ डं दु खत ह तं. त्याने
त्याच्या Apple Macर्र शे अर माकेट check केलं. त्याला $४२४५ चा र्फार्दा झाला ह ता. त्याच्या चेहेऱ्र्ार्र
हास्याची बारीकशी लकेर उमटली आर्ि लगेच र्मटू नही गेली. त्याने त्याचा i-phone check केला. आईचे २
missed calls ह ते. 'Happy Birthday' wish करार्ला असतील, असा र्र्चार करून, आर्रून झाल्यार्र घरी
र्फ न करार्चा असं त्याने ठरर्लं.
समृद्ध एर्ढ्ा म ठ्ठ्या घरी एकटाच राहत ह ता. २ र्र्ां पूर्ी त्याचं लग्न झालं ह तं. त्याची बार्क , मीना जमवनीत
PhD करत ह ती. हे र्तचं शे र्टचं र्र्व ह तं. कालच संध्याकाळी त्यां चं एका छ ट्याश्या कारिार्रून म ठ्ठं भां डि
झालं ह तं. त्याला काही मीनाला र्फ न करार्ासा र्ाटत नव्हता आर्ि र्तचाही आला नव्हता. भुकेमुळे प टात गरम
र्ाटू न ते दु खू लागल्याने त आर्रार्ला म्हिून उठला. ख लीत बराच पसारा झाल्याचं त्याच्या लक्षात आलं आर्ि
आता लर्करच त आर्रला पार्हजे असं त्याने ठरर्लं. त्याने कधी नव्हे ती आज त्याच्या पां घरुिाची घडी घातली.
तड
ं धुतलं आर्ि नाश्ता तर्ार करार्ला सुरुर्ात केली.
त्याने केलेला चहा कपात ओतताना थ डा बाहे र सां डला. त्याला आईची आठर्ि आली. सॅं डर्र्चे स तर्ार करताना
त्याला मीना आठर्त ह ती. सगळ्या बाजूंनी सारखा आर्ि काहीसा खरपूस असा मीना भाजते तसा ब्रेड त्याला
नाही भाजता आला. सॅं डर्र्चे स आर्ि चहा घे ऊन त स फ्यार्र र्े ऊन बसला. त्याने त्याचा 65 inches, 4K Ultra
HD TV सुरु केला आर्ि Basketball match बघत खाऊ लागला.
खाऊन झाल्यार्र घरी र्फ न करू म्हिून त्याने र्फ न घेतला, पि ड कं अजूनही थ डं बधीर ह तं. छान गरम पाण्याने
आं घ ळ करून, fresh ह ऊन मग घरी र्फ न करूर्ात असं त्याने ठरर्लं.

आज रर्र्र्ार असल्याने कसलीच घाई नव्हती. त्याने टब बाथ घ्यार्चं ठरर्लं. पािी तर्ार केलं. सगळे कपडे
उतरर्ले आर्ि त्या टबात स्वतःला झ कून र्दलं. त्या गरम साबिाच्या पाण्यात त्याला खूप बरं र्ाटलं. अंगार्र काही
नसल्याने छान हलकं र्ाटत असार्ं असा र्र्चार त्याच्या मनात आला. मग अंगार्र उरलेली शेर्टची र्स्तू, त्याच्या
ब टातली अं गठी त्याला जास्तच जड र्ाटू लागली. त्याने तीही मग बाजू ला काढून ठे र्ली.
आता त्याला खरं च fresh र्ाटत ह तं. मेंदूची बर्धरता हळू हळू उतरत ह ती. ते गरम पािी त्याच्या body cells
charge करत ह तं. त्याची र्र्चारचक्ं सुरु झाली. 'आज आपला र्ाढर्दर्स आहे . आज खूप special र्दर्स आहे .'
असा त्याने र्र्चार केला आर्ि त त्याच्या आत्तापर्ंतच्या आर्ुष्याचा र्र्चार करू लागला. त्याला आधी त्याच्या
सगळ्या achievements आठर्ल्या. १० र्ी, १२ र्ीतलं घर्घर्ीत र्श, एका प्रर्तर्ष्ठत Engineering College मधे
र्मळालेली admission, राष्ट्रस्तरीर् Project competition मधला प्रथम क्मां क, MBA entrance मधे पर्हल्याच
प्रर्त्नात र्मळालेलं अचंर्बत करिारं र्श..MBA Finance आर्ि आता गलेलठ्ठ पगाराची न करी..त्याने र्र्चार केला,
'र्ाला म्हितात 'कमार्िं'!.. असंच लढत रार्हलं पार्हजे ..' मग त्याने आर्ुष्यातल्या अपर्शां चा र्र्चार करिं सु रु
केलं. त्याला काही सुचलंच नाही. र्फक्त खूप र्ेळा ठरर्ू न आपि र्नर्र्मतपिे व्यार्ाम करू शकल नाहीर्े आर्ि
gym ची र्फी र्ार्ा घालर्लीर् र्ाची थ डीशी खंत र्ाटली, एर्ढं च.
पि 'ही काही म ठी ग ष्ट् नाहीर्े. लर्करच पुन्हा सुरु करू' असा
र्र्चार त्याने केला. आर्ि gym ची र्ार्ा गेलेली र्फी तर त्याच्यासाठी
मुळीच म ठी ग ष्ट् नव्हती. हे स डून बाकी काही अपर्श त्याला
आठर्लं नाही. मग असेच मनात random र्र्चार आर्ि आठर्िी
र्ेऊन गेल्या... १०र्ीत ब डाव त आल्यामुळे बक्षीस म्हिून र्मळाले ला
त्याचा पर्हला computer आठर्ला. आर्ि त्यार्र मग सुट्टीभर
र्दर्स-रात्र कसे गेम्स खेळत बसार्च ..हे आठर्लं..
Engineeringमधे र्मत्रां बर बर प्यार्लेली पर्हली beer आठर्ली.
ऑर्र्फसमधून घरी र्ेताना त नेहेमी त्याच्या ipod र्र गािी ऐकत र्ेत . त्यातल्या एका गाण्याची tune त्याच्या
ड क्यात र्ाजू लागली. Facebook मधल्या त्याच्या 'Childhood' नार्ाच्या अल्बम मधला एक र्फ ट त्याला
आठर्ला..र्ा सगळ्या र्र्चारां चे अथव त्याला कळत नव्हते. मग त्याला emails check करार्ची इच्छा झाली म्हिून
त टब मधून उठला.
त्याला एक ‘New Mail’ र्दसला. त्याचं Payment direct deposit झाल्याची ती receipt ह ती. सर्र्ीप्रमािे त्याने
त ‘Payments’ folder मधे transfer केला. त्याचं घड्याळाकडे लक्ष गेलं. दु पारचे २ र्ाजले ह ते. आई आता
झ पली असेल हे त्याला जािर्लं. र्तला र्फ न करार्चा राहून गेला ह ता. त्याच्या उजव्या पापिीच्या कठड्यार्रून
एक पाण्याचा थेंब हलकेच खाली घरं गळला. त्याने स्खशातून रुमाल काढला. त्या चुरगळलेल्या रुमालाने त्याने त
गालार्र आलेला थेंब पटकन पुसला…
चैतन्य ख त. कुरळ्या केसां चा, गव्हाळ रं गाचा, मध्यम उं चीचा आर्ि र्पळदार शरीरर्ष्ट्ीचा हा एका क ळ्याचा
मुलगा. त्याने रत्नार्गरीत B.com केलं आर्ि आता मासे मारीच्या व्यर्सार्ात आहे . र्ाचे र्डील जरी क ळी असले
तरी र्ाने स्वतःच्या र्हं मतीर्र बाँकेतून कजव काढून एक छ टीशी ब ट र्र्कत घेतली आर्ि मासेमारीचा व्यर्सार्
सुरु केला. क ळ्यां ना त्या ब टीतून मासे मारी करार्ला पाठर्ार्चं आर्ि आलेले मासे माकेटमध्ये र्र्कार्चे हा त्याचा
धंदा. आज त्याच्याकडे स्वतःच्या ३ ब टी आहे त. हा लाटघर मधेच स्थार्र्क आहे . छान कौलारू घर, मागे नारळ-
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प र्फळीची बाग, ३ काजूची आर्ि २ आं ब्याची झाडं आर्ि घरासम र अं गिात एक म ठ्ठं जां भळाचं झाड. चैतन्यचं
लग्न काहीसं लर्कर, म्हिजे त २४ र्र्ां चा असतानाच झालं..
आज र्द. ७ माचव, २०१८ र जी ह्याचाही र्ाढर्दर्स. सकाळी ५ र्ाजता उठून चैतन्य आर्ि त्याची बार्क सु लेखा,
टे कडीर्रच्या दे र्ळात जार्ला र्नघाले. सकाळच्या त्या प्रसन्न र्ातार्रिात सूर्व नुकताच त्याला 'Happy Birthday'
wish करार्ला आला ह ता! सर्वत्र केशरी-र्पर्ळ्या क र्ळ्या र्करिां ची उधळि चालू ह ती. त्यातली काही र्करिं
चैतन्यच्या ड ळ्यां चे चटाचट मुके घेत ह ती. टे कडीच्या माथ्याशी असलेल्या दे र्ळात कीतवन चालू असल्याने टाळ,
मृदंु ग, र्चपळ्यां चे हळु र्ार, काहीसे अिष्ट् आर्ाज ऐकू र्े त ह ते. दू रर्रून र्ेिाऱ्र्ा मधुर बासरीचे स्वर त्यात
र्मसळले ह ते. पक्ष्ां ची र्कलर्बल सुरु ह ती. कळसार्र र्फडकिारा त भगर्ा, चैतन्यला खुिार्त ह ता. त्या
द घां च्या चालीला गती दे त ह ता. जसजसे ते माथ्याजर्ळ जार्ला लागले तसे ते टाळ मृदं ु गाचे आर्ाज िष्ट् ऐकू
र्ेऊ लागले. आजूबाजूला र्नलर्गरींचा र्ास दरर्ळत ह ता. दे र्ळात चैतन्यने एकदा खिखिीत घं टा र्ाजर्ली
आर्ि गिपतीसम र साष्ट्ां ग घातला. चैतन्यचं कपाळ त्या गार र्फरशीला टे कलं आर्ि त्याच्या आजूबाजूची प्रसन्नता
दु प्टीने र्ाढली..
खरं तर समुद्रर्कनारी राहिाऱ्र्ा ल कां ना समुद्राचं अप्रूप
नसतं.पि आज चैतन्यला समुद्रात र्भजार्ंसं र्ाटलं. सुलेखाला
पुढे पाठर्ून त समु द्रात गेला. काही र्ेळ मनस क्त प हून
झाल्यार्र त्याने मग डु ं बार्ला सुरुर्ात केली. र्ेिारी प्रत्येक लाट
त पाठीर्र घेऊ लागला. जिू ती प्रत्येक लाट त्याच्या पाठीर्र
शाब्बासकीची थापच दे त ह ती! सूर्व आता थ डा र्र आला ह ता.
काहीशा प्रखर पि तरीही खूपशा क मल अशा सूर्ाव कडे त्याने
पर्हले आर्ि नंतर ड ळे र्मटू न पाण्यार्र तरं गार्ला लागला. हे
सगळं चालू असताना त्याच्या मनात ना कुठला र्र्चार ह ता, ना
कुठली आठर्ि ह ती, ना कुठली र्चंता ह ती..
त र्फक्त आनंर्दत ह ता. स्वतःर्र आर्ि सभ र्तालच्या प्रत्येक ग ष्ट्ीर्र. २ तास मनस क्त डु ं बून झाल्यार्र त
घराकडे जार्ला र्नघाला.
घरी त्याच्या आर्डीचं क लंबीचं कालर्ि, पापलेट फ्रार्, दशमी आर्ि स लकढी असा बेत ह ता. घरी जाताना त्याने
माकेटमधून Payment collect केलं. ते ह तं समृद्धच्या biweekly paycheck च्या र्फक्त एक दशां श..
घरी आल्यार्र आजीने त्याला ओर्ाळलं. मग काकीने , मग सुलेखाने आर्ि मग आईने. आईने जेव्हा त्याच्या
कपाळाच्या मध मध म ठ्ठं उभं गंध लार्लं तेव्हा त्याचे ड ळे र्मटले गेले. त्याला जिू गिपतीला पुन्हा साष्ट्ां ग
घातल्यासारखं र्ाटलं. त्याने ड ळे उघडले. आईच्या ड ळ्यातला अर्भमान आर्ि ओसंडून र्ाहिारं कौतुक बघून
त्याच्या उजव्या ड ळ्यातून एका पाण्याच्या थेंबाने पटकन गालार्र उडी मारली! क िाच्या हे लक्षात र्ेऊ नर्े म्हिू न
त्याने स्खशातून रुमाल काढला आर्ि त्या पां ढऱ्र्ाशुभ्र, कडक इस्त्रीच्या रुमालाने भरकन ते पािी पुसलं..
त्या द घां च्यात र्फक्त एकच कार् ते साम्य ह तं. त्यां नी आत्तापर्ंत सारखेच श्वास घे तले ह ते..
•

सुशांत खोपकर

गुिी!
कधी कधी कुिीतरी र्ेतं तु मच्या आर्ुष्यात..र्फक्त तुमच्यार्र र्नव्याव ज प्रेम करण्यासाठीच! माझ्यासाठी असं
कुिीतरी आलं आपल्या चार पार्ां नी दु डूदु डू पळत... शेपूट हलर्त! तर मी मांडते आहे व्यस्क्तर्चत्र व्यक्ती
नसलेल्या एका व्यस्क्तमत्वाचं ...
ग ष्ट् सुरु ह ते मला र्ालचंद ला admission र्मळाली र्तथून. Government कॉलेजला admission,
सां गलीतल्या सां गलीत college एर्ढे मुद्दे बास ह ते आमचं सगळ घरदार खूर् व्हार्ला! कॉलेज सुरु झालं आर्ि
आठर्डाभरात आईने र्र्चारलं, "अप्ु कार् बक्षीस हर्र् गं तुला?" मी लगेच म्हिाले "कुत्र घेऊ दे ना मला एक!"
आता पुढचं जे संभार्ि ह तं ते आमच्या घरी अनार्दकाळापासून चालत आलेलं! अथाव तच, आईने लगेच नाही
मान्य केलं. आपल्याला कुत्र्ाची गरज नाही (गरज कशी नाही? आपि बंगल्यात राहत , मी कधी कधी घरी
एकटी असते आर्ि मुळात गरज नाही, र्फक्त माझी आर्ड म्हिून नाही का आिू शकत आपि?!), ती एक
जबाबदारी आहे (मी घेते), आत्ता म्हितीर्ेस ह आर्ि नंतर त्याचं काही करिार नाहीस (मनातून थ डं मान्य;
पि उत्तर ह तं 'तू मला आिूच नाही र्दलंस कधी कळिार तरी कसं मी काही करते का नाही ते !') अश्या सगळ्या
माह लात बाबा मनापासून माझ्या बाजूने ह ते हे मला मार्हती ह तं आर्ि दादा घरी नव्हता त्यामुळे आई एकटी
पडलेली. र्शर्ार् आपली प रगी बक्षीस म्हिून मागतीर् तर दे ऊर्ा असं र्ाटलं बहुतेक माझ्या माउलीला!
आर्ि finally मला ते तीन ग ड शब्द ऐकार्ला र्मळाले: आई म्हिाली ' बरं बाई! आि!' र्हं दी serial ची
र्डरे क्टर असते तर र्ा dilogue ला मी तीनदा repeat केल असतं ! दु पारी बाबां नी हळू च सुचर्लं, "आजच
आिूर्ा जमलं तर?" र्र्चार पटला मला आर्ि आम्ही द घे बाहे र पडल ही. थ डी श ध म हीम आधीपासूनच सुरु
ठे र्ल्यामुळे संध्याकाळी मी, बाबा आर्ि आमचं नर्ीन लॅब्रॅडॉर र्पल्लू घरी प ह चल !
इतका ग ड
ं स जीर्. छ टू सं बाळ माझं . र्पल्लू घराबाहे र ठे र्ार्चं हा र्नर्म बर बर नाही हे मी घरी प ह चार्च्या
आधीच ठरर्लं. मग गच्चीर्र ठे ऊर्ा रात्री र्ासाठीही माझं मन तर्ार ह ईना. र्तची आईपासून लां ब अशी
पर्हलीच र्ेळ असिार. घाबरून जाईल नं ती. मग र्तला आईची आठर्ि र्ेिार नाही अशी आमच्या घरात
र्फक्त एकच जागा ह ती - माझी ख ली!
ती माझ्या बर बर कॉटर्र झ पिार नाही र्ार्र आई आर्ि बाबा पि ठाम ह ते . पि मी खाली गादी घातली
आर्ि गादीच्या शेजारी ती झ पली तर? तेव्हापासून कार्मच माझ्या ख लीत माझ्या गादीशेजारी र्कंर्ा माझ्या
बेडखाली र्तला ध्रुर् ताऱ्र्ासारखं अढळ स्थान ह तं . र्तच्या र्ा जागेमुळे सकाळी उठलं की र्तच्या अंदाजाने
र्फूटभर पुढे पाऊल ठे र्ार्ची सर्र् लागलेली मलाही. पुढे job साठी मुंबईला गेल्यार्र ‘गुिी’ नव्हती बर बर
पि सर्र् मात्र नव्हती गेली !

एक द न र्दर्स झाले तरी माझं र्तच्या नार्ाबद्दल काही ठरत नव्हतं .. finally बाबां नी नार् ठे र्लं … ‘गुिी’…!
मी शाळे त असताना आमच्याकडे German shepherd ह ती आर्ि र्तचं नार् ह तं ‘गुिी’ … म्हिून बहुतेक
दु सरं कुठलं नार् आर्डतच नव्हतं आम्हाला. ठरलं final… ‘गुिी’!
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गुिी खूप हुशार ह ती. र्तला द न तीन र्दर्सां तच नार् कळलेलं स्वतःचं . त्यानंतरचा आठर्डा 'गुिी' म्हटलं की
ती कशी आपल्याकड बघते र्ाचं प्रात्यर्क्षक करण्यात आर्ि दाखर्ण्यात
गेला आमचा. "गुिी खरच र्कती गुिी आहे !" हा एक stapled dilogue
झाला पुढे आमच्या घरी. आम्ही बहुतेक र्तला 'shake hand' र्गैरे ग ष्ट्ी
र्शकर्ार्ला र्र्सरल तेव्हा. गुिीचं र्शक्षि शुद्ध मराठी माध्यमातून झालं!
आम्ही सगळे च (बाबा थ डे जास्तीच! ) र्तच्याशी ती एक मूक पाळीर् प्रािी
आहे हे र्र्सरून ब लत राहार्च . बाबां च्या 'चष्मा कुठ सापडे ना गुिे,
बर्घतलार्स का?' इथून पासून माझ्या 'गुिू, power electronics सुटेल
ना ग?' पर्ंत सगळ्या प्रश्नां ना गुिी सामथ्याव नं साम री गेली. र्ा सगळ्या
गप्ां मुळे असेल पि गुिा खूप ग ष्ट्ी र्शकली. भार्ा समृद्ध ह ती र्तची!
command कमी र्शकली (आम्ही कमी र्शकर्ल्या!), पि आख्खी र्ाक्यं
समजार्ची र्तला मस्त.
दात र्शर्र्शर्तात त्या phase मध्ये गुिी र्फक्त कार्ाव नुभर्ाचा तास चालू
ठे र्ार्ची घरी. कागदाचे र्कती छ टे छ टे तुकडे केले जाऊ शकतात,
कचरा र्ेळेत घराबाहे र नेला नाही तर घरभर कसा पसरला जाऊ शकत ,
बूट र्कती चार्ला की त्यातून आरपार र्दसार्ला लागतं हे सगळं करून बर्घतलं र्तने . आम्ही कुिी र्चडून 'कुिी
केलं हे सगळं ?' म्हटलं की मात्र चेहरा पाडून maximum र्बच्चारे expressions दे त खाली बघत बसार्ची.
र्र्र्र् बदलेपर्ंत र्रसुद्धा नाही बघिार मग तेव्हा.
थ डी म ठ्ठी झाल्यार्र ती गाडीर्र बसार्ला र्शकली आर्ि प्रचंड आर्डार्चं र्तला गाडीर्रून र्फेरी मारार्ला.
हुशार तर एर्ढी की कधी घेऊन जाऊ शकतात आर्ि कधी नाही हे पि पक्क मार्हती ह तं र्तला. आईच्या
आर्ि माझ्या कॉलेजला जार्च्या र्ेळेत अर्जबात हट्ट नाही करिार. पि अश्या ठरार्र्क र्ेळा स डल्या तर
घरातलं कुिीही बाहे र र्नघालं आर्ि हातात गाडीची र्कल्ली र्दसली की र्तचं त्या मािसार्रचं प्रेम उतू जार्चं .
घेऊन नाही गेलं तर परत र्े ईपर्ंत आपल्यालाच guilty र्ाटत राहील! पि बसार्ची मस्त गाडीर्र. पार्ातल्या
जागेत अलगद पि र्नर्ां त बसून र्फक्त त ड
ं बाहे र काढून heroine सगळीकडे र्नरखत बसार्ची. कधी कधी
तर र्ाटार्चं आपि driver आह त र्हचे . Truck र्कंर्ा म ठ्ठी गाडी आली शेजारून की मात्र लगेच मान आत
घ्यार्ची. घाबरट! कधी कधी मग पळार्चा मूड र्ार्चा र्तला. जास्ती िीडमध्ये कधीच नाही उडी मारार्ची
खाली, speed breaker ला गाडी हळू झाली की टु िकन उडी मारे ल आर्ि मग पळत र्ेईल बर बर.
पाहुिे आले कुिी आर्ि जर घाबरत असतील कुत्र्ाला तर मग र्तला गच्चीर्र पाठर्ार्ं लागार्चं . आधी माझ्या
ख लीत जाण्याचा option टर ार् करार्ची, नाहीच म्हटलं तर मग जार्ची र्र finally. पि मग अश्या र्ेळी बाहे रचं
मािूस जाण्याकडे खूप लक्ष असार्चं र्तचं . ते गेले की र्हचा मागच्या दारात दं गा सु रूच "आत घ्या मला .. गेले
ते !" लहान मुलां बद्दल मात्र थ डं उलट. ती कधीच कुिा लहान मुलार्र गुरगुरली नाही, पररिामी सगळ्या र्टल्यां ना
पि चां गलं खेळिं र्ाटार्ची ती. मग र्तची शेपूट ओढ, र्तचा घ डा बनर् असलं सगळं सुरु व्हार्ला र्े ळ
लागार्चा नाही. र्तचं ती पि ओळखून ह ती बहुतेक. कुिीही लहान मूल घरी आलं, की गुिी आप आप मागच्या
दाराजर्ळ जाऊन उभी रहार्ची! दार उघडलं की धुम्म पळू न जार्ची गच्चीर्र.
सगळ्यां च्या गप्ा ऐकण्यात प्रचंड इं टरे स्ट ह ता र्तला. प्रत्येक ख लीत आपली आपली जागा बनर्ून ठे र्लेली
र्तनं. बाबा कधीही म्हिाले, “गुिे, जागेर्र जा तुझ्या” की ही त्याच ख लीतल्या र्तच्या स्वघ र्र्त जागेर्र जार्ची!
त्यापुढे जर म्हिाले, "इथे नाही. तुझ्या खऱ्र्ा जागेला" तरच मग दाराजर्ळ जाऊन बसेल.

लहानपिीचे र्दर्स स डले तर खूप कमी संहारक कृत्य केली गुिूने! गादीर्र र्कंर्ा hall मधल्या गार्लच्यार्र
पार् द्यार्चा नाही हे पि madam ओळखून ह त्या. गार्लच्याची जागा बदलली आर्ि र्तला र्ार्ला जागा रार्हली
नाही की घुटमळत रहार्ची. थ डी जागा करून र्दली की त्यातून र्ाट काढून र्ेिार. एकदम नजकातसे !
बाबा र्तच्या टर े र्नंग बद्दल आर्ि र्तच्या गुिीपिार्र खूप खुश असार्चे कार्मच. अपर्ाद एकच… र्तचे 'ते' र्दर्स
… मग तेव्हा आमची heroine च रून पळू न जार्ची र्तच्या र्प्रर्करां बर बर! मग बाबां ची र्फुल र्चडर्चड.
र्तच्यार्र आर्ि आमच्यार्र पि! परत र्ार्च्या बाईसाहे ब तेव्हा बाबा र्तची शाळा घ्यार्चे . " अस जातात का
पळू न? लाज आहे का जीर्ाला तुझ्या?. मी दे त की तूला बघून चां गला" र्गैरे सुरु व्हार्चं बाबां चं. गैरसमज
नक त म्हिून एक द नदा मी बाहे र जाऊन बसलेलं आठर्त मला!
बाकी दादा आर्ि आईचा कुत्रं घरी आिार्ला मूळचा र्र्र ध असला तरी, गुिीची जास्त काळजी त्यांनीच घेतली.
र्तच्या पाण्याच्या कुंड्यात कार्म पािी पार्हजे असा दादाचा सक्त आदे श ह ता. र्तला र्र्फरार्ला घेऊन
जाण्यातही दादाच जास्त र्क्तशीर ह ता. आमच्या एका स्वर्ंपाकाच्या काकूंच्या प ळ्यां र्र गुिीने जाहीर
बर्हष्कार टाकलेला. र्ास्तर्र्क चां गल्या प ळ्या करार्च्या त्या पि गुिीला नाहीच आर्डल्या त्या. त्यांच्या प ळीत
थ डा जरी काळा तुकडा र्दसला तर बाहे र काढून ठे र्ार्ची गुिी र्तच्या कुंड्यातून! त्यां नी र्ैतागून काम स डिं
पुरेसं त्रासदार्क झालं ह तं माझ्या आईसाठी!
कुिी काही खात असेल तर त्याच्या घासाकडे बघार्चं नाही हे एक बाबां नी र्तला र्दलेलं खास training. चुकून
बघत बसलीच तर बाबा र्फक्त म्हििार "कुठे बघार्चं ?" madam लगेच खाली मान घालतील र्कंर्ा
दु सरीकडे च कुठे तरी बघतील.
म्हातारी झाली तशी तब्येतीला जपून राहार्ला लागली गुिा. थंडीच्या र्दर्सात अंथरूि घालून दे र्ाले
expressions द्यार्ची आर्ि अंगार्र घातलेली र्तची छ टू ग धडी सकाळी उठे पर्ंत नीट जपार्ची!
प्रत्येक र्कस्सा सां गण्याज गा आहे र्तचा. र्कती सां गू!
पुढे जेव्हा खूप आजारी पडली आर्ि डॉक्टरनी सां र्गतलं, नाही काही इलाज आता र्ाला तेव्हाही मी भारतात
जाईपर्ंत तग धरलेला र्तने.
गुिी नाहीर्े आता. गच्चीच्या छ ट्याश्या स्खडकीतून आमची र्ाट बघत बसिारी गुिी, आमच्यातलं कुिी घरी
र्ेताना र्दसलं की र्फुल िीडने गच्चीर्रून खाली पळत नाही र्ेिार आता, आलं की उडी मारिार नाही अंगार्र,
र्कती miss करते मी र्तला!!! २४ र्डसेंबर २०१५ ला गुिू गेली आम्हाला स डून. तेव्हापासून ठरर्त ह ते
र्तच्याबद्दल र्लहार्चं . हा त्यातलाच एक प्रर्त्न!
•
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ज्यां च्यामुळे मला अमे ररकेच्या भू मीर्र र्शर्काव्य गार्ला र्मळाले त्या काँटनच्या महाराष्ट्र र्मत्रमं डळाला र् त्यां नी र्ेथे
सुरु केले ल्या मराठी शाळे ला

णवनम्र अणिवादन
मनापासून अणिनं दन करतो मी
महाराष्ट्र णमत्र मंडळाच्या कायथकर्त्ाांचं
सातासमुद्रापार अमेररकेत चालू केलंय र्त्ांनी
महान कायथ माय मराठीच्या समृद्धीचं, संवर्थनाचं
आदरिीय अजयजी, णमणलंदजी, राजीवजी
झटतायत र्त्ासाठी णकतीतरी वषथ
माय मराठीवरचं र्त्ांचं प्रेम पाहून
होतोय खूप खूप हषथ
राणर्काताई, दीपाताई, क्रांतीताई, िावनाताई
वाखािण्याजोगी आहे सवाांची तळमळ
खूप आनं द झाला पाहून, अमेररकेच्या िूमीत
फुललेलं माय मराठीचं कमळ
महाराष्ट्र संस्कृतीचं णदव्य दशथन घडलं
अमेररकेतल्या णशवजयंतीला
खूप खूप र्न्यवाद दे तो या सेवािावी सवथ टीमला
व या शाळे त मुलांना पाठविाऱ्या सवथ पालकवगाथला
प्रसन्न सरांच्या णशवरायांच्या गोष्ट्ी ऐकून
अगदी प्रसन्न झालं मन
महाराष्ट्राच्या या अमृतपुत्रांनी अपथ ि केलंय
आपल्या मायबोलीसाठी तन, मन, र्न
र्त्ांच्या अणिनं दनार्थ अपथ ि करतो र्त्ांना हे काव्यसुमन

•
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जैचई

कुठे तरी स्स्मता पाटील जाऊन तीस र्र्े झाली हे पार्हलं आर्ि चटकन मला जैचईची आठर्ि झाली. १९८६ च्या त्याच र्डसेंबर
मर्हन्यात ती सुद्धा आम्हाला स डून गे ली.
पुण्याला लहानपिी र्ाड्यात राहार्च र्तथे आमच्या शेजारी एक ज शी कुटुं ब ह तं . माझे आजी-आज बा र्ां च्या र्र्ाचे पपा आर्ि
जै चई आर्ि त्यांची चार मुले (साधारि माझ्या आईच्या र्र्ाची) जर्ा, मीना, चारू आर्ि र्करि. जै चई म्हिजे थ डक्यात 'जर्ाची
आई'. माझ्या आई-र्र्डलांचं र्शक्षि तसं बे ताचं , त्यात मराठी त्यां ची मातृ भार्ा नसल्यामुळे नुसती ऐकून ब लार्ला र्शकले ली. पि
नर्शबाने म्हिा र्कंर्ा र् गार् ग म्हिा माझ्यार्र मराठीचे उत्तम संस्कार घडर्िाऱ्र्ा ज शी कुटुं बाचा मी आर्ि माझी बहीि एक
अर्र्भाज्य घटक झाल ह त . माझं त्या घरचं नार् 'र्पल्लू' (आता नातर्ं डं सुद्धा र्पल्लू काका म्हितात, म्हिजे बेबी नंदा र्गैरे
तसं!). त्यां च्याकडच्या TV मुळे साप्तार्हकी र्फेम भक्ती बर्े ते स्टार टर े कचा कॅप्ट्न ककव आमच्या दृष्ट्ीस पडले . तसेच पुलं, र्पु,
भीमसेन ज शी, र्संतरार् दे शपांडे र्ां च्या कलाकृतीचा पररचर् झाला. माझ्या र्ाचन-संगीताच्या छं दाचा पार्ा इथेच रुजला.
तर मी सां गत ह त जैचई बद्दल. उर्ा ज शी (आधीची बकुल रे गे ) र्तच्या नार्ासारखीच अगदी र्नरागस, भ ळी, बालमनाची.
एखादी ग ष्ट् हरर्ली की 'टपूदेर्ी टपूदेर्ी अमुक तमुक पटकन सापडू दे ' असं ती म्हिार्ची ते आता गं मतीचे र्ाटते . आता
कदार्चत मी र्तला आजी सारखी ह ती असं म्हिेन कारि आम्ही र्तला संब धार्च दे खील एकेरीत. पि ते व्हा नकळत का ह ईना
गु लजारचे शब्द आम्ही पाळत ह त 'प्यार क प्यारही रे हने द , क ई नाम ना द '. माझ्या बर्हिीर्र र्तचा अर्धक लळा. अगदी
कुठलाही पदाथव मार्गतला की न कुरकुरता करून द्यार्ची. मग ते थार्लपीठ अस की दाण्याचा लाडू. प ळी ऐर्जी र्तला भाकरी
जास्त र्प्रर्. तसेच चॉक ले ट सुद्धा. फ्रीझ नव्हता तर बर्फव आिून दू ध-क क पार्डर र्ापरून एकदा कॅडबरी केल्याचं ओझरतं
आठर्तं .
लाल र्मरच्या-हळकुंड, भाजिीचं पीठ दळार्ला आम्ही आनंदाने र्तच्यास बत कुठल्यातरी ठरार्र्क र्गरिीत जार्च .
रथसप्तमीला दू ध उतर्िे, र्सुबारसला गार्ीला खार्ला दे िे, तु ळशीचे लग्न र्ा सगळ्यात ती आम्हाला सामील करून घ्यार्ची.
मी ५-६ र्र्ां चा असताना 'आपल्याकडे सुद्धा गिपती बसर्ार्चा' असा हट्ट धरला आर्ि 'म्हित र् तर बसर्, मी सां गते कार्
कार् करार्चं ' असं माझ्या आईला धीर दे त र्तने सगळं रीतसर करर्ू न घेतलं . दु र्ाव र्नर्डार्ला आर्ि द रा न र्ापरता दु र्ेच्या
पातीनेच जु डी बां धार्ला मी र्तच्याकडूनच र्शकल . रामशास्त्री, रामराज्य, शे जारी असे जु ने प्रभातचे र्चत्रपट लागले की हमखास
ती आम्हाला घे ऊन जार्ची. अनंतचतु दवशीला मानाच्या पाच गिपतींचं दशव न घ्यार्ला तीच आम्हाला लकडीपुलापाशी घे ऊन
जार्ची.

साधारि ८३-८४ च्या सुमारास र्तला पॅरालीसीसचा अटॅ क आला. र्तनं कुिाचं कार् र्ाकडे
केले ह ते मला अजू न कळत नाही. घरच्यां नी, र्तन्ही मुलींनी खूप छान सां भाळलं . पि
शे र्टी परार्लं बत्व आल्यामुळे कधी कधी र्तची र्चडर्चड व्हार्ची. स्वतः भाकरी थापिं
आर्ि मुलींना सां गिं, शेर्टी कुठे तरी जािर्िारच ना? २-३ र्र्े अशीच गेली. र्डसेंबर ८६
ला मी दहार्ीत ह त . र्गाव त एकदा र्नर प आला कुिीतरी घ्यार्ला आलं र्. आर्ुष्यात
पर्हल्यांदा कुिी जर्ळचं जाण्याचा प्रसंग. घरी र्े ऊन र्तचा दे ह पलं गार्र पार्हला आर्ि
रडू आर्रे ना. आज र्लर्हताना सुद्धा ते च ह तंर्.
तीस र्र्ं उलटली खरं र्ाटत नाही. आईच्या त ड
ं ू न कधी कधी आपसूक र्नघतं , जैचईने असं करार्ला र्शकर्लं . पॉपकॉनव करताना
र्तच्यास बत केलेल्या ज्वारीच्या लाह्या आठर्तात. गिपतीला दु र्ाव काढताना अजू न जुडी बां धार्ला द रा र्ापरत नाही. गिपतीला
आर्डे ल की नाही ते मार्हत नाही, पि र्ाटतं र्तला आर्डलं नसतं . मग दु र्ेच्या पातीनेच बांधलेली जु डी गिपतीला र्ार्हली जाते .
•
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Colorful Egg-shaped Cakes for your Little Bunnies!
Little kids are thrilled to eat food that are shaped in fun shapes and colored in different
colors. Be it chapatis cut in little butterflies, pancakes shaped like cars or cakes shaped like
eggs!
Step 1 – Saving Egg Shells.
To bake in actual egg shells, first you need to start
saving eggs shells. If your household consumes a lot
of eggs, it will be easy for you.
1. When you need to use egg for cooking, remember
to carefully poke on top of the egg with a skewer
back of a spoon to make a small opening big enough
to let the egg whites and yellow to come out. Be
careful not to crack the rest of the Egg.
2. Then wash the shells thoroughly and soak them in
salt water for ½ hr or so.
3. Dry the shells and store them in empty egg cartons.
This way they are protected. You can store the
cleaned and sanitized egg shells for months. I would
say have about 15-20 shells ready to go before you
want to make the egg shape cakes.
Step 2 – Prepare Egg Shells for baking
Use a mini cupcake pan to put the egg shells in. You could make use of aluminum foil to make
sure the egg shells stay in place and do not tilt. Keep this set up ready so you are ready to
pour as soon as the batter is ready.
Step 3 – Make sponge cake batter.

•
•
•
•

Quick and easy way is to use store bought white cake mix for this purpose. However, I love the
sponge cake recipe as given below. If you are baking with kids, you can have them measure
ingredients etc to make it a little fun for them.
Italian Sponge cake – (This recipe is combination of various recipes found online)
120 grams granulated sugar
4 extra large eggs – (Make sure the eggs are at room temp. Separate egg yolk and egg white
for extra fluffiness )
a pinch of salt
1 teaspoon grated lemon zest

•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 teaspoon Vanilla extract
120 grams cake flour
INSTRUCTIONS
Take the eggs out of the refrigerator ahead of time as the eggs need to be at room
temperature. You may also soak them for a few minutes in warm water.
Preheat the oven to 325 degrees F.
Separate the egg whites and egg yolks
Put the eggs yolks, sugar, salt, and lemon zest and vanilla extract in a bowl.
Beat the eggs until very fluffy and pale yellow (about 15/20 minutes on medium/high speed if
using a stand mixer or a hand mixer).
Beat the egg whites till they are very airy and form stiff peaks.
Sift the flour on top of the egg mixture, a little at a time, and fold it gently with a wooden
spoon.
Gently fold in the egg whites. The air incorporated in Egg whites will make sure the cake is light
and spongy.

Step 4 - Color batter and pour and bake
1. Divide the cake batter in 3 small bowls. Add food colors of your choice in each bowl to make
colored batter. You can mix very gently so the airy texture of batter stays. You could make
the batter 1 uniform or mix slightly to keep marble effect.
2. Pour the colored batters in 3 different pastry bags (or a zip lock bag) Cut the corner and
pour little quantities at a time in the egg shells.
3. Make sure the eggs are only filled 3/4th leaving room for the batter to rise.
4. You could make 1 colored eggs or multicolored eggs by alternating the colors.
5. Bake for 20 minutes or until a toothpick inserted into the center comes out clean. It is quite
possible that the cake batter will ooze out while baking. No worries! The cake scraps are as
delicious as the cake itself.
6. Take the muffin pan out of the oven and let them cool completely.
7. Once the shells are cooled completely, peel the eggs gently to reveal the beautifully covered
egg shaped sponge cake. Peel the egg shell carefully and enjoy the cakes!

•
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गझलकार सुरेश िट
मािसां च्या मध्यरात्री र्हं डिारा सूर्व मी;
मार्झर्ासाठी न माझा पेटण्याचा स हळा.
र्कती साध्या स प्या र्ाटतात र्ा ओळी समजार्ला पि र्कती प्रगल्भ आहे त.
नाही ?
र्ाचल्यानंतर र्कती तरी र्ेळ रें गाळत राहत हा शेर माझ्या मनात. खरं च हा
जादु ई गझलकार सूर्ाव सारखा माझ्या मनाच्या मध्यरात्री तळपत रार्हला.
कुमारभारतीत भटां ची कर्र्ता ह ती,
गे मार्भू तुझे मी र्फेडीन पांग सारे ।
आिीन आरतीला हे चंद्र सूर्व तारे ।
तेव्हा र्ा कर्र्तेची डे प्प्थ कळली नाही, पि टीनेजरी र्र्ां मधून बाहे र पडले तेव्हा हळू हळू भटां च्या प्रत्येक कर्र्तेची
ओळख व्हार्ला लागली. अक्षरशः भटां ची प्रत्येक गझल एक मास्टरपीस र्ाटत गेली. आर्ि र्ा तरल कर्ीने माझ्या
मनार्र कार्मचा ठसा उमटर्ला. खालच्याही ओळी र्ाच धाटिीतल्या. र्कती तरुि रक्त सळसळ करार्ला
लार्िाऱ्र्ा आहे त. स्फूती दे िाऱ्र्ा तर आहे तच, पि खडबडून जागं करिाऱ्र्ाही आहे त.
मराठ्या उचल तुझी तलर्ार
एर्कची उचल तुझी तलर्ार
शपथ तुला — आईच्या दु धाची
घेउ नक माघार, मराठ्या....
तारुण्याच्या पर्हल्या पार्रीर्र असताना तर भटां ची प्रत्येक गझल माझ्या मनातल्या अब ल शब्दां चं प्रर्तर्बंब
र्ाटार्ची. प्रत्येक शेर जिू माझ्या मनात ड कार्ून तर र्लर्हलेला नसार्ा असं र्ाटार्चं ! भटां च्या शब्दां त चपखल
बसार्ी इतकी उच्च माझी भार्ना नक्कीच नाही, पि का क ि जािे , भंगलेल्या भार् भार्नां चा अभंग आरसा ह ती
ही गझल. आता हाच शेर बघा ना;
'क र्ळ्या लार्ण्यगंगेच्या र्मठीमाजी बुडाल ,
बार्रे पाते र्जर्ाचे काप-र्ा श्वासात हाले'.
'क र्ळ्या लार्ण्यगंगेच्या' हे शब्द र्कती समपवक आहे त. नाही ? क र्ळे पिा तर आहेच, पि 'गंगेचं र्नमवळ, स ज्वळ
पार्र्त्र्ही आहे . भटां नी प्रत्येक भार्नेला र्कती तरल शब्दां त सां र्गतलंर्. उच्चक टीच्या प्रेमाची भार्ना असार्ी तर
अशी.
तरुि आहे रात्र अजुनी, राजसा र्नजलास का रे
एर्ढर्ातच त्या कुशीर्र, तू असा र्ळलास का रे
ही कर्र्ता मार्हती नसली तरच नर्ल. कर्र्ता र्ाचताना असं र्ाटतं र्कती र्ाहत र् शंगार रस र्ा कर्र्तेतून. पि
खरं तर ही कर्र्ता भटां नी एका धारातीथी पडलेल्या तरुि सैर्नकाच्या पत्नीसाठी र्लर्हली आहे . मृत्युशय्येर्र
र्नजलेल्या र्तच्या पतीला ती र्र्नर्िी करत आहे असा र्ा कर्र्तेचा गूढाथव आहे . आपि कधी प्रे मभार्नां ची इतकी
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ख ली गाठली असार्ी का? हे र्फक्त भटां नाच जम ! तूताव स तर आपि कर्र्तेचा गूढाथव समजून घेण्याचा व्यथव प्रर्त्न
करार्चा आर्ि हृदर्ातून र्ाहर्ा द्यार्ची.
काही र्दर्सां पूर्ीच भटां ची एक कर्र्ता ऐकली. ती संगीतबद्ध केलीर्े हृदर्नाथ मंगेशकरां नी आर्ि गार्लीर्े लता
मंगेशकरां नी. कार् र्त्रकुटी जुळून आलीर्े. कर्र्तेतला एक शेर आहे ,
"मग माझा जीर् तुझ्या र्ाटे र्र र्िर्िेल,
अन् माझी हाक तुझ्या अंतरात हुरहुरे ल..."
आता र्ाची सुरुर्ातच पहा ना. त्या 'मग' शब्दाच्या आधी जे काही सुप्त आहे ते कळार्ला काही मागव नाही आर्ि
तेच मनात ट चत राहतं आर्ि ही कर्र्ता र्ाचकाच्या मनात घर करून बसते . एकमेर्ार्द्वतीर् र्ाटत हा शेर मला.
आपि गूढाथाव पासून पुन्हा अनर्भज्ञच.
प्रत्येक कर्र्ता ही अर्र्ष्कार आहे . त्यात मनात र्ेिाऱ्र्ा असंख्य, अगर्ित भार्नांचा र्चत्रि आहे . तुमच्या माझ्या
सारख्या तरल मनाच्या मािसां ना भटां नी र्कती आनंद र्दलार् सां गता र्ेिार नाही. प्रत्येक शेर हा उत्कट शेर्टाकडे
जात . आता खालचाच शेर बघा ना. अशी तुमचीही झाली असेल कधी स्स्थती. दु सऱ्र्ा ओळीत हा शेर मनाला त डून
टाकत . अधवर्ट शेर्टाचं काहूर मनात ठे ऊन.
एक रान श्वासां चे एक रान भासां चे,
र्भरर्भरे कुण्या रानी र्र्द्ध पाखरू माझे
भटां ना मी कधी कुठे पार्हलं नाही ना कधी भेटण्याचं भाग्य लाभलं. र्ाईट र्ा ग ष्ट्ीचं र्ाटतं की त्यां ना मी कधी
माझ्या मनात त्यां च्यार्र्र्र्ी असलेला आदर पत्राद्वारे का ह ईना सां गू शकले नाही. माझ्या आर्ुष्यात कर्र्तेची ग डी
लार्िारे भटच. मराठी सार्हत्याबद्दल आकर्वि र्नमाव ि करिारे ही तेच. माझ्या सारख्या मराठी मनाच्या श्र त्यांसाठी
र्कती काही दे ऊन गेलेत सु रेश भट. एकटे पिात, स बतीला गझल दे ऊन गेलेत. भार्गीतं दे ऊन गेलेत. आर्ि न
र्र्सरता उल्लेख करण्यासारखं मराठी अर्भमान गीतही दे ऊन गेलेत. र्फक्त गरज आहे माझ्या तुमच्या सारख्यां नी
भटां ची ही गझलेची ज्य त तेर्त ठे र्ण्याची.
सूर्व केव्हाच अंधारला र्ार ह
र्ा, नर्ा सूर्व आिू चला र्ार ह
•

माणननी दे शपांडे

मी पाणहलेला संिा मामा
माझं आज ळ पंढरपूर तालुक्यातील म डर्नंब. आई नेहमी र्दर्ाळी र् उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये आज ळी घेऊन
जार्ची. आज ळी गेल्यानंतर खूप खूप मजा र्ार्ची. आजी नेहमी नर्ीन पदाथव करून आम्हाला प टभर खाऊ
घालार्ची. आजी एकटीच असार्ची म डर्नंबला, र्तच्या स बत म्हिून संभा मामा असार्चा.
संभा मामा हा माझ्या धाकट्या मामाचा र्गवर्मत्र. हा सं भा मामा अपंग ह ता. म्हिजे र्दसार्ला धड-धाकट, उं च,
सार्ळा, कुरळे केस, दाढी व्यर्स्स्थत केलेली, पि त हाताने अपंग ह ता. त्याचा एक हात काम करत नव्हता.
त्याच्या एका हाताला प र्लओ झाला ह ता. त र ज सकाळी आमच्या घरी र्ार्चा. घरी आल्यानंतर आजी त्याला
चहा करून द्यार्ची. मग त आजीला बाहे रून भाजी आिून दे िे, र्करािा, और्धे आिून दे िे अशी छ टी म ठी
सर्व घरातील र् बाहे रची कामे करून द्यार्चा.
एके र्दर्शी मी माझ्या आईला त्याच्याबद्दल र्र्चारले की आई त र ज आपल्या घरी का र्ेत आर्ि आजीला
मदत करत . तेंव्हा आई म्हिाली की त्याला आई नाही.
त्याची आई लहानपिी दे र्ाघरी गेली आर्ि त्याला सार्त्र
आई आहे . ती त्याला खूप त्रास दे ते. आजीला त त्याच्या
आईच्या रूपात पाहत . त तीस र्र्ां खाली B.A., M.A.,
B.Ed. ही झाला ह ता. त शाळे मधे र्कंर्ा बाँकेमधे ,
चपरासी र्कंर्ा र्शक्षक अशी न करी श धत ह ता. त र ज
सकाळी आल्यार्र आई र्र्चारार्ची, “संभा झालं का रे
काम? र्मळते का न करी, कुठे क िी ओळखीचं मािूस
काम करतंर् का तुझं?” त र ज सां गार्चा, “आज
बाँकेमध्ये गेल , interview र्दला, उद्या इकडे जािार आहे
बघू कार् ह तं र्”.
त आम्हाला बाहे र घेऊन जार्चा. सर्व गार्ामधे आमची ओळख सुरेखाची मुलं आहे त अशी ओळख करून
द्यार्चा. खूप र्दर्स त्याला न करी र्मळत नव्हती. त र्र्ामधे आला ह ता. त्याची आई लग्नासाठी मुली श धत
ह ती. न करी नाही, पैसे नाही तरी लग्न करिार असे म्हटल्यार्र मलाच दहा र्र्ां ची असताना प्रश्न पडार्चा की
र्ाचे कसे ह िार? जे क िी चां गले ल क त्याच्या सहर्ासात ह ते त्यां नी जी काही छ टी-म ठी मदत केली असेल
ती त्याची कमाई. माझ्या आजीला चार मुलं र् चार मुली. माझा म ठा मामा इं र्जर्नअर ह ता र् contractor
असल्यामुळे म ठ्या गार्ात घरां ची buildings त बां धत असार्चा. मग एके र्दर्शी आजीने संभा मामाची
काळजी व्यक्त केली तेव्हा मामाने त्याचा र्मत्र डॉ. अबक हा ज त्याच गार्ामधे ह ता त्याच्याकडे र्र्नंती करून
संभा मामाला किाउं डर ची न करी लार्ून र्दली. मग त र ज कामामध्ये व्यस्त झाला.
र ज र्ेिारा संभा मामा काही काही र्दर्सां नी आमच्या घरी र्ेऊ लागला. तरीही त मदत नेहमी करार्चा.
अर्तशर् कष्ट्ाळू , दर्ाळू , बुद्धीमान र् समंजस ह ता. काही र्दर्सां नी त्याचे लग्न झाले. प्रत्येक र्दर्ाळी र्
उन्हाळ्याच्या सुट्टीला गेल की त्याची भेट व्हार्ची र् त्याच्याबद्दल सर्व ऐकार्ला र्मळार्चे . त्याची बार्क ही हुशार
र् चतुर ह ती. तीही त्याला खूप कामे सां गार्ची, त्याच्याशी भां डार्ची. काही र्दर्सांनी त्याला मुले झाली. त्याला
बाँकेमधे न करीही लागली ह ती. मग बाहे रील चां गल्या र्ाईट ल कां च्या संगतीत राहून त्याला व्यसन लागले. त
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चां गला मािूस ल प पार्ून राक्षसी र्ृत्तीकडे जाऊ लागला. त्याला काही र्दर्सां नी र्ेड लागले. असा त संभा मामा
आताही माझ्या स्मरिात आहे . संभा मामाने आमच्या कुटुं बाला सुखात-दु ःखात खूप मदत केली. त अजूनही
माझ्या र् माझ्या भार्ंडामधे म ठ्या मनाचा मािूस म्हिूनच ओळख र्टकर्ून आहे . त्याने माझ्या मनामधे जी
त्याची स्वतःची जागा र्नमावि केली आहे ती कधीही पु सट ह िार नाही. त्याने मला मदत करिे , र्नष्पाप प्रेम
करिे, स्वाथाव र्र्ना काम करिे हे जे सर्व अंगगुि दाखर्ले ते मी कधीही र्र्सरू शकिार नाही. आपल्यालाही
संभा मामा आर्डे ल अशी अपेक्षा करते .
•

मयुरा कापसे

My Son the Rock Star – An Immigrant's Diary
It was late afternoon in our suburban Detroit home. As I walked down the stairs from my
bedroom I heard the familiar beginning of “Hallowed be thy name” by Iron Maiden, “I’m waiting
in my cold cell when the bell begins to chime….” And then came the guitar harmony with the
notes I had heard hundreds of times before. For some reason the sound of the guitars seemed
richer for the cheap PC speakers the CD was being played on. I walked towards the den to
look and there he was, my sixteen year old son playing along note for note. I stood transfixed
in the doorway watching his fingers flying over the fretboard of the inexpensive Ibanez we had
bought for him a few months ago. Not a particularly rare occurrence in these United States the
land of sex, drugs and rock and roll but we, my wife and I are immigrants from India. A group
more known for doctors, IT professionals, motel owners and spelling bee champions! As far
as music goes, India evokes the vision of sitar music made famous by the great maestro Ravi
Shankar referred to as the godfather of world music by George Harrison. Then there is Indian
classical music with its extremely long renditions with subtle variations, definitely an acquired
taste. Finally there is Bollywood music with its simple rhythms and high pitched female voices
so popular in ethnic restaurants.
We did not emigrate from the land of our ancestors to escape persecution or conflict or lack of
opportunities which seems to be a common theme for most immigrants since the pilgrims first
landed on Plymouth Rock. In the India we grew up in going abroad for whatever reason was
just one of the things people did. “Foreign Returned” was
often touted as a qualification and could mean anything
from a short sightseeing trip to Sri Lanka all the way to
having spent several years working in the US, UK, Japan,
Germany or Australia. The only dramatic event of our
journey was the encounter with the visa officer at the
American consulate in Bombay (as it was still called in the
80s). We came as students with undergraduate degrees
to attend graduate school, me in Texas and my wife,
actually fiancée at that time, in Milwaukee. We supported
ourselves mainly through assistantships so no student loans! My wife to be graduated with a
Masters in Computer Science from Marquette University and we got married the same week
in Fond Du Lac, WI. The happenings at the wedding are a whole nother story which I will get
into a little later. She moved to Texas where I was going to graduate school at Texas A&M –
home of the fighting Aggies. My wife found a job with the Texas Transportation Institute which
was on the university campus. With my assistantship and her salary we lived in relative comfort
in the small university town of College Station, TX.
We decided to start a family and within a year of our marriage my wife was pregnant with our
first child. Not a very common situation amongst the community of students’, especially Indian
students, so we did feel a little out of place, but most of our friends showed great care and
compassion. I had to trade in my motorcycle for a used Peugeot and a diesel one to boot. It
was a rather strange choice given the fact that there was only a couple of gas stations that
even sold diesel in College Station, but the nice family we bought it from took off an additional
$200 when we told them about the pregnancy and the fact that a motorcycle was our only
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mode of transport. I read somewhere that the only tragedy about Canada is that they could
have had American technology, British culture and French food; instead they ended up with
American culture, British food and French technology! After owning that car I get the part about
French technology, it wasn’t a bad car but the mechanical engineer in me was not too
impressed with some of the design choices. The car served us well, it had a manual
transmission so my wife learned to drive “stick shift” and the other benefit was that we did not
get too many requests for borrowing the car from friends. We even got rear ended by a young
lady who caused some cosmetic damage but her insurance paid us almost half of what we had
paid for the car in the first place. We were pleasantly surprised by the eagerness of the
insurance adjuster to give us the money because we had not yet been exposed to the litigious
nature of American society. Later on we were told that we could have gotten a lot more out of
the accident given that my wife was very pregnant but as they say, no harm no foul.
What I remember today about that time are the Lamaze classes, our daily lunches together
and our navigating through the totally alien experience of a pregnancy in an alien land with
practically no family support. Back home in India my mother was running her own maternity
hospital and my wife’s family also had uncles and aunts that were gynecologists and surgeons.
Coincidentally my sister-in-law was also going through a pregnancy in India at that time and
we were kept updated about her experiences through phone conversations, letters, and mailed
photographs. Yes that was just before the internet and digital photography and more than a
decade before social media. The correspondence from home describing the various Hindu
rituals and ceremonies that go with a pregnancy used to leave us a little depressed but we had
made our bed and we had to lie in it! My mother-in-law, bless her heart, made the long trip
from India and arrived a few weeks before the due date to help us with the pregnancy. Our son
was scheduled to arrive in this world on or around Christmas day, we always knew it was going
to be a boy which was confirmed by the ultrasound and all the other tests based on
conventional wisdom. If the baby is carried high it is a boy, if the mother has a craving for spicy
food it is a girl, etc. He dragged his feet through Christmas
and through New Year’s Eve, and finally made an
appearance in the first week of January just a day before
the doctor scheduled an appointment to induce. He was
born at 5 in the early morning after making us stay up all
night. It was a harbinger of what we were destined to
experience all through his high school years and beyond.
He was born with a Texas sized personality but not a Texas
sized stature. We named him Ameya which means
boundless or infinite in Sanskrit, an ancient language that
most Indian names originate from. In hindsight we should
have looked up the word for boundary-less and used that instead because he never respected
boundaries growing up, not the ones that were important to us at any rate, a marked contrast
from his twin sisters that were born 8 years later, so we have experienced both ends of the
spectrum which has given us a more philosophical perspective in the raising of children.
So this is Ameya’ s story as a first generation American and our story as immigrants who have
chosen to make our life in this great country. It is not an inspirational tale of success nor a
tragic tale with the purpose of evoking sympathy from the reader or even a humorous account
about “Life in these United States” but it embodies the quintessential American platitude of
“you can be whatever you want to be”. At its best it provides a different perspective to “crazy

Asian parents” who are not satisfied with their own demonstrated successes as immigrants but
want to manage their children's’ lives to be even more successful and at its worst it is a
chronicle of Ameya’s journey so far as a budding musician who is willing to risk a comfortable
middle class life to pursue his dreams. The certainty of the achievement of a middle class
lifestyle is based on the examples of his contemporaries that have pursued more “sensible”
career paths such as medicine, engineering, law, management, etc. and have achieved
financial independence in their early 20s. Notwithstanding the constant barrage from the
experts that the American dream has become unattainable for a lot of people, it is still quite
within reach especially for kids of Indian immigrant parents. The risk, as I see it, is in the
achievement of a sterile suburban lifestyle which we seem to have accomplished – a steady
well-paying job, a single family home in the suburbs, employing the television as one's window
into “American life”, the annual vacations and looking forward to retirement.
I often wonder about the nature versus nurture question when it comes to the path Ameya has
chosen. My wife is of the firm opinion that his choice was primarily driven by the nurturing I
provided and the micro-messages I transmitted during his growing up. It is worth mentioning
at this point that I have been endowed with meager talents when it comes to music, which I
will get into in one of the subsequent chapters, which may be in part responsible for my
concentration on the development of the musical side of my son’s personality growing up. My
rationale was that he exhibited above average talent in music as a child and was at the shallow
end of the pool when it came to sports or extracurricular academics so the smart thing was to
focus on enhancing his strength area rather than push him to conform to the path that many
of our friends’ children were taking. I remember hearing a discussion on the radio about a book
called “Friday Night Lights: A Town, A Team, A Dream” based on high school football in
Odessa, TX. The analysis of one of the participants in the discussion was that the book
highlighted the desire of fathers to live vicariously through their sons and push them to achieve
the dreams that they themselves could not. I admit I never actually read the book but the idea
is not exclusive to that particular book. We often see our
children as copies of ourselves and want to control their lives
and direct them to emulate our successes and steer them away
from our failures. I never in my wildest dreams saw myself as
being any kind of professional in the music industry which
debunks the “Friday Night Lights” theory right of the bat. I have
heard many people say that one should follow one’s passion
and I believe it to be true but the problem is most people don’t
have a passion that they are willing to risk their life on. So when I was confronted by Ameya’s
choice to become a musician I could not help but support it. My wife also supported it but
grudgingly not because she had anything against music in particular but because she did not
see it leading him down an easy path to stability in his life. I will let the readers decide for
themselves whether I made the right choice as a parent and hopefully provide some insight
into the age old dilemma of should we let our children follow their dreams even if we know that
the road is going to be fraught with pitfalls and perils.
•

Rajeev Kalamdani
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रणसका तु झ्याचसाठी
अने क र्र्ां पूर्ी डे टरॉईटमध्ये डॉ आनं दीबाई ज शी र्ां च्या आर्ुष्यार्र प्रकाश टाकिारा एक आगळार्ेगळा एकपात्री
कार्वक्म सादर झाला. ते नाटक नव्हतं, भार्ि नव्हतं, पाडव्यानं तर आर्ि गिपतीच्या आधी त कार्वक्म इथे दाखल
झाला. त्यासाठी रं गमं च, जागा र्मळर्िं, मराठी मंडळाच्या र्ेळापत्रकाच्या क ष्ट्कात त बसर्िं हे आर् जकाला - महे श
क टिीसला - कठीि र्ाटू लागलं . पि ही संधी त्याला स डार्ची नव्हती म्हिून त्याने स्वतः जबाबदारी घेऊन त कार्वक्म
घडर्ून आिला. त्या अनुभर्ातून एक नर्ा कलामं च जन्माला आला. महे श, र्नतीन अंतुरकर, अर्मत मे हता र्ां च्यासारख्या
हरहुन्नरी मराठीप्रेमींच्या लक्षात आलं की कले च्या र् भार्े च्या चाक रीबाहे रच्या आर्र्ष्कारासाठी एक र्ेगळं व्यासपीठ हर्ं.
त्यार्ेळी अर्भर्जत भु सारी मराठी मंडळाचा अध्यक्ष ह ता. त्याच्या प्र त्साहनाने काही मं डळी पुढे आली आर्ि
डे टरॉईटर्ार्सर्ां ना एका नव्या उपक्माचा लाभ झाला. त्या उपक्माचं बारसं केलं भारती मेहेंदळे ने : “रर्सका तुझ्याचसाठी”
तुम्हाला दू रदशव नर्र गाजले ले 'गजरा' र्कंर्ा 'प्रर्तभा आर्ि प्रर्तमा' हे कार्वक्म आठर्तात का? तसेच इथले Saturday
Night Live सारखे प्रहसनात्मक कार्वक्म? कुठल्याही संज्ञेत न बसिारे तरी कलाक्षेत्रात प्रमाि म्हिून मानले जािारे हे
ठे र्े आहे . ना धड नाटक, ना पररसंर्ाद... चाक रीत
बसत नाहीत म्हिून ते सादर करिं कठीि जातं.
त्यासाठी स्वतंत्र मं च (platform) हर्ा. दु सरी ग ष्ट् अशी
की मं डळ अने कदा खचव र् र्ातार्ात करून भारतातून
कलाकार आिते परं तु द न-तीन दशकं इथे काढल्यार्र
आपली अर्भरुची बदले ली असते. र्ा कमव भूमीत
रुजले ल्या सहप्रर्ाश्यां ना आपली कला सादर करार्ीशी
र्ाटते, आपले अनु भर् कथन करण्याची इच्छा ह ते ,
गप्ां द्वारे आपले मन गत व्यक्त करार्ं हे जािर्तं त्यासाठी अनौपचाररक बैठक मां डिं हाही एक हे तू
आहे .
तर र्ाचकह , तुमच्यातील सुप्त कलाकाराला हे आर्ाहन आहे. 'रर्सका' साठी आम्हाला तुमची साथ हर्ी आहे . आता तुम्ही
र्र्चाराल; असं खास आम्ही कार् करू शकत ? तर र्ानगीदाखल आतापर्ंत कार् घडलं त्याची झलक बघा ....
स्वर्लस्खत ऐर्तहार्सक नाट्यप्रर्ेश, कर्ीने केलेले स्वत:च्या कर्र्तां चे र्ाचन र् गार्न, नर्प्रकार्शत पुस्तकातील उतारा
र्ाचन, राजकीर् घटनां र्र आधाररत छ टे प्रहसन (skit), मु लाखत, एका र्बकट प्रर्ासाचं प्रकाशर्चत्रां द्वारे र्िवन,
कथाकथन, र्ादग्रस्त र्चत्रपटातील भाग दाखर्ून त्यार्र्र्र्ी चचाव र् पररसंर्ाद ....
मधल्या काळात BMMचे र्ारे र्ाहू लागले आर्ि रर्सकां सकट सर्ां चे लक्ष र्तथे च स्खळले . आता मं डळाचा आर्ाका र्ाढला,
दशकानु सार एक अशा म जल्या तर मराठी भार्र्कां ची आता पाचर्ी र्पढी इथे स्थाईक ह ते आहे ….
त्यातील पर्हल्या र्पढीच्या र्शले दाराला मानाचा मुजरा करत शु भदा शास्त्री र्ां नी 'कां चनसंध्या' ही Sitcom र्लर्हली आहे.
र्तचा पर्हला भाग माचवमध्ये सादर झाला आर्ि 'रर्सका तुझ्याचसाठी' उपक्माचे पुनरूज्जीर्न झाले.
‘कां चनसंध्या’ ही ज्ये ष्ठ नागररकां ची र्साहत आहे . बा. भ. ब रकरां च्या 'कां चनसंध्या' कर्र्तेतील "र्दर्स जरे चे आले जरर
त्या काठ जरीचा लार्ुं सुखें" र्ा उक्तीनु सार र्ा र्साहतेतील स्स्त्रर्ा (पर्हल्या भागात र्फक्त स्स्त्रर्ां चाच अड्डा र्दसत ) आपले
भले बुरे अनु भर् घेऊन उर्वररत आर्ुष्याकडे सकारात्मक दृष्ट्ीने बघत आहे त. त्यां च्या गप्ां मध्ये नमव र्र्न द आहे , मध्येच
(चर्ीपुरता) पाचकळपिा आहे , सुख दु :खाच्या ग ष्ट्ी आहे त आर्ि हसर्ता हसर्ता ड ळ्याचा कां दा ओलार्ण्याची क्षमता
आहे ...
'रर्सका तुझ्याचसाठी' च्या आजीमाजी र् सद्य fans साठी एर्ढी झलक पुरे, नाही का?
•

ज्योत्स्ना णदवाडकर

फेरीवाला
नेहमीप्रमािे YouTube र्र जुनी गािी श धत असताना सुमारे पन्नास र्र्ां मागचं एक popular
बालगीत र्मळालं..
“आला रे आला
आला आला र्फेरीर्ाला
भर्ती बालग पाळां चा मेळा जमला..”
अगदी संपूिव (animated version) गािं ऐकलं आर्ि मन भूतकाळात जाऊन आमच्या
आर्डत्या र्फेरीर्ाल्यांच्या आठर्िीत रमलं. र्ा आठर्िीतला पर्हला र्फेरीर्ाला म्हिजे
र्सनेमार्ाला .
र्ा र्सनेमार्ाल्याची आठर्ि अगदी साठ र्र्ां मागची. हा र्सनेमार्ाला र्र्फरतं र्थएटर गळ्यात घालून
दार दारी र्र्फरत असे . हे र्थएटर म्हिजे एक र्पतळे च्या पत्र्ाचा बॉक्स ह ता. त्याला तीन ग लाकार
काचेच्या स्खडक्या ह त्या आर्ि त्या स्खडक्या पत्र्ाच्या ग ल झाकिाने बंद केलेल्या असार्च्या. एक
आिा र्दला की ते झाकि उघडून र्सनेमा पाहार्ला र्मळार्चा. आम्ही ज्याला र्सनेमा म्हित
असू ती एक र्चत्रर्फीत असार्ची. अनेक र्चत्रं एकमेकां ना ज डलेली असार्ची आर्ि त हॅ न्डल
र्र्फरर्ार्ला लागला की ती पुढे सरकार्ची. एक राजाचं र्चत्रं र्ार्चं, त्यानंतर रािीचं , मग
ताजमहाल, त्यानंतर म टार, नंतर कुतुब र्मनार, र्गैरे र्गैरे. हे र्चत्र पुढे सरकत असताना र्फेरीर्ाला
गािं म्हित असे ... र्दल्लीका राजा दे ख रे , राजकी रानी दे ख रे , रानीका बंगला दे ख रे (
ताजमहाल), बंगलेमे म टर दे ख रे , र्दल्लीका कुतुबर्मनार दे ख रे . पर्हल्या र्चत्राचा दु सऱ्र्ा
र्चत्राशी काही संबंध असार्ा असा र्नर्म नव्हता. शेर्टचं र्चत्रं बघून झालं की त घंटा र्ाजर्ीत असे
आर्ि ग ल झाकिं पुन्हा स्खडक्यां र्र जाऊन बसत. तसं पाहार्ला गेल्यास हा primitive stage
मधला view master plus र्फेरीर्ाल्याची commentary ब नस म्हिून. पुढे सात आठ र्र्ाव नंतर
view master बाजारात आले आर्ि र्फेरीर्ाला र्ार्चा बंद झाला. हा view master म्हिजे
रं गीत र्चत्रां ची disc mechanical lever ने पुढे सरकार्ची आर्ि magnifying लेन्स मुळे
enlarged र्चत्र र्दसार्चं .
आिखी एक सर्ाव त जास्त तग धरलेला आर्ि अजूनही तेर्ढाच, जगभर ल कर्प्रर् असलेला
र्फेरीर्ाला म्हिजे र्फुगेर्ाला. एका बां बूच्या पट्ट्या ज डून
केलेल्या panel र्र जास्तीत जास्त खेळिी अत्यंत
र्शतार्फीने रचिारा original storage expert. र्ेगर्ेगळ्या
र्फुग्यां बर बर र्ाऱ्र्ाने र्र्फरिारी चक्ं (pinwheel ),
र्ेगर्ेगळ्या प्रकारच्या ल कां ची ड की उठर्िाऱ्र्ा र्पपाण्या
, जादू , रं गीत चष्मे , प्लास्स्टक maze आर्ि
श भादशवक(kaleidoscope) र्ा र्स्तू strategically
रचलेल्या असार्च्या. माझ्या आर्डीच्या र्स्तूंमधली सर्ाव त
आर्डती र्स्तू म्हिजे रं गीत चष्मा. पुठ्ठ्याच्या , पाऊि इं च
रुंदी आर्ि एक इं च व्यासाची नळकां डी चष्म्याची rim बनून
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रबर बॅण्ड ने ज डलेली असार्ची. त्यार्र लाल रं गाचा
transparent paper र्भंगाचं काम करार्चा. हा चष्मा
लार्ला की सर्व लाल लाल र्दसार्चं . आिखी एक
आर्डती र्स्तू म्हिजे जादू . १“ x १ १/२ “ काचेच्या
तुकड्याला चार बाजूंनी र्ेगर्ेगळी र्चत्रं असलेला कागद
ज डलेला असार्चा. हा कागद र्ेगर्ेगळ्या प्रकाराने
दु मडून र्ेगर्ेगळ र्चत्र पाठच्या बाजूस र्दसत असे .
त्यानंतर एक ग लाकार प्लास्स्टकच्या तबकडी मध्ये
चक्व्यूव्ह (maze) असार्चं आर्ि त्यात साबुदाण्याच्या आकाराएर्ढे चार पाच मिी असार्चे . ते
सर्व मिी तबकडी हलर्ून सेन्टर ला आिार्चे. हे maze अजूनही पॉप्युलर आहे आर्ि मुलां च्या
goody bag मध्ये खूपदा पाहार्ला र्मळते . त्यार्शर्ार् र्मनी
पत्त्ां चा कॅट असार्चा. प पटी रं गाच्या बॅकग्राऊंड र्र लाल रं गाने
7 o’clock असे र्लर्हलेले असार्चे . बहुधा ही त्यार्ेळच्या
popular razor blade ची जार्हरात असार्ी.
श भादशवकाला आम्ही बां गड्यां चा र्सनेमा म्हिार्च कारि र्ात
र्फुटलेल्या बां गड्यां चे तुकडे र्ापरलेले असत आर्ि multiple
reflection च्या र्कमर्ेमुळे अर्तशर् सुंदर designs तर्ार ह त
असत. र्ाच्या व्यर्तररक्त मेटलच्या लाल, र्नळे , र्हरर्े खडे
कद
ं िात बसर्लेल्या अंगठ्या, प्लास्स्टकची घड्याळं , गिपतीचं
लॉकेट असलेल्या chains आर्ि बाकीच्या सटर र्फटर ग ष्ट्ी
र्र्कार्ला असार्च्या
र्फुगेर्ाला आर्ि र्सनेमार्ाल्या बर बर आिखी एक खेळिीर्ाली अधून मधून भेट दे त असे .
र्तच्याकडे र्फक्त द न प्रकारची खेळिी म्हिजे र्ाद्यं असत. एक म्हिजे mini एकतारी पि ती
ब टानी न र्ाजर्ता एका छ ट्या धनुकलीच्या द रीने र्ाजर्ार्ची. दु सरं र्ाद्य म्हिजे ओढार्चा ताशा.
एक पितीसारखी र्दसिारी मातीची र्ाटी चार चाकार्र mount केलेली असार्ची. त्या र्ाटीर्र
जाड पेपर लार्लेला असार्चा. ती गाडी द रीने ओढली की चाकाला ज डलेल्या द न काड्या त्या
र्ाटीर्र आपटू न ताश्यासारखा आर्ाज करार्च्या. ही द न्ही र्ाजिारी खेळिी ल कां ची ड की
उठर्ून टाकार्ची. १९५७ साली आलेल्या ‘द आाँ खे बराच हाथ’ र्ा र्चत्रपटात संध्या “सैंर्ा झुट क
ं ा
बडा” ह्या गाण्यात ही र्ाद्यं र्ाजर्ताना बघार्ला र्मळे ल.
आता रार्हले खाऊ आििारे र्फेरीर्ाले. त्यातला एक म्हिजे बर्फाव चे
ग ळे र्ाला. बर्फव र्कसिीर्र र्कसून त्याचा हाताने दाबून चेंडू करार्चा
आर्ि त्यार्र लाल, र्पर्ळी, नाररं गी अश्या आकर्वक रं गां ची
सरबतं ओतून त्यां ना सुश र्भत आर्ि सुमधुर करार्चा. आम्हाला
बर्फाव चा ग ळा खार्ची सक्त मनाई ह ती त्यामुळे माझी हौस मी
महाराष्ट्र मंडळाच्या र्पकर्नक ला बर्फाव चा ग ळा खाऊन भागर्ली.
आिखी एक आर्डता र्फेरीर्ाला म्हिजे म्हातारीचे केस म्हिजेच आपला cotton candy र्ाला.
हा नेमका शाळे तून घरी र्ेताना र्ाटे त भेटार्चा. त्याच्याकडे गुलाबी आर्ि र्नळ्या रं गाचा कापूस

असे. कधी कधी त त्या कापसाचे पक्षी, र्ाघ, कुत्रा असे आकार करून दे त असे . पि ही काँडी घर
र्ार्च्या आत संपर्ून टाकार्ी लागत असे . सुदैर्ाने कॉटन काँडी अमेररकेत easily available आहे .
आिखी एक सगळ्यात महत्वाचा र्फेरीर्ाला म्हिजे कुल्फीर्ाला. हा नेहमी रात्री ल कां ची जेर्ि
आट पली की मगच उगर्ार्चा. त्याचं उर्शरा र्ेिं आमच्या पथ्यार्रच पडार्चं कारि बाबा खूपदा
झ पलेले असार्चे त्यामुळे र्र्र ध करिारी पाटी गैरहजर असार्ची. आमचे बाबा खूपच म्हिजे जरा
जास्तच health conscious ह ते . आम्हाला रस्त्यार्रचं खाण्यास सक्त
मनाई ह ती. हा कुल्फीर्ाला ड क्यार्र एक मडकं घेऊन र्ार्चा आर्ि
कुल्फेsss
अशी आर ळी ठ कार्चा आर्ि द न र्मर्नटां तच
त्याच्याभ र्ती ल कां चा गराडा पडार्चा. मग त मडक्यातून बर्फाव त
ठे र्लेली, aluminium ची क नाच्या आकाराच्या कुल्फीपात्रातली
कुल्फी, जाडश्या पानार्र घालून त्याच्या छ ट्या चकत्या करून दे त
असे . ही कुल्फी अगदी अमृततुल्य असे . हा कुल्फीर्ाला मात्र आमच्या
पाल्याव त अजूनही रात्रीची र्फेरी घालत .
भूतकाळात रमार्ं तेर्ढं कमीच आहे . ल कां ना र्ाचार्चा कंटाळा र्ार्च्या अग दरच र्लखाि
संपर्लेलं बरं !
•

सुषमा सुखटिकर
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तो राजहं स एक.....!
र्पढ्ानर्पढ्ा र्सनेसृष्ट्ीर्र आपलं साम्राज्य गाजर्र्िारा, लाख -कर ड क
ं े "र्दल क
ं ी धडकन".. Angry Young
Man, माझ्या आठर्िीतला, बॉर्लर्ूडचा शहे नशहा, एक "राजहं स" .. One and only ... र्र्फल्मस्टार, सुपरस्टार the legend "अर्मताभ हररर्ंशरार् बच्चन"! गेल्या र्र्ी आभाळभर शुभेच्छां चा र्र्ाव र् स्वीकारत,अर्मतजी ंच्या
पंचाहत्तरीचे Twitter messages, Social Media, You Tube र्र जिू सर्वत्र धुमाकूळच घालत ह ते. आर्ि
त्यातला "कुली" र्सनेमाच्या र्चत्रीकरिाच्या र्ेळी र्मळालेल्या जीर्नदानाचा आर्जूवन केलेला र्र्शेर् उल्ले ख! ...
अगर्ित चाहत्यां च्या अपररर्मत प्राथवनां ना, तेव्हा र्श आलं आर्ि र्ा र्शात नक्कीच खारुताईचा र्ाटा ह ता त
आमच्या घन:श्यामचा ...अथाव त हे सगळं TV र्र बर्घतलं आर्ि घनाची खूप प्रकर्ावने आठर्ि झाली आर्ि मन पुन्हा
एकदा बालपिीच्या आठर्िींत हरर्लं ....

मुंबईतल्या दादर भागात, आमच्या जर्ळच्याच एका र्बस्डं गमध्ये एक फ्लॅट सरकारी कमवचाऱ्र्ां साठी आरर्क्षत असे .
घन:श्यामचे र्डील उच्चर्शर्क्षत असून सरकारी न करीत खूप म ठ्या पदार्र र्नर्ंर्त्रत ह ते . कामार्नर्मत्त त्यां ची
मुंबईला बदली झाल्याने , आपल्या कुटुं र्बर्ां समर्ेत काही र्र्ं त आपल्या र्र्डलां बर बर आर्ि इतर भार्ंडां बर बर
र्तथे राहार्ला आला ह ता. घन:श्यामला सगळे जि प्रे माने "घना" म्हित असत. लहानपिीच आई दे र्ाघरी गेलेली
आर्ि त्याची इतर भार्ंडे दे खील मेर्डकल-इं र्जर्नर्ररं गच्या उच्च र्शक्षिात, आपआपल्या र्र्श्वात कार्म व्यस्त
असार्ची.
र्फारसा र्ेळ नसार्चा
क िाकडे त्याच्यासाठी. आमच्यापैकी
क िी त्याच्याशी ब ललं, र्कंर्ा अगत्याने
त्याची र्र्चारपुस केली, की घनाच्या
चेहऱ्र्ार्र र्र्लक्षि आनंद ओसंडत असे.
इतर अभ्यासू भार्ंडां सारखीच घनाला
दे खील र्लहार्ची, र्ाचार्ची, टीव्ही
बघार्ची मनस्वी आर्ड ह ती. अगदी
र्नर्र्मतपिे , अत्यंत उत्साहाने त दरर ज
त्याच्या िेशल शाळे त जात असे . आर्ि
खास बात म्हिजे हे "घनासाहे ब "
म्हिजे ज्येष्ठ अर्भनेते -"अर्मताभ बच्चन"
र्ां चे जबरदस्त र्फॅन.. T.V र्र र्चत्रहार
मध्ये "सत्ते पे सत्ता", "डॉन" र्कंर्ा "नमक हलाल" मधलं ‘पग घुं गरू बां ध मीरा नाची रे ..’ इ. गािी लागली, की
घना एकदम मनापासून आनंदून, सुखार्ून जार्चा. अस .
आज घना खूपच खुश ह ता. त्याचा आनंद गगनात मार्त नव्हता. अर्तशर् जल्ल र्ाने , अगदी बेभान ह ऊन हातात
एक पत्र - सर्फेद रं गाचा लख टा घेऊन सैरार्ैरा पळत ह ता. एकीकडे त ड
ं ातून लाळ गळत ह ती आर्ि जेमते म
कंबरे र्रच्या पट्ट्यात लटकर्लेली पाँट सुद्धा कधीही गळू न पडार्च्या तर्ारीत. तर एका पार्ातली चप्ल दे खील
जर्ळजर्ळ हरर्ल्यातच जमा. त्याच्या मागून त्याची पत्नी, त्याला आर्रार्च्या र्नष्फळ पि अत नात
प्रर्त्नां त. अह घना थां बा .. अह घना थां बा ... पि घनाला कुठे र्ेळ ह ता र्तच्याकडे बघार्ला..? आर्ि आपली
गळिारी लाळ र्तच्याकडून पुसून घ्यार्ला ....? आर्ि र्फारसं र्र्शेर् काही स र्रसुतक दे खील नव्हतं त्याला त्याचं
.. महत्वाचा मुद्दा म्हिजे अर्तशर् सुसंकृत, सुर्शर्क्षत अश्या उच्चभ्रू पररर्ाराचा हा एक सदस्य. पि लहानपिी
प र्लर् ने र्पडीत. मेंदूची पूिवपिे र्ाढ न झाल्याने , शारीररक-मानर्सक स्वास्थ्य र्र्स्कळीत असलेला हा एक

र्र्शीतीला मर्तमंद तरुि. हाता-पार्ाची ब टे र्ाकडी झालेली..कधी भार्नां चा उद्रे क झाल्यास, मानर्सक संतुलन
र्बघडून, आपल्या रागार्रचं र्नर्ंत्रि पूिवतः हरर्ून बसिारं , त्या सुसंकृत, सुर्शर्क्षत तळ्यातलं एक कुरूप, र्ेडं,
र्र्कलां ग र्पल्लू ..."घन:श्याम" उर्फव "घना"!
मला अजूनही चां गलं आठर्तंर्, मी शाळे त पाचर्ी/सहार्ीत असतानाची ही ग ष्ट् .... २६जुलै १९८२ च्या संध्याकाळी,
सुप्रर्सद्ध र्सनेस्टार अर्मताभ बच्चन र्ां ची "कुली" र्सनेमाच्या र्चत्रीकरिाच्या र्ेळी झालेल्या अपघाताची दु दैर्ी बातमी
र्ाऱ्र्ासारखी जगभर पसरली. र्ा र्चत्रपटासाठी, एक र्फाईट सीन करत असताना सह-कलाकार पुनीत इस्सार
र्ां नी ढकलेल्या टे बलचा क परा, अर्मतजींनी मारलेल्या उडीचा र्ेळेचा अंदाज चुकल्याने , अनपेर्क्षतपिे प टार्र
र्ेऊन आदळल्याने अर्मताभ बच्चन र्ां ना प टात
जबरदस्त दु खापत झाली आर्ि ते गंभीररीत्या जखमी
झाले.... आर्ि सगळी र्चत्रपटसृष्ट्ी एकाएकी आपल्या
चार्हत्या, लाडक्या कलाकाराच्या - अर्मतजींच्या
काळजीने श कसागरात पार बुडून गेली. र्ा अनपेर्क्षत
अपघाताने सगळ्या प्र ड्युससव , डार्रे क्टसव र्ां च्या
पार्ाखालची जमीनच सरकली ह ती जिू . अर्मताभजींचा
जबरदस्त र्फॅन असलेला आमचा र्बचारा घना सुद्धा पार
हादरून गेला. दु ःख, राग, काळजी सगळ्या संर्मश्र
भार्नां ना पूर आला ... आर्ि पुन्हा एकदा, र्फ्रज मधल्या
काचेच्या बाटल्या र्फेकल्याचा आर्ाज, घरातल्या र्स्तू
उधळलेल्या, र्कंकाळ्या, आरडाओरडा .....आर्ि घरभर काचां चा सडा!
परत दु सरा र्दर्स.. आर्ि र्ा ज्वालामुखी सारख्या उर्फाळिाऱ्र्ा भार्नां चा ऊनपार्साळी पाठर्शर्िीचा खेळ असा
चालूच रार्हला. एक एक र्दर्स जात ह ता. संपूिव र्सनेसृष्ट्ी, अर्मतजींचे जगभर पसरलेले र्फॅन्स र्दर्सरात्र पूजाअचाव , व्रत-र्ैकल्यात मग्न ह ते , आपल्या लाडक्या कलाकारासाठी मन भार्े दे र्ाकडे साकडं घालू लागले ह ते . टर क
ने भरभरून ल कां च्या झुंडीच्या झुंडी र्ेऊन, मुंबईच्या र्सस्द्धर्र्नार्काला, नर्स आर्ि गाऱ्हािी घालू लागल्या. पि
हे सगळं र्बचाऱ्र्ा घनाच्या आर्ाक्याबाहे रचं ह त र्कंबहुना त्याला कदार्प शक्यच नव्हतं .... पि आपिही
अर्मतजी ंसाठी काहीतरी करार्ं , असं त्याला राहून राहून र्ाटत ह तं . पुन्हा एकदा हताश, दु ःखी, भार्नार्श झालेल्या
घनाला पररस्स्थतीशी हार मानिं मंजूर नव्हतं . शेर्टी त्याने मनाशी पक्का र्नधाव र करून आपल्या र्र्डलां च्या
मदतीने, पत्राद्वारे आपल्या भार्नां ना र्ाट म कळी करून र्दली. आपल्या म डक्या त डक्या अक्षरात एक छानसं
पत्र सुपरस्टार "अर्मताभ बच्चन" - अर्मतजींना पाठर्लं. तुमची तब्येत लर्करात लर्कर बरी ह र् , र्ासाठी
दे र्ाकडे मी अह रात्र प्राथवना करीत आहे . आपि लर्करच पूिव बरे व्हाल असा माझा ठाम र्र्श्वास आहे , अश्या
आशर्ाचं ते पत्रं ह तं. त्यात अर्मतजींचे कुठले र्सनेमे त्याला नक्की का आर्डतात? हे ही कळर्ार्ला घना अर्जबात
र्र्सरला नव्हता ..एकंदरीत आपल्या लाडक्या, र्जर्ाभार्ाच्या कलार्ंताच्या उदं ड आर्ुष्यासाठी, आर ग्यस्वाथ्यासाठी, दे र्ाकडे तन-मन-धन अपवि करुन,अगदी मनापासून जीर्नदानाची र्ाचना केली ह ती.. आर्ि
आपल्या शारीररक-मानर्सक अडचिींर्र मात करुन, त्या लाखम लाच्या भार्ना, ब्रीच काँडी हॉस्िटल मधल्या
ICU र्ॉडव मध्ये काही काळ मृत्यूशी झंु जत असलेल्या, त्याच्या लाडक्या अर्मतजीं पर्ंत प ह चर्र्ल्या ....
जर्ळजर्ळ सहा-आठ मर्हने सहज उलटले असतील र्ा पत्र व्यर्हाराला. एव्हाना अर्मतजींची तब्येत पूिवतः
सुधारली ह ती. प्रकृतीचा संभाव्य ध का पूिवपिे टाळला ह ता. हळु हळू सगळ्यां च्या नजरा, अर्मतजी ंच्या
र्चत्रपटसृष्ट्ीतल्या पुनरागमनाकडे लागल्या ह त्या. आर्ि त्याच दरम्यान घनाच्या नार्े घरी आलेलं पत्रं त्याच्या हातात
पडलं! र्र्श्वासच बसत नव्हता त्याचा, स्वतःच्या ड ळ्यां र्र.... चक्क अर्मतजींनी उत्तर पाठर्लं ह तं, घनाच्या
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पत्राचं.....! खूप मनापासून आभार व्यक्त केले ह ते त्यां नी घनाचे. आज मला तुमच्या र्नव्याव ज प्रेमाने , मौर्लक
प्राथवनां मुळेच साक्षात जीर्नदान र्मळाल्याचा त्यात स्वच्छ उल्लेख ह ता. आर्ि त्यासाठी मी तुमचा आजन्म ऋिी
राहीन असं र्लर्हलं ह तं. आर्ि आठर्ि म्हिुन सर्दच्छा भेट - त्यां चा एक छानसा रं गीत प स्टकाडव साईज र्फ ट
ऑट ग्रार्फ सर्हत पाठर्ला ह ता. स्वगव द न ब टं उरला ह ता....घनाच्या आनंदाला सीमा नव्हती आज ..!
तसं बघार्ला गेलं तर जेव्हा र्हं दी, मराठी नाटकं -र्सनेमे समजार्ला लागले ते व्हापासून आम्ही पि खूप बढार्ा
मारार्च आर्ि स्वतःला म ठे र्फॅन समजार्च "अर्मताभ बच्चन"चे ....पि र्ा प्रत्यक्ष घडलेल्या अनुभर्ार्रून
जािीर् झाली की .... जेव्हा मृत्यूच्या दारात आपली एखादी पडद्यार्रची,लाडकी व्यक्ती झुंजत असते , तेव्हा कार्
करत आपि त्या आपल्या आर्डत्या व्यक्तीसाठी ? ....थ डीशी शास्ब्दक हळहळ, काही क्षिैक अश्रू ? आपल्या
पैकी र्कतीजि आपला कामधंदा थ डा र्ेळ बाजूला ठे र्ून, लगेच कागद-पेन उचलून, आपल्या सहृदर् भार्ना त्या
व्यक्तीपर्ंत प ह चर्ार्ची तसदी घेतात?...... नेहेमीच भेडसार्िारा एक साधा-स पा पि स र्ीस्करररत्या दु लवर्क्षत
केला जािारा असा हा प्रश्न....!
काही प्रमािात, समाजाने उपेर्क्षलेला, र्ेळ र्ेळी आपल्या
भार्नां चा उद्रे क ह ऊन दे खील आपल्या हृदर्ाच्या एका
छ ट्याश्या क पऱ्र्ात, आपल्या श्रद्धास्थानां बद्दल र्र्शेर् प्रेम,
आदर बाळगिारा अर्मताभजींचा हा एक मनमौजी
चाहता. आपल्या लाडक्या अर्भनेत्यार्र जीर्ापाड प्रेम
करिारा, एक र्र्कलां ग, मंदबुद्धी तरुि ...सगळ्या
भार्ंडां पासून खूप खूप र्ेगळा ...माझ्या बालपिीच्या
आठर्िीतला ..आर्ि त्या सुसंकृत, सुर्शर्क्षत तळ्यातला .......
त राजहं स एक - "घन:श्याम" उर्फव "घना"!
•

सौ. सरोज प्रशांत जावकर

घमासान लढाई - नमस्कार या णशवरायाला
(चाल- एहसान तेरा ह गा मुझपर)
घमासान लढाई ह ऊन गेली
रक्ताचे र्जथे पाट र्ाहती
रडण्या कण्हिाच्या श कामधी
र्गधाड पक्षी र्फडर्फडती
र्ुद्ध जाहले शंख र्ननादे
तलर्ारींचे र्ार चालती
ते हात कुिाचे , पार् कुिाचे
र्शर कापण्या सळसळती
जर्-जर् काराच्या जल्ल र्ी
मरिारे पि सुखात मरती
र्ा र्ुध्दाच्या त्या, र्ाताव ऐकूनी
मार् माऊली थरथरती
र्ीर मराठे , र्ीर र्शर्ाजी
र्जंकूनी आले, ही लढाई
आज सुखी मी, र्शर् कृपेने
नमस्कार र्ा र्शर्रार्ाला
•
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बडबडिवानी
भारतातल्या सखीबर बरचं र्फ नर्रील संभार्ि आट पतं घेताघेता र्तनं बॉम्ब टाकला--"अगं, तुला मनी कानडे आठर्ते आपल्या र्गाव तली?"
"चां गलीच! मनीला क ि र्र्सरे ल?"
"तुला कळलं नसेल ना? कसं कळिार म्हिा----"
"आता सां गतेस का बर्े ?"
"अगं, द न आठर्ड्यां पूर्ी गेली र्बचारी"
"तरीच पृथ्वीर्र जरा शां त-शां त र्ाटतंर््. आता तरी गप् बसली असेल का ग मनी?"
मी सुन्नपिे र्र्चारलं.
मनी कानडे ! सगळ्या शाळे ला, कॉलेजला, र्ाड्याला, पेठेला चां गलीच माहीत असलेली, सगळ्यां नी भरपूर
ऐकलेली र्ल्ली. परमेश्वराने जन्माला घालतानाच मनीच्या नरड्यात एक ध्वर्नक्षेपक घातला ह ता, अशी माझी
खात्रीच ह ती. मनीचं बाळपि र्तच्या आईने कसं र्नभार्लं असेल र्ाबद्दल आम्हाला सर्ां ना अमाप कुतूहल र्
त्या माऊलीबद्दल अपरं पार सहानुभूती र्ाटत असे . मनी सतत म ठ्याने त ड
ं ाची टकळी र्ाजर्त असे आर्ि
त्याहून म ठ्याने कुठल्याही र्फुटकळ र्र्न दाला भरभरून हसत असे . मनी र्गाव तच आहे की आमच्या बाईंनी
मनीच्या दं ग्याला र्ैतागून र्तला कुठल्यातरी कामर्गरीर्र
र्गाव बाहे र पाठर्ून र्दले आहे , हे आर्ाजाच्या पातळीर्रून
ताबडत ब कळत असे .
मनी तशी दहाजिींत उठून र्दसेल अशी नव्हतीच- पि
ज पर्ंत र्तला त ड
ं उघडार्ची संधी र्मळाली नसेल त पर्ंतच!
एकदा का मनीच्या त ड
ं ाचा पट्टा सुरू झाला की ती शंभर प रींना
भारी ह ती. र्तच्या र्ा आिर्वकारक दै र्ी दे िगीचा आमच्या
र्शर्क्षकां ना, आम्हा मैर्त्रिींना, र्तच्या शेजाऱ्र्ापाजाऱ्र्ां ना
अर्तशर् त्रास ह त असे . पि ही क्षुल्लक ग ष्ट् मनीच्या कधी
स्खजगितीतही नसे . दं गा करण्याबद्दल र्मळालेल्या र्र्र्र्ध
र्शक्षा ती आनंदाने भ गत असे अन् तत्परतेने र्र्सरूनही जात
असे.
र्फक्त हुतुतूची कॅप्टन असलेल्या सुली चव्हािने मनीला
र् ग्य त न्यार् र्दला ह ता. अर्फर्ा अशी ह ती की, आं तरशालेर् सामन्यां च्या सीझनआधी सुली जर्ळच्या
उसाच्या रसर्ंतीमधे नेऊन मनीला भरपूर रस पाजार्ची. त्याबदल्यात मनी प्रत्येक हुतुतूच्या सामन्याच्या र्ेळी
उपस्स्थत राहून आमच्या खेळाडूंना इतक्या ज राने उत्तेर्जत करार्ची अन् प्रर्तिधी खेळाडूंना एर्ढी नाम हरम
करार्ची की त्या र्बचाऱ्र्ा पाsssर दबून जार्च्या. आमच्या शाळे च्या हुतुतूच्या संघाच्या र्शात एकही सामना
न खेळलेल्या मनीचा महत्वाचा र्ाटा ह ता.
ख -ख खेळताना, डॉज बॉल खेळताना, र्चत्रकलेच्या तासाला, र्शर्िाच्या तासाला- मनीच्या र्ाक्गंगेला
अगदी पूरच र्ेत असे. बरं - हळू ब लेल का भर्ानी? कार्म नुसता भ ग
ं ा! एकदा सुप्रर्सद्ध ल ह करे बाई र्गव
शां sssत करून मनापासून र्हं दी कर्र्ता र्शकर्त ह त्या.
" खूब लढी मदाव नी" र्गैरे ज शात चाललं ह तं . त्यां च्या नाकाखालीच मनी र्तच्या शेजारिीबर बर र्लहून आर्ि
खािाखुिा करत "ब लत" ह ती. प्रथेप्रमािे बाईंनी नेम धरून खडूचा तुकडा र्फेकला, त बर ब्बर मनीच्या
ड क्यार्र टपकन् लागला. प्रथेप्रमािे मनीने त खडूचा तुकडा बाकाखालून धुंडाळू न बाईंच्या सम र र्र्नम्रतेने

ठे र्ला आर्ि खाली मान घालून उभी रार्हली. र्तची दे हब ली अपराधी असली तरी ती हसू दाबण्याचा आट काट
प्रर्त्न करते आहे हे आम्हाला चां गलंच माहीत ह तं .
" जा बाळ-- र्गाव बाहे र जाऊन उभी रहा बरं "
मनी आज्ञाधारकपिे र्गाव बाहे र पळाली आर्ि शक्यत हळू आर्ाजात हसत, आपि बाहे र का उभे आह त,
ब लत नसतां नाही बाईंनी आपल्याला कशी उगीचच र्शक्षा केली, बाई कशा अन्यार्कारी आहे त इ. इ.
र्गाव र्रून र्ेिाऱ्र्ाजािाऱ्र्ा सर्ां ना म कळे पिाने सां गू लागली. शेर्टी बाईंनीच रागारागाने र्गाव चं दार लार्ून
घेतलं- अथाव त मनीला बाहे रच ठे र्ून! र्ा घटनेनंतर मनीचा भार् चां गलाच र्धारला अन् ती चां गलीच प्रर्सद्ध
झाली.
आम्ही मनीच्यासाठी एक खास घ र्िाच तर्ार केली ह ती"दै र्नक मनी--- मूल्य - र्ाचकां चा र्ेळ"
हे मनीच्या त ड
ं ार्र म्हटलं तरी र्तला त्याचं काsssही र्ाटार्चं नाही. र्तची बडबड मागील अंकार्रून
पुढे अशी चालूच रहार्ची. मी आठर्ार्चा प्रर्त्न केला- कशाबद्दल इतकं ब लार्ची मनी? स्वतःबद्दल तर
नक्कीच नाही. पि र्तच्याबर बर दहा पंधरा र्मर्नटं गप्ा मारल्या की ड कं हलकं व्हार्चं , शाळे मधल्या, नंतर
कॉलेजातल्या एकूिएक सनसनाटी घटना कळार्च्या हे खरं .
क िीक िी र्तला सां गार्चा प्रर्त्न करीत--"मने, अगं, इतकी शक्ती ब लण्यात र्ार्ा घालर्तेस---- ती अभ्यासात लार् ना जरा! परीक्षेत र्दर्े लार्तेस
नेहमी!"
"पि बाई, ब लण्याइतकं स प्ं नाही ना अभ्यास करिं ! आई तर म्हिते की जन्मल्यानंतर रडण्याऐर्जी
मी बडबडच सुरू केली!"
कॉलेजच्या दु सऱ्र्ा- र्तसऱ्र्ा र्र्ाव तच मनीने घरातून पळू न जाऊन क िाशीतरी लग्न केलं. र्तच्याशी संपकव
तुटला- की र्तनंच त डला माहीत नाही. मनीचं र्ैर्ार्हक जीर्न र्फार दु दैर्ी ह तं असं ऐकलं ---आता ही मनीच्या मृत्यूची बातमी कळली अन् र्ाटलं ---- मनीच्या घरात, मनीच्या र्ाड्यात, अर्तीभ र्ती,
आता र्ाहनां चे, पक्ष्ां चे, अंगिात खेळत असलेल्या प रां चे आर्ाज छानच ऐकू र्ेत असतील. मनीची बडबड
मात्र कार्मची शां त झाली असेल!
•

वीिा शाह
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