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अध्यक्षीय
नमस्कार मींडळी,
नवीन वर्ाा च्या आणि संक्ां तीच्या तुम्हाला सवाां ना खू प शु भेच्छा!!
नवीन वर्ा , नवी णिशा याची कास धरत आपलं मं डळ आणि मं डळाचे कायाकते
नव्या उमे िीने २०१८ साठी सज्ज आहे त. या वर्ी आपल्या मंडळाने सभासिां साठी
'Online Registration System' सुरु केली आहे . आता मं डळाची
membership सहजपिे online घेता येऊ शकते. तसंच जे आपले सभासि
नाहीत, पि मं डळाच्या कायाक्मां ना उपस्थित राहू इस्च्छतात, त्ां नाही त्ां ची
णतणकटं online घेता येऊ शकतील. आपल्या सभासिां ना RSVP करताना
शक्यतो कोित्ाही प्रकारे log-in करायचीसुद्धा गरज पडिार नाही, अशी सोय
करायचा या system मध्ये प्रयत्न केले ला आहे . ज्या सवाां नी यासाठी मित केली,
त्ां चे मनापासून आभार!!
जरासा णवस्मृतीत गेलेला 'रणसका तुझ्याचसाठी' हा केवळ आपल्या
सभासिां साठीचा एक अनोखा उपक्म िे खील मं डळ या वर्ीपासून तुम्हा सवाां साठी परत घेऊन येत आहे . णशवजयंतीच्या
णनणमत्ताने माचा मणहन्यात आपि त्ाचा शु भारं भ करिार आहोत. त्ाबद्दलची सणवस्तर माणहती लवकरच आपिा सवाां ना ईमे ल आणि फेसबुकद्वारे कळवण्यात येईल. So stay tuned!!
मं डळाचा नवीन वर्ाा तील पणहला event, 'Volunteering Event' जो आपि Gleaners Food Bank येिे केला तो ही फार
उत्तम पार पडला. णमशीगनच्या बोचऱ्या िं डीतही मं डळाचे ४० हून अणधक कायाकते यात सहभागी झाले होते. मला णवशे र्
उल्ले ख करावासा वाटतो तो आपल्या Youth Committee चा! मोठ्ां बरोबरच आपल्या Youth चा पि Event
Organization, Coordination आणि Execution मध्ये मोलाचा वाटा होता.
आज आता आपला या नवीन वर्ाा तला पणहला Mega Event - 'संक्ां त २०१८'! संक्ां त जरी जाने वारी मणहन्यात होऊन गेली
असली, तरी आज आपल्या णमत्रमं डळींबरोबर आपला हा सोहळा ििक्यात रं गिार आहे !! त्ाणनणमत्त आपल्यातल्याच तब्बल
७० पेक्षा जास्त कलाकारां नी णमळू न बसवले ला 'यािों की बारात' हा संगीत-नृ त्ाचा, गतकाळातील आठविींत रमवून
टाकिारा कायाक्म आज आपल्यासाठी सािर होिार आहे . त्ानं तर जे विात खास आपल्या महाराष्ट्रातून मागवले ली गुळाची
पोळीही आहे च! अशा या सोहळ्याच्या गोड आठविी आज तुम्ही इिू न घेऊन जािार, हे नक्की!!
ने हमीप्रमािेच, तुम्हाला काही प्रश्न असतील, सूचना असतील तर त्ा मला जरूर कळवा.
आपली णवश्वासू,

अनघा हुपरीकर
अध्यक्ष
महाराष्टर मींडळ, डे टरॉईट २०१८
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झोका आठविी ींचा
आपली गाडी पुढे जात असली तरी मागच्या आरश्यातून मागे वळू न आपि बघत राहतो. प्रेमाने णनरोप िे िारी आजी,
आवडतं झाड, णजिे खू प मजा केली तो समु द्र णकनारा, ४ णिवस खु शीत राणहलो ते हॉटे ल…. हे णिसेनासं होईपयांत! त्ा rearview
mirror मध्ये पाणहलं त, तर तुम्हालाही णिसतील ७० ते ९० ही िशकं.
आज या िे शातच नव्हे तर जगात काय चाललं आहे त्ाची बीजं
तेव्हा रोवली गेली... वॉटरगेट प्रकरि, म्यु णनक ऑणलस्िकचे हत्ाकां ड,
स्व्हएतनाम युद्ध, बणलानची णभं त फोडून िोन ध्रुव जवळ आले , ऍपल
संगिकाचा जन्म…. अशा णकती घटना की ज्यां चे पडसाि आजही उमटत
आहे त. स्नेहबंधचे अने क वाचक गेली चाळीसेक वर्ा इिे थिाणयक आहे त,
'स्टार वॉसा' णकंवा 'ि गॉडफािर' च्या आठविी त्ां च्या मनात अजू नही
ताज्या आहे त.
आणि तुमची गाडी भारतातल्या रानागावां तून णनघाली असेल तर
मागे वळू न पाहताना तुम्हाला णिसेल ‘अणमताभ’ नावाचा एक शहे नशहा,
‘णजतेंद्र अणभर्े की’ हे मराठी रं गभू मीला पडलेलं सुंिर स्वप्न, ‘आिीबािी’ नामक एक विवा ज्यात िे श होरपळला व अनेकां ची
मू ल्य कसोटीला लागलं (म्हिूच की काय, या णवर्यावर एक णननावी ले ख आला आहे !) … आणि ‘िू रिशा न’ ही णनमाा ि झाले ली
िे शव्यापी सां स्कृणतक णमती! किाणचत िे शभर सवाजि तोच कायाक्म त्ाच िू रिशा नवर एकाच वेळी बघत आहे त हा सवाां ना
सां धिारा िु वा असेल.
अिाा त् तुमच्या आमच्या सगळ्याच वाटा काही सारख्या नव्हत्ा. कोिी वतामानपत्रां चं बिले लं थिान पाहून हळहळतं,
तर कोिी संपकाा च्या माध्यमां त गुंतून जातं, कुिाला सां स्कृणतक चौकट न ओलां डिारा नाट्यणचत्र क्षे त्रातला शं गार खु िावत
राहतो, तर कुिाला मागा चोखाळला नाही ही रुखरुख लागून राहते... म्हिूनच या आठविी नाहीत, या आहे त ‘ममा बंधातल्या
ठे वी’
या अंकाला भरभरून प्रणतसाि णिलात. पुढेही हा लोभ असाच ठे वावा ही णवनं ती.

- स्नेहबींध सींपादक मींडळी
सींपादक

ज्योत्स्ना णिवाडकर
संजय मेहेंिळे
ऋतूज िे शपां डे
सुशां त खोपकर
उमा कानडे

मुखपृष्ठ रचना व माींडिी

मानसी डहािूकर

लेखकाां ना, चित्रकाराां ना आचि वाचकां ना
सांपूिण मतस्वातांत्र्य दे ण्यात आले दे ण्यात आले आहे . लेखां तून व णचत्रां तून व्यक्त झालेल्या
मताां शी सांपादक चकांवा आपि सहमत असूि असे नाही, तेंव्हा आपि हा अां क केवळ
"मनोरां जनासाठी" आहे अशी अपेक्षा ठे वून वािावा, ही चवनांती!
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जाने कहााँ गये वो णदन......
आमच्या वेळी चार आिे णकलो गोडं तेल होतं..... शं भर रुपये तोळा सोनं होतं.... चारशे रुपयां त मणहन्याचा घरखचा, पैपाहुिा, आलागेला सगळं भागायचं..... अशी आई-बाबां च्या णपढीची, काहीशी अशक्य वाटिारी, वाक्यं ऐकत मोठी झाले ली
आमची णपढी सुद्धा आता त्ाच सुरात; पंचवीस पैशात वडापाव णमळायचा.... िीड रुपयात मॅ णटनीच्या णसने माचं बाल्कनीचं
णतकीट बसायचं..... िोघां च्या इडली-वडा सां बार, मसाला-डोसा, कॉफीचं णबल पाच रुपयां त सहज भागायचं..... अशी आता
आपल्या मु लां चं सोडाच; पि स्वतःला सुद्धा अशक्य वाटिारी वाक्यं बोलायच्या णिवसां त आली आहे .
सत्तरीच्या िशकात, आधी हायस्कुलात आणि नं तर कॉले जात असले ला मी...., म्हिजे आजच्या संिभाा त पंचेचाळीसएक वर्ाां पूवी..... इतकी वर्ां उलटू न गेली यावर चटकन णवश्वासच बसत नाही; काही काही गोष्ट्ी अगिी कालपरवा
घडल्यासारख्या वाटतात.... अगिी सहजासहजी आठवतात. ते णिवस अणतशयच बाळबोध आणि सोपे होते.... श्रीमंत, गरीब
आणि मध्यमवगीय असे साधेसरळ तीन सामाणजक स्तर होते. 'उच्च मध्यमवगीय' हा प्रकार उियाला यायचा होता....लोकं
आपापल्या घरीच जे वूनखाऊन सुखी होती. उठल्यासुटल्या हॉटे लात जािं; मनात येईल तेंव्हा णचतळ्यां कडे जाऊन लाडू, चकली,
णचवडा, शे व णवकत घेिं; कोिी करत नसे. 'फराळाचे' पिािा लोकं घरीच करत.... आणि तेसुद्धा फक्त णिवाळीलाच!
बहात्तर सालचा 'िु ष्काळ' आणि पंच्याहत्तर सालची 'आिीबािी', ही िोन्ही 'अस्मानी' आणि 'सुलतानी' संकटं सोडली;
तरी णिवस तसे फारसे सुखावह नक्कीच नव्हते.... लोकं आपली 'आहे त्ात समाधान' मानून आयुष्य कंठत होती. िु ष्काळानं तर
रे शनच्या लां बच लां ब रां गा असायच्या.... रां गां ची हीच सवय पुढे सवाच गोष्ट्ींना लागू झाली. घरी फोन हवाय, अजा करा आणि
नं बर(रां ग) लावा; घरी कुणकंग गॅस हवाय, अजा करा आणि रां ग लावा; Vespa णकंवा बजाज स्कुटर हवी आहे , अजा करा आणि
रां ग लावा;..... एवढं च कशाला णचतळ्यां ची 'बाकरवडी' हवीय, रां ग लावा (नशीब; अजा नाही करायला लागायचा)
पि हळू हळू प्रगतीची णचन्हं णिसत होती.....
१९७१ च्या युद्धात डाक्का आणि कराची िोन्ही
आघाड्ां वर पाणकस्तानचा पूिा पाडाव, १९७४ साली
अिुबााँ बची पणहली यशस्वी चाचिी, १९७५ साली
आयाभट्ट उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षे पि; इत्ािी गोष्ट्ींमुळे
जगात भारताची मान आणि शान उं चावली होती. अणजत
वाडे करच्या ने तृत्वाखाली भारतीय णक्केट संघाने
पणहल्यां िाच परिे शात कसोटी णक्केटची शं खला
णजं कण्याचा पराक्म केला. आधी वेस्ट इं णडज आणि नं तर
चक्क गोऱ्या साहे बाला त्ाच्याच िे शात, त्ाच्याच खे ळात
धूळ चारली. 'वन डे ' णक्केट नावाचं नवीनच खू ळ सुरु
झालं होतं. अणतशय संि गतीने , पाच-पाच णिवस चालू न,
शे वटी 'डरॉ' होिाऱ्या कंटाळवाण्या कसोटी णक्केटच्या
पाश्वा भूमीवर; एक णिवसात संपिारं , हमखास णनकालाची
खात्री िे िारं हे रसायन अजू न णततकसं लोकणप्रय झालं नव्हतं.....जिू एखाद्या चमत्काराची वाट पाहत होतं. एकच चॅनेल असले लं,
ठराणवक वेळच चालू असिारं ; िू रिशा न हे माध्यम आता चां गलं च हातपाय पसरू लागलं होतं..... येिाऱ्या भणवष्यकाळातील
'घरबसल्या करमिुकीची' ही नां िीच होती.
ऐंशी च्या िशकात मात्र सहजगत्ा लक्षात येण्याजोगे आणिा क आणि सामाणजक बिल वेगाने घडून येत होते. भारताने
पणहल्यां िाच Asiad स्पधाा भरवल्या होत्ा. त्ावेळी पयाटक आणि खे ळाडू यां च्यासाठी म्हिून आिले ल्या २x२ लक्झरी बसेस;
पुढे नं तर ST च्या ताफ्यात सामील केल्या गेल्या.... तोपयांत िू रगावी प्रवासास जाण्यास लाल-णपवळी यष्ट्ी णकंवा पाणशं जर गाड्ाच
असायच्या. आजच्यासारख्या Volvo चे अिवा Two Tier AC sleeper coaches नसायचे. याच Asiad स्पधाां च्या णनणमत्ताने
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चंचुप्रवेश केले ल्या रं गीत िू रणचत्रवािी संचां नी; "Neighbor’s envy; Owner’s Pride" ‘तत्व’ ग्राहकां च्या गळी उतरवत,
कृष्णधवल िू रणचत्रवािी संचां ना या िशकाअखे र पार मोडीत काढलं. आणि याच िशकात ‘तो’ चमत्कार घडला.....
आत्तापयांतच्या िोन णवश्वकरं डक स्पधां मध्ये अणजं क्य राणहलेल्या बलाढ्य वेस्ट इं णडज संघास; भारतीय संघाने कणपल िे वच्या
ने तृत्वाखाली 'वन डे वर्ल्ा कप' मधे मात णिली आणि प्रुडेस्शशअल चर्क घरी आिला. त्ा णिवसापासून णक्केटच्या खे ळाची
भारतातील लोकणप्रयतेची कमान सतत चढतीच राणहली....हा खे ळ; केवळ ‘खे ळ’ न राहता काहींच्या साठी 'कररअर' बनला,
जाणहरातिारां च्या साठी 'सोन्याची कोंबडी' बनू न िू रिशा नच्या बोकां डी बसला, सामान्य जनतेसाठी णवरं गुळा म्हिून न उरता
जीवनाचा अणवभाज्य भाग बनला. आता 'उच्च मध्यमवगीय' हा नवीन वगा फोफावला होता.... लोकं आता हॉटे लमधे पोट भरायला
'गरज' म्हिून ना जाता; 'सहज' म्हिून जात होते.... 'णबर्ल्र' नावाचा एक नवीनच भस्मासुर उियास आला होता...... पुण्यामुं बईच्या आसपासची अने क उपनगरं एखािी सूज वाढावी; तशा अचाट आणि अफाट वेगाने वाढत होती.
सत्तरीच्या 'अस्वथि िशकाच्या' घुसमटले ल्या जगात; "है कोई माईका लाल?" (नमकहराम)
असा आवाज िे त पुढे आलेल्या 'अाँग्री यंग मॅ न' डॉन, शहे नशहा चं एकछत्री साम्राज्य; ऐंशीच्या
िशकाच्या सुरवातीस तसंच अबाणधत होतं.... पि त्ालाही आता हािरे बसू लागले होते. लां ब कल्ले ,
काना-माने वर रुळिारी झुलपं, २३ इं ची बेलबॉटम पाँट्स, मोठाल्या कॉलरचे घट्ट शट्ा स..... आणि
त्ां ची वरची बटिं उघडी, चार-चार बोटी रुंि पट्टे , भर उन्हाळ्यातसुद्धा अंगात घालायची
जॅ केट् स....अशा सत्तरीच्या िशकां पासून चालत आले ल्या लोकणप्रय फॅशन्स आता कालबाह्य होत
होत्ा.... 'बीस साल पहले ' घडले ली कहानी..... 'बीस लाख का सोना' आणि स्मगलसा.... 'बचपनमे
णबछडे हुए भाई'..... 'आरे वरळी' इिल्या बागेत झाडां भोवती नाचत-णफरत गािी म्हििारे िोराड
नायक आणि नाणयका..... या त्ाच त्ाच चक्ात णफरिारा णहं िी णसने मा; आता कात टाकून, काहीतरी
हटके, नवीन िे ऊ पाहात होता. आणमर खान, सलमान खान, शाहरुख खान अशी 'खानोंकी खान' आता णहं िी णचत्रपटसृष्ट्ीला
सापडली होती. Yezdi, Bullet या एकेकाळी 'मिोन्की पहचान' असिाऱ्या मोटारसायकल्स मागे पडून; आता YamahaRajdoot, Hero-Honda, Ind-Suzuki, Bajaj-Kawasaki या नवीन स्टायणलश
'बाईक्स' वरून तरुिाई बुंगाट सुटली होती. 'सायकलींचे शहर' म्हिून ओळखले
जािारे पुिे आता 'मोटारसायकलींचे शहर' म्हिून ओळखले जाऊ लागले.....
ग्रामोफोनच्या तबकड्ा, स्पूल टे प्स यां ना कॅसेट्सनी हद्दपार केलं होतं..... वॉकमन
काही णिवस खू प प्रचणलत होते.... पूवी णिवािखान्याची शान असले ले मोठमोठाले
रे णडओ जाऊन आता त्ा जागी लहान 'टर ां णझस्टर' आले होते. भाड्ाने VCR आिून
एका रात्रीत तीन-तीन णसने मे बघायचे पराक्म याच णिवसां त केले गेले.
नव्विीच्या िशकात प्रगती(?)ची ही घोडिौड अणधकच जोमाने चालू राणहली. टीव्ही च्या सहाय्याला आता केबल आणि
णडश आल्या होत्ा.... ज्या टीव्ही वर 'फुल स्खले हैं गुलशन गुलशन', 'प्रणतभा आणि प्रणतमा', 'सुरभी', 'बुणनयाि' अशा अने क
िजे िार सीररअल्स पणहल्या होत्ा; त्ा टीव्ही वर आता असंख्य चॅनेल्स आणि त्ां च्यावर लागिाऱ्या (बे)सुमार सीररअल्सचा
अहोरात्र रतीब सुरु झाला. णडशच्या (अव)कृपेने बे-वॉच सारख्या 'डोळ्याचं पारिं' फेडिाऱ्या सीररअल्सिे खील ररमोटच्या
इशाऱ्यासरशी णिवािखान्यात हजर होऊ लागल्या. बाळबोध वळिाच्या, सां स्कृणतक मू ल्य जपिाऱ्या, णपढीच्या
संस्कृतीरक्षिाच्या जबाबिारीत; 'मु लां पासून ररमोट लपवून ठे विे' याची भर पडली. भारतीय मु लींनी 'णमस युणनव्हसा', 'णमस वर्ल्ा '
स्पधाा णजं कल्या होत्ा..... आणि सौंियाप्रसाधनाची उत्पािनं बनविाऱ्या आं तरराष्ट्रीय कंपन्यां ना 'णवकसनशील' िे शाची एक
भलीमोठी बाजारपेठ सापडली होती.... वेगवेगळ्या प्रिे शां चे, राज्यां चे हमखास वेगळी ओळख सां गिारे पेहराव आता मागे पडत
चालले होते आणि जीन्स, टी-शट्ा स अगिी पार खे ड्ापाड्ापयांत णिसू लागले होते. सत्तरीच्या िशकात णफयाट, ऍम्बॅ सॅडर आणि
जीप यां च्याणशवाय िु सऱ्या गाड्ा क्वणचतच पाणहले ल्या रस्त्ां नी; आता मारुती-सुझुकी ची वेगवेगळी मॉडे ल्स सुळसुळत होती.....
येिाऱ्या िशकां तल्या इं पोटे ड टोयोटा, होंडा, ह्युंिाई गाड्ां ची ही बहुधा चुिूक होती.... 'प्लास्स्टक मनी' याने की 'क्ेणडट काडा '
बाजारात येऊ लागली होती....नव्विीच्या िशकाच्या उत्तराधाा त ATM च्या वापरास आणि सेल फोनच्या वापरास सुरवात
झाली.... तेलाचे घािे, िळिाचं जातं, णपठाची णगरि कधीच अस्तं गत झाली होती..... तयार मसाले, हळि, णतखट, तेल, कणिक
यां ची पाणकटं िु कानां मधून हमे शा उपलब्ध झाली होती..... 'यह ही है राइट चॉइस, बेबी, आsहाss!' म्हित Pepsi आणि Coke
आता भारतीय बाजारपेठेत स्थिरावले होते. इं टरने ट चा वापर सुरु झाला होता. Y2K च्या बोलबाल्यानं तर सॉफ्टवेअर ऑफ-
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शोअररं ग मोठ्ा प्रमािावर सु रु झालं होतं आणि आता तर H1B स्व्हसाने अमे ररकेत नोकऱ्यां ची संधी सुद्धा चालू न आली होती.
Thomas L. Friedman च्या 'The World Is Flat' पुस्तकाप्रमािे सारं जग सपाट एकणजनसी व्हायला सुरवात झाली होती.
-

सींजय मेहेंदळे

असा कधीही यावा
असा कधीही यावा तो क्षि
जुनी पुरािी, पुसली आठवि
कवडस्यापरी, मनात माझ्या
क्षिापुरती का, चमकून जावी
असा कधीही यावा तो क्षि
वाहता वाहता, झुळूक एक ती
िबकून हलके, कानी माझ्या
जुनी सुरावट, आळवून जावी
असा कधीही यावा तो क्षि
डोळ्यापुढती णचत्र िे खिे
उभे राहावे जुने कशाचे
स्वप्नी अिवा जागेपिीही
असा कधीही यावा तो क्षि
सहज चालता वाटे वरूनी
पाठमोर वा, सावलीतुनी
भेट आपसूक, जुनी घडावी
असा कधीही यावा तो क्षि
वेळ जरासा, जावा िबकून
आणि पाऊले, घेत मागुती
सैर घडावी, गतकाळाची

- सुरेश नायर
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मी आयुष्यात एकदा (च) मोचाात भाग घेतला होता..
खरं सां गायचं तर आमच्या कॉले जच्या ले णडज हॉस्टे लला नावं ठे वण्यासारखं काहीच नव्हतं- फक्त भं कस
जे विाबद्दल प्रणसद्ध असले ली मे स (खािावळ) सोडून.
एकिोन वर्ाां पूवीच बां धले ली एकमजली, टु मिार इमारत. भोवती िाट झाडी आणि उं च कुंपि. त्ावर सुंिर बोगन
(शोभन)वेली. खू प सारे बुचाच्या फुलां चे उं च वृक्ष--- त्ां ना आम्ही बुच म्हिून अपमान न करता नभजाई, आकाशमोगरी,
फुलझंुबरी असं कायकाय कौतुकानं म्हित होतो. मोठ्ा िरवाज्यातून आत आल्याबरोबर डावीकडे सरस्वतीची मोठी,
छानशी मू ती होती, आजू बाजूला बसायला आरामशीर सोफे होते, मधल्या चौकात वाळू टाकून मस्त अंगि केलं होतं. इतक्या
सुंिर वास्तू मधे अभ्यास करायचा कंटाळा आलाच तर जवळच टे कडी, णतच्यावरून सूयोिय आणि सूयाा स्त भान हरपून
बघण्याची सोय होती. अजू न धाडस करून वेताळटे कडीवर गेलंच तर णतिे मोरसुद्धा णिसायचे. फक्त मे समधलं जे वि
सोडल्यास कॉले जजीवन अगिी मोरपंखी होतं-------पि या जवळजवळ पररपूिा जीवनात एक वािळ उठलं-- चहाच्या कपातलं म्हिा हवंतर--पि वािळच.
एका रणववारची िु पार. आज फीस्ट-- म्हिजे जे वायला काहीतरी खास
बेत. तो रणववार तसा ररकामाच होता- म्हिजे कुठलीतरी मोठी परीक्षा नु कतीच
होऊन गेली होती पि णनकाल अजू न समजायचा होता. गॅिररं ग वगैरे नु कतंच
होऊन गेलं होतं. उत्साहाने जाऊन बघावा असा णसने माही जवळपास कुठे
लागला नव्हता. काहीजिींची जे विं झाली होती, काहींची रमतगमत सुरू होती.
आनं ि णसने मात राजे श खन्नाचा अणभनय वरचढ की अणमताभ बच्चनच जास्त
भाव खाऊन गेलाय यावर अटीतटीची चचाा सुरू होती---मे शीतल्या काम
करिाऱ्या बायका घरी जाण्यासाठी ताटकळल्या होत्ा--- आळसावलेली िु पार
समोर आ वासून पसरली होती---इतक्यात--" ई----ई----ई---यॉक्---बॉक्----ऑक्---"
अशी भीर्ि णकंकाळी अन् पाठोपाठ उलट्यां च्या आवाजां नी सगळ्या मे सला हािरवून टाकले . या णकंकाळ्यां चे उगमथिान
होते सगळ्या होस्टे लला धाकात ठे विारी णसणनयर- रूबी रूस्तु म! उं चणनं च, णधप्पाड आणि प्रचंड आवाजाची रूबी आपल्या
ताटातल्या वाटीकडे बोट िाखवत होती, ियिय नाचत होती, तोंडाने णकंचाळिे अन् उलट्या िाबिे या णक्या जमे ल तशा
करत होती.
बघता- बघता णतच्याभोवती ही---- गिी झाली. ती जे िाखवत होती ते बघून आिखी िहाजिी णकंचाळत, उलट्या िाबत,
नाचायला लागल्या--- कारि रूबीच्या ताटात आमटीच्या वाटीत एक मध्मम आकाराचे मे लेले झुरळ तरं गत होते!
आता हे च झुरळ जर मं जू कानडे ला सापडले असते तर णतने शां तपिे ती वाटी महाराजां ना म्हिजे मे शीच्या स्वयंपाक्याला
िाखवून त्ां च्याकडून पुन्हा असा हलगजीपिा होिार नाही अशी कबुली घेतली असती अन् झुरळासकट ती आमटी कोिाला
न िाखवता फेकून णिली असती. नलू सोनाविेने झुरळ काढू न टाकून काहीच न झाल्यासारखे जे वि चालू ठे वले असते.
ज्योती ओगले ने आमटीत उकळले ल्या झुरळाचे णडसेक्शन करण्याचा प्रयत्न केला असता. काहीजिींनी मे सच्या मॅ नेजरला
(णतिे कधीच नसले ल्या) भरपूर णशव्या घातल्या असत्ा--पि रूबी? ने मके हे िु िैवी झुरळ रूबीच्या वाटीतच आले अन् पुढचे सारे रामायि- महाभारत घडून आले .
आता पुढे काय?
आम्ही पणहल्या वर्ाा च्या णलंबूणटं बू पोरी रूबीकडे च आिराने आणि अपेक्षेने बघू लागलो. त्ामु ळे की काय - रूबी अगिी
पेटून उठली!
"ये कैसे हमको बकवास स्खलाता है --- इतना पैसा ले ता है --- मै तो यहां नहीं खाने वाली---- कुछ तो करना होगा ---"
या शे वटच्या णवधानावर एकिम एकमत झाले .
ले डीज होस्टे लची जबाबिारी खरं तर होती प्राचाया सरवटें वर. जवळच्याच त्ां च्या बंगल्यात ते व सौ. सरवटे गुण्यागोणवंिाने
राहात असत. "तुम्ही मला त्रास िे ऊ नका, मीही तुम्हाला त्रास िे िार नाही"-- हा त्ां चा खाक्या होता. त्ातून ते संस्कृतचे
प्रकां ड पंणडत असल्यामु ळे सध्याच्या काळातल्या मु लीबाळींकडे त्ां चे अणजबातच लक्ष नसे.

9

" णप्रस्न्सपॉलजीको णिखायेंगे ये िाल! तुम सबको आना होगा मे रे साि--- तुम सबने येहीच िाल खायी है ----" याही रूबीच्या
धमकीवजा मागिीवर एकमत झाले .
"असंच ताट घेऊन चल-- सरां ना बघू िे आपल्या पोरी काय खाताहे त!"
"ए आपि अगिी झक्कास मोचाा च ने ऊया सरां च्या घरावर"
"चला, चला, सगळ्यां ना गोळा करा पटापटा"
"अय्या, पि मोचाा म्हिजे घोर्िा हव्याच"
"आणि झेंडे हवेच"
"जरा ताशे , वाजं त्री, बाँड असेल तर मोचाा उठाविार होईल नै ?"
मग सगळ्या भराभरा कामाला लागल्या. रूबीने होस्टे लच्या एकूिएक मु लींनी मोचाा त भाग घेतलाच पाणहजे असा फतवा
काढला. िोघीजिींना तशी िवंडी णपटायलाच णतने भाग पाडले. ज्योतीकडे घोर्िा तयार करण्याचे आणि माझ्याकडे झटपट
झेंडे तयार करण्याचे काम ढकलण्यात आले. मी आनं िाने ती जबाबिारी स्वीकारली. चार पोस्टरबोडा घेऊन त्ां वर मोठमोठी
भे िक झुरळे काढू न मी मे शीतल्याच झाडूच्या काठ्ां ना ते अडकवले. घोर्िां चे कागि वाटण्यात आले. ताटल्या, पराती,
झारे , लाटिी, गणनमी काव्याने ताब्यात आले . एकिोनिा प्रॅस्िस करण्यात आली.
राखििार णकसनभाऊची नु कतीच लग्न झाले ली णधटु कली बायको काय चाललं य बघायला आली.
"सगल्या तायाबाया लय पेटल्यात जनू" -- म्हित णतने ही बरोबरीच्या साळकाया -माळकाया बोलावून आिल्या.
"आमी बी येतो की मोचाा त - नायतर कवा चां स णमलनार?"
मागे राहिाऱ्या गड्ां ची पोरं णक्केट सोडून पळत आली.
"आमाला पन झेंडे पायजे ल मोचाा त नाचवायला---"
असो. तयारी तर जय्यत झाली! पि एक अडचि होती - होस्टे ल आणि प्राचायाां चे घर अगिीच एकमे कां जवळ होते.
एवढ्यात मोचाा त जोश कसा भरिार? मग आधी सगळ्या कॉले जमधे मोचाा णफरवून मग शे वटी सरां कडे जायचे असा ठराव
पास झाला.
रणववार होता तरी कॉले जात तुरळक गिी होतीच. खे ळाच्या मै िानाच्या आसपास बरीच णनरुद्योगी पोरं रें गाळत होती. हा
मोचाा बघून एखाद्या लोहचुंबकाने लोखंड आकर्ुा न घ्यावे तशी ती धावत आली व त्ामागचे गंभीर कारि समजल्यावर
बहुसंख्येने सामील झाली. त्ां च्याही मे सीत असेच भयानक प्रसंग येऊन गेले होते म्हिे!
"नाही खािार, नाही खािार
झुरळाची आमटी नाही खािार "
"एक िोन तीन चार
झुरळाची आमटी भं कस फार"
" वन टू थ्री फोर
कॉकरोच िाल नो मोअर"
"कॉकरोच फॉर णडसेक्शन
नॉट फॉर कंझप्शन"
अशा जहाल घोर्िा सुरू झाल्या. णहं िी घोर्िां नी मोचाा अजू न
क्ां णतकारक होईल असे सवाां ना वाटत होते, झुरळाला णहं िीत काय शब्द
आहे ते कोिालाच माहीत नव्हते, त्ामु ळे काही रोमां चकारी घोर्िा नाईलाजाने रद्द करण्यात आल्या होत्ा.
सवाा त पुढे हातात ताट घेऊन रूबी. वाटीतल्या आमटीमधले झुरळ सां भाळत, ती जोशात चालत होती. आपि शू रवीर
झाशीची रािी आहोत की झुरळाची आमटी खाल्लेली हीनिीन हुतात्मीि आहोत याबद्दल णतचा णनिाय होत नव्हता. शे वटी
णतने स्वतःच्या स्वभावाला साजेशी झाशीच्या रािीची भू णमका नक्की केली.
रूबीच्या मागे झेंडे नाचवत आम्ही पणहल्या वर्ाा च्या पोरी. मागे "काय मज्जा होतेय् ते तर बघुया" म्हित आले ल्या होस्टे लच्या
इतर पन्नास-साठ मु ली, रखवालिारां च्या बायका, त्ां च्या मै णत्रिी, ताट चमच्यां च्या वाजं त्र्या वाजविारी बारकी पोरं , तास्त्वक
पाणठं बा िशा वायला आले ले बरे च वगाबंधू असा भव्य मोचाा प्राचाया सरवटें च्या बंगल्याच्या आवारात णशरला. सरां च्या िारावर
जे व्हा ििििीत िापा पडल्या तेव्हा णवणवध किाककाश आवाज, घोर्िा, कलकलाट यां ची पररसीमाच झाली होती!
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िु पारची झोप मोडल्यामुळे िोड्ाशा वैतागले ल्या सौ. सरवटें नी िार उघडले अन् त्ां च्या डोळ्यां वरची झोप खाडकन्
उडाली!
"क्--काय झालं? णनवडिूक वगैरे तर नाही ना? अहो --- उठा आणि जरा बाहे र या बघू!"
प्राचाया सरवटे बाहे र आले आणि सवा भीर्ि आवाज क्षिभर िां बले.
रूबीने शां तपिे आपले ताट मध्यभागी असले ल्या "त्ा" वाटीसकट श्री व सौ. प्राचायाां पुढे धरले. आधीच गोंधळले ले ते िोघं
आिखीनच बावरून गेले. रूबी व मोचाा तील णबनीच्या स्वारां नी एकिम आपली कैणफयत जोरजोरात मां डायला सुरुवात
केली. पाठोपाठ घोर्िाही सुरू झाल्या--" ठहरो---" रूबीचा बुलंि आवाज घुमला--- "आज मे समें हमारी िालमें ये कॉकरोच, याने की झुरल हमको णमल्या-- ऐसा
खाना स्खलाते हैं हमको"
ताबडतोब-- "नही खायेंगे, नही खायेंगे"---सुरूच झालं.
प्राचाया सरवटें नी हताशपिे सौ सरवटें कडे पाणहलं . त्ा नजरे मधील संपूिा शरिागती पाहून सरवटे बाईंनी पररस्थितीवर
स्वतःची राजवट प्रथिाणपत केली. सरां च्याही पुढे येऊन त्ा आत्मणवश्वासाने उभ्या राणहल्या अन् रूबीपेक्षाही खिखिीत
आवाजात म्हिाल्या-" एकेकीनं बोला ग---म्हिजे आम्हाला काहीतरी कळे ल. कुठून आलं हे झुरळ?"
" ये मे समें हमारी िालमें स्स्वणमं ग कर रहा िा" संतापाने आता रूबीच्या तोंडाला फेसच यायचा राणहला होता. णतच्याकडे ,
झुरळाकडे , मोचाा कडे बघून सरवटे बाईंना प्रसंगाचं गां भीया लगेचच लक्षात आलं . प्राचाया आपल्या अभ्याणसकेत अंतधाा न
पावले.
सौ. सरवटें नी मायेने एक हात रूबीच्या केसां वर आणि िु सरा णतच्या खां द्यावर ठे वला.
" ही काय मे स आहे का सोंग? घरापासून िू र राणहले ल्या पोरीबाळींना झुरळं खायला घालतात मे ले! आधीच अभ्यासाचं
टे शशन---सत्राशे साठ परीक्षा--- घरची आठवि--- कशा ग बाळां नो सहन करता हे सगळं ?"
टाचिी लावून फुगा फोडावा तशी घरच्या उल्ले खाने रूबीमधली तापले ली हवा फटकन् बाहे र पडली अन् णतचे डोळे भरून
आले . ‘फॉलो ि लीडर’ खे ळाप्रमािे आघाडीवरील खं द्या कायाकत्ाां च्याही डोळ्यां मधून
अश्रू धारा सुरू झाल्या. घोर्िा अिाा तच बंि पडल्या.
पायात चपला अडकवत आणि पिर खोचत सरवटे बाई म्हिाल्या-"चला ग बाळां नो--आपि सगळ्याजिी जाऊन त्ा मे शीच्या मॅ नेजराला अन्
म्हाराजाला जाब णवचारू आणि त्ां नाच ही आमटी प्यायला लावू"
आता मोचाा चा मू ड एकिम पालटला व णिशा एकशे ऐश
ं ी कोनात वळली. मु समु सिाऱ्या
रूबीच्या हातातून ताटवाटी काढू न घेऊन सरवटे बाईंनी मानाचे थिान स्वतःकडे ओढू न
घेतले. िीडिोन णमणनटातच मोचाा पुन्हा मे शीच्या िारात आला---अन् िाराला लावलेले भलेमोठ्ठे कुलु प सवाां च्या स्वागताला तयार होते. ते बघून मोचाा मधली उरलीसुरलीही हवा पा--र
णनघून गेली.
"आता ही वाटी मी माझ्याकडे च ठे वते. उद्याच चां गली फैलावर घेते सगळ्या गाढवां ना. कोिाकोिाचं जे वि राणहलंय ग
बाळां नो--चला आमच्याकडे लाडूणचवडा खायला. आणि हे बघ सोने , रडू नको माझ्या बाई--"
"नही, नही जी" रूबी डोळे पुसत म्हिाली.
"अगं बोलावताहे त तर जाऊ या की!" मी णतला कोपराने ढोसत हळू च म्हिाले. पि सरवटे बाई ती ऐणतहाणसक वाटी
घेऊन आपल्या बंगल्यात चपळाईने नाहीशा झाल्या.
अशा रीतीने डोळे पुसत, मु समु सत, माझ्या आयुष्यातला पणहला आणि शे वटचा मोचाा णवसणजा त झाला.

- वीिा शाह
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असा(ही) एक णसलणसला
आमी, नेव्ही, एअरफोसा मध्ये असिाऱ्या लोकां ची पसा नॅणलटी काही वे गळीच असते . मी
कॉलेज मध्ये असतां ना तर हे लोक जास्तच आवडायचे. म्हिजे गािारा णकंवा NDA चा
मुलगा णिसला की कोवळ्या मनात तारे लुकलुकायचे. हे NDA मुलां च वे ड मात्र
लवकरच गे लं. याला जबाबिार माझे एक काका. एकिम हाँ डसम आणि करारी. प्रेमळ
पि भयं कर रागीट. अनेक यु द्धात सहभागी झालेले. अनेकिा मृत्ूला णमठी मारून परत
णफरलेले हे काका. किाणचत त्ामुळेच ते असे रागीट झाले असतील. त्ां चं बोलिं हे
बऱ्याचिा एखाद्या ििििीत णशवीने सु रु व्हायच.
एका रणववारी कोवळ्या मनाचे आम्ही अगिी मन लावू न अणमताभ-रे खाचा "णसलणसला"
णपक्चर बघत होतो. अहाहा... अणमताभचा तो ििििीत आवाज आणि रे खाचं लोभस
सौंिया .. आमच्या तरुि मुलींचे णवस्फारलेले डोळे , चेहेऱ्यावर ते च कोवळ्या मनाचं
भु ललेलं बावळट स्स्मत हास्य... "मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बाते करते है ..... ये
कहााँ sss आ गये हम.... असं वाटत होतं की आपल्याच मनातला णहरो आपल्याला
म्हितोय.... असं स्वप्नात असतां नाच अचानक एक करारी आवाज आला.. "भे ... साल्यां ना
बॉडा र वर पाठवा एकिा, सगळ्या तन्हाया कुठल्या कुठे पळतील…!!” आम्ही मुलीनीं
रागाने त्ां च्याकडे बणघतलं.... "जा हो काका तु म्ही. तु म्हाला नसे ल बघायचं तर नका बघू
ना ..." .... अिाा त हे असं मनात म्हटलं ..तोंडावर म्हिायची कोिाची णहम्मत होती! हे सगळं होईपयां त तर त्ा गाण्यात अणमताभ "हवा का
झोंका हैं या तु म्हारे बिन की खुशबु , ये पणत्तयोंकी है सरसराहट..... जबकी मुझकोभी ये खबर है की तु म नही ं हो, काँही नही ं हो... " ...
रे खाचे लां ब सुं िर केस हवे ने हलकेच णतच्या चेहेऱ्याला स्पशा करून उडतात आहे त.. अणमताभ एक स्माटा स्वेटर घालून हे म्हितो आहे
....आणि आssले ... काका हसत हसत परत णतिे आले.. “हराम... ते वढं पि कळत नाही की हे असं भू तच करू शकतं …!”
णतिेच आम्ही नाराजीने तो णसनेमा बं ि केला आणि मनात शप्पत घेतली - NDA मुलं लां बूनच बघायला बरी..!

रीं ग सींक्राींतीचे
‘सं क्ां त हळिीकुंकू’च बोलाविं आलं की आधी टे शशन ये तं ...बापरे साडी नेसायची .... Yes, it is the most elegant outfit, no
doubt....अरे sss पि त्ा elegancy साठी जीवाचा णकती आटाणपटा करायचा?!.... मनुष्य एकाच साईझचा कायम राहील (नाही, म्हिजे
असतात िु लाभ) हे धरून सगळं णशवलेलं असतं . मग सु रु होते कसरत .... त्ात णशविकामाची बोंबाबोंब! बरं सं क्ां त म्हिजे काळी साडी...
िर वर्ी कुठून नवीन आिायची?! ... तीच साडी?? ..काहीही हाsss .. मग कुठे ऍडजस्ट करायचंच तर चला काळ्या रं गाचा नाि सोडा. पि
या वर्ी बणहिीची काळी साडी पळवली होती. आणि णतच्या ते लक्षात ये ताच. खिखिीत टे क्स्ट आला .. " ताई तू माझी साडी चक्क नेलीस
..मला न सां गता ????? पुढच्या णटर प मध्ये चुपचाप परत आि . नाही तर मी आल्यावर बघ कायकाय पळवते ..!" .... चक्क धमकी ... म्हिजे
ही साडी नेसायचा हा शेवटचा चान्स ... . तयार झाले आणि आधी णतला णचडवण्यासाठी एक फोटो पाठवला .... आणि हो, मी साडी नेसिार
म्हटल्यावर मुलं आणि णकशोर आधी वरच्या मजल्यावर पळाले.... असा फोटो काढ तसा काढ.. चां गला नाही आला ... कोि झंझट करे ल..
मी कसली सोडते !
मी तयार झाल्यावर णकशोरला हाक मारली . त्ाने वरूनच खाली बघत "अरे वा , छान णिसते आहे (हे म्हिण्या पणलकडे चॉईस नाही.)
णकतीला ये िार परत "
मी: अरे एक णमणनट खाली ये ना.. एक फोटो काढ ना.
णकशोर: अगं फ़ुटबााँ ल गे म चाललाय. वरूनच काढला तर चालेल का???
मी: .....
णकशोर: आकाश, णमहीर मम्मी बोलावते य खाली..
िोघे मुलं: मी फोनवर आहे . ..मी आभ्यास करतोय
णकशोर परत एकिा खाली माझ्या चेहेऱ्याकडे बघत .. "अरे बघा जरा मम्मी कडे . णकती छान णिसते आहे . ” िोन्ही मुलां ना वणडलां च्या
ियनीय पररस्थितीची त्ाच्या आवाजातू न जािीव होते . िोघे ये तात. एकिा माझ्या पडलेल्या चे हेऱ्याकडे आणि एकिा वणडलां च्या
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चेहेऱ्याकडे बघतात आणि शेवटी णतघे खाली ये तात. ८-१० फोटो णनघतात एकिाचे. परत एकिा ‘मस्त णिसते आहे स’ असं णकशोर म्हितो.
यावे ळेस मुलं पि त्ाला साि िे तात. मी णनघते आणि घराबाहे रून पि त्ां ना हुश्श झाल्याचे भाव मला जािवतात.
पोहोचले एकिाची सं क्ां त हळिीकुंकवासाठी मैणत्रिीकडे .... नवीन काळ्या साड्ा णवकत घेतलेल्या मैणत्रिी काळ्या साड्ात णमरवत
होत्ा पि जास्त जिीन
ं ी िु सऱ्या वे गवे गळ्या रं गाच्या साड्ा नेसल्या होत्ा.
इकडून णतकडून कोिी ना कोिी फोटो काढतच होत्ा.
मध्येच एका मैणत्रिीला आठवि ये ते… अरे ग्रु प फोटो झालाच नाही! ... चला
चला या सगळे . पटापट सगळ्या एका रां गेत उभ्या राहतात. एक फोटोग्राफी
मध्ये जास्त इं टरे स्ट असले ली मैणत्रि एकिम त्ा रां गेतून बाहे र ये ऊन म्हिते
"सारखे रं ग जवळजवळ नको हं " ... मग कसं ???? .. असं करू आपि ता
ना पी णह नी पा जा असे उभे राहु ..... अाँ ???? ..अगं इं द्रधनुष्याचे रं ग . काय
हे पुिेकर ना तु ...आता यात पुिेकर आणि मुंबईकर णकंवा कोित्ाही
कराचा काय सं बंध…! पि सगळे मजेच्या मूड मध्ये असतात. त्ामुळे १०१५ णमणनट या "कर" प्रकरिां वर चचाा , जोक्स होतात ... काळ्या साड्ा
घातलेल्या २-३ जिी असतात . त्ां ना या ता ना पी णह रां गेत कुठे जावं कळत
नाही.. मग आम्ही ता ना नंतर "का ' लावू न मोकळ्या होतो. .... सगळं
ठरल्यावर रां गेत उभं राणहल्यावर लक्षात ये तं ...फोटो कोि काढिार ???? ....णजच्याकडे हळिीकुंकू असतं णतचा नवरा घाबरून आधीच
फरार झालेला असतो. णतची १७-१८ वर्ाां ची मुलगी पकडली जाते . मैत्रीि णतला बोलावते . ती णबचारी येते. एवढी मोठी रां ग आणि ह्या वाढत्ा
मावश्या ह्या कॅमेऱ्यात कश्या णफट होतील हा णतचा प्रयत्न चालू असतो. शेवटी णतला सोफ्यावर उभं राहावं लागत ... स्िक ... एक फोटो
णनघाला ... ती पटकन तो फोन आईकडे िे ऊन णतिू न णनसटण्याचा प्रयत्न करिार ते वढ्यात बाकी मावश्यां ची टॅ व टॅ व सु रु होते ... ए माझ्या
फोनने पि एक फोटो घे.. माझ्या पि..माझ्या पि... ती परत सोफ्यावर उभी राहाते .. आता णतचा पेशन्स जायला लागतो. आईच्या ते लक्षात
ये तं ..मग आई म्हिते "अगं सगळ्यां नी सगळ्यां ना व्हाट् स अाँप वर फोटो पाठवा ना ..." मग सगळे िोडं शां त होतात.
आता जी ह्या फोटो प्रकरिाने वै तागलेली असते (एखाणिच) ती म्हिते , "आता सगळ्यां नी आपापले फोन पसा मध्ये ठे वा बरं ! आपि गप्पा
मारल्याच नाहीत काही..." . मग गप्पा , खािे -णपिे वगै रे ...आता सगळ्या िकलेल्या असतात ..घरची आठवि ये ऊ लागते . मन गप्पां नी,
हसण्याने तृ प्त आणि हलकं झालेल असतं ....
मी घरी पोहोचते . आता हे फोटो ग्रु प मध्ये पाठवायची घाई झालेली असते ...
हे सं क्ां तीचे हळिीकुंकू बहुते क बायकां च्या मौज-मजेसाठीच सु रु झालं असिार..

- पल्लवी सप्रे
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णमले सूर हमारा तु म्हारा..... !
नव्या-जु न्या णमत्र-मैणत्रिीच्य
ं ा गाठीभे टी घेत,
नववर्ाा ची सु रुवात एकिम छान, ििक्यात
झाली! जुन्या गप्पा रं गल्या आणि हलकेच जािीव
झाली णक कालपरत्वे हे आठविीच
ं ं गोंडस
गाठोडं , मस्तपैकी लठ्ठ होतं य... यातल्या काही
हृियस्पशी आठविीन
ं ी, कधी नकळत
डोळ्यां च्या कडा ओलावल्या, तर काहीन
ं ी
खिखिू न पोट िु खेपयां त हसवलं. असो.

गे ल्या काही वर्ाा त अमेररकेच्या िौऱ्यावर आलेल्या नाट्य, कला-सं गीत क्षे त्रातील
काही गु िवं त कलाकारां ना जवळू न भे टण्याचा, त्ां च्याशी मनमुराि गप्पा
मारण्याचा सु योग आला. अिाा त ऍन आबा र मराठी मंडळ ( A२mm) आणि
महाराष्ट्र मंडळ डे टरॉईट (MMD) चा यात णसं हाचा वाटा आहे . यातले काही
कलाकार नवोणित तर काही णिग्गज - पि आपापल्या क्षे त्रां त "णवशेर् "
उल्ले खनीय कामणगरी बजावू न पारं गत. कोिाच्या भाळी साक्षात सरस्वतीचा
वरिहस्त, तर काहीच्य
ं ा पाठीशी रं ग-शारिे चा शुभाशीर्! या सगळ्या गु िी
कलाकारां शी मारलेल्या मनसोक्त गप्पा, एक वे गळाच आनंि िे ऊन, मनात
कायमचं घर करून गे ल्या.

आता, तसं बणघतलं तर, प्रत्ेक अणभजात कलाकाराच्या आयुष्यातला अणवभाज्य घटक म्हिजे, त्ाच्या कारणकिीच्या सु रुवातीच्या
काळातील धडपड, व्यावसाणयक क्षे त्रात पिापाि करून आपलं असं थिान, आपलं अस्स्तत्व, आपली स्वतःची अशी एक ओळख या
चुरशीच्या स्पधे त णटकवू न ठे विं ... मग यश-अपयश, लोकणप्रयता, प्रणसद्धी-पैसा ह्या सगळ्या गोष्ट्ी तर ओघाओघाने ये तातच, असं म्हिायला
काही हरकत नाही. या कलाकार मंडळीच
ं े कला-नाट्य प्रवासाचे अनुभव कधी सु खि, तर कधी खड् तर! यातील काही मंडळींना सं गीतनाट्य कलेचा णपढीजात वारसा लाभलेला तर कोिाला खालावलेल्या कौटुं णबक पररस्थितीमुळे उिरणनवाा हासाठी ही क्षे त्रे स्वीकारावी
लागलेली..
काही मंडळींचे अनुभव ऐकताना अक्षरशः अंगावर शहारे आले. अगिी प्रयोग सु रु ह्यायच्या णकंणचत आधी णकंवा िेट प्रयोग चालू असताना
ये ऊन िडकले ल्या आपल्या स्वतःच्या णकंवा सह-कलाकारां च्या आप्त-स्वकीयां च्या, अगिी जवळच्या नाते वाईकां च्या अकाली णनधनाच्या
बातम्या, अचानकपिे तब्येत णबघडल्याने इस्स्पतळात िाखल केल्याचे त्ां च्या अनुपस्थितीतले हृियद्रावक णकस्से, त्ात भरीसभर म्हिजे
म्हिजे आणिाक चिचि, ते व्हाची त्ां ची मेंिूला णझिणझण्या आििारी, हतबल मन:स्थिती, त्ां च्या स्वतःच्या तोंडून ऐकताना, मन पार
हे लावलं. पि शेवटी भावनेपेक्षा कता व्यच श्रेष्ठ मानिारी, आपल्या व्यवसायाशी इमान राखून - " याला जीवन ऐसे नाव " म्हित हसतखेळत आल्या प्रसं गाला समोर जािारी ही, आम्हा िोघां ना आपलं मानिारी, अगिी कोिताही आडपडिा न करता, आमच्याही णिलखुलास
गप्पा मारिारी, आमच्या मनां त कायम बसलेली, काही सच्ची कलाप्रेमी मंडळी.
आज हा लेख णलहायला घेतला आणि मन सहज िहा-पंधरा वर्े
भु राकन मागे वळलं. -आणि पुन्हा एकिा पिमश्री श्री. सु रेशजी
तळवलकरां चा तबला नव्याने कानात घुमला. णहं िुथिानी
शास्त्रीय
सं गीताचा आत्मा असलेल्या, "गु रु-णशष्य"
परं परे बद्दलची त्ां ची आत्मीयता, प्रभावशाली णवचारप्रिालीस
नतमस्तक होऊन, आमचे हात आपोआपच जोडले गे ले. या
तालयोगी पुरुर्ास आमचा मनाचा मुजरा! श्री. आनंि भाटे
(आनंि गं धवा ) , श्री. सं जय करं िीकर (तालवाद्य - तबला, ढोलकी
, ढोलक व णिमडी ) आणि श्री. राजीव परां जपे (हामोणनयम,
ऑगा न ), या त्रयीश
ं ी मारलेल्या, उधाि आलेल्या गप्पां ना पुन्हा
एकिा नव्याने उजाळा णमळाला. "णवच्छा माझी पुरी करा" आणि
णवजयश्री णनणमात "खुमखूमी " फेम श्री. णवजय किम(अप्पां च्या )
बरोबर आमच्या जुन्या घरी, भरलं पापलेट आणि मालविी पद्धतीचं झिझिीत कोलंबीचं कालवि भु रकून खाल्लेली, शब्दा-शब्दाला
हास्यणवनोिात आकंठ बु डलेली सं ध्याकाळ आठवली. अलीकडे " फु बाई फु " ची टीम - सौ. सु णप्रया पाठारे , श्री. अतु ल तोडिकर आणि
श्री. णिगं बर नाईक यां ना भे टण्याचा योग जुळून आला. त्ां च्याशी मारलेल्या खुसखुशीत गप्पा आणि मजा मस्करीत, हसत खेळत घालणवले ले
क्षि आठवले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरलेलं आणि मराठी मािसां च्या मनामनां त रुजलेलं नाट्यसं गीत आणि णवशेर्तः आजच्या
तरुि णपढीत शास्त्रीय सं गीत लोकणप्रय करण्यासाठी योगिान िे िारे यु वा-कलाकार श्री. राहुल िे शपां डे आणि प्रणसद्ध तबला वािक -श्री.
णनस्खल फाटक या जोडगोळीबरोबर हसतखेळत, मजामस्करी करत णिलखुलास गप्पां च्या ओघात सहज, सं ध्याकाळ कधी सरली, याचं
आम्हाला भानच राणहलं नाही.
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अणवरत प्रयत्न आणि कठोर पररश्रमां ची कास धरून, सं गीत-कला-नाट्य क्षे त्राला वाहून घेतलेली ही सगळी मंडळी, आज प्रणसद्धीच्या
णशखरावर आहे त. त्ां ची कलासाधना, व्यासं ग, अपार पररश्रम ह्या सगळ्याला तोड नाही, णकंवा मी तर असं म्हिे न की या क्षिी ते विाा यला
माझे शब्द अपुरे पडत आहे त. मंडळां च्या काया क्माणनणमत्तच्या या कलाकार मंडळींच्या, अमेररकेतल्या अप म मुितीच्या वास्तव्यात
वे ळातवे ळ काढू न, या सगळ्या कलाप्रेमीश
ं ी जवळीक साधता आली. अिाा त याचं पूिा श्रेय प्रशां तलाच द्यावं लागे ल. गे ल्या काही वर्ाां त या
सगळ्यां शी मैत्री झाली. एवढं च नाही तर हे मैत्रीचे सं बंध वृ स्द्धं गत झाले. आजही न णवसरता, त्ां नी पाठवले ल्या वाढणिवसाच्या, णिवाळीच्या
सहृिय, सस्नेह शुभेच्छा णिवाळीचा म्हिा णकंवा कुठल्याही छोट्या-मोठ्ा सिावाराचा आनंि णद्वगुिीत करतात. .... त्ां च्या साणन्नध्यात
घालणवलेले काही सु खि क्षि, त्ां च्या कलाणवष्काराच्या मौणलक आठविी, मन अगिी प्रफुस्ल्लत करतात.

आता आलेल्या प्रत्ेक अनुभवाचं आणि आठविीच
ं ं णकती भां डवल करायचं, हा प्रश्न मनात घोळत असताना कधीकाळी आम्ही सहज
मैत्रीची आठवि म्हिू न णिले ल्या अगिी छोट्याशा, णकरकोळ भे टवस्तूं चा अजूनही, इतक्या वर्ाां नंतर आवजूान झाले ला उल्लेख, कुठे तरी या
मैत्रीच्या नात्ातील णस्नग्धता िशाणवतो. आजतागायत, फक्त टीव्ही वरच बणघतलेल्या या सगळ्या गु िी, हाडाच्या कलाकार मंडळींना कधी
रीतसर आमंणत्रत करून, तर कधी आकस्स्मक पिे णनव्वळ योगायोगाने आमच्या घरी पाहुिचार करता ये िं, इिल्या त्ां च्या अप मश्या
वास्तव्यात िोड्ाफार प्रमािात त्ां ना काय हवं नको आहे , त्ाकडे लक्ष द्यायची सं धी णमळिं , या कलेच्या उपासकां चे पाय आमच्या
वास्तु स लागिं , हे मी आम्हा उभयतां चे भाग्यच समजते .

- सौ. सरोज प्रशाींत जावकर
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पणहली णहमवृष्टी आणि धाररिीची रजई

बोचिारा गारवा, त्ावर िं डगार वारा,
णनमा नुष्य वाटा, अबोल ही धरा,
णनष्पिा तरुवर, नभी णनस्तेज भास्कर,
एक आगळीच मरगळ पसरली भू वर.
कुडकूड िं डी, पलं गावर उबिार रजई,
हवेतच सुस्ती, आणि मऊ मऊ गािी,
हातीचे पुस्तक नकळत सुटले ,
मग नवल कशाचे जर डोळे णमटले ?
णनद्रा तुटता सारे दृश्य बिलले
चणकत जाहलो, असे नवल कसे घडले?,
णनद्रे आधी भासली उिास जी धरिी
तीस शु भ्र चैतन्य णिधले कोिी?
श्वे त मखमली, रुईसम हलकी,
केवढी सुंिर धरिीची रजई!
असंख्य मोणतयां नी लखलखिारी
स्वगाा शोभे ल अशी भरजरी!
णनष्पिा गारठले ली जी होती णबचारी
ती सारी वृक्ष आता हसरी णिसली
फां िीफां िीला रे खीव आणि चकाकिारी
चंिेरी झालर कुिी सजवली?
धवल रे शमी चढवून टोपी
मौजे त डोलती पहा तरूणशखरे
सजली चढवून शाल रुपेरी
घरा घरां ची णतरपी छपरे
णनरखू न पाहता नवल वाढले
शु भ्र मोती उडताना णिसले
जिू पवनाचेच पंख लावूनी
मनसोक्त चौफेर णवहरत बसले

'खो! खो!' करीत एक मोती हसला
हळू च माणझया कानावर बसला,
"णमत्रा तुणझया गावी सूया तापतो
त्रासून जाते भे गाळ धरिी,
तेव्हा अभ्रातुनी बरसते कोिी,
ती माझीच भणगनी वर्ाा रािी"
"तृर्ा भागण्या भू मातेची
वर्ाा व कररते चैतन्याची,
ती िु ई िु ई नाचिारी वेडी,
माझी बहीि तव पररचयाची"
" णतला तुझ्या गावीची गमी प्यारी,
मला िं डीची आवड आगळी,
गमीत माझे पािी-पािी होते
िं डीत ती गारठून बसते"
" मग इिे िं डी बोचरी होता,
सारे जन-जन त्रासून जाता,
धरिीच्या मु खावर मलूलता चढते
मग वर्ाा च मजला इिे धाडते"
मग माझ्या आईस णबलगण्या
मी पि का णवलं ब करावा?
िौडत मी येता अभ्रां तून
हा 'धवलोत्सव' रं गून यावा
येता येता संगे आिली
मज मातेसाठी ही णहम-रजई
स्पशाा स िं ड तरी ऊब मायेची
कशी हर्ाा त णमरवते माझी आई!
- ऋतूज दे शपाीं डे

" मनसोक्तता तुमची पाहता
वाटले ओळख आपुली जु नी कधीची,
जरी भे ट न आपुली पूवी घडली,
तरी णनखळता तुमची पररचयाची"
'खो! खो!' करीत एक मोती हसला
हळू च माणझया कानावर बसला,
"णमत्रा तुणझया गावी सूया तापतो
त्रासून जाते भे गाळ धरिी,
तेव्हा अभ्रातुनी बरसते कोिी,
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मायबोली कट्टा: मराठी साणहत्याच्या गप्ाींचा छोटासा कट्टा
णशक्षिाच्या, व्यवसायाच्या णनणमत्ताने िे श सुटला, आणि हजारो मै ल िू र या अनोळख्या िे शात आपली घरटी वसली.
'िे श तसा वेर्' म्हित-म्हित राहिीमान बिलले आणि 'तखा डकरां च्या' पुस्तकातून णशकले ली 'अस्खणलत इं ग्रज़ी’, नकळत
व्याकरिाचे णनयम न मानिाऱ्या स्वैर 'American English' च्या वळिावर गेली. नवीन इं स्िशचे, नवीन जगाचे , काहीकाळ
कौतुक जरी वाटले , तरी मराठमोळ्या मातीत णपकले ल्या मराठी साणहत्ाचा स्वाि कुठे तरी 'miss' होत होता.
खरं पाणहले तर शाळे त मराठी णवर्यात कधीच णवशे र् असे गुि णमळाले नाहीत.
शु द्धलेखनामध्ये उकार, वेलां टी, रूपे बिलिाऱ्या मायावी राक्षसाप्रमािे कधी 'ह्रस्व'
आणि 'िीघा' अशी रूपे बिलत भीती घालत. वृत्त, छं ि, समास, संधी ह्या ने मक्या परीक्षे त
फणजती करत. 'संिभाा सणहत स्पष्ट्ीकरि' िे ताना ने हमीच नाकी नऊ येई. 'कोि कोिास
काय म्हिाले?' हे आम्ही का लक्षात ठे वावे हे कधीच कळले नाही. पि तो तीन तासां चा
पेपर आणि प्रगती(?)पुस्तकावर णलणहलेले गुि यां चा णकतीही राग आला तरी मराठी
शाळे त णशकल्यामुळे मराठी कणवता, किा, कािं बऱ्या अशा वाङ्मय वटवृक्षाच्या छायेत
आम्ही लहानाचे मोठे झालो. या वाङ्मय वृक्षावर कुसुमाग्रज, केशवसुत, शां ता शे ळके,
बणहिाबाई, पु ल िे शपां डे अशा णकतीतरी साणहत् सुमनां चा सुवास आमच्या बालपिात
नकळत एकजीव झाला. 'एक तुतारी द्या मज आिुनी... ' म्हिताना नकळत आवेश येत
असे, तर 'श्रावि मासी हर्ा मानसी...' ऐकून अगिी पावसात णभजू न आल्यानं तर यावी
तशी तरतरी अंगावर येत असे. 'णचमिराव', 'पंत', 'गोकुळ' सारख्या अजरामर
व्यस्क्तरे खां शी आमची कधी गट्टी झाले ते कळलं च नाही.
िे श सुटला, णशक्षि संपले , ऑणफस ते घर असे िै नंणिनीचे चक् णफरू लागले आणि जीवनात कुठे तरी नीरसता येत
आहे असे जािवू लागले. साहणजकच... िकलेल्या पक्षां नी पुन्हा णहरव्यागार वृक्षावर काहीवेळ णवश्रान्ती घ्यावी अगिी तशीच
आम्हालाही आठवि झाली शाळे च्या अंगिात सुटले ल्या मराठी वाङ्मयाच्या सिाहरीत वटवृक्षाची, आणि त्ाच्या िं डगार
छायेची. नाही म्हिायला भारतातून येताना काही कािं बऱ्या, कणवता संग्रह णशिोरीत बां धून आिले होते ... पि णशिोरीतल्या
गोष्ट्ी णकती णिवस पुरिार?... सुिैवाने आम्ही डे टरॉईट मध्ये राहतो आणि इिे अम्हासारखे च णकतीतरी मराठी जन
णवसाव्यासाठी वाङ्मय वृक्षाच्या शोधात होते. त्ातूनच जन्म झाला ' मायबोली कट्टा' या छोट्याशा 'ग्रुप' चा.
मायबोली कट्टा हा केवळ WhatsApp णकंवा Facebook ग्रुप नसून, इिे मराठीप्रेमी िर मणहन्या-िोन मणहन्यात
एकिा भे टतात आणि मराठमोळ्या गप्पां त रं गून जातात. या कट्ट्यावर कधी बालभारती-कुमारभारतीतील आवडत्ा कणवतां चे
वाचन होते, कधी कािं बऱ्यां वर चचाा होते, कधी इणतहासाच्या गप्पा रं गतात, कधी किाकिन होते, तर कधी सामाणजक
प्रश्नां वर चचाा होते. कधी तबला- drums च्या तालावर मराठी गीतां ची 'गीतबोली' होते. कॉले जच्या कट्ट्यावर खु लिारे बरे चसे
रं ग मायबोली कट्ट्यावर पुनः अवतरतात.
साधारि तीन वर्ाां पूवी, म्हिजे २०१४ च्या गिेश उत्सवामध्ये, काही णमत्रां नी णमळू न मायबोली कट्टा थिापन केला
आणि आज मराठी साणहत् णवश्वाचं एक नवं िालन बनू न हा कट्टा उभा आहे . णवशे र् म्हिजे मायबोली कट्ट्यावर येण्यासाठी
ले खक असण्याची, कवी असण्याची णकंवा मराठी साणहत्ाचे प्रखर वाचन असण्याची अशी कोितीच अट नाही.... अट एकच,
मराठी साणहत्ात इं टरे स्ट हवा. कट्ट्याच्या प्रत्ेक भे टी आधी एक णवर्य णनवडला जातो. 'माझी आवडती कणवता', 'आवडती
किा/ले ख', ‘आठविीतील णिवाळी’, ‘िे शभक्तीपर साणहत्’, ‘मराठवाड्ातील िु ष्काळ’ असे वेगवेगळे णवर्य इिे वेगवेगळ्या
दृणष्ट्कोनातून शब्दबद्ध होतात. कधी ग. णि. माडगुळकर, कुसुमाग्रज, रिणजत िे साई अश्या साणहत्कारां चे साणहत्
कट्ट्याच्या भे टीचा णवर्य ठरतात आणि सारे सभासि जमे ल तसे या महालेखाकां चे साणहत् जमवून प्रस्तु त करतात. कधी
कट्ट्याचे सभासि त्ां चे स्वतःचे णकंवा आप्त-णमत्रां चे ले खन कट्ट्यावर प्रस्तु त करतात. आणि हे सारे अगिी अनौपचारीक.
आमच्या सौभाग्याने मायबोली कट्ट्यावर कणवणयत्री डॉ संजीवनी तोफखाने, उद्योगपती - ले खक डॉ श्री ठािेिार अशा
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मान्यवरां नी भाग घेतला. त्ां च्याशी मनमु राि गप्पा मारण्याची, त्ां च्या साणहत्ाला, अनु भवां ना जवळू न बघण्याची संधी
मायबोलीच्या सभासिां ना णमळाली.
गेले तीन वर्े सातत्ाने रं गिाऱ्या या मायबोली कट्ट्याने आम्हा सभासिां ना
मराठी साणहत्ातील माणिक-मोती पुन्हा वेचण्याची संधी णिली. िर मणहन्या-िोन
मणहन्यात गजबजिारा मायबोली कट्टा आम्हाला िोन तास एका वेगळ्या णवश्वात
घेऊन जातो. कट्ट्याचे सभासि कट्ट्यावरच्या पुढच्या भे टीची एकिम आतुरतेने वाट
पाहतात तर त्ात नवल कशाचे?

मायबोली कट्टा हा सवा मराठी रणसकां साठी खु ला आहे . जर आपल्यालाही ह्या कट्ट्यावर सामील व्हायचं असे ल तर
[rutooj@gmail.com, akshaykulkarni44@gmail.com, kulkarni.pmk@gmail.com] या mail-ids वर 'mayboli
katta' अशा आशयाचा ई-मे ल करा आणि तुमचा phone number पि share करा. तुम्हाला या group च्या भे टीची तारीख,
थिळ आणि णवर्य कळवले जातील.

- मायबोली कट्ट्याचे सभासद
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Pen it!
There was a time where the best mode of communication was when someone picked up the
pen and found a decent looking piece of paper and wrote down their feelings to the best of their
abilities.
For most of us it began with,
Dear…..
How are you?
Yes, we actually spelled the entire word investing ink to populate the real estate we were
writing on. That was the era of being connected with your heart and soul. We spent time in buying the
paper. We spent time in forming the sentence and thinking of the topics to write. We spent time on
writing, decorating, sealing the envelope, attaching a stamp and actually going to the post office to
mail it to someone who really mattered.
Every word written expressed what the sender actually felt about the receiver. Secrets were
shared and plans were made. The speed was slow but the effect was more. The excitement of getting
a letter could never be a bore. Holding the paper, enjoying each word. Not always were words spelt
right since backspace and autocorrect were missing…right! Some drew flowers while some finished
with a simple line. Every letter had a personality of its own and every time it came, your heart would
feel the sound. Why should such a beautiful art disappear to give way to LOL and HRU dear?
Technology gave us the best tools but we utilize it in a way to make ourselves like fools.
A greeting card….OH the charm! Colorful images… rich text…card stock paper and the joy of
reading a verse or rhyme! So many times we have spent hours to choose the best card with the best
words that brought a smile or a tear to whoever held it. Today we forward messages we did not write,
we like posts we did not read and we share videos we mostly did not watch till the end!
Feels like winter in the land of feelings where every thought is frozen and every emotion is
buried under layers of snow. What will it take to break this ice? What does it take to bring the warmth
back to the heart?
I would urge you to try and write something today to someone you
know and never wrote to for a long time. Mail it… Wait for the call and
then enjoy the feeling of true happiness. Yes, it is worth it. You do have the
time. Do not type and print. Write it down. Let the emotions flow and let
the loved ones know!
Yours truly
-

Mansi Dahanukar
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The Mesmerizing Era of Romance – 90’s
“Bade Bade deshon main aisi choti choti baatein hoti rehti hai”………
"Someone somewhere is made for you….”
Aah! The utter mention of these famously repeated dialogues takes me back to my teenage years of
believing in the magic of love….
The 90’s to me were the most influential. Being a total movie buff, my love for Bollywood and also, of
course, my age at the time played a big part in just how much of an impact this era had on me when this
cheeky, charming, dimple smiled and tousled hair boy with a crooked nose and Z shaped eyebrows swept
the nation (India) by a storm. Yes, I am talking about none other than the King of Romance – Mr. SRK. This
seemingly imperfect yet somehow magnetic personality made every age group fall in love with the idea of
“falling in love”. All he had to say was “palat..palat…” to Kajol and all of a sudden everyone in the audience
wished she turned around and had goosebumps when she actually does turn around….his smile and lop sided
grin with this arrogant belief that now this girl belongs to me and only me…made every girl I know wish they
would also meet someone just like him……
The magic weaved in all our hearts through this one movie
Dilwale Dulhania Le Jayenge (released in 1995) and we started
listening to the songs over and over again on repeat on the stereo or
Walkman morning, noon and night. We, meaning a couple of my
equally movie crazy friends, even talked about going on a trip
somewhere - just us after we graduated (well I was just in high school,
but who is counting the years right?) and all of us carried this hope
that we will also meet someone and fall in love hook, line and sinker.
Ha-ha! How crazy and innocent were we? Dancing to the tunes of “Mere khwaboon mein jo aaye...” at friends'
parties or “Mehendi laga ke rakhna” at every wedding we were totally mesmerized by this Aditya Chopra
classic. After watching this movie probably at least 15-20 times, we could remember and repeat each and
every dialogue much better than anything we ever studied for in college….
Well, we hadn’t even pulled ourselves out of this reverie and there
comes “Eh Rahul” who puts a cast on my already tender heart as this
passionate Dance Director in Dil Toh Pagal Hai and soon we find ourselves
humming “Are re are yeh kya hua…” and dancing to “Chak dhoom dhoom”, “Le
Gayi Le Gayi” and the infamous dance off between Karishma and Madhuri in
“Dance of Envy”. I honestly was so smitten with the idea that "someone,
somewhere is made for you" and that the Almighty is going to let me know
or point me in the right direction that my parents were genuinely worried
about my future. This was another movie which I watched multiple times
with my friends and family and equally enjoyed every single time. This movie completely changed the
concept of dances in Bollywood movies thanks to Mr. Shiamak Davar! I remember trying to emulate the steps
from the dances in front of the mirror with my friends whenever they came over to study or just chit chat.
With the ethereal charm of a Yash Chopra classic, where everything looked and felt like a dream, a dream
which many wanted to turn true was another gem of the 90’s.
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A few other hits which made the 90’s the golden era
or romance, where majority of the stories were pretty
predictable (but still equally loved), were Hum Aapke Hain
Kaun, Dil, Rangeela (another one of my all-time favorites),
Akele Hum Akele Tum, Kabhi Haan Kabhi Naa and many
more. This era resonated with me deeply as I was just a
simple gal growing up in a town called Pune with the usual
dreams and these movies made those dreams livable on the
big screen. With minimal influence of the internet, the
western culture wasn’t much in the picture in terms of how
“real” or “relatable” or “believable” these movies were. They became popular at the time for the simple
reason that “Dreams sell”.
Fast forward to today and I ask myself… If I saw these movies today would I still be just as smitten,
just as mesmerized? Maybe not… but then again who knows? Because… “Bade bade deshon mein aisi choti
choti baatein hoti rehti hain Senorita!”

- Reshma Upasani
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पत्रपल्लवी
अने क वर्ाां पूवीची गोष्ट् आहे . माझा मुं बईचा एक णमत्र अमे ररकेत णशक्षि घ्यायच्या णवचारात होता. भारतातून हे अजा
करिं खचाा चं व णजणकरीचं काम होतं. अने क आव्हानां पैकी णवशे र् लक्षात राहण्यासारखं म्हिजे एक णनबंध णलहून पाठविं.
तोसुद्धा 'पयाा वरि', 'स्त्रीशक्ती' सारख्या सरळसोट णवर्यां वर नसे. एकिा त्ाला णवर्य णिला होता, ‘समजा म्हातारपिी तुम्ही
पाचेकशे पानां चं आत्मचररत्र णलहायचं ठरवलं त, तर १५७व्या पानावर काय णलहाल? ते णलहून पाठवा’! हे आव्हान त्ाने पेललं
त्ाला आता ३० वर्े होऊन गेली. तो इं िंडमध्ये असतो म्हिजे पुस्तकाच्या पुढील आवृत्तीत बिल केले असिार ...आमची
िोन िे शां तील समां तर जीवनं आत्मचररत्राच्या अडीचशे व्या पानावर येऊन ठे पली आहे त.... मागे वळू न पाहते आहे , माझ्या
१५७व्या पानावर काय होतं?
मी १९९१ साली पिव्योत्तर णशक्षिासाठी अमे ररकेत आले. मजल िरमजल करीत णशक्षिाच्या णठकािी पोचायला ८
णिवस गेले. एक णिवस णवश्रां ती, ब्यागा उघडिं, त्ातल्यात्ात चां गले कपडे घालून आरश्यासमोर शु द्ध व स्पष्ट् इं ग्रजी
बोलण्याचा सराव करून पिािा णवज्ञान णवभागात पोचले . संशोधन/णशक्षि यासाठी ने मून णिले ले मागािशा क/प्राध्यापक भेटले .
ओळख पटताच ते म्हिाले “I was expecting you. There is some correspondence for you in your mailbox”.
अरे , माझ्यासाठी काय आले असेल? तेंव्हा ऍमे झॉन हे फक्त खोरे म्हिून पररणचत होते आणि कजाा ची िकबाकी करायला
हातात क्ेणडट काडा िे खील नव्हते, मग काय असेल? णतिे जाऊन बघते तर एक ओळखीचे व िु सरे अनोळखी अक्षरातील
अशी २ पत्रं . एक आईवणडलां नी पाठवले ले आणि िु सरे णमत्रमं डळीन
ं ी णमळू न णलणहले ले. ती पत्र बघून मला जो काही आनं ि
झाला त्ाला आज २७ वर्ाां नीही उपमा सुचत नाही. पत्र न उघडताच घळाघळा अश्रू वाहू लागले ते तसेच वाहू णिले. जगप्रणसद्ध
जमा न कवी ‘गटे ’ याला काणलिासाचे 'शाकुंतल' हे नाटक इतके आवडले की तो या नाटकाचे पुस्तक डोक्यावर घेऊन नाचला,
माझी अवथिा तशीच झाली. खरं म्हिजे तसा वेडा आनं ि नं तर फारच क्वणचत झाला.
घरी येऊन त्ा पत्रां ची पारायिं केली आणि लगेच उत्तर णलहायला बसले . भावने च्या भरात पानावर पानं णलणहली गेली.
त्ानं तर २-३ वर्ां हे चालू राणहलं, पत्रातल्या शं काकुशं कां ना उत्तर िे िं "अगं
मू ग डाळ आणि मसूर मधला फरक कळत नव्हता तुला, आता जे वतेस
काय?" "णमत्र वगैरे ठीक आहे त पि लग्न करताना आपल्यातलाच बघ हं ..."
वगैरे वगैरे .
उमे िवारीच्या काळात या पत्रां नी तारलं. काही उपिे श व णिलासा
िे िारी तर काही हलकीफुलकी ...
'शे जारच्या समीरला पणहलीत घातलं, त्ाच्या अभ्यासाचं
काही खरं नाही'. (त्ाची मु लगी आता शाळे त जाते आणि णतच्या अभ्यासाचं
बरं च खरं आहे )
जोश्यां च्या सुनेला णिवस आहे त असं आमची आजी म्हिते - ती
हळू बसते म्हिे! (ते खरं होतं, यिावकाश मला जोश्यां चंच पत्र आलं ....)
कॉले जमधल्या मै णत्रिींनी लग्नं ठरवले ली व ठरले ली कळवली मोकळे पिा, भावुकता पत्राद्वारे व्यक्त केला …

णमत्रां नी .... क्वणचत प्रत्क्षात न जािवले ला

काही वर्ाां नी (“आपल्यातला” हे डबल ब्यारे ल नावावरून कळलं च असिार) जीवनसािी इिे च पि वेगळ्या राज्यात
असताना भे टला. फोन करिं परवडत नव्हतं आणि email पुरेसे, आपले से वाटत नव्हते, अने क आिाभाका घेतल्या त्ासुद्धा
पत्राद्वारे .
“पाठणवसी ते सगळे सगळे
पणहल्या ओळीमध्येच णमळते
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पत्र पुढचे त्ानं तर पि
वाचायाचे राहून जाते”
ही भावना अनु भवायला णमळावी अशी पत्रं णलणहली आणि णमळाली.
आता पुलाखालून बरं च पािी गेलं. पोस्टकाडाा वरून णगरगाव ते डोंणबवली पत्र-व्यवहार चालायचा त्ा जमान्यातली मी,
आता Texting द्वारे लीलया णनरोप धाडते. गुगल hangout णकंवा व्हाट् सऍपच्या माध्यमातून णनरोप पाठवला की लगेच पोचतो,
तो वाचला की नाही हे ही लगेच कळते, इतकंच काय तर समोरचा उत्तर िे ताना पि '...writing' हे ही णिसते. वाट पाहण्यातली
आताता संपली. पि इं तेजारमें जो मजा वो मु लाकात में कहााँ .... "
पत्र णलहून उत्तर येण्यात जी काही मजा आहे त्ाला तोड नाही. ही िु हेरी गरज आहे , णमळावं असं वाटतं आणि णलहावं
असंही. मला ते हातात धरताना णलणहिाऱ्याचा चेहरा डोळ्यासमोर येतो, णवचार करताना पडले ल्या आठ्ा, खोडलेले शब्द,
णवचारां चा व ले खनाचा वेग यातील तफावत, हे सगळं खू प खूप भावतं, मला तो िोघां च्यातला िु वा वाटतो, त्ा क्षिी त्ा सगळ्या
बातम्या, आठविी फक्त माझ्यासाठी असतात असं वाटतं.
प्रत्क्ष भे टीत णकंवा स्पशाा नेही व्यक्त केले ल्या काही जाणिवा, भावना मला वाटतं आपि ले खी शब्दां द्वारे अणधक
चां गल्या व्यक्त करतो - मग ती सुनीताबाई व जी.एं ची पत्रं असू िे त वा शं भरसव्वाशे वर्ाां पूवीची इं स्िश व फ्रेंच ले खकां ची
सखी/सख्याला णलणहलेली अगिी शरीरसुखाणवर्यीही रसभरीत विानं असू िे त. म्हिूनच संपकाा ची इतकी माध्यम असूनही
texting सध्याच्या णपढीला sexting (ऐकीव बातमी) गरजे चं वाटतंच की!

पोस्टकाडाा वरनं आठवलं आमच्या ओळखीत एका काकां ची पत्नी कोकिात माहे री गेली होती - ६० वर्ाां पूवीची गोष्ट्
आहे -. काकू सां णगतल्यापेक्षा माहे री जरा जास्तच रमल्या. काकां नी एक पोष्ट्काडा पाठवलं (कोकिच्या भार्े त, 'पाठवलनी'
णलणहिार होते), त्ा काडाा वर फक्त एक भलंमोठं प्रश्नणचन्ह णलहून ते पाठवलं . ४ णिवसात काकू सासरी परतल्या. आज जर का
माझ्या नवऱ्याने असं पत्र पाठवलं तर मी उत्तरािाखल उद्गारणचन्ह णकंवा (जास्त भडकले तर) पूिाणवराम णलहून पाठवेन.

पोस्टकाडा की जोडकाडा पाठवलं यावरून 'मु लीच्या बापाला णमजास खू प हो' ही चचाा - पत्रले खनातली ती
जातीव्यवथिा आता नामशे र् झाली आहे . लग्नाची आमं त्रिं सुद्धा हल्ली WA वाटे येतात.

मी मात्र अजू न पत्र वेडीच राणहले आहे . अजू नही गप्पा रं गल्या,
कोिाची प्रकर्ाा ने आठवि आली की त्ा व्यक्तीला पत्र णलहायची तीव्र इच्छा
होते, कधी त्ा इच्छे चं रूपां तर कृतीत होतं आणि माझं नशीब चां गलं असेल
तर त्ा णवस्कळीत पि मनस्वी पत्राला उत्तररूपी प्रणतसािही णमळतो मग
पुन्हा एकिा मी ते पत्र डोक्यावर घेऊन नाचण्याइतकी खु श होते. आणि मग
“Got your letter” हे WA णकंवा SMS ने कळवते...
कालाय तस्मै नमः

- ज्योत्स्ना माईिकर णदवाडकर
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अमादक पे याची मादक णकमया ......
शायि मे रे शािीका खयाल णिल में आया है
इणसणलये mummy ने मे रे तुम्हे चाय पे बुलाया है .......
आठवतं का हे १९८३ मधली ‘सौतन’ णसने मातलं राजे श खन्ना आणि टीना मु नीम यां चं गािं ?
आतापयांत आपि भरपूर हुं डा, मोटर, स्कूटर इत्ािी आं िि िे वून चां गले जावई णमळवल्याच्या किा ऐकल्या आहे त
, परं तु Bollywood च्या या mummy चा चहा च्या कपावर बोळवि करायचा णवचार णिसतो. णकत्ती हुशार आई णजने
चहाची खरीखु री ताकि ओळखली .
राजे श खन्ना आणि चहा यां ची chemistry बॉलीवूड ला नवीन नाही. “ गमी में गरम चाय शरीर को ठं डक पाहुचता है “ हे
राजे श खन्नाच्या तोंडच वाक्य अजू नही डोक्यात कायमच कोरलं गेलं आहे .
चहा हे पेय णिणटशां नी भारतात आिलं आणि गूळ पाण्याच्या आिराणतथ्याची जागा केव्हा घेतली हे कळले च नाही .
णिणटशां नी केले ल्या सुधारिां त रे ल्वे, णवद्यापीठ , रुग्णालय यां च्यासोबत चहाचा सुद्धा महत्वाचा समावेश आहे . अमृ त
म्हितात ते बहुधा चहाच असावा . या पेयाला वेळ , काळ, थिळ याचे बंधन नाही . चहा हे केव्हाही, कुठे ही, णकतीही,
कसाही प्यावयाचे एकमे व पेय आहे . Fancy हॉटे ल मध्ये प्या णकंवा टपरी वर प्या , आनं ि तेवढाच णमळतो. कधी कधी तर
टपरी वरच्या सिसिीत चहाची आगळीच चव असते . मला वाटतं चहा इतकं addiction िारू सुद्धा िे वू शकत
नाही. चहावर अजू न " एकच प्याला " कसा झाला नाही ह्याचेच आश्चया वाटते . खू प लोक प्रवासाची सुरुवात सुद्धा चहाचा
कप ढोसून “ one for the road “ म्हिून करतात.
आपि घरी आले ल्या पाहुण्यां ना पणहला प्रश्न णवचारतो, “काय
चहा घेिार नं ?” कोिी “मी चहा घेत नाही” म्हटले तरच “कॉफी घेता
का?” अशी offer िे तो. अगिी सिाणशव पेठेत गेलात तरीसुध्िा “ चहा
घेता का िोन पळ्या? “ अशी णवचारपूस होते ( असे ऐणकवात आहे
). म्हिजे आपली लोकां च्या आिराणतथ्याला सुरुवात चहापासून होते.
आजकाल बाजारात चहाचे वेगवेगळे फ्ले वसा णमळतात. अद्रक,
इलायची, िालणचनी , मसाला या भारतीय फ्ले वसा पासून strawberry
,cherry , chamomile या अमे ररकन रुचीला आवडिारे असंख्य
flavours उपलब्ध आहे त. परं तु ओररणजनल चहाची जी मािक णकमया
आहे त्ाला तोड नाही हे मात्र खरे .
मला चहाची सवय लागली ती माझ्या वणडलां च्या अणत health conscious स्वभावामुळे . आमच्या घरी पािी
उकळू न णपण्याची सक्त ताकीि असे. मला शाळे त जाताना उकळलेल्या पाण्याची बाटली घेवून जावे लागे . खू प राग येत
असे . याचा णवपरीत पररिाम म्हिजे जास्त immunity आलीच नाही. गावात कुठली साि आली की पणहला बकरा मी
पडत असे, असो. आम्हाला घराबाहे रचं खाण्यास परवानगी नसे . त्ावेळेस उन्हाळ्यात कोिी सरबत णवचारले की नको
म्हिून फक्त चहा प्यावा लागत असे. कारि चहा उकळलेला germ free . त्ामु ळे. “गमीमे गरम चाय शरीरको िं डक
पहुं चाती है “ या िीिवाक्या प्रमािे सरबताची तहान चहावरच भागवावी लागत असे. ही चहाची सवय लागली ती अशी आणि
त्ाचे हळू हळू चटकेत रुपां तर झाले . आज हे शरीराचे engine चहारूपी पेटरोल णशवाय चालू च शकत नाही. मला
कुठलाही चहा चालतो अगिी टपरी वरचा असो णकंवा ST stand वरचा!! आजकाल मी Girnaar च्या instant tea ची
पाणकटे purse मध्ये टाकल्या णशवाय बाहे र पडत नाही .
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णिटीशां नी popular केल्याला चहाला अमे ररकन history,
politics मध्ये कमी का महत्व आहे ? " Boston Tea party" " Republican
Tea party" etc. अमे ररकेच्या स्वातंत्र्य चळवळीला सुरुवात झाली ती सुद्धा
BOSTON टी पाटीने च. British East India कंपनी भारतीय चहा अमे ररकेला
णवकत असे. Boston शहरातल्या अमे ररकन क्ां णतकारकां नी बोस्टन बंिरातली
चहाची boxes ईस्ट इं णडया कंपनीच्या जहाजावरुन उतरवून बंिराच्या पाण्यात
बुडवली. तेव्हां पासून अमे ररकन कॉफी णपऊ लागले.
चहा introduce करिाऱ्या णिणटशां ना आणि Girnaar instant tea ला प्रिाम
करून हे चहा महात्म्य येिेच संपणवते.

- शमा सुखटिकर
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Indira's Emergency, Gandhiji and I
Growing up in post-Independent India was exciting even for young children who did not quite
understand what Independence meant. There was a certain energy in the air, and grown ups would
routinely discuss incomprehensible things involving Gandhiji, Nehru, the Congress Party and the RSS. While
my parents were not politically influenced by the RSS, my mother's family certainly was. They were close to
Dr. Hedgewar, Guruji Golwalkar, and even his eventual successor Mr. Deoras. While the ethos in that branch
of the family was not anti-Gandhiji, they certainly did not extol him. I recall one of my uncles referring to
Gandhiji's death with a quote from the Mahabharata - "इं द्राय तक्षकाय स्वाहा:"!
My mother had her own independent opinion though. She used to recall with reverence having met
with Gandhiji in person as a child. The Chief Minister of a princely state was a Congress-wadi, and by virtue
of his position and inclination, closely involved at a senior level with the Gandhian movement. His daughter
was my mother's best friend. That friendship pulled her into the street marches inspired by Gandhiji, and
got her involved in some minor confrontations with the British police.
But I don't think that these anecdotes or opinions registered on my carefree childhood. As a schoolgoing kid, I enjoyed October 2 being a holiday and was thankful to Gandhiji for it. But I did not like having
to complete the daily homework designed to improve my English and handwriting - writing down extracts
from the Mahatma's autobiography every day! So my early feelings for Gandhiji were kind of ambivalent.
I remember that we had a fabulous Hindu Mahasabha-wadi orator as our Marathi teacher. He was
an admirer of Veer Savarkar and his strident nationalism. I had figured out how to get better grades in his
class - all you needed to do was to refer to or quote Savarkar's writings and biographical anecdotes in
appropriate places and you would get that extra little advantage!
But I do not think there was anything cynical or politically astute about my behavior. It was just that
minor cunningness that children display once in a while - I remained naive throughout my academic career
(and if what my wife tells me is correct, remain so even today).
I came to the United States in 1975, a couple of
months after Indira Gandhi declared her “Emergency”. I
had led a hectic professional life after graduation, but
had remained very green in terms of worldly
wisdom. Bombay was not my hometown, and outsiders
living there would take their time adjusting to the rigors
of their metropolitan existence. The prevalent local
wisdom about the Emergency was that of some relief
(and even satisfaction) at the new orderliness that the
Emergency had introduced into the bureaucracy and the
improved adherence of the railway system to its
timetables on which the working bees depended so heavily for their daily survival.
But once I came to the United States, the reaction to Mrs. Gandhi's Emergency seemed to be
strikingly different. Not that the press gave extra column space to India when the bicentennial was round
the corner; but foreigners such as I do tend to seek out articles and news items about the country they leave
behind, and my readings included not just the local journalists I had never heard of, but also very powerful
writers of Indian origin, such as Ved Mehta in the New Yorker.
Their reaction was uniformly anti-Emergency, full of an awareness of individual rights and
genuinely concerned about the path that India was being marched on by the iron fisted Lady who had been
publicly identified in India as Durga Mata and praised with slogans like "Indira is India, and India is Indira".
At work, the more enlightened American colleagues could be irritatingly condescending. "I can
understand Mrs. Gandhi's compulsions, you know ... after all she has to worry about feeding hundreds of
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millions of poor". Compared to such interaction, I almost preferred the questions of the ignoramus who
actually asked me if I was not afraid of going for evening walks in Bombay... would it not be dangerous with
the tigers and such beasts that may be lurking around.
For a while, I gave up talking to others on the political situation. It was too painful to reconcile the
new perspectives that were sprouting up all around me with the assumptions I had been perfectly at ease
with.
The anguish caused sleepless nights. Having been forced to attend Professor Kamla Choudhary's
Organizational Behavior classes a few years earlier, I even wondered if this was what they meant by Identity
Crisis - I could not know for sure, but if it was indeed that, I was determined to come out of my misery in a
constructive fashion and "emerge as an adult in harmony with himself and his surroundings", courtesy
Kamla Choudhary again!
Against this background, I came across a copy of Gandhiji's autobiography in the local library in
Radnor, Pennsylvania (surprisingly they even had copies of a couple of my late Father's books).
I began to read "The Story of My Experiments with Truth" with renewed and intense interest. What
were boring passages that we had to rewrite and learn by rote during middle school now revealed new
meanings and triggered thought processes I did not know I was capable of. I could readily relate to many of
the growing-up dilemmas Gandhiji talked about. The basic questions that occurred to him seemed to be not
very different from the ones I had faced without dwelling upon them long enough – life had been too
interesting to worry about nagging self doubts.
Simultaneously I was beginning to admire the sincerity of
Gandhiji’s logic to investigate the validity of his assumptions, and the
intellectual honesty with which he was willing to discard his
previous convictions because they would not withstand his own
scrutiny any more.
Suddenly it seemed okay to be plagued with doubts and
questions. If one was sincere in facing them and pursuing them
at one’s own speed, one may come to satisfying conclusions
eventually, and on one’s own. That reassurance seemed rather
promising.
What I needed to do was to be persistent in seeking answers.
I had to be patient with myself, and remain open to looking at
perspectives that seemed discordant with my prior thoughts and
articles of faith.
I am not sure I explicitly came to those conclusions at that
time in the mid-seventies, like I see them so clearly today. But
somehow a reading of the autobiography had brought a lot of peace
to my troubled mind.
Looking back, my admiration for Gandhiji is very personal. But its seeds originate not so much in
his having brought freedom to the Indian Nation. I admire Gandhiji and I am grateful to him because he set
me free to look at life’s challenges with optimism.
-

Anonymous (The author does not want to disclose his/her identity.)
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आठविी रे णडओ आणि टीव्हीच्या
आठविी या कडू -गोड असतात असे म्हितात. पि १९७० मधल्या आठविी बऱ्याच गोड आहे त. ते
णिवसच असे होते - िोडक्यात समाधानी असण्याचे! १९७० ते १९९० च्या िशकां तील रे णडओ व टीव्हीच्या आठविीही
अशाच आहे त.
१९७६च्या आधी रे णडओ हा मनोरं जनाचा अणवभाज्य भाग होता. त्ा वेळी घरात मोठे बोजड रे णडओ असत. लहानपिी
ते आिखीच मोठे वाटायचे. रे णडओतून बोलिारी मािसे ही त्ात बसूनच बोलत
असतात अशी कप मना माझ्या (बाल) मनाने तेंव्हा केली होती! णिवसाची सुरवात
पहाटे च्या भक्ती गीतां नी व्हायची. नं तर बातम्या व शे तकऱ्यां साठी वाताा पत्र. िु पारी ११११:३० च्या िरम्यान आकाशवािीच्या मुं बई केंद्रावरून लागिारा "कामगार सभा" हा
कायाक्म माझ्या णवशे र् स्मरिात आहे . त्ात लोकगीते ऐकायला णमळत. तेंव्हा
ऐकले ली "ह्यो ह्यो ह्यो पाव्हिा", "आली आली
हो भागाबाई" अशी गािी आजही ऐकायला
गोड वाटतात. िर बुधवारी रात्री "आपली आवड" ही न चुकता ऐकत असू. णवणवध
भारतीवर जयमाला, बेला के फूल, आपकी फमाा ईश, भू ले णबसरे गीत ऐकिे ही
िै नंणिनी होती. णबनाका गीतमाला हा रे णडओ णसलोनवर लागिारा फार जु ना
कायाक्म मी िोडा फार ऐकला. नं तर त्ाचे णवणवध भारतीने णसबाका असे नामां तर
केले . त्ां तील गाण्यां पेक्षा अमीन सयानीच
ं ा आवाज व शै ली अणवस्मरिीय होती.
१९७०चे िशक संपताना टीव्हीने हळू हळू घराघरात पाऊले टाकण्यास सुरवात केली. प्रिम फक्त काही
सधन घरां तच टीव्ही असायचा. तेंव्हा शे जारी जाऊन टीव्ही बघण्यातही कमीपिा वाटत नसे! िू रिशा न हे एकमे व चॅनेल व
फक्त संध्याकाळी प्रक्षे पि असे. सुरुवातीचा िू रिशा नचा लोगो व म्यु णझक हे अजू न स्मरिात आहे . िर रणववारी सकाळी
"साप्ताणहकी" हा न चुकता बघण्याचा कायाक्म होता! आता हे सवा परीकिा वाटत असले तरी सत् होते. त्ा वेळचे
लोकणप्रय मराठी कायाक्म म्हिजे णकलणबल, गजरा, ज्ञानिीप, आमची माती आमची मािसं, प्रणतभा आणि प्रणतमा, इ.
तेंव्हा संताकुकडी व आवो मारे सािी हे गुजराती कायाक्म का लावायचे असा मला प्रश्न पडत असे. णहं िीमध्ये िर गुरुवार
न चुकता छायागीत पाहण्याचा असायचा, तर शु क्वारी फूल स्खले हैं गुलशन गुलशन. गोल चेहऱ्याची गोड बोलिारी
तबस्सुम छान गप्पा मारायची. टीव्हीवर बातम्या बघायलाही मजा यायची. भक्ती बवे, स्स्मता तळवलकर, प्रिीप णभडे ,
ज्योत्स्ना णकरपेकर, अनं त भावे ही मं डळी घरचीच वाटायची.
१९८४ला टीव्हीवर माणलकां ची सुरवात झाली "हम लोग" या सुंिर माणलकेने . त्ानं तर बुणनयाि, ये जो
हैं णजं िगी, नु क्कड, मालगुडी डे ज, वागले की िु णनया या माणलका लोकणप्रय झाल्या. गाजर खािाऱ्या करमचंि जासूसलाही
लोकां नी डोक्यावर घेतले. िर रणववारी सकाळी जें व्हा रामायि (नं तर महाभारत ) लागत असे तेंव्हा रस्ते ओस पडत असत!
मराठीतली माझी आवडती माणलका होती णचमिराव आणि गुं ड्ाभाऊ. िरम्यान १९८२ नं तर टीव्हीने कात टाकली आणि
कृष्णधवल टीव्ही रं गीत झाला. िू रिशा नने मोठ्ा णिमाखात प्रजासत्ताक णिनाचे आणि एणशयन गेम्सचे रं गीत प्रक्षे पि केले.
१९८८मध्ये सुरु झाले ली श्याम बेनेगलची "भारत एक खोज" ही माणलका लाजवाब!
१९९०च्या िशकात झी, सोनी व इतर अने क खाजगी वाणहन्या
सुरु झाल्या आणि िू रिशा नशी प्रामाणिक असले ला प्रेक्षक भुलला. वाणहन्यां च्या
जं जाळात हरवला. चॅनेल्स णवकण्याऱ्यां नी मनोरं जनाचा बाजार केला. पणहली
मजा आता राणहली नाही. णनखळ करमिूक हरवली.
तेव्हा इं टरने ट नव्हते, स्माटा फोन काय साधे मोबाईल फोनही
नव्हते, प्रत्ेक खोलीत टीव्ही नव्हता, तरी मािसे जवळ होती. िोडक्यात
समाधानी होती. अनं त हस्ते कमलावराने, िे ता णकती घेशील िो कराने ?

- अचाना जगताप
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Thankyou for being a part of our Journey and we look
forward to creating many more memorable moments for
our community.
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