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मािसी िहाणूकर

लेखकां िा, दचत्रकारां िा आदण वाचकां िा
संपूणप मतस्वातंत्र्य दे ण्यात आले दे ण्यात आले आहे. लेखां तूि व दचत्रां तूि व्यक्त झालेल्या मतां शी संपादक दकं वा आपण सहमत
असूच असे िाही, तेंव्हा आपण हा अंक के वळ "मिोरं जिासाठी" आहे अशी अपेक्षा ठे वूि वाचावा, ही दविंती!
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नमस्कार मांडळी,
आपिा सवाांना दसरा-णदवाळीच्या णनणमत्ताने

मनःपू ववक शु भेच्छा!

िवरात्र सु रु झालं की आपल्याला ददवाळीचे वे ध लागतात. भारतात तर बाजारपेठ िुसती रं गीबेरं गी
आकाशददव्यािी भरूि जाते. माझ्या लहािपणी सहामाही परीक्षा सं पली की घरी फराळ बिवायचा… चकल्या,
किबोळी, अिारसे , दचविा, लािू , शे व, शं क रपाळी असे सवप पदार्प साग्रसं गीत करायचे. फटाके आणायचे …
फुलबाज्या, भु ई िळे , सु दशप िचक्र, भु ई चक्र, बाण, लवं गी फटाके, चमि दचिी आदण सु तळी बॉम्ब अशी आम्ही
यादी करायचो. भे टकािप बिवायची, दगि-माती आणूि दकल्ला बिवायचा, दकल्ल्यावर ठे वण्यासाठी मावळे ,
रां गोळीसाठी रं ग, पणत्या…. या सगळ्याची एक वे गळीच मजा असायची!
अमेररकेत आल्यावर प्रर्म इर्े दमळणाऱ्या गोष्टीतूि फराळाचे दजन्नस बिवायला िव्यािे दशकले . आकाश
कंदील, पणत्या बिवल्या. मग महाराष्टर मंिळात रां गोळीचे गादलचे, फुलां च्य ा रां गोळ्या, धान्याच्या रां गोळ्या असे
दवदवध प्रकार करायला दमळाले याचा दवशे ष आिं द वाटतो. आपण जगाच्या पाठीवर कुठे ही गेलो, तरी दतर्े ज्या
गोष्टी उपलब्ध आहे त त्यातूि आपली कला साकारायला दशकतो; आदण त्यातूि दमळणारा आिंद काही वे ग ळाच
असतो िाही का…?
म्हणता म्हणता मंिळाचा 2019 मधला हा अठरावा आदण शे वटचा कायपक्रम…! “रदसका तुझ्याचसाठी” या
मादलकेचे आपण ३ वे ग ळे आदण हटके कायपक्रम सादर केले . स्पोटटप सचे २ प्रोग्रॅम्स, मुलां साठी मुव्ही िाईट, फोिप
फॅक्टरी टू र आदण “आरोग्यमट धिसं पदा” (Health is wealth) ही िवीि मादलका आपण यावषी चालू केली; याच्या
अंतगपत योगार्ॉि, िॉ. दीदक्षत यां चे “Effortless Weight Loss and diabetes prevention” यावर lecture, ५ K
वॉकर्ॉि इत्यादी कायपक्रम आयोदजत केले होते. त्याला आपण भरभरूि प्रदतसाद ददलात; त्याबद्दल मिःपूवपक
धन्यवाद!
यंदा आपण कोजादगरीला भारतातूि श्री.चारुदत्त आफळे यां चा श्रीकृष्ण कीतपि आदण सं गीत िाट्य-छटा
असा अत्यंत वे गळा कायपक्रम केला होता. त्यात मत्स्यगंध ा, सं गीत स्वरसम्राज्ञी, कान्होपात्रा असे वे गवे गळे भाव
असले ले िाट्यप्रवे श सादर केले गेले, ते िे टरोईटच्या चोखं दळ प्रेक्षकां िा खू पच भावले . त्याबरोबरच अिुप बापट
आदण शाश्वती दकणीकर यां चा सं गीत सौभद्र यातील िाट्यप्रवे श आपण सादर केला, तोही प्रेक्षकां ची वाहवा
दमळवू ि गेला.

यंदाच्या ददवाळीच्या कायपक्रमात िाटकवे ड्या िे टरोइटकरां साठी आपण खास मेजवािी घे ऊि येत आहोत;
श्री.भरत जाधव यां चे अत्यंत गाजले ले िाटक “पुन्हा सही रे सही”....! याचा से ट उभारण्याचे काम आपले सवप
पिद्यामागील कलाकार अदतशय उत्साहािे करीत आहे त. यादशवाय िेहेमीचे आकषपण ददवाळी फराळ भारतातूि
खास मागवला आहे ; आदण जेवणाचा मेिू पण अगदी हटके ठरवला आहे . यावषी आपण रां गोळी आदण दकल्ला
करायला सवाां िा आवाहि केले होते. याचे प्रदशप ि हॉलमध्ये असे ल, तरी आपण त्याला भे ट अवश्य द्या.
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आज हे शे वटचे अध्यक्षीय दलदहतािा माझ्या मिात दमश्र भाविा दाटू ि आल्या आहे त . गेल्या ददवाळीत मी
मंिळाच्या अध्यक्षपदाचा स्वीकार केला तेव्हापासू ि आपले िे हेमीचे ६ कायपक्र म आदण त्यादशवाय काहीतरी िवीि
आदण दवधायक दे ण्याचा मी प्रामादणक प्रयत्न केला. आपल्या लोकां िा उपयुक्त , सां स्कृदतक, मिोरं जिपर,
अध्यात्मिक, प्रबोधिपर, आरोग्य-दवषयक, शास्त्रीय, volunteering असे दवदवध कायपक्रम आपण केले . हे आपल्या
सवाां िा आविले असतील अशी मी आशा करते . खू प लोकां िी मला फोि, ई-मेल, प्रत्यक्ष भे टीत दमठी मारूि,
शब्दां त जो काही उदं ि प्रदतसाद आदण प्रेम ददलं त आदण आपल्या मंिळाच्या लोकां ची से वा करायची सं ध ी मला
ददलीत त्याबद्दल मी आपली सवाां ची अत्यंत ऋणी आहे आदण ज्या कायपकत्याां िी मंिळाच्या कामाला अक्षरशः वाहूि
घे तले , त्यां च्या मदतीदशवाय इतक्या सं ख्येिे कायपक्रम यशस्वी करणे अशक्य होते त्या सवाां चे आभार मािण्यास माझे
शब्द अपुरे आहे त; त्यामुळे त्यां च्य ा ऋणात राहणेच मी पसं त करे ि आदण अशीच सार् आपण येणाऱ्या िवीि अध्यक्ष
आदण कदमटीला द्याल अशी आशा व्यक्त करते…!
दवदवध कायपक्रमां ची स्वप्नं पाहतािा, माझ्यावर दवश्वास ठे वू ि त्या स्वप्नां िा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बळ
दे ण्याचं काम; आपली बोिप ऑफ टर स्टीज, सवप दे णगीदार आदण जादहरातदार यां िी मोलाची सार् ददली त्यां चीही मी
शतशः ऋणी आहे .

आपली दवश्वासू

भारती मेहेंदळे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मां डळ ऑफ डे ट्र ॉईट्
ई-मे ल: bharati.mehendale@mmdet.org
फोन: ७३४-६७४-३६८७

गु ढी पाडव्याच्या
मनःपू ववक
शुभेच्छा!
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COMMITTEE SPOTLIGHT
“एकी हे च बळ”
(भारती मेहेंदळे , मांणिरी िोशी, माधवी पुरेकर, णकरि इां ग ळे , अांिली अांतुरकर, हर्वद अन्नीणगरी, स्वाती सुरडी
आणि कौस्तुभ सुरडी)

यं दाची कार्वकारी सणमती (executive Committee) अगदी छोटी म्हणजे आठ जणां चीच बिवली होती पण त्यात जुन्या,
मध्यम आदण िव्या दवचारां चे असे सवप प्रदतदिधी घेत ले होते . त्यामुळे सवप वयाच्या लोकां चा दवचार होऊि दिणपय घेत ा यायचा.
प्रत्ये क जण आपापली मते अगदी परखिपणे मां िायला मुक्त असायचा; पण एकदा का दिणपय घेतला की संपूणप टीमचा
पादठं बा असायचा...! BMM २०१७ मध्ये आम्ही सवाांि ी एकत्र काम केले असल्यािे एक प्रकारची जवळीक होतीच पण ती
आणखी दृढ झाली. इतर मंिळात ददसणारे राजकारण आम्ही प्रयत्नपूवपक बाजूला ठे वले. प्रत्येक जण आपण होऊि
जबाबदारीिे आदण एकोप्यािे कामे करीत होता त्यामुळेच आम्ही सवप कायपक्रम यशस्वीपणे पार पिू शकलो म्हणूि च
म्हणावेसे वाटते “एकी हेच बळ”... !
“स्नेहबांध सणमती”
(सांिर् मेहेंदळे , ज्योत्स्ना णदवाडकर, ऋतूि देशपाांडे, मेधा उमरिी, उमा कानडे , सुशाांत खोपकर, मानसी
डहािूकर)
स्नेहबं ध सदमती ही अगदी िावाला साजेल अशीच सदमती आहे. इतक्या प्रेमािे आदण आपुलकीिे हे सवप जण दबिबोभाट
कामे करीत असतात की असे वाटावे हे auto pilot काम आहे. ह्ांि ा कुणाला हे काम करा असं कधी आजपव करायला
लागलं िाही, दक कुणी ह्ां ची प्रशंसा करे ल म्हणूि त्यां िी अपेक्षा केली िाही. आपल्या कम्युिीटीमधील लेखि-कौशल्य जागृत
राहावे असा वसा घेऊि ही मंिळी passionately काम करीत असतात त्याला तोि िाही. ये णाऱ्या सवप लेखां िा “िवरी
िटली” या स्टाईलमध्ये छाि छाि दचत्रं, पाश्वपभूमी दे ऊि एक सुंदर कलाकृती आपल्या हातात दे ण्य ासाठी ही सदमती
झटतअसते ; त्यां चे मिापासूि कौतु क…!

“डे कोरे शन सणमती” (वैशाली माणहमकर, प्रज्ञा ताांबट्, र्ोगे श ताांबट्, मांणिरी महािन, काांचन नाईक)
प्रत्ये क कायप क्रमासाठी रदजस्टर ेशिच्या इर्ली सजावट, जेवणाच्या टेबलां वरची सजावट, पॅसेजेसमधे दभंतींवर लावलेली
सजावट, रं गमंचावरची सजावट, कायप क्रमाला अिुरूप अशी साजेशी भव्य रांगोळी..... या साऱ्यां िी प्रत्ये क कायप क्रमाच्या
इर्लं वातावरण कसं अगदी प्रसन्न झालेलं असतं ..... आदण यामागे असतात िे कोरे शि टीमच्या कायपकत्याां चे कुशल हात!
प्रत्ये क कायपक्रमाच्या आधी कमीत कमी दोि-तीि तास आधी ये ऊि ही मंिळी झटू ि काम करतात, दर वेळेस िवीि
कल्पिा लढवूि , सणाला साजेशी कलर र्ीम दिविूि उठावदार माहोल तयार करतात. आदण बरं यां चं काम इर्ेच संपत
िाही; तर कायप क्रम संपल्यावर सजावटीच्या सामािाची आवराआवरही यांि ाच करायची असते. सवप कायप क्रमां िा सवापत
आधी ये ऊि कदादचत सवापत शेवटपयांत र्ांबणाऱ्या लोकां मध्ये या टीमच्या कायप कत्याां चा समावेश होतो.आपल्या अर्क
पररश्रमािे ही लोकं सवपच कायप क्रमां ि ा खरोखरच चार चााँ द लावत असतात.
Logistics (स्वाती सुरडी, केदार ओका)
पुलंच्य ा 'िारायणाचा' वसा घेत लेली ही मंिळी….! कायप क्रम कुठलाही असो, यांच्यादशवाय पाि हलत िाही हेच खरं .
ऑदिओ दसत्मस्टम, प्रोजेक्टर, बे बी दसदटं गला लागणाऱ्या गोष्टी, बॅ क स्टे जला, आदटप स्ट लोकां साठी ठे वायच्या गोष्टी अशा
अिे क गोष्टींचे व्यवस्र्ापि यां िा पाहावे लागते आदण ते चोख पारही पिावे लागते . सवप गोष्टी स्टोरे ज मधूि आणणे आदण
पुन्हा िे ऊि ठे वणे हे कठीण काम ही कदमटी दबिबोभाट करते . प्रत्ये क टीमबरोबर यािा काम करावे लागते . हॉल बुदकंग,
शाळे च्या टेत्मिकल टीमबरोबर जुळवूि घेऊि लाईट, साऊंि, लाऊि स्पीकर सवाां ची चोख व्यवस्र्ा करूि आपले घरचे
कायप दसद्धीस िे ण्य ासाठी या “िारायण” मंिळींचा मोठाच हातभार असतो.
रणिस्ट्रे शन ट्ीम (ऋता दे साई, माधवी पुरेकर, शीतल सोनार, दीपक कुलकिी, लीना दे शपाांडे, सोनाली भाट्े )

वरकरणी साधे वाटणारे हे काम…. प्रत्ये क जण एक िवीि scenario घेऊि येतो आदण यां चे काम आव्हािािक होऊि
जाते . पण हसतमुख राहूि प्रत्ये क मेम्बरला एक छाि अिु भव दे ण्य ासाठी ही कदमटी अगदी तत्पर असते . िव्या मोबाईल
प्रणालीचे तं त्रज्ञाि वापरूि हे काम खू प तत्परते िे करतािा पाहूि बऱ्याच सभासद िसलेल्या लोकां िी उत्स्फू तप दाद ददली.
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“अणतथी दे वो भव” (आणट्व स्ट्् स होस्स्ट्ां ग ट्ीम: हे मा राचमाले , दीप्ती शारां ग पािी, दीपा इां ग ळे )
आदरादतथ्य करण्याच्या आपल्या परं परे ला साजेसं असं या टीमचं काम! भारतातूि ये णाऱ्या कलाकारां चे त्यांच्या
आविीप्रमाणे यर्ायोग्य पाहणचार करण्याचे काम ही सदमती अगदी प्रेमािे करते . त्यांि ा एअरपोटप वरूि आणण्या पासूि
चहा-कॉफी, जेवण-खाण्याची, राहण्याची व्यवस्र्ा, sight seeing एक िा अिे क! पण ये णाऱ्या कलाकारां िा “home away
from home” हा अिु भव दे ण्यासाठी ही कदमटी सतत प्रयत्नशील असते .

“तांत्रज्ञान सणमती (IT)” (शीतल सोनार, मेधा करकरे , तुर्ार गोखले )
आजच्या इं टरिे टच्या यु गात मंिळाची वेबसाईट हाच मंिळाचा चेहरा बिला आहे. सातत्यािे िवीि तं त्रज्ञाि अंगीकारणे
आदण वेबसाईट सतत काळाबरोबर राहील; हे काम ि संपणारे आहे. ही सदमती िविवीि तं त्रज्ञाि वापरूि आपले काम
सोपे कसे करता ये ईल यासाठी जागरूक असते . मंिळाच्या आगामी कायप क्रमांच्या जादहराती, पे-पाल ऑिलाईि पेमेंट
दसत्मस्टम, िाटक सीदटं ग आदण ऑिलाईि बुदकंग, RSVP, Confirmation Email, कायप क्रमािंत र त्याचे reviews, फोटो
असे एकािंतर एक काम अव्याहत चालू असते . हे सवप वषपभर उत्साहािे करणाऱ्या आदण मंिळाचा चेहरा सतत फ्रेश
ठे वणाऱ्या या टीमला सलाम...!
“हाती घ्याल ते तडीस न्या”

प्रोग्रॅ म मॅनेिसव (श्रु ती बोस, सोनाली साठे , मेधा उमरिी, िर् मुांि, प्रािक्ता केतकर, अमर आवळे , प्रिव औांधकर,
शीतल सोनार, सोना पाट्ील, सुशाांत खोपकर, मानसी डहािूकर, प्रशाांत िावकर, णवक्राांत पट्वधवन)
एखादा प्रोग्रॅ म मॅिे ज करायचा म्हणजे घरच्या कायाप सारखं च आहे. अर्पासूि इदतपयांत म्हणजेच प्रोग्रॅ म काय करायचा, कसा
करायचा, कुठे करायचा, कोण आदटप स्टटस ये णार, माकेदटं ग कसे करायचे, प्रॉप्स काय लागणार, िेकोरे शि काय करायचे या
सवाां चे सूत्रसंचलि म्हणजे तारे वरची कसरत… ! पण या सवप प्रोग्रॅ म मॅिे जसपिी ही कसरत अगदी लीलया पेलली. “हाती घ्याल
ते तिीस न्या” ह्ा म्हणीप्रमाणे एकदा जबाबदारी स्वीकारली की ती तिीस न्यायला ही मंिळी कदटबद्ध होती.
“साथी हात बढाना” (कमी णतथे आम्ही)
मंिळाचा आजचा वाढता व्याप पाहता हे काही एकट्या-दु कट्याचं काम रादहलेलं िाही. हा जगन्नार्ाचा रर् ओढायला अिे क
हातां ची गरज भासते . सवाांिी दमळू ि हे काम करतािा एक वेगळाच आिं द दमळतो. वषपभर काम करायची जबाबदारी घेता
ये त िसली; तरी वेळ दमळे ल ते व्हा मदत करायची ज्यां ची इच्छा असते त्याच्यासाठी खास “कमी णतथे आम्ही” ही सदमती
आपण स्र्ापि केली. मला सां गायला आिं द वाटतो की यामुळे छोट्या छोट्या कामाचं वाटप करणं खू प सोपं झालं. एखादे
काम करण्यासाठी स्वयं सेवक हवे आहेत (साथी हात बढाना) असा Whats App वर मेसेज टाकला की ५-७ लोक हात
वर करूि कामाला तयार…!
िे हेमी आपल्याला गरमागरम चहा दे णाऱ्या दीपा बं ि आदण संपदा बु रां िे, बॅ कस्टे ज सां भाळणारे वषाप आदण उदय पार्रे ,
फोटो-त्मव्हदिओचे काम करणारे सुहास साठे , दपयु ष करकरे , प्राजक्ता कुलकणी आदण श्रीकांत भागवत, स्टे ज-ऑदिओलाईट आदण साऊंि सां भाळणारे मिोज पाटील, अदभजय काणे, सुि ील केळकर, हषपद अन्नीदगरी अशी अिे क मंिळी
पिे ल ते काम करायला तयार असतात त्यामुळे हा जगन्नार्ाचा रर् सहजपणे ओढला जातो आदण मंिळाचे काम “काम” ि
वाटता एक आिं द मेळावा होऊि जातो. अश्या उत्स्फू तप स्वयं सेवकां ची टीम मला लाभली हे मी माझं मोठं भाग्यच समजते .

भारती मे हेंदळे
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साांग दपव िा कशी मी णदसते
तो माझा ६६ वा वाढददवस होता. अमेररकेत राहणाऱ्या लोकां चा श्रमसाफल्याचा वाढददवस…. medicare मध्ये
enrollment झालेली असते , social security चा चेक दर मदहन्याला हातात पित असतो, आणखी भर म्हणजे pension
सुध्दा चालू झालेली असते . मुलां ची लग्नं होऊि िातवंिां चं आगमि झालेलं असतं . याच्यापेक्षा आणखी काय हवं?
मी तर अगदी िवव्या cloud वर होते . संध्याकाळी माझी मुलगी आदण िातवंिं मला भेटायला आली. येत ािा माझ्या
िातवािे एक दचत्र काढूि मला बर्पिे कािप म्हणूि ददलं. त्या दचत्रात एक cake होता. Cake वर भरपूर कॅण्डल्स होत्या,
Cake च्या एका बाजूला एक लहाि मुलगा आदण दु सऱ्या बाजूला एक मोठा माणूस. िंतर त्यािे मला दचत्राचं वणपि केलं.
Cake वर फ्रॉत्मस्टंग आहे. Cake च्या एका बाजूला आजी आदण दु सऱ्या बाजूला तो स्वतः उभा आहे. मी त्याच्या बर्पिे
कािप चं कौतु क करीत होते , इतक्यात त्यािे एक बॉम्ब टाकला. त्यािे मला दवचारलं

Aaji are you 100 years old?
Aaji: not yet raja!
Is Aaba 100?

Aaji: not yet!
You guys look very very old!!!!
अस्सा राग आला. म्हटलं चोरा, आजी एवढे लाि करते आदण हेदच फळ काय मम तपाला? िं तर मीच माझ्या मिाची
समजूत घातली, त्याला काय कळतं य? ५०, ६०, १०० वषां, सवप सारखीच त्याला!
िं तर आम्ही cake कापला आदण वाढददवस साजरा झाला.
पण माझ्या मिातू ि दवचार जाईिा “खरं च आपण एवढे म्हातारे ददसतो का? “आजोबां चं ठीक आहे. टक्कल, दपकलेले
केस, िोळ्यावर चष्मा, ददसतात र्ोिे म्हातारे , पण माझं तसं िाही. अजूि ही काळे भोर केस अगदी REVLON NATURAL
BLACK #2 shade सारखे, दोन्ही िोळ्यां ची cataract ची operations झालेली, त्यामुळे चष्मा लागत िाही. Glasses
always add few more years to your age. दशवाय diabetes मुळे बरं च वजि उतरलं आहे. त्याचा तरुण ददसण्यात
मोठा वाटा असतो. मात्र हल्लीच चेहऱ्यावर र्ोड्या रे षा ददसायला लागल्या आहेत हे खरं ! पण बाकी सवप माझ्या favor
मध्ये च आहे. तरीसुध्दा मी एवढी म्हातारी ददसते का?
तसं पहायला गे लं तर जेव्हा जेव्हा मी फे सबु कवर माझा profile फोटो update करते, ते व्हा माझ्या मैदत्रणी इतक्या छाि
comments करतात

“what is the secret of your youthful look?”

“You haven’t aged at all!”
“day by day you are looking younger and younger!”

11

खोट्ारड्या मेल्या!!!

िातवाच्या remark मुळे बे चैि ी मात्र वाढत गे ली. िको त्या जुन्या आठवणींिा उजाळा आला.
काही वषाां पूवी मी मुंबईत linking road वर शॉदपंगला गे ले होते आदण एका सुमारे १६-१७ वषाांच्य ा मुलाबरोबर bargain
करीत असता तो मला म्हणाला “आप तो मेरी िािी जैसी है, आपको कायको फसावू?” आदण त्यावेळेस तर मी सुमारे
पन्नाशीचीच होते . मला खरा त्याचा राग आला होता. मााँ जैसी दकंवा मौसी जैसी म्हटलं तर ठीक होतं पण एकदम िािी?
िं तर दवचार केला, याच्या फॅदमलीतल्या बायकांिा लहाि वयात मुलं होत असावीत (त्या शाळा कॉलेज मध्ये र्ोड्याच
जातात!) मग तर कोणीही ३५व्या वषीपण आजी होऊ शकते .
एकदा मराठी वुत्तपत्रात एक लेख वाचत होते, त्यात दलदहलं होतं “एक साठ वषाां च्या आज्जीबाई.....”. साठ वषाांच्य ा बाईला
आजी म्हणणं गोष्ट वेगळी पण काय आज्जीबाई म्हणायचं? आजी आदण आज्जीबाई ह्ात १५-२० वषाां चा फरक आहे.
आज्जीबाई म्हटलं की िोळ्यासमोर सुरकुतलेल्या चेहऱ्याची, तोंिाचं बोळकं झालेली, जख्ख म्हातारी उभी राहते. ही
“आज्जीबाईची age limit एवढी साठ वषाां पयां त खाली कधी आली?”
पण आत्ता आपल्याला तरुण ददसण्यासाठी काहीतरी केले पादहजे
ही भाविा मिात पक्की झाली. िे हमी प्रमाणे घरचा िॉक्टर DR.
GOOGLE उपचार सां गायला सज्ज होताच. त्यािे ५-७ महागिी
antiwrinkle face creams recommend केली. पण एकदा
तु म्ही हट्टाला पेटला की मग महाग काय आदण स्वस्त काय….
घातले social security चे पैसे कॉस्मे दटक कंपिीच्या घशात.
पदहले र्ोिे ददवस जरा िे मािे क्रीम चोपिलं. पण िं तर मात्र दवसर
पिायला लागला आदण त्याची frequency कमी कमी होत पूणपदवराम गाठला. िंत र खू प ददवसांि ी क्रीमची पुन्हा आठवण झाली
म्हणूि बाटली उघिली तर क्रीमला पाणी सुटलं होत…. बाटली
फेकूि ददली, तरीपण मिाला वाटलं की cream चा र्ोिा तरी
उपयोग झाला असावा.
म्हणतात िा, आरसा कधी खोटं बोलत िाही! म्हणूि ठरवलं त्यालाच दवचारूया “सांग दपपणा कशी मी ददसते ?” तर आरसा
म्हणतो कसा, “अग वेिी की काय तू? माणसाचं वय त्याचा चेहरा सां गत िाही तर त्याचं मि आदण वागणूक यांच्य ातच
ददसतं . तू जर तु झ्या तेरा वषाांच्य ा िातीसारखी वागायला लागलीस की तू पण teenager ददसशील. अकाली वाधप क्य ये णारी
माणसं कमी का आहेत या जगात?” म्हणजे आता real age पेक्षा biological age आदण behavioral age दवचारात
घेत लं पादहजे. उत्तररं दगयािो फे कूि द्या तो चष्मा, करा केस काळे आदण जॉईि करा disco dance क्लब!!!

शमा सुखट्िकर
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अमेररका की इां णडर्ा
पुढे आहे अमेररका पाठीमागे इं दिया
दत्रशं कूसारखा मी आता लोंबतो आहे
इर्े िगरी कशा आहे सुं दरी
पैसेवाल्या िोकरी गोऱ्यापाि छोकरी
सोिू िी जावे कसे हा हा हा ह ह ह ह
सोिू िी जावे कसे समजत िाही
ददवाळी मी बघू कधी लािू बुंदी खाऊ कधी
बालपणाच्या त्या साऱ्या गप्पागोष्टी करू कधी
त्या जुन्या आठवणी हा हा हा ह ह ह ह
त्या जुन्या आठवणी सं पतच िाही
जन्मजन्मां चा हा लोभी सारखा भटकतो
कधी पुणे कधी मुंबई आदण आता अमेररका
स्र्ाईक व्हावे कुठे हा हा आ हा आ आ
स्र्ाईक व्हावे कुठे समजत िाही

णनरां िन हांबड
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दीपदान
Women's College आदण "दीपदाि" िृ त्य -िाट्य
१९३२ साली िागपूर शहरां त त्मस्त्रयां साठी स्र्ापि झालेल्या या दवद्यालयाचं महत्व कां ही और होतं . त्या काळांत पदिम महाराष्टरांत
तरी स्त्री-दशक्षण हीच एक वादग्रस्त भािगि होती. दवभावरी दशरूरकरां च्या स्त्री-स्वातं त्र्यावरच्या दलखाणावर टीकेची झोि
उठायला अजूि कां ही काळ असावा, पण "स्त्री-स्वातं त्र्य म्हणजे संस्कृतीच्या ऱ्हासाची सुरुवात", असं काहीसं बहते कां चं मत
असायचं. सुदैवािी सेंटरल प्रोत्मव्हन्सेस अाँि बे रार या िावािी प्रदसद्ध असलेल्या मध्य-भारतात फारसे संस्कृती रक्षक िसल्यामुळे
म्हणा, "laissez faire" िामक आरामशीर वृत्ती सवपदूर पसरली असल्यामुळे म्हणा, दकंवा दवलायती संस्कृतीला जवळू ि
बदघतलेल्या श्रीमंत संस्र्ादिकां ची गरज म्हणूि की काय, या संस्र्ेला फारसा अिर्ळा आला िसावा. श्रीमंत संस्र्ािांच्या
राजकन्या, सरदार-दरकदारांच्या मुली, सुदशदक्षत, सुसस्क
ं ृ त घरच्या मुली दजर्े दशकायला दू रवरूि येत ात, दतर्े आपल्या घरच्या
मुलींि ा दशकायला पाठवायला हरकत िसावी, असा त्या भागांत ल्या मध्यम वगाप चा समाज झाला असावा.
माझी आई या कॉलेजांतूि दशकूि बाहेर पिली, आदण दतिे ग्वाल्हेर संस्र्ािाच्या दसंददया पत्मिक स्कूल संस्र्ेंत दशदक्षकेचं पद
स्वीकारलं. सोबतच माझ्या वदिलांच्या प्रोत्साहिामुळे दतचं स्वतं त्र दलखाण, पुस्तकां साठी दलदहलेल्या प्रस्ताविा, लहाि-मोठ्या
प्रेक्षकवृंदां समोर ददलेली भाषणं, अशा गोष्टी र्ोरामोठ्यांच्य ा दिदशपिास ये ऊ लागल्या, आदण मग कां ही वषाांत च दतला िागपूरच्या
या सुप्रदसद्ध कॉलेजां त प्राध्यादपकेचं पद दमळालं.
स्वातं त्र्यप्राप्तीच्या सुमारास आदण बरीच वषां िंत र सुद्धा जितेच्या उत्साहाला उधाण आलं होतं , आदण स्त्री-दशक्षणाला वाहूि
घेतलेल्या या पुरोगामी आदण तरीही ग्लॅमरस अशा संस्र्ेच्या सां स्कृदतक कायप क्रमांि ा स्र्ादिक आदण दू रवरच्या वतप मािपत्रांत
भरपूर प्रदसद्धी दमळत असे. पंदित िे हरू
ं िी सुरू केलेल्या वादषपक Youth Festivals मध्ये या संस्र्ेच्य ा मुलींिी सादर केलेल्या
कायप क्रमांि ा िागपूर दवश्वदवद्यालय भाग घ्यायची संधी आवजूपि दे त असे. यां पैकी १९५५-५६ च्या सुमारास प्रर्म सादर करण्यांत
आलेला, आदण िं त रही अिे क वषां वेगवेगळ्या दिदमत्तािी, सवपदूर दाखवण्यात आलेला एक कायप क्रम होता "दीपदाि“ हे िृ त्यिाट्य. ददवाळीच्या संदभाां त रचलेल्या या िृ त्य -िाट्याची श्रेय िामावली:

संकल्पिा आदण शब्दरचिा: शंकर बाळाजी शास्त्री
संगीत: गोपाळ कौदशक (यां िीच पुढे पुरुषोत्तम दारव्हेकरां च्य ा "चंद्र िभीचा ढळला" आदण इतर िाटकां िा दे खील संगीत ददलं)
दिदमपती: प्रा. तारा शास्त्री
कलाकार: Women's College च्या दवद्यादर्पि ी
.....
" दीपदान "
(तारकां चे िृ त्य )
या गं या s s

या गं या s s

या गं या s s

या गं या सखयां ि ो या, दीप उजळू या
संध्या माते च्या कन्यां ि ो पणत्या उजळू या, ददवल्या उजळू या
या गं या सखयां ि ो या, दीप उजळू या
आभाळाचे दवशाल ताट, उजळू ददव्यां चा लखलखलाट
तारा ग्रह िक्षत्र पाजळू , ओवाळू चला - १
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मंगळ झाला मंगल कुंकुम, हळद दटळा हा गु रु ग्रह अिु पम
अमादिशेचे ियिी काजळ, शोभा पाहूया - २

( मानव आणि लक्ष्मी र्ाांचे नृ त्य )
आम्ही मािव !

लक्ष्मी अपुल्या घरास आली, दतच्या स्वागता रचू ददवाळी
चला चला गं या सखयां ि ो, ददवल्या उजळू या - ३

आम्ही मािव ! आम्ही मािव !

स्त्री + पुरुर्: आम्हा मािवां च्या बळा िाही सीमा
असे कोण जो रोधू आम्हा शके?
आम्ही दवक्रमी बु त्मद्धशाली आम्ही
सूयप चंद्रादद आम्हा पुढे ते दफके

लक्ष्मीचे हे रूप मिोहर, माये चे िव ल्याली अंबर
चराचरा मधे तीच अगोचर, दतजला पाहूया - ४
या गं या सखयां ि ो या, दीप उजळू या ...

पुरुर्: दवजेते आम्ही सृष्टीच्या वैभवाचे
पुढे आमुच्य ा दसद्ध सारी सुखे
आम्हा सृष्टीच्या लािक्या मािवां िा
ि कोणी, ि कोणी दवरोधू शके

(धरिीचे नृ त्य)
घे माते , तव चरणीं, धरणीचे शत प्रणाम ।
स्वीकारी स्वागत हे, चरणी तव शत प्रणाम ।।

स्त्री: रुण झुण, रुण झुण, चरणीं िु पूर
कोमल कंठीं मधु रव सुस्वर
रुण झुण, रुण झुण, चरणीं िु पूर

वषेिें दशंदपयले सिे स्वच्छ अंगणां त
दु वाप तृ ण पणप फु ले रां गोळ्या घालतात
चरण स्पशप माते तव करो धन्य धरा धाम
स्वीकारी स्वागत हे, चरणी तव शत प्रणाम - १

स्त्री + पुरुर्: आम्हा मािवां च्य ा बळाचे, यशाचे
जयाचे, गु णाचे, कलावैभवाचे
रूप तु ला दावाया योदजली दीपावली
ये लक्ष्मी, हो प्रसन्न, दीप दाि स्वीकरी,
दीप दाि स्वीकरी
ये लक्ष्मी ये , ये लक्ष्मी ये ...

मलयादिल मंद मंद हेदच तु ला धू पदाि
जलप्रपात दिझप र संगीत तु झे स्तवि गाि
आशेच्य ा दीपािे ओवाळूं तु ज सकाम
स्वीकारी स्वागत हे, चरणी तव शत प्रणाम - २

लक्ष्मी: हेच काय, दीपदाि, मािवा तु झे रे
लक्ष्मीच्या पूजिार्प, दीप काय हेच रे

ऋत्मद्ध-दसद्धीिे भरला पूणप कुंभ वसुधेचा
हा तु ज िै वेद्य भला दे वी आज अदपपयला
अदपपले तु झेदच तु ला, दे वी तु ज शत प्रणाम
स्वीकारी स्वागत हे, चरणी तव शत प्रणाम - ३

पुरुर्: रुचले कां हे ि तु ला, माते हे तव पूजि
स्त्री: काय कमी ये र् ददसे, उणे काय रादहले

घे माते , तव चरणीं, धरणीचे शत प्रणाम ।
स्वीकारी स्वागत हे, चरणी तव शत प्रणाम ।।

लक्ष्मी: लखलखत्या ददवल्यातुदि मजसी ददसे अंधःकार
स्त्री + पुरुर्: काय? अंधःकार??
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लक्ष्मी: अंधःकार, अंधःकार, अंधःकार, अंधःकार
दादवतात दीपक हे केवळ तव अहंकार
पुरुर्: ओळखणे स्वबळाते , दवक्रम सामथ्याप ते
स्त्री: तै से सौंदयाप च्य ा संमोहक शक्तीते
स्त्री + पुरुर्: हा कैसा अंध:कार, यां त कसा अहंकार

लक्ष्मी: मािवा ददधले तु वा, बळ बु द्धीचे दवधीिे महा
त्या बु द्धीच्या योगे तु वा जग दजंदकलेसी महा
परर दजंदकले िा तु वा स्वार्ाप स रे , लोभास रे
दवश्व दवजयी वीर तू स्वार्ाप पुढे बलहीि रे
धरणीच्या छातीवर पािीले तिे
दशंदपयले गगिां तुि रक्ताचे सिे
हेदच तु झे संमाजपि , याची रां गोळ्या
लक्ष्मीच्या पूजिार्प स्वजिां च्य ा आरोळ्या

करू बघसी पूजेिे तू मला प्रसन्न
पाहिी तव स्वार्प असा, मािस मम अदतव त्मखन्न
अदतव त्मखन्न! अदतव त्मखन्न! अदतव त्मखन्न! अदतव त्मखन्न!
स्त्री + पुरुर्: आज िे त्र उघिले, मािव दकती हीि दीि
हेच आज पादहले ...

लक्ष्मी: दिवटु ि ी तव अज्ञािा उजळू दे िव प्रकाश
दि:स्वार्ी सेवारत होऊदि करर दिज दवकास
हीच खरी दीपावली, हेच खरे दीपदाि
हेच खरे आराधि, हेच खरे मि प्रसन्न
मि प्रसन्न ... मि प्रसन्न ... मि प्रसन्न .

ट्ीप: स्वातंत्र्योत्तर काळां त बऱ्याच वषाां िी या कॉले जचं िां व LAD (ले िी अदम्रताबाई िागा ) College for Women असं
झालं , आदण सध्या त्याच सं स्र्े ला Lady Amritabai Daga and Smt. Ratnidevi Purohit College for Women असं
म्हणतात.

णसद्धाथव शास्त्री
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णकल्ला णदवाळीचा

“अरे चला चला… दकल्ला बिवायचाय िा… दु सऱ्या ग्रु पचा दकल्ला तयार पण होतोय, उठा लवकर...! “ददवाळीच्या
आठविाभर आधी घरी आया-बायां ची फराळ बिवण्यासाठी लगबग चालू असे; तर आम्हा मुलां चे गहि “दकल्ला
प्रोजेक्ट प्ां दिं ग” चालू होई. या वषी कोणत्या गिाला आणायचे आपल्या कॉलिीत?” मग आमचा म्होरक्या महेश,
(आमच्यातील १-२ वषे मोठा असलेला एक जण) लगे च कामाचे वाटप करूि टाके. “दीपा आदण मोिा तु म्ही चांगली
माती आणा ढे कळं िकोत; आदण दगि िकोत त्यात”. “श्रीकां त आदण मंदार तु म्ही शेण आणायला जा”.... “मी आदण
गु ड्डी बाजारात जाऊि अळीव, दशवाजी महाराज आदण सैदिक आणतो”. “पप्या तू बादलीभर पाणी आण”. “आईशी
भां िू िकोस, गोि बोलूि करा रे सगळे ” (िाहीतर सगळ्या प्ॅदिंगवरच पाणी !). “रूपा तू रं ग घेऊि ये ”. “रजुत ाई, तू
रां गोळी आण”. “कदपल, संदीप आदण धिु तु म्ही तयार राहा; हे सगळे सामाि आले की लगे च गि घिवायला सुरुवात
करायची आहे. वेळ घालवायचा िाही. एका ददवसात करायचेय, कळलं िा?”

आपल्या महाराष्टरातील दकल्ले, गि या सा-यांि ा फार प्राचीि काळापासूि अिन्यसाधारण महत्त्व आहे. ददवाळीत
दकल्ले बिवण्याची परं परा ही आपल्या पूवपजां ि ी आपला गौरवशाली इदतहास लहाि मुलांि ी अभ्यासावा याकरता
दिमाप ण केलेली एक संधी आहे. मुख्यत्वे महाराष्टर आदण किाप टक या राज्यां मधे , दवशेषत्वािे ददवाळीला दकल्ले
बिवण्याची पद्धत ददसूि ये ते. महाराष्टर म्हटले की पदहली आठवण होते दशवाजी महाराजां ची!! दशवाजी राजां िी खू प
लहाि वयात प्रचंि पराक्रमािे छोट्या मावळे दमत्रांच्य ा सहाय्यािे स्वतःचे स्वराज्य दिदमपले. त्या प्रोसेसमध्ये गि दजंकणं
आदण दकल्ले बां धणे हा मोठा भाग असे. आपल्याकिे भुईकोट (सपाटीवरील दकल्ला), जलदुगप (पाण्यातील दकल्ला)
आदण दगररदुगप (िोंगरावरील दकल्ला) असे दकल्ल्याचे तीि प्रकार ददसतात. यामध्ये ददवाळीत अिे क जण िोंगरी
दकल्ला तयार करतात. िोंगरी दकल्ले गदिमी काव्यासाठी प्रदसद्ध! म्हणूि मुलां ि ा त्याचे जास्त आकषपण!!
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ददवाळी हा भारतीयांच्य ा जीविातील मोठयात मोठा सण. सगळ्याच प्रकारचे पराक्रम साजरे करण्यासाठी ददवाळीसारखे दिदमत्त िाही. दशवाजी राजे आदण मराठी साम्राज्याच्या ऐदतहादसक आदण असाध्य पराक्रमाची आठवण म्हणूि
पूवपजां ि ी लहाि मुलांि ा ददवाळी दकल्ले बां धायचे आदण काही दठकाणी फटाक्यांि ी छोटी लढाई सुद्धा खे ळायची प्रर्ा
सुरु केली. प्रत्येक गटािे दु सऱ्या गटाच्या दकल्य्य्यावर आधी फटाका ठे वूि दकल्ला सर करायचा आदण लवकर उठू ि
पहाटे पासूि आपल्या दकल्ल्यां चे रक्षण करायचे. ज्याच्या दकल्ल्याचे रक्षक उदशरा उठतील त्यां चा दकल्ला सर झालाच
म्हणूि समजा. लहािपणी आम्ही आणखी पुढे जाऊि दजंकणाऱ्या दकल्ल्याच्या गटाला राज्यादभषेकही करत असू.
दियम हा असे की आपल्या दकल्ल्यावर फटाका फु टला; तर हार मािू ि फटाका ठे वणाऱ्याच्या गटात सामील होणे.

आता इर्े अमेररकेत मुलांिा ‘क्ले’चा छोटा दकल्ला करूि घरासमोर ठे वायला लावतो इतकाच काय तो लहािपणीचे
गोि अिु भव पुढच्या दपढीला सां गण्याचा आदण आपली संस्कृती दटकदवण्याचा interesting आदण छोटासा उपक्रम!

शीतल सोनार
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अमे ररकेतू न भारतीर् उत्सवाकडे पाहताना
जगभर भारत अिे क सां स्कृदतक आदण पारं पाररक सणां चा दे श म्हणूि ओळखला जातो; कारण त्यात अिे क संस्कृती आदण
धमप आहेत . भारतातील उत्सव दे शातील समृद्ध सां स्कृदतक वारसा दचदत्रत करतात. भारत धमप, भाषा, संस्कृती आदण
जातींमध्ये दवदवधते िे िटलेला धमपदिरपेक्ष दे श असल्यािे िे हमीच मेळावा आदण उत्सव साजरे केले जातात.
अिु ष्ठाि, दवश्वास आदण त्याच्या महत्त्वपूणप इदतहासािु सार प्रत्ये क उत्सव वेगवेगळ्या प्रकारे साजरा केला जातो. प्रत्येक
उत्सवाचा स्वतःचा इदतहास, पौरादणक उत्सव आदण उत्सवाचे महत्त्व असते. सवप सण एक दकंवा दु सऱ्या प्रकारे सांस्कृदतक
आहेत . राष्टरीय, धादमपक आदण मौसमी अशा अिे क प्रकारचे सां स्कृदतक सण आहेत. भारतामध्ये समृद्ध संस्कृती आहे आदण
संपूणप वषपभर मोठ्या प्रमाणात उत्सव साजरे केले जातात. लोकांि ा असे वाटते की हे फक्त एक आिं दी ठे वण्यासाठी आहे.
हे अंशतः खरे असले तरी, या सणांच्या उत्सवासाठी आंतररक अर्प आहेत. जेव्हा रोजच्या धकाधकीच्या
जीविां त एकाकीपणा, अभ्यास आदण कायप प्रणाली त्रासदायक बिते ते व्हा उत्सवां चे महत्त्व लक्षां त ये ते .
सण हे दवदवधते ला प्रोत्साहि दे तात, ते परस्परां मध्ये संवाद आणतात, दिदमपत ीक्षमतेत वाढ करतात, िागरी अदभमािाची संधी
दे तात, ते आपले सवपसाधारण मािदसक आरोग्य सुधारतात. र्ोिक्यात, ते दे शाला जगण्यासाठी चां गले स्र्ाि बिवतात. सण
हे आिं द, उत्साह, आशा, आशावाद, उत्सव, प्रकाश, आिंद, सहकायप आदण आपल्या आयु ष्यात अिे क सुखकारक गोष्टी
आणतात. ददवाळी, दिसमस, होळी, ईद, गु रुपबप दकंवा इतर कोणत्याही उत्सवादरम्याि जग स्वगाप समाि ददसते . मुल,े
प्रौढ, दकशोरवयीि, विीलधारे लोक या सवाां च्या जीविां त उत्सवाचे महत्त्व आहे.

प्रत्ये क उत्सव जीविाचे आणखी खोल धिे दशकवतात. प्रत्ये क उत्सव काही महत्त्वाचे िैदतक मूल्य दशपदवतो. उत्सव साजरा
करतािा आपल्याला त्या महाि व्यत्मक्तमत्त्वाची आठवण करूि ददली जाते जी आपली िैदतक मूल्य मजबूत करतात.
सणां बद्दलची सवाप त दवलक्षण गोष्ट म्हणजे ते राष्टर, शेजारी आदण दवदवध समुदायांि ा एकत्र आणतात. ते संपूणप मािवजातीला
आिं द आदण उत्सवां च्य ा आिं दी धाग्यािे बां धतात.
परदे शात भारतीय सांस्कृदतक उत्सव उत्सुकतेिे साजरा करतात. सण हे शां तते चाही प्रचार करतात. उत्सव जगाचे सौंदयप
आदण आिा आहेत .

कृष्णग सणचन पाट्ील
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Exclusive Training In Kathak
at
ASMI Dance Academy
Curriculum Based Kathak
Certified by Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune

Batches in Rochester Hills:
Tuesday to Friday
Time: 5:00 PM - 9:00 PM
Venue: 855, Dunedin Drive,
Rochester Hills, MI - 48309

Batches in Novi: Mondays
Time: 6:00 PM - 8:00 PM
Venue: Center for Performance Arts And Learning
28243 Beck Rd B2, Wixom, MI 48393

For Inquiries Contact:
Anagha Huprikar
248-701-5275/asmidanceacademy@gmail.com
Anagha's ASMI Dance Academy

२० व्या शतकातली भू तान र्ात्रा
दर उन्हाळ्यात कुठल्यातरी िवीि प्रदे शात सहलीला जायचे असा आमचा दकत्ये क ददवसां चा खाक्या असायचा.
यावषी फारश्या चचेत िसणाऱ्या, गदीपासूि दू र अशा भूत ािला जाण्याचा दिधाप र केला. हवामाि, प्रवासातील अिर्ळे ,
आदण संपूणपपणे िवीि अश्या प्रदे शात काय अिचणी ये तील याची कल्पिा िसल्यामुळे मुलांिा बरोबर घेण्य ाची योजिा रद्द
केली. उन्हाळ्याचे ददवस असल्यामुळे बरोबर गरम कपिे घेण्याचे टाळावे तर भूतािमध्ये िे मके कसे हवामाि आहे याची
कल्पिा िसल्यामुळे र्ोिे ओझे झाले तरी चालेल, पण गरम कपिे घेऊ या, असा दिणपय झाला.
भूतािला जाण्यासाठी दोि मागप उपलब्ध होते . त्या काळात
दवमाि सेवा उपलब्ध िसल्यामुळे रे ल्वे व बसचाच पयापय होता. रे ल्वेिे
कलकत्त्याला जायचे व दतर्ूि पुढे बस अर्वा रे ल्वेिे भूत ाि सरहद्दीपयां त पोहोचायचे असे आम्ही मिोमि ठरदवले आदण कलकत्ता
गाठले. इर्ूि पुढे दसदलगु िीला जाऊि दतर्ूि जयगावमागे फु न्सदलंग
या भारत- भूताि सरहद्दीवरील चेक पोस्टवर जाण्याकरता आम्ही
कलकत्त्याहूि दसदलगु िीला जाणारी बस घेत ली, कारण रे ल्वेिे जाणे
सोयीचे िव्हते. दहमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले दसदलगु िी अत्यंत
रमणीय शहर आहे. टॉय रे ल्वे प्रमाणे छोटे खािी दसदलगु िी रे ल्वे चे
स्र्ािक फु न्सदलंगला जोिले गेले आहे दसदलगु िीला उतरताच
दहमालयातील र्ंि हवेमुळे गरम कपिे काढावे लागले.

दसदलगु िी दमदलटर ीचे केंद्र असल्यामुळे दमदलटर ीची वाहिे व फौजी जवािां चा बोलबाला अदधक आहे. जवळच
बागिोगरा दवमाितळावरूि प्रामुख्यािे दमदलटर ीच्या जवािां ची धावपळ ददसूि ये ते. बागिोगरा उत्तरे किील बहते क
दवमाितळां शी जोिलेले आहे. अदलकिे बागिोगराहूि भूताि मधील िं बर दोिचे शहर पारोला पोहोचणे शक्य झाले आहे.
पारो शहर भारतातील गया, ददल्ली, गोहत्ती व कलकत्त्याशी जोिले गे ले आहे, परं तु पूवी भूताि जगाच्या हवाई-िकाशावर
िव्हते .
दसदलगु िीला दु पारी पोहोचल्यामुळे पुढे भुतािच्या सरहद्दीवर जाऊि फदजती करूि घेण्यात काही अर्प िव्हता,
कारण फु न्सदलंगमध्ये र्ां बण्याकररता हॉटे ल अर्वा धमपशाळा असेलच याची खात्री िव्हती. ते व्हा सकाळीच उठूि जयगाव
दकंवा हदशमाराकिे जाणारी रे ल्वे पकिूि उजेि असतािाच भूताि सरहद्दीवर पोहोचावे असा दवचार करूि एका
छोटे खािी हॉटे लमध्ये र्ां बण्याचे ठरवले. सोय असण्यापेक्षा गै रसोयच जास्त असणारे ते हॉटे ल होते .
सकाळी ११ वाजता हशीमारा स्टे शिवर पोहोचलो, ते र्ि
ू बग्गीिे फु न्सदलंगला असलेल्या चेकपोस्ट कायाप लयात
दाखल झालो. या भागाला स्र्ादिक लोक "आखरी गां व "या िावािे दे खील ओळखतात. बौद्ध संस्कृतीची छाप असलेले
सरहद्दीवरील चेकपोस्ट कायापलय लहाि असले तरी वेगवेगळ्या रं गांिी रं गदवले असल्यामुळे आकषपक ददसत होते . त्यातच
पररसरात गु लमोहोराची ३/४ झािे लाल फु लां ि ी बहरल्यामुळे शोभूि ददसत होती.
पासपोटप वर आधाररत भूत ािमध्ये प्रवेश करण्याचा परवािा लगे चच दमळाला, त्याकरता दकरकोळ फीस द्यावी
लागली. आम्ही फक्त भूतािची राजधािी दर्ंपू ये र्ेच जाणार असल्यामुळे भूतािच्या अंतगपत भागात वेगळे दफरण्याच्या
परवान्याची आम्हाला गरज िव्हती. दर्म्पू ला जाणारी शेवटची बस या चेक पोस्टवरूि दिघणार असल्यामुळे आम्ही
बसर्ां ब्यावर जाऊि र्ां बलो. अवती-भोवती दहमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या दवहंगम दृश्याची लज्जत चाखीत होतो.
सगळीकिे दहरव्यागार टे कड्या, टे कड्यां वर मधे च कुठे तरी असणाऱ्या दोि तीि घरां चा पुंजका, रािफु लां िी सावरलेली
धरती, लां ब कुठे तरी वाहणारा ओहोळ, उन्हाळा असूि दे खील गार वारा, सगळे काही स्वप्नवत होते. वस्ती कमी
असल्यामुळे भयावहही होते . आमच्या बसमध्ये आम्हीच फक्त भारतीय होतो. बसक्या िाकाची, लाल-गोरे पाि असणारी
ठें गणी मूती असलेली ही मंिळी त्यांच्य ा स्र्ादिक भाषेत मोठ-मोठ्यािे काय बोलत होती, याचे आकलि होणे कठीण होते.
संध्य ाकाळी अंधार पिल्यावर बस दर्म्पू ला पोहोचली. कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण िसल्यामुळे समोर ददसेल त्या
हॉटे लमध्ये जायचे आदण स्वतःला सुरदक्षत करूि घ्यायचे हे महत्वाचे होते , कारण वेगळ्याच वाटणाऱ्या या लोकां मध्ये
आम्हाला असुरदक्षत वाटायला लागले.
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जे हॉटे ल गाठले ते हॉटे ल िव्हते च मुळी. ते एका स्र्ादिक भूतािीजचे घर होते , परं तु पयप टकांि ा या हॉटे लवजा
घरात एक खोली राखूि ठे वण्यात आली होती. हॉटे लमध्ये दशरताच अदलबाबा आदण चाळीस चोर मधील ज्या व्यक्तीला
छातीपयां त लोंबकाळणाऱ्या दमशा असतात, िोळे दकलदकले असतात अश्या व्यक्तीसारखी एक व्यक्ती समोर आली आदण
तु टक्या फु टक्या दहंदीमधूि आम्हाला पयप टकांच्या वहीत िोंद करायला सां दगतले. त्या व्यक्तीकिे पाहूि माझी तर अकारण
पां चावर धारण बसली. शक्य दततक्या लवकर कसेबसे दोि घास पोटात घालूि झोपी जावे असे ठरवूि आम्ही रूममधे
दशरलो. सामाि ठे वत िाही तोच दारावर टकटक ऐकू आली. दरवाजा उघिताच समोर एक वयोवृद्ध, झगा सदृश कपिे
घातलेली स्त्री आत आली आदण दतिे खाण्याकरता काय हवे आहे ते दवचारले. राईस आदण दाल यां चे िाव दतिे घेतले,
आम्ही दतला राईस आदण दाल आणायला सां दगतले. बहधा या वस्तू तयार िसाव्यात. खू प वेळािे त्या स्त्रीिे पाण्याचा जग व
खाण्याचे पदार्प आणूि टे बलावर ठे वले. ददवसभर सोबत आणलेल्या मराठमोळ्या फराळावर ताव मारल्यामुळे फारशी
भूक िव्हती, आदण अधप वट दशजवलेला, कदादचत सोिा जास्त असलेला भात आदण दाल फारसे चदवष्ट िव्हते, भातापेक्षा
दाल चां गली होती.
खाणे झाल्यावर लाईट बंद करूि झोपलो. िाईट लॅम्प वैगेरे भािगिी या लोकांि ा माहीत िसाव्यात, म्हणूि लाईट
बं द करताच अंधार गु िूप झाला. परप्रां त, दवदचत्र लोक अश्या वातावरणात झोप तरी कशी ये णार? पण एक शब्द ि बोलता
पितो ि पितो तोच रूमच्या एका दभंतीवर बाहेरूि कोणीतरी र्ाप मारीत असल्याचा आवाज आला. आवाज येत होता,
बं द होत होता.
पुन्हा दभंतीवर र्ाप पित होती. आवाज काही लहाि िव्हता.
त्यामुळे पुन्हा एकदा असुरदक्षतते चे वातावरण पसरले. पाहतो
तर दभंत काच वजा धातू पासूि बिवलेली आहे. लाईट लावूि
कश्याचा आवाज येत ो हे पाहण्याची दहंमत िव्हती. जास्त
जोरािे बाहेरूि र्ाप पिल्यास कदादचत दभंतीला दछद्र पिे ल
आदण बाहेरील संकट आत ये ऊ शकेल या भीतीिे माझी झोप
उिाली. र्ोड्या वेळािे पां घरूण सारूि मी लाईट लावला
आदण बाहेर काही ददसते का याचा अंदाज घेऊ लागलो.
दभंतीवरील त्मखिकीमधूि काही ददसत िव्हते कारण बाहेर
अंधार गु िूप होता. शेवटी बॅगेत ली बॅ टरी काढूि दतच्या
प्रकाशझोतात िोकावूि पादहले अि पाहतो तर बाहेर दोि
चां गले गलेलठ्ठ याक बां धलेले होते , ते च या दभंत ीला अधूि
मधू ि धक्के दे त होते
रात्री झोप व्यवत्मस्र्त ि झाल्यामुळे सकाळी उठायला उशीर झाला. या दरम्याि रात्रीच्या त्या स्त्रीिे दोि वेळा
दरवाजा ठोठावल्याचे सांदगतले. रात्रीच्या जेवणाचे पैसे आदण आत्ताच्या चहाच्या पैश्याची दतिे मागणी केली. भारतीय चलि
व भूतािी चलि यात दवशेष तफावत िाही, भारतीय चलि भूत ािी चालिापेक्षा र्ोिे महाग आहे याचा फायदा भूत ािमध्ये
सराप स घेतला जातो. हॉटे लच्या बाहेर पिताच आम्ही भूतािच्या राजवाड्यापासूि फारच र्ोड्या अंतरावर आहोत हे लक्षात
आले. राजवाड्याकिे जाणारा महामागप ऐसपैस होता पण त्यावर वदप ळ काहीच िव्हती. रस्त्याच्या किे ला एक म्हातारा
मिु ष्य टोपलीतील केळी दवकत असतािा ते वढा ददसला. त्याच्याकिूि केळी घेत ल्यावर आम्ही राजवाड्याच्या दवरुद्ध
ददशेला मुख्य रस्त्यावरूि चालू लागलो. वदप ळ तर िव्हतीच. दकरकोळ दोि चार माणसे रस्त्यावर ददसत होती. इतक्यात
राजवाड्याकिे वेगािे जाणारी एक कार ये तािा ददसली, त्यासरशी आमच्या मागूि ये त असलेल्या माणसांि ी घाईघाईिे
आमच्या मािा धरल्या आदण त्या जदमिीकिे झुकवल्या, क्षणभर ते काय करीत आहेत हे आम्हाला कळे चिा. कार दिघूि
गे ल्यावर त्यांच्य ापैकी एकािे मोिक्या तोिक्या दहंदीत आम्हाला सांदगतले की ती कार येर्ील राजाची होती, राजा जात
असतािा जितेिे माि खाली झुकवायची असते. आम्ही कुतू हलािे त्याला दवचारले, "त्या कारमध्ये राजे होते काय?"
उत्तरादाखल तो म्हणाला "ते मला सां गता यायचे िाही, पण कारवर लावलेला झें िा त्याचे प्रतीक आहे."
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दर्ंपू शहर तसे छोटे खािी शहर आहे. कमालीची स्वच्छता असलेल्या या शहरात कुठे ही दसग्नल लाईट िव्हते,
आजही िाहीत. वदप ळीच्या दठकाणी आकषपक गणवेशातील पोलीस टर ॅ दफक आदण माणसांच्य ा येण्य ा-जाण्यावर दियं त्रण
ठे वतात. आम्ही र्ोिे अंत र चालूि गे ल्यावर आम्हाला एके दठकाणी बरीच गदी ददसली, चौकशी केल्यावर कळले की
िॅ शिल हेररटे ज म्युदझयम पाहण्यासाठीची ही गदी आहे. क्यू वगै रे प्रकार िव्हता. आम्हीही त्या गदीत सामील झालो. त्या
दठकाणी बरे च भारतीय पयप टक आले होते . दमदलटर ीचे लोकही पुष्कळ होते. मात्र ते सवप भारतीय होते . याचे कारण
दवचारल्यावर असे समजले की भूताि हे भारत व चीि या दे शां मधील बफर स्टे ट आहे. भूत ािच्या संरक्षणाची जबाबदारी
भारतावर आहे म्हणूि ये र्े भारतीय सैन्य कायमस्वरूपी असते . औरं गाबाद येर्ील श्री वैद्य येर्े भेटले, ते ये र्े भारतीय
सैन्यात कायपरत आहेत असे त्यां िी सांदगतले. जवळच भूतािच्या प्रदसद्ध हस्तकला प्रदशपि ात अिे कदवध वस्तू दवकण्यासाठी
ठे वण्यात आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्यािे रॉ-दसल्क, दवणलेल्या टोपल्या, मास्स, हॅण्डमेि पेपर, मेटल क्राफ्टचा समावेश
होता. सध्याचे पयप टिाचे मुख्य आकषपण असलेला बु त्मद्धस्ट पॉईंटवरील बु द्धाचा बैठ ा पुत ळा त्यावेळी िव्हता. ब्रॉन्झ धातू चा
हा पुतळा शहराच्या बाहेर िव्यािे उभारला आहे. ब्रॉन्झच्या या पुतळ्याला सोन्याचा मुलामा आहे. बै ठ्या पुतळ्याची उं ची ५२
मीटर आहे.
आज भूताि बरे च आधु दिक झाले आहे. दर्म्पू ची आजची लोकसंख्या एक लाख एवढी आहे. भुतािची लोकसंख्या
आठ लाख आहे. दर्ंपू व्यदतररक्त पारो व पुि ाखा ही मोठी शहरे आहेत. पारो दर्म्पूच्य ा ददक्षणेस तर पुि ाखा दर्म्पूच्या
उत्तरपूवेस आहे. भारताच्या सरहद्दीपासूि दर्म्पूला जाण्यासाठी रोििे पाच तास लागतात, कारण रस्ता बे ताचाच पण
घाटाचा आहे. भूत ािचे चलि Ni-Ngutrun हे रुपयां पेक्षा कमी दकमतीचे आहे. सध्या प्रवास व हॉटे लची चोख व्यवस्र्ा
असल्यामुळे तीि ददवसात भुताि यात्रा पूणप होते. त्यात पयप टक दर्ंपू, पारो व पुिाखा शहरां िा भेट दे ऊ शकतात, बहते क
दठकाणी पायी चालत जाता येते . काही दठकाणी माफक दरात टॅ सी दमळतात. आता पारो हे शहर भूताि एअरवेजिे व
रदशयि ऐअरवेजिे जगाशी जोिले गे ले आहे. दिवां त, वदप ळीपासूि दू र पयप टिासाठी भुत ाि आजही उत्तम स्र्ळ आहे.
भूतािचा "सुखी दे शां त " बराच वरचा िं बर आहे.
दोि ददवसां ची भूत ाि यात्रा संपवूि आम्ही खाली उतरलो. रे ल्वेिे दरभंगा स्टे शिमागे र्ेट गोहत्ती गाठले. ब्रह्मपुत्रा,
गोहत्ती ये र्ील िवग्रह मंददर, वॉर मेमोररयल आदण ररफायिरीज पादहल्यािं तर आमचा परतीचा प्रवास सुरु झाला. ब्रह्मपुत्रेचे
पात्र पाहूि ब्रह्मपुत्रा िदीला िदी ि म्हणता "िद" म्हणावे इतके मोठे पात्र या िदीचे आहे. गोहत्तीत जमीि सतत ओली
असलेली ददसते , आम्ही एका स्र्ादिक माणसाला याचे कारण दवचारले असता तो म्हणाला, "जदमिीत असलेल्या ते लामुळे
(दमट्टी का ते ल) जमीि सतत ओली ददसते ". आं ब्याचे ददवस असल्यामुळे दरभंगा स्टे शिवर इतक्या माशा होत्या की
प्ॅटफॉमप माश्यां िी झाकूि गे ला होता व काळाकुट्ट ददसत होता. मात्र "दलची "िावाचे गोि फळ येर्े भरपूर प्रमाणात
खायला दमळाले.

बाळकृष्ण पाडळकर
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वरील 'शब्दशोध' कोड्यात एकूण बे चाळीस मराठी लेखक, लेत्मखका, कवी, कवदयत्री यां ची िावे, टोपणिावे
लपलेली आहेत . िावां च्य ा मध्ये असलेल्या मोकळ्या जागा वगळण्यात आल्या आहेत .
उदा. 'पु ल दे शपां िे' हे िाव, पुलदे शपां िे असं शोधावं लागे ल. कोड्याची उत्तरे इतरत्र...…
(या कोड्यादवषयी काही सूचिा, प्रदतदक्रया असतील, तर त्या आम्हाला जरूर कळवा)

सांिर् मे हेंदळे
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प्रश्न
प्रश्न, प्रश्न तोच जुिा
मग िव्यािे का पितो
मिात माझ्या दवचारां चं
उगीच वादळ उठवू ि जातो

मि खरं तर माझं िा?
पण दवचार दु सऱ्याचा अदधक करतं
उत्तर शोधतािा िकळत ते
आठवणींच्या चक्रात हरवतं

मि म्हणतं प्रत्येक प्रश्नाला
उत्तर मात्र िक्की असतं
मग दकती शोध घे तला
म्हणजे ते हाती लागतं?

हरवतं का सहज रमतं
हे सु द्धा कळत िाही
प्रश्न िक्की काय होता
हे ही क्वदचत आठवत िाही

दवचार जणू वाळू चा कण
म्हणता म्हणता दिष्टू ि जातो
चंचलपणे क्षणाधाप त
हळू च दु सऱ्याला खो दे तो

मग पु न्हा प्रश्न जुिा
िव्यािे पु न्हा पितो
मिात माझ्या दवचारां चं
उगीच वादळ उठवू ि जातो

कधी दवचारां च्या भोवऱ्यातूि
दमळालं उत्तर असं वाटतं
िक्की चूक का बरोबर
हे पक्कं मादहत िसतं

पूनम तोरगल
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With Best Compliments from

WE SELL MAC LLC
Rahul Korgavkar
www.wesellmac.me
We Buy, Sell, Refurbish & Repair
Apple Laptops, Towers
AND

DEE & ASSOCIATES
Precision Machining, Turning
Dee Korgavkar- President
(248) 703-1721
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(या शब्दकोड्याचे उत्तर अंकात इतरत्र.......)
या शब्दकोड्यादवषयी काही प्रदतदक्रया, सू चिा असतील, तर त्या आम्हाला जरूर कळवा!

सांिर् मे हेंदळे
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आडवे शब्द
१) आळं दी

३) लोकां च्यात चां गला बदल घिवणारे

५) वजिदार दादगिे ८) घट्ट िसले लं

९)

दशवाजीराजां च्या स्वराज्याचे पदहले से िापती ११) धिुधाप री राम १२) बारा जुिे व्यावसादयक १४) सरळ
िसले ला १६) येर्ील दकल्ला दजंकण्यासाठी दचमाजीअप्पां िी पराक्रमाची शर्प केली १८) पावसाळ्यात
ढगां चा आवाज २०) ददवाळीच्या फराळािंतर खावं सं वाटणारं २२) दटपेचा आवाज २३) कसलाही आकार
िसले ला २४) िॉक्टरां िा दू र ठे वण्यासाठी रोज खायचे फळ २५) वीराचे आभू षण २६) भारतीय ध्वजातील
दचन्ह २७) ददवस मोठा करणारा, गोि बोलणारा सण २९) दबिकामाचा, अस्ताव्यस्त पसरले ला

३३)

सगळे च दमत्र! कोणीही वै री िाही.... ३६) खू प उं चावरील पराक्रमी ३७) याच्या साहाय्यािे दभं तीतूि पलीकिे

जात येते ३९) .....म्हणजे िक्की चौदा दक पंध रा ददवस??? ४०) स्र्ावर मालमत्ता ४२) तीि वै ददक ग्रंर्ां पैकी
एक ४३) बाहे रच्या तापमािाशी फटकूि असले ले

उभे शब्द
१) अवाढव्य २) शाश्वत ३) बारीक ४) पूवी हे लावू ि दार बंद करत ५) बंददवाि ६) चारचौघां ची वागायची
पद्धत ७) एक बंगाली दमठाई १०) द्रौपदी स्वयंवराच्यावे ळी अजुपिािे केला १३) शे तीला पाणी द्यायचं चक्र
१५) कणाप ची जन्मजात आभू षणं १७) अदभिेत्री िूतिचा एक दसिेमा १८) भीतीिे पुरुषां चीसु द्धा ही अवस्र्ा
होते १९) सामान्य माणसाच्या हक्काची पंचवादषपक आठवण २०) कधी वर कधी खाली २१) दवदचत्र २२)
प्रशं सा २३) वाकलेला २४) पहाटे ची साफसफाई २६) आदर्प क गैरव्यवहार २७) मोठा दहं दुस्र्ाि २८) वृ द्ध
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पु ष्करचा सां भ्रम आणि नवी सु रुवात
मराठी मंिळाच्या कायप क्रमात "िे मजसी िे परत मातृ भूमीला.. सागरा प्राण तळमळला" कािी आले आदण पुष्करच्या
अंगावर िकळत शहारे आले. कदादचत त्या सभागृ हातील प्रत्ये कजणच हे गाणे ऐकूि भावुक झालेला होता. स्वदे शापासूि,
स्वगृ हापासूि , स्वकीयां पासूि शेकिो मैल दू र, दशक्षणाच्या दिदमत्तािे , िोकरीच्या दिदमत्तािे , दववाह संबंधांच्य ा गाठींपायी वा
आणखी काही कारणां ि ी अमेररकेत आलेल्या प्रत्ये काची िाळ मात्र अजूि ही स्वदे शाशी जोिलेली होती, कळत वा िकळत.
कायप क्रम संपताच "मी जाणार आहे परत भारतात" पुष्कर स्वतःशीच म्हणाला. असे आधीपण दकतीदातरी घिले होते.
अिे कदा भारतात परत जाण्याचा दवचार पुष्करच्या मिात आला होता, प्रसंगािु सार त्याची तीव्रता कमी-अदधक झाली असेल
एवढे च.
अकरा वषे झाली, ददवाळी-दसरा दमत्रां सोबत साजरे करतािा मातृ भूमीची आठवण येत असे, १५ ऑगस्ट - २६ जािे वारीला
दे शप्रेम ियिां िा पाणीदार करत असे, कुठे भारतीय समुदायाचा काही कायप क्रम वा मंिळाचा कोणता प्रोग्रॅ म उत्साहािे
साजरा करतां िा सुद्धा 'भारतात होतो ते व्हा असा साजरा करत असू'ं असे दवचार मिात ये त. क्षण सुखाचे असो वा दु ःखाचे,
उमेदेचेअसो वा दिराशेचे, भाविांच्या प्रत्ये क दहंदोळ्यावर भारतभूमीची, स्वकीयां ची आठवण िे हमीच घुटमळत असे. मग
कधी अचािक "मी भारतात जाणार" हा दवचाररूपी उद्रेक मिात होई आदण काही काळात तरं ग पाण्यातच दवरावेत , तसा
दवरूि जाई.
११ वषाां पूवी पुष्कर अमेररकेला आला तेव्हा त्याचा 'भारतात परत
जाणार' हा दिधाप र ही एका काळ्या दगिावरची पां ढरी रे घ होती...
"िक्की ये णारच गं भारतात", असे आईला सां गूि तो दिघाला होता.
जशी जशी या दे शात वषे सरली, ती रे घही दफकट होत गे ली. ११
वषाां पूवी पुष्कर जेव्हा अमेररकेत आला, ते व्हा येर्ील स्वच्छ शहरे ,
आरश्यासारखे गु ळगु ळीत रस्ते, त्यावर दियम पाळत पळणाऱ्या
गाड्या ह्ा सवप गोष्टी त्याच्या मिाला भुरळ पाित होत्या… आदण हे
सवप तरी ठीक पण सरकारी कायापलयात, बाँकां मध्ये, लहाि-मोठ्या
दु कािात 'चक्क हसत-हसत स्वागत करणारे लोक' केवळ आियपकारकच िव्हते तर आियाप चा धक्का दे णारे होते .
एकीकिे सदै व खड्डा-ग्रस्त रस्ते, स्वतःच स्वतःचे दियम बिवूि ज्याला जसे जावे वाटे ल तसे चालणारी रहदारी आदण िे हमी
रागात खे कसणारे लोक या आठवणींची दशदोरी घेऊि आलेल्या पुष्करला, अमेररकेत आल्यावर आियाप चा धक्का बसणे
साहदजकच होते .
बघता बघता वषे सरली; दू रपयां त पसरलेली दहरवीगार झािी, दहवाळ्यात उिणारा पां ढराशुभ्र भुसभुशीत दहम, उं च उं च
इमारतींची चकचकीत शहरे , वायु वेगािे दौिणाऱ्या िविवीि गाड्या ह्ा साऱ्यां ची िवलाई हळू हळू दफकट झाली. पण
त्याचसोबत "भारतात परत जायचं?", पुष्करच्या दिधाप रािे मात्र आता प्रश्नार्पक दचन्ह धारण केले. त्याच्या िकळतच, त्याच्या
मिात कधी, "भारतात दकती जातीयवाद आहे", तर कधी "bureaucracy terrible आहे दतर्े", कधी "ज्ञािाला आदण
दशक्षणाला दकंमत िाही दतर्े", तर कधी "privacy हा प्रकारचं िाहीए भारतात" आदण कधी "िु सती टर ॅ दफक आदण धू ळ! लोक
कसे जगतात ते च कळत िाही" अश्या दवचारां ची पालवी फु टली होती. हे दवचार म्हणजे भारत दवरोध दकंवा भारत द्वेष
िव्हता, पण जगातील इतर दे श, इतर समाज यां चा अिु भव घेत ल्यािंत र दमळालेला िवा चष्मा होता. दवरोधाभास असा की,
जशी जशी घड्यातली वाळू सरकत होती तशी तशी एकीकिे भारतात परत जाण्याची मदिषा दढली पित होती तर
दु सरीकिे 'टाइम्स ऑफ इं दिया', 'इं दियि एसप्रेस' अशा वतप मािपात्रां ची online surfing मात्र वाढत होती. तो भारतात
होता ते व्हा हे राजकरण, दिविणूका हा सवप बोगस प्रकार आहेत असा दवचार करणाऱ्या पुष्करला, गे ल्या काही वषापत मात्र
भारतात कोणाचे सरकार बिणार, दतर्े कोणती िवी योजिा आली आहे, िोटबंदी चां गली दक वाईट, इत्यादी दवषय मिाला
जास्त तीव्रते िे महत्वाचे वाटत होते . एकीकिे "US च work culture दकती छाि आहे, भारतात म्हणजे work-life balance च
िाही" असे दवचार तर दु सरीकिे "महाराष्टर मंिळाच्या मराठमोळ्या cultural activities मध्ये भाग घेत ल्यामुळे रोजच्या
monotonous life मध्ये रं ग भरले जातात" हे दवचार.
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तरीही 'भारतात िक्की जाणार!' ही त्याची घोषणा अजूि ही त्याच्या स्वतःसाठीच मां िलेल्या घोषणापत्रात वेळोवेळी हजेरी
लावत असे. वेळ दमळाला की, कुण्या भारतीय संस्र्ेसाठी volunteer करणे, भारतात पूर/भूकंप यासारख्या घटिा घिल्या
तर दहरीरीिे पुढाकार घेऊि donation campaign चालवणे, कुठे दहंदी-मराठी सादहत्याचे मंिळ चालवणे इत्यादीमध्ये त्याचा
सहभागसुद्धा हळू हळू वाढला होता. पण 'काय, भारतात ये णार की राहणार दतकिे च?' हा भारतातील दमत्रां चा वा आप्तां चा
प्रश्न मात्र पुष्करला आता कटकटीचा वाटत होता. पुष्करला कदादचत जाणीव िसावी, पण त्याच्या मिातील संभ्रम लपणारा
िव्हता. अमेररकेत इतके वषे राहूिही एकीकिे त्यािे 'भारतपण िीटिे टका, प्रगत राष्टर िक्की होईल' असे स्वप्न बऱ्याचदा
दमटलेल्या आदण उघड्या ियिांिी बदघतले तर दु सरीकिे 'खरं च कठीण आहे काही बदलणं भारतात. परत जाणं म्हणजे
पायावर धोंिा मारूि घेण्यासारखं आहे' असाही दवचार त्याचा मिात वास करूि गे ला. दवचार कोणताही असो, पण या
साऱ्या भाविा, सारे दवचार, आदण कायप यां ची गोळाबे रीज केली तर इर्े US मध्ये वास्तव्य करूि पुष्करची भारतासोबतची
दु री वाढत होती की कमी होत होती हे सां गणे कठीण होते .
आज पुन्हा "िे मजसी िे…" ऐकले आदण वर वर शांत ददसणारा िोह परत घुसळू ि दिघाला. ही सावरकरांच्य ा लेखणीची
ताकद होती की काल रात्री 'स्वदे स' दसिे मा पदहल्याचा पररणाम होता का काही जास्त गं भीर, हे सां गणे कठीण. पण आजचे
पुष्करच्या चेहऱ्यावरील भाव दिराळे च होते .

"मेघ िभात जरी गे ले, अि स्वगाप त मौजेिे दफरले
परी होता भूमाते ची आठवण, क्षणात द्रदवत ते झाले"
कुण्या कवीची कदवता स्वतःशीच पुष्कर पुटपुटला. आज त्याच्या
पुटपुटण्यातही गां भीयप होते . इतक्या वषाां चा संभ्रम कदादचत संपला
होता. आज त्यािे भारतात परत जाण्याचा दिणपय घेत ला होता. पण
भारतात जाऊि करायचं काय हा प्रश्न होताच. 'वाहत्या जलधारे ला
मागप शोधणे कठीण िसते' भारतातू ि अमेररकेसाठी दिघतािा
बाबां ि ी ददलेला मंत्र पुष्करच्या कािात अजूि ही घुमत होता. '
Our society has myriads of problems to solve. With our education and experience we should solve at least
one', एका professor िे पुष्करला ददलेला हा दवचार पुष्कारच्या मिात कोरला गे ला होता. ठरलं…! भारतात जाऊि startup
करायची. उद्योजक व्हावे हे पण पुष्करचे अधु रे स्वप्न होते . कदादचत त्याच्या अिे क अधु ऱ्या स्वप्नां ची सां गि झाली, संभ्रम
तु टला आदण पुष्करिे हा दिणपय घेत ला.
पुष्करची गोष्ट अजूि अधु री आहे. उद्योगधं द्याचं अ-ब-क माहीत िसणाऱ्या मराठमोळ्या घरातूि आलेल्या पुष्करचे startupचे
स्वप्न पूणप होईल की िाही ह्ाचा उलगिा भदवष्यचं करे ल. पण भारतातील एकंदर वातावरणात िव-उद्योग (startups) बद्दल
खू प उत्साह आहे. दवशेष म्हणजे भारत सरकार दकती प्रोत्साहि दे त आहे startups सुरु करण्यासाठी. आपल्यामध्ये ही
दकतीतरी पुष्कर आहेत जे संभ्रमात असावेत. दद्वधा मित्मस्र्ती केवळ भारतात परत जाण्याबद्दल िसूि , उद्योग सुरु करू का,
career field मध्ये बदल करावा का अशी बरीच दबलेली स्वप्ने दकत्ये कां च्या मिात असावीत. तर त्याच वेळी गे ल्या काही
दशकात, धािसी दिणपय घेऊि यशस्वी झालेल्या मराठमोळ्या उद्योजकां ची, दवदवध क्षेत्रात उत्तुं ग भरारी घेतलेल्या मराठी
जिां ची जागदतक पातळीवर एक फळी दिमाप ण झाली आहे. त्यां चे अिुभव, मागपदशपि पुष्कर सारख्यां चा संभ्रम दू र करण्यास
मदतीचे ठरू शकतील. हे communication channels प्रस्र्ादपत करण्यात महाराष्टर मंिळ महत्वाची भूदमका बजावू शकते
असे मला वाटते .

- ऋतू ि दे शपाां डे
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गाठ
यं दाचं वषप हे दमजाप गादलब यां चं १५०व्या पुण्य दतर्ीचं वषप. कादलदासाला जसे संस्कृत भाषेचा 'महाकवी' म्हणतात तसेच उदू प
भाषेत कदादचत गादलबचं स्र्ाि आहे. गादलबचा एक सुंदर शेर आहे "मत पूछ के क्या हाल है मेरा ते रे पीछे , तू दे ख के क्या रं ग
है ते रा मेरे आगे ". याचं रुपां तर करतािा सहज, एक पूणप गजलवजा कदवता मला सुचली, ती अशी
या अल्याि मी उभा, त्या पल्याि तू उभी,
उं बरा पाहे उभारू, ढाळणाऱ्या चौकटी,

पुसू िकोस मी कसा, रादहलो तु दझयादविा
बघ जरा स्वतःस तू , आहेस कशी माझ्यादविा
एकमेका दवचारण्याचे, प्रश्न गे उरले दकती
काय असतील उत्तरे ? वाटे ती मिा भीती
पापण्यां ि ीच दे दिरोप, शब्द राहूदे मुकेच
र्रर्र ओठावरी तव, सां गते आहे बरे च

गाठ घिली, योग होता, आणखी काही िव्हे
पाऊले वळता उिाले, अंगणातील बघ र्वे

सुरेश नार्र
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With Best
Compliments from

Pradeep
Kokate
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स्वकमाई...
बघता बघता ते वीस वषप झाली अमेररकेत ये ऊि....! इकिे िवीि असतािा ऑदफस मधल्या एका अमेररकि जोिप्याशी
ओळख झाली, मैत्री वाढली. एका संध्याकाळी आम्ही सगळे बाहेर दफरायला गे लो असतांि ा, त्या दमत्राच्या बायकोिे
सां दगतलं की I buy groceries and he takes care of the bills... अर्ाप त माझ्या "स्वदे शी" कािांिा ह्ा सगळ्या
प्रकाराची अजूि सवय झाली िसल्यािे, मला हा प्रकार पचिी पिायला र्ोिासा वेळ लागला होता. वषाप मागूि वषे भराभर
सरली. पुढे आम्ही उभयता पण घर संसार- मुलंबाळं आदण आपापल्या व्यापात रमलो. कालपरत्वे, ह्ा अमेररकि
जीविाची सवय तर झालीच आदण इर्ल्या सगळ्या पद्धती हळु हळू अंगवळणी पिल्या. असो.

खरं तर ह्ा दे शात मुल-ं मुली तरुण वयातच स्वतं त्र होऊि, घराबाहेर पिूि आपल्या अश्या वेगळ्याच दवश्वात रमतात.
स्वतःच्या सवप आदर्पक, सामादजक जबाबदाऱ्या स्वतःच पेलायला सज्ज होतात. हा एक काहीसा आविलेला, ते वढाच
काहीसा ि रुचलेला अमेररकि संस्कृतीचा एक अदतशय महत्वाचा पैलू....! कधी कौटुंदबक पररत्मस्र्तीमुळे तर कधी
आपल्या आदर्पक जबाबदाऱ्यां ची ओळख व्हावी म्हणूि असेल कदादचत.
घराबाहेरच्या दुदिये शी संपकप,
व्यावसादयक दशस्तीचे पालि ह्ा महत्त्वाच्या गोष्टी ही मुलं खू प लवकर दशकतात, हे मात्र िक्की. ही एक खू प मोठी जमेची
बाजू आहे असं मला खू प मिापासूि वाटतं . पण इर्ली एकंदरीत स्वैर जीविशैली, घटस्फोटां चे वाढतं प्रमाण, दववाहबं धिा
दवषयीच्या काहीश्या वेगळ्या कल्पिा, ह्ा सगळ्याचे पिसाद भावी दपढीवर िक्कीच उमटतात, पररणामी योग्य
अश्या मागप दशपि ाअभावी ही तरुण दपढी, ह्ा सगळ्या सां साररक रगाड्यात िक्कीच भरिली जाते . म्हणूि म्हटलं मला
काही अंशी ि रुचलेला....! हा एक गहि आदण खू प मोठा वादाचा मुद्दा आहे, त्यादवषयी िं त र कधीतरी ...असो.
अमेररकेत जन्मलेली, वाढलेली आज आमची मुलंदेखील म्हणजे कन्यारत्न कॉलेजच्या दु सऱ्या वषापत आहे. दचरं जीव शाळा,
हायस्कूल संपवूि आता कॉलेजला जायच्या तयारीत आहेत . त्यामुळे िु कत्याच संपलेल्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत "Summer
Jobs" करणं हे ओघाओघािे आलंच. यं दाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आमच्या दोन्ही मुलां ि ी, त्यां च्या आयु ष्यातले पदहले
"Summer jobs" केले. त्यांच्य ा तोंिूि पे-चेक, टर ॅ दफक जॅम वगै रे शब्द ऐकूि खू प मजा वाटली, अदभमाि वाटला आदण एक
वेगळ्याच प्रकारचं दिपणही आलं. अगदी काल परवा पयां त आपल्यावर सवपस्वी अवलंबूि असणारी ही पाखरं , आता
एकाएकी बाँ क बॅ लन्स, क्रेिीट कािप , इन्शुरन्स आदण गॅ स प्राईसच्या गप्पा मारायला लागली आदण अगदी प्रकषाप िे जाणवलं
की भूदमका बदलत आहेत , पण त्यात वेगळी मजा आहे... समाधाि आहे!
आपल्या दीि-दोि मदहन्यांच्य ा छोट्याश्या का
होईिा, पण "पदहल्या-वदहल्या" स्वकमाईतू ि
आम्हाला ददलेली पदहल्या िोकरीच्या पदहल्या
पगाराची दििर-पाटी, आमच्या वाढददवसाददवशी
स्वतःहूि आणलेल्या यर्ा-शक्ती "भेटवस्तू",
आपल्या लािक्या, छोट्या दोस्ताला आदण त्यांच्य ा
लहािग्या मैदत्रणीला त्यांच्य ा वाढददसादिदमत्त
ददलेली छोटीशी "Ice Cream" पाटी... या
सगळ्यात एक वेगळाच आिं द आहे. आदण
अगदी प्रकषाप िे जाणवलं, भूदमका बदलत आहेत
आदण त्यात वेगळी मजा आहे… भूदमका
बदलल्याचं अप्रूप आहे!
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आता िवीि जॉब, िवीि गोष्टी दशकणं, ठरल्या वेळात सगळी कामं पटापट उरकण हे ददवसभर चालू होतं च. आदण मजा
म्हणजे दर आठवड्याला गािीत गॅ स भरतािा, संध्याकाळी त्यांच्या ह्ा िवीि ऑदफसमधूि दमुि भागू ि घरी परतल्यावर स्वतः दकचिमध्ये दकंवा यािप वकपमध्ये हातभार लावतािाच्या टं गळ मंगळीिे प्रसंगी चां गलच िोकं दफरलं पण
ही लुटूपुटूची प्रासंदगक वादावादी पण सुखावूि गेली. आपल्या आई-वदिलां ची रोजची होणारी कामाची धावपळ, आता ते
स्वतः अिु भवत होतें . असो. एकीकिे दिझाइिर आदण ब्राँ िेि गोष्टींच्या मायावी दु दिये त हरवलेल्या ह्ा तरुण दपढीला,
स्वकमाईतला र्ोड्या दहश्याची बचत करण्याचे फंिे दे तांि ा, त्यां च्या असंख्य... Why? च्या प्रश्नां ची उत्तरं दे त ा दे ता
झालेल्या दमछाकीत, एक वेगळीच मजा आहे.... भूदमका बदलल्याचं अप्रूप आहे!
तर मंिळी, दवधात्यािे ह्ा दपल्लांच्य ा ताटात काय वाढूि ठे वलं आहे, मादहत िाही पण जे काही असेल ते सहि करायची
शक्ती दे . प्रगतीचे पंख फै लावत, आकाशात उं च भरारी मारण्यास उत्सुक असलेल्या ह्ा दपल्लांच्य ा पंखात बळ दे ,
दे वाकिे अशी प्रार्पि ा जगातल्या प्रत्ये क पालकां ची असते ....आमचीही आहे.

अशा माझ्या अमेररकेत, भूदमका बदलण्याबद्दल यापूवी अिे कदा वाचिात आलं होतं पण आता प्रत्यक्षात अिुभवायची
मजा काही औरच आहे....!

सरोि प्रशाां त िावकर
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छां द मराठी बांध मराठी
"सूयप म्हणजे िा, तो एक अग्नीचा गोळा असतो."
"हो? 'अग्नी'चा? बापरे !"
"होS"
माझ्या स्वरातलं आियप लक्षात ि ये ऊि लेकीिं जोरदार होकार भरला.
"पण तू ते इं ग्रजीत कसं सां दगतलंस शाळे त ? म्हणजे 'अग्नीचा गोळा' हा शब्दप्रयोग तू इं ग्रजीत कसा व्यक्त केलास?"
(अचंदबत) मी प्रश्न टाकला.
"अं... Sun is like a fire ball... असं सां दगतलं मी"... एरवी मराठीचा आग्रह धरणारी आई आज चक्क इं ग्रजीत
सां गायला का सां गते य असं वाटू ि खां दे उिवत लेक म्हणाली.
आज काय खास? काय दशकवलं बाईंि ी वगापत ? संध्य ाकाळच्या स्वयं पाकासोबत ओट्याशी िे हमीसारख्या आमच्या
गप्पा चालतात. कधी शाळे तूि कायापिु भव, कला, दचत्रकाम अशा वस्तू घरी येत असतात. अशीच एका संध्याकाळची
गोष्ट. संत व्हॅलेंटाईि ददिाच्या दिदमत्तािे घरी आलेल्या दप्तरातू ि, पोतिीतू ि खदजिा काढावा अशा र्ाटात एकेक गोष्टी
बाहेर दिघत होत्या. त्यात साध्या फु लीच्या (X) आकारावर सजावटीच्या दफतींिी कपिे आदण वर काळ्या कपट्या
लावूि केस अशी कागदी सुबक बाहली बिवलेली होती.
"अय्या, छाि आहे? आदण हे काय घातलंय दतिे अंगात?"
मोठी झटकि म्हणाली, 'परकर पोलकं' आदण धाकटीला त्यात ददसली 'सािी'!
फ्रॉक वा झगा सोिूि या भातु कलीवयीि दोि ठक्या बाहलीला परकर पोलकं वा (तयार 'कल्पिा') सािी िेसवूि
आपल्याच दवश्वात हरवलेल्या होत्या!
"इं दजिदादा, इंदजिदादा काय करता? कोळसाय मी खातो, पाणी मी दपतो, गावाला जातो िव्या िव्या... हैऽ...” असं
जोशात गाणं गाणाऱ्या आमच्या शेंिेफ ळाचा एका रदववारी कशावरूि तरी ताल गे ला होता आदण जोरदार
आरिाओरिा, गं गाजमुि ांसकट प्रसंग रं गला होता. सकाळच्या स्काईपवर ठसक्यात सांगूि टाकलं, "आजी, आपल्या
ढमूबाईचं र-ण-कं-द-ि चालूये, हे बघ!" शाळे तल्या प्रोजेक्टवर What we eat सदरात दपझ्झे वा कूकीज सोिूि या
आमच्या ताईिे फक्त िोसा काढूि रं गवला िव्हता तर त्या सोबत चटण्या आदण सांबार ही दाखवलं होतं. वीसबावीसात, काही दे शी मुलं असलेल्या त्या वगापच्या दारावर हा प्रादतदिदधक अस्सल भारतीय िोसा बघायला गं मत आली
खरी! ‘गणपती बाप्पा मोरया’ वा ‘दशवाजी महाराज की जय’ याला आमच्याकिे काय जोश असतो, ये ऊि बघाच.

शब्द, भाषा, पेहेराव, खािपाि, सण, परं परा, संस्कार, भूगोल,
इदतहास याबरोबर आजचा बदलता काळ, आदण या सगळ्याची
िै दमदत्तक ददिक्रमाशी सांगि या बहूअंगांि ी संस्कृती िामक
रोपटं अमेररकेत दचमुकल्यां मध्ये पुरेपूर रुजवायचं हे कठीण तर
कधी कधी अशक्य वाटतं . खरं तर आमच्या घरच्या मराठी
प्रयोगशाळे त हे आजमावूि बघणं चालू असतािा माझा मिाशीच
दवचार चालू असतो. सुदैवािे मागच्या ५-६ वषापत तीिे कवेळा
माझ्या मुलींिा घेऊि मी दोि अदधक मदहन्यां चे वास्तव्य
भारतात करूि आले. हौसेखातर माहेरी शाळे च्या बालवािीत
माझ्या छोट्या मुलींिा दीि-दोि मदहन्यां साठी घातले होते .
दतर्ली बालवािी ती ही जेमते म ३-४ तासाची.
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त्यासाठी सकाळी उठू ि आवरा, त्यां चे िबे , मग दोघींिा दशशु गट, मोठा गट अशा दोि शाळे त पोहोचावा आदण घरी
ये ऊि टे कले की लगे च पुन्हा न्यायला जा, ही उठाठे वच झाली होती. त्या श्रमाचं मोल मात्र इकिे आल्यावर प्रकषापिं
लक्षात आलं. ती काही तास-ददवसां ची पुंजी इर्े दोि वषाांच्य ावर कामाला आली. आजरोजी खात्रीिं म्हणावंसं वाटतं की,
इर्े उल्लेख केलेल्या आमच्याकिच्या काही गं मतीजंमती आदण मुलींमध्ये मराठीपण चांगलं रुजणं, यात त्या मोजक्या
बालवािीच्या ददवसांची मोलाची भर ठरली आहे.
जगभरात भारताबाहेर जन्मलेल्या मुलां ची मातृभूमीशी ओळख व्हावी या हेतूिे अदिवासी दवद्याथ्याां चं एखादं उन्हाळी
संमेलि महाराष्टरात आयोदजत केलं जावं, या दवचारािे २०१२ साली 'ज्ञाि प्रबोदधिी हराळी समर कॅम्प' िावाचा उपक्रम
केला गेला होता. साहस, दशक्षण, िादवन्य, भारतीय जीविशैली, करमणूक, भरतकाम, दवणकाम, िृत्य ादद कला यांि ी
पररपूणप असा १० ददवसां चा भरगच्च कायप क्रम धारादशव दजल्य्ह्ातल्या छोट्या गावात रं गला होता या दशदबराच्या
दिदमत्तािे . परदे शात वाढणाऱ्या मुलां ची शालेय वषे हळू हळू व्यस्त होऊ लागली की, सुट्ट्या काढूि भारतातल्या एखाद्या
दशदबराला दियदमत जाणं तसं अवघि. त्यात जेमते म २-३ आठवड्यां ची भारतवारी. जेटलॅग, िातलग, कामे उरकायची;
त्यात मुलांिा आिगावात दशदबराला कुठे सोिणार?... असे बरे च अिसर. मग मुलांिा, पालकांि ा प्रवृत्त करण्यासाठी
बीएमएममाफप त दवशेष प्रादवण्य दशष्यवृत्ती यात अशा दशदबराचा समावेश करता ये ईल का?
‘इच्छा दतर्े मागप ’... असं म्हटलं जातं . समजा, असं केलं तर... अमेररकेतली मराठी मुलं जेव्हा त्यांच्य ा आजोळी, आई
बाबां बरोबर दजतके काही ददवस भारतात-महाराष्टरात जातील, दतर्े, त्या त्या पररसरात ज्या मराठी शाळा आहेत , त्यांि ी
पूवपपरवािगीिे सुट्टीवर ये णाऱ्या अदिवासी मुलांि ा शाळे त हंगामी प्रवेश ददला तर? म्हणजे कुठे दू र ठरादवक दठकाणी
जाण्याची गरज िाही, ददवसां चे बं धि वा इतर दिपण िाही. या अदिवासी मुलांिी वगापत जे चालले आहे ते समजूि
घ्यायचे, शाळे चा पररसर, िवीि दमत्रमैदत्रणी, भारतीय दशक्षणपद्धती यां चा अिु भव घ्यायचा, अगदी दिसंकोच, आवि
िाविीसकट. महाराष्टरातल्या मुलां िाही कुतू हल असते च. दोस्तीतूि खू प काही दशकतील मुल.ं शाळे तले उपक्रम,
कर्ाकर्ि, वाचिालये , स्नेहसंमेलिं , सहली असं खू प काही! पुढे पत्रमैत्री, संपकप यातूि ही िाती आणखी दवणली तर
मराठी भाषेतूि एकमेकांिा जोिणारा एक बं धच तयार होईल आपसूक. हा बंध वाढला तर दियदमत दशबीरे ही
घितील. आज अमेररकेतही बृ हन्महाराष्टर मंिळाच्या पुढाकारािे स्र्ादिक मंिळातूि अिे क दठकाणी मराठी शाळांसारखे स्तुत्य उपक्रम चालू आहेत . महाराष्टरातच मराठीच्या बाबतीत उदासीि असलेल्यांि ा यादिदमत्तािे सहजतेिे जाग
आणता ये ईल. त्या कोवळ्या वयातल्या मुलां मध्ये एक भावदिक, वैचाररक आदण सां स्कृदतक दे वाणघेवाण तर होईलच
पण त्यातूि कुटुंबांि ा जोिणारा जणू बां ध तयार होईल. त्यायोगे दशक्षणासारख्या कायाप ला आवश्यक ती मदत करण्याचे
दे शाचे सीमोल्लंघि करूि दू रदे शी आलेल्या पालकांि ा यादिदमत्तािे पुढच्या दपढीला भदवष्यात मातृ भूमीशी िाळ घट्ट
करण्यात या मोदहमेतूि मोलाचा हातभार लागेल. आताच िॅ लस इर्े झालेल्या बृ हन्महाराष्टर मंिळाच्या अदधवेशिाच्या
घोषवाक्यावर आधाररत म्हणूया…

सूर गुं जती मिी मराठीचे
फु लदवत िाते मायबोलीचे...
जगाच्या पाठीवर कुठे ही गे लो तरी गवाप िे ‘आम्ही मराठी’ हा भाव, दवचार आदण भाषा संस्कृतीची जपणूक
दपढ्ां दपढ्ातू ि वाहत राहो या कामिे सह... छं द मराठी, बं ध मराठी !!

--

सार्ली मोकाट्े -िोग
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