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मानसी डहाणूकर

लेखकां ना, पचत्रकारां ना आपण वाचकां ना
संपूणि मतस्वातंत्र्य दे ण्यात आले दे ण्यात आले आहे. लेखां तून व पचत्रां तून व्यक्त झालेल्या मतां शी संपादक पकं वा आपण सहमत
असूच असे नाही, तेंव्हा आपण हा अंक के वळ "मनोरं जनासाठी" आहे अशी अपेक्षा ठे वून वाचावा, ही पवनंती!
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नमस्कार मांडळी,
आपिा सवाांना गिेश चतुर्थीच्या मनःपू ववक शु भेच्छा!

श्रावण मपहना लागला की आपल्याला आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाचे वे ध लागतात. मन उत्साहानं
भरून जातं. आरास काय करायची, नैवैद्याला काय करायचं, रां गोळी कोणती करायची एक ना अनेक…! आमच्या
लहानपणी वाड्याचा, सोसायटीचा असा एक सावि जपनक गणपती असायचा. मग त्यासाठी वगि णी गोळा
करण्यापासू न ते डे कोरे शन, रां गोळ्या, पवपवध स्पधाां चे आयोजन, पवपवध गुणदशि नाचा कायिक्रम या सवाां चे आयोजन
आम्ही मुलं अगदी उत्साहाने करायचो.... माझ्या वाड्यातील अं गणात काढले ल्या रां गोळीपासू न ते MMD आपण
BMM ला काढले ल्या भल्या मोठ्या रां गोळ्यां पयांत …. सोसायटीच्या गणेशोत्सवाच्या आयोजनापासू न ते आज MMD
च्या अध्यक्षीय जबाबदारीपयांतचा िवास मागे वळू न बघताना अचंपबत करणारा वाटतो.
लोकमान्य पटळकां नी सावि जपनक गणेशोत्सवाची सु रुवात केली ते लोकां मध्ये एकोपा, एकजूट होऊन जनजागृती
होण्यासाठी… आजही साता-समुद्रापार आल्यानंतर मराठी मनं एकत्र आणण्यासाठी सावि जपनक गणेशोत्सवाने
मोठीच पकमया केली आहे . या पनपमत्ताने महाराष्ट्र मंडळाशी आमची नाळ जोडली गेली ती कायमचीच…! गेल्या २०
वषाां त मंडळ खू प मोठं झालं य. भारतातूनही बरे च कायिक्र म येत असतात. मंडळ पकतीही मोठं झालं तरी स्र्ापनक
मुलां च्या कलागुणां ना वाव दे ण्यासाठी आपण गणपतीला मुलां चे कायिक्र म आवजूिन करतो. त्यािमाणे यंदाही आपले
सवि बाल-कलाकार घे ऊन येत आहे त एक रं गारं ग कायिक्रम “सु खकताि ”!! आपण याचे सू त्रसं चालन करताहे त आपली
युर् कपमटी! यापशवाय आपले ढोल-ताशा-ले झीम पर्क बाप्पाच्या वाजत-गाजत येणाऱ्या पमरवणुकीसाठी सज्ज
आहे . तरी आपण सवि त्यां च्य ा कले ला मनापासू न दाद द्याल यात शं का नाही.
“सु खकताि ” कायिक्रमासाठी आमचे सवि कायिकते कसू न काम करताहे त. डे कोरे शन टीम अगदी हटके
आरास होईल यासाठी धडपडत आहे . फूड टीम तुमच्या आवडत्या पुरणपोळीच्या मेनूसह स्वापदष्ट् भोजनाची सोय
करत आहे . स्वागत टीम आपल्या स्वागतास उत्सुक असे लच. आपल्या लाडक्या बाप्पाचा ”सु खकताि ” कायिक्र म
पनपवि घ्नपणे पार पडे ल यात शं का नाही.
म्हणता म्हणता मंडळाचा 2019 मधला हा पंध रावा कायिक्रम! “रपसका तुझ्याचसाठी” या मापलकेचे आपण
३ वे गळे आपण हटके कायिक्रम सादर केले . स्पोटटि सचे िोग्रॅम्स, मुलां साठी फोडि फॅक्टरी टू र आपण “आरोग्यमट
धनसं पदा” (Health is wealth) ही नवीन मापलका आपण यावषी चालू केली; याच्या अंत गित योगार्ॉन आपण डॉ.
दीपक्षत यां चे “Effortless Weightloss and diabetes prevention“ यावर lecture आयोपजत केले होते .
त्याला आपण भरभरून िपतसाद पदलात; त्याबद्दल धन्यवाद! याच मापलकेतील ५ K वॉकॅर्ॉन १५ सप्टें बरला
आयोपजत केले आहे . तरी सवाां नी यात भाग घ्यावा ही पवनंती!
यानंतर आपला कोजापगरीचा कायिक्रम २८ सप्टें बर रोजी होत आहे . यासाठी भारतातून श्री.चारुदत्त आफळे
हे त्यां च्या खास शै लीत श्रीकृष्ण कीतिन आपण सं गीत नाट्य-छटा असा अत्यंत वे ग ळा कायिक्रम घे ऊन येत आहे त. हा
कायिक्रम भारतात तसे च अमेररकेत लोकपिय ठरले ला आहे ; तरी चुकवू नये.

5

आपला यं दाचा पदवाळीचा कायि क्रम १३ ऑक्टोबर रोजी होत आहे. यावषी नाटकवेड्या डे टरोइटकरां साठी खास मेजवानी
घेऊन येत आहे श्री.भरत जाधव यां चे अत्यं त गाजलेले नाटक “पुन्हा सही रे सही”....! तरी सवाांन ी चांगल्या जागा
पमळण्यासाठी ऍडव्हान्स बु पकंग करा ही पवनं ती.

आमचे सवि कायिक ते आपापले व्याप सां भाळू न मंडळाच्या कामाला वाहून घे त आहे त . त्यां च्या
मेहनतीमुळेच आपण असे भरगच्च कायिक्रम करू शकतो. तरी जाता - येता त्यां च्या श्रमाची पावती द्यायला
पवसरू नका!!
आपली पवश्वासू

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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कणमट्ी स्पॉट्लाईट्
“अन्नदाता सुखी भव”
MMD चा कायिक्रम म्हटलं की कायिक्रम काय आहे याबरोबरच मेनू काय आहे याची आपल्या सवाांन ाच उत्सुकता
असते . आपली MMD ची फूड कपमटी आपल्याला चपवष्ट् पमष्ट्ान्न दे ण्यासाठी सतत कायि मग्न असते . दर वेळेला काहीतरी नवीन
दे ण्याची त्यां ची धडपड असते. मेनू ठरवताना लहान-र्ोरांन ा सवाांन ा आवडे ल, सवि जीवनसत्वं, िपर्नं यां चा समावेश असेल,
पदार्ाां ची रं गसंगती छान पदसेल, 10 खणी ताटात मावेल, केटररला बनवता ये ईल आपण नसेल ये त तर रे पसपी दे ऊन आपल्या
मराठमोळ्या चवीचे त्याच्याकडून बनवून घेणे एक ना अने क! बरं एकदा मेनू ठरला की पुढे त्याची मां डणी कशी करायची, बुफे
पद्धतीत फार रां ग होणार नाही यासाठी पकती स्टे शन्स करायची, टे बलाच्या दोन्ही बाजूंनी वाढून घेण्य ासाठी पकती सर्व्व्हिन्ग
कटलरी लागे ल, आवडते पदार्ि सवाां न ा पुरे पडायला हवे….
पशवाय या सवि योजना बजेटमध्ये पण बसायला हव्या. या
सवाां ची कसरत सां भाळत, ही सवि जबाबदारी अगदी पबनपदक्कत पार
पाडणारी आपली फू ड टीम… दीपा इं गळे , ऍश नाईक आपण पशरीष
पभडे यां च्या लीडरपशपखाली ही संपूणि टीम पडे ल ते काम करत असते
त्याबद्दल त्यां चे कौतु क करावे ते वढे र्ोडे च ! गेली पकत्ये क वषि दीपा
ित्ये क सणाला खास घरी कढवलेले तू प करून आणते . चमचमीत
खाणाऱ्यां साठी लोणच्यां चीही सोय केलेली असते . बु फे स्टे शनवरचा
पदार्ि संपायच्या आत दु सरा टर े तयार असतो. पशवाय जेवण झाले तरी
यां चे काम संपलेले नसते. सवि उरलेल्या पदार्ाां चे पनयोजन, कॅरी आऊट
डब्यात भरून सवाांन ा नेण्यासाठी टे बल तयार असते . पुन्हा सवाांन ा
वेलची आपण आल्याचा गरमा-गरम वाफाळणारा चहा हवा म्हणून पुढची
लगबग चालू होते . आपण शेवटी असतो क्लीनअप टाइम!
या सवि धां दलीत बऱ्याचदा त्यांन ा िोग्रॅ म बघायलाही पमळत नाही; तरीही त्याची तक्रार न करता ही टीम काम करते त्या
सवाां साठी एकच म्हणावेसे वाटते “अन्नदाता सुखी भव”... !!!

Youth Committee Rocks!!!
When I took the presidency this year, I started regular dialogue with youth committee who is
future face of MMD. Warsha Kulkarni accepted as Youth mentor who is amazing with kids. Our motto
was to drive kids to think and come up with the programs they would like to see at MMD, which will
also give them the opportunity to learn our culture and personality growth. They started the year
with bang by volunteering at Gleaners and planned activities throughout the year. They are always
eager to help out with decoration, table set up and babysitting for every program. I am very proud of
them and wish them the very best for taking forward MMD baton. Youth committee Rocks...!!!

7

कणमट्ी स्पॉट्लाईट्
“ढोल बाजे...”
आपल्या लाडक्या गणरायाचे वाजत-गाजत स्वागत करायला ढोल-ताशा हवाच...! यं दाची आपली ढोल-ताशालेझीम टीम सवाित मोठी 35-40 जण अगदी उत्साहाने िॅर्व्क्टसला लागलेत. िणव औंधकर आपण मुकुंद वानखे डे यां नी आपण
होऊन या टीमचे िपतपनपधत्व करण्याची तयारी दाखवली आपण म्हणता म्हणता एक भली मोठी टीम तयार झाली. सवाां ना संधी
पमळण्याच्या दृष्ट्ीने सवि सापहत्य जमवून त्यां ची सद्यर्व्स्र्ती याची पाहणी करून त्याच्या डागडु जीसाठी भारतातून एक पशपमेंट
मागवायचे ठरले. हे सवि सापहत्य वेळेत ये ऊन सवि ढोल, त्याची पाने, आकडे यां ची बांधाबां ध सुरु झाली. झें डे तयार झाले.
आपली MMD ची टीम इं पडया डे च्या नोव्हाय शोकेस मध्ये झालेल्या परे डमध्ये अगदी अग्रभागी झळकली. त्याचे कौतु क चीफ
गे स्ट पववेक ओबे रॉय याने ही आवजूिन केले.

हीच टीम आता आपल्या गणेशोत्सवात तर तु म्हाला पदसेलच पण इतरही बऱ्याच पठकाणी त्यांन ा आमंत्रणे येत आहेत .
MMD च्या झें ड्याखाली ही टीम ढोल-ताशे वाजवताना सवित्र आपल्याला पदसेल ते व्हा आपली छाती अपभमानाने फु लून येईल.

Hats off to the Team and Good Luck to give your best performance as always...!!

- भारती मे हेंदळे
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णपां डे णपां डे णितीणभव न्ने...
रात्रीचे ११:३०. फोन खणखणला. "त्याला माझी जरासु द्धा पकंमत नाहीये" ती रडकुंडीच्या स्वरात बोलत
होती. फारच पचडपचड झाली होती पतची. पुढचे काही तास ती रडू न मला पतची "व्यर्ा" सां गत होती आपण मी पतची
समजूत घालायचा ियत्न करत होते. गभाि र्ि हा होता की; पतला "काय हवं य" याच्याकडे त्याचं लक्ष तर नसतंच, वर
तो चुकलाय असं ही त्याला वाटत नाही. "पकती सहन करायचं माणसानी? लग्न मोडतेय मी. घर सोडू न जातेय.
तोंडसु द्धा बघायचं नाहीये मला त्याचं ह्यापुढे. तूच त्याला माझा हा पनरोप दे" – पतने गळ घातली. अकरावीपासु न
त्यां चं िेमिकरण. तेव्हापासू नची आमच्या पतघां ची मैत्री. अगदी पजवाभावाची. दोघां चं एकमेकां वर खू प िेम.
घरच्यां ची मंजुरी पमळाली. र्ाटात लग्न लागलं . आता त्यालाही अनेक वषि झाली म्हणा. तो त्याच्या कररयरमधे
यशस्वी, तीही पतच्या कामात. म्हणजे सवि साधारण घरासारखं च यां चं. उद्या बोलायचा वायदा करून मी पतला
कसं बसं शां त केलं ; आपण पतने फोन ठे वला तेव्हा पहाटे चे ४ वाजत आले होते.
सकाळी ६ ला फोनच्या घं टीनेच गजराचं काम केलं . या वे ळेला दु सऱ्या बाजुला तो! "अरे मी तुला फोन
करणारच..." माझं वाक्य अध्याि तच तोडू न त्याने बोलायला सु रवात केली. स्वारी महागुश्शात होती. "तुझी मैत्रीण
स्वतःला नं; महाराणी समजते. एवढी मग्रूरी कोण सहन करणार! नाटक सं पतच नाही पहचं. काहीही करा... तरी
परत आम्ही चूकच! आपण या बाईसाहे ब... त्या नेहमीच बरोबर. लग्नाआधी होतं का हे असं ? तूच सां ग. अरे मी
ऑपफसला जातो ते काय मज्जा मारायला? आपण आता इतकी वषां झाली लग्नाला, सारखं पहच्याशी गुलुगुलु बोलत
बसणं कसं जमणार?" मी काही बोलायच्या आधीच तो कडाडला. मला आपण ढोलकी असल्यासारखं वाटत होतं.
दोन्हीकडू न मला र्पडा पडत होत्या. नक्की मामला काय हे समजायचा मी माफक ियत्न केला; तर त्याने मलाच
फैलावर धरलं . "तू... तू पतला नीट समजावू न सां ग. तुला माहीत आहे , हे असलं काही खपवू न घे णाऱ्यातला नाहीये
मी. नाहीतर आपलं नातं सं पलं म्हणावं ". आपण फोन आदळला.

आता आली का पंचाईत! अहो, वाद कुणात होत नाहीत!!!
भां ड्याला-भांडं कधीतरी लागणारच. पण घर मोडण्याइतक्या र्राला
जाईल, असं काय झालं असे ल? पनपित काय झालं य कळायला काहीच
मागि नव्हता. बरं दोघे ही तसे समंजस. मग का दोघे ही अशी टोकाची
भू पमका घे ताहे त? असं म्हणतात ना - एकाचं ऐकलं की साखर
खाल्यासारखं वाटतं आपण दु सऱ्याचं ऐकलं तर गू ळ. पण दोघां चं ऐकलं
तर... जाऊ दे ! म्हणजे, हे दोघे पकतीही नाही म्हणाले तरी त्यां ना आमनेसामने आणायला हवं ! म्हणजेच काय तो सोक्षमोक्ष लागेल. झालं ! धू तिपणे
आमच्या जुन्या अड्ड्यावर सं ध्याकाळी बोलावलं . असं ठरलं की
दोघां नीही आपापल्या बाजू मां डायची. मी जज्ज-ज्यु री!
बराच वे ळ चाललं हे घमासान! कुणीच तलवार म्यान करायला तयार पदसत नव्हतं. शार्व्िक पठणग्या
दणादण उडत होत्या. खरं तर ते सगळं च सं भाषण तुम्हाला सां गायला मला आवडलं असतं. पण त्यासाठी ३-अंकी
नाटक सु द्धा कमी पडे ल. पमनी-पसरीज करावी लागेल! तेव्हा सं पक्षप्तात सां गते. ज्या कर्े ची सु रवात "मला वे ड
लागले िेमाचे..." अशी झाली होती, ती आता "उसवलं गणगोत सारं ..." पयां त येऊन पोचली होती! म्हणजे दोघां नाही
असं वाटत होतं, दु सऱ्याचं आपल्यावर िे म नाही. म्हणजे त्यां च्याच शिात सां गायचं तर... "याने पेहेल केली. तेव्हा
गोड बोलायचा. माझ्याबरोबर तासं तास गप्पात रं गायचा. लाडाने कधी "शोनु", कधी आणखीन काही म्हणायचा. पण
आता... आता अव्वल! याला सवडच नसते गप्पां साठी. सारखं “काम”. बरं , असतो तेव्हा तरी िेमाने वागावं . छे ! ते
सु द्धा क़्वपचत. कौतुकाचे चार शि तर नाहीच, पण चुका दाखवण्यात पपहला नंब र. जवळ घे णं सोडा, साधं - तू
आवडतेस - असं कधी म्हटलं होतं शे वटचं, ते आठव म्हणावं जरा!" इपत ती.
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आपण पतसरी आमची आजी! आता पहच्याबद्दल तर सां गावं ते कमीच. मूळ ची कोकणी आजी सासरी
आल्यावर मराठी पशकली. पण पतला पहं दी फारसं बोलता यायचं नाही. पण म्हणुन काय! घरी येणाऱ्या भाजीवाल्याशी
मात्र ती फाड-फाड पहं दीतच बोलायची. म्हणजे बघा हं – “क्या रे भै य्या, तू काल का नाही आया? आधी सां गनेका ना.
आपण भाव इतना महाग क्या लावता है ? माकेट में तो स्वस्त है ”. खरं तर आजी फारच क्वपचत घराबाहे र पडायची.
अगदी गेलीच तर आमच्या सोबत उद्यान-गणपती पकंवा मठात. खरे दी वगैरे तर कधीच नाही. पण तरीही होरा असा
की आत्ताच बाजारातून आली आहे . कहर तर नारळ घे ताना असायचा. कारण नारळ म्हणजे आजीचा जीव की िाण.
आमटी, भाजी, वरून भु रभु रवू न.. हजार वे ळा सतत लागायचा. पण खवू न ठे वले ला मात्र चालायचा नाही. तेव्हाच्या
तेव्हा खवायचा. मग वे ळी-अवे ळी “पटकन खवू न दे ” अशी आज्ञा यायची. चुकुन जर पां ढऱ्या खोबऱ्यात काळा पठपका
पदसला, तर पाठीत एक पडलाच म्हणुन समजायचं. दहा वे ळा टणटण वाजवु न, परखू न घ्यायची. वर “भै य्या, नीट
बघू न दे ओ. कुजका पनकला ना, तो उद्या परत!” अशी इरसाल पहं दी धमकी. आपण नऊवारीतल्या आमच्या
मराठमोळ्या आजीचं धे डगुजरी पहं दी भै य्याला व्यवर्व्स्र्त समजायचं दे खील. तो त्याच्या पहं दीत बोलायचा आपण आजी
पतच्या. दोघां नीही आपापली भाषा सोडली नाही. मोलभाव यर्ासां ग व्हायचा. दरवे ळी तीच पझकपझक. नारळ कधीही
कुजका पनघाला नाही हे नपशब आमचं. पण म्हणून आजीकडू न एखाद्या वे ळी सां गायचं रापहलं य? तर नाही! काय
आहे की नाही आमची “पहराठी” आजी स्पे शल? पप्पा, दादा आपण आमची आजी तसे साधारण एकाच वयाचे. पण
पतघां मधे वय सोडलं तर तसं काहीही साम्य नाही. जगाच्या रां गोळीत ित्येकाचा रं ग पवशे ष आपण वे गळा. आपण तोही
ठळक!
आपण मग.... बेल वाजली! दार उघडलं तर समोर एक पवशीतला मुलगा. कानडीत काही तरी म्हणाला.
त्यातलं “धारवाड” आपण “अण्णा” हे दोन शि मला कळले . हातातल्या सामानाकडे बघता धातर त्याचं म्हणणं "सु रवातीला ठीक आहे , पण आता लग्न होऊन इतकी वषां झाली. मग सारखं कशाला सां गायला हवं ही आवडते ते?
ते अध्याहृत नाही का? उगीच वे ळात वे ळ काढु न हौस पु रवतो का पतची सगळी? न सां गता, आठवणींनी पहच्या
आवडीच्या गोष्ट्ी कोण करतं ? पण चां गलं केले लं पदसतच नाही! आपण एखादी गोष्ट् चुकली तर िां जळपणे सां गण्यात
काय चुकलं ? नवरा-बायको मधे टर ान्स्परन्सी हवी. मला नाही जमत चोंबाळणं. नॉट मी".
हं . दोघे ही आपापल्या जागी बरोबर होते . पतला गोड
शिां ची, वे ळी िेमळ स्पशाि ची अपेक्षा असणं काहीच चुकीचं
नव्हतं. आपण शिात व्यक्त करून िेम दाखवण्यापेक्षा कधी
अनपेपक्षत पण पतला आवडतील अशा कृत्यातून दाखवावं हा
त्याचा दृष्ट्ीकोनही अयोग्य म्हणता येणार नाही. चुकलं तर
दरवे ळी दाखवू न कशाला द्यायचं अशी पतची इच्छा बरोबरच तर
(अपत)पररचयामु ळे कदापचत त्याला तो पशष्ट्ाचार वाटत होता.
काही दृष्ट्ट्या नातं गृहीत धरलं जात होतं. त्यामुळे हा "तू चूक ….
तू बरोबर" असा ब्लॅक-अँड-व्हाइट पनवाडा नसू न, इर्े सगळाच
रं गपबरं गी कारभार होता. दोघे ही एकमेकां वर आजही पजवापाड
िेम करत होते . तरीही काहीतरी जाम गंडलं होतं. जानव्याची
जोड गुंतावी ना; तसला हा गुंता होता आपण तो सोडवायला
“गाठ” सापडणं महागरजेचं होतं.

मंडळी, मला सां गा - "आय लव्ह यु", "मला तू खू प आवडलीस", "माझं िे म आहे तुझ्यावर" ही वाक्य पकत्ती
घीसी-पपटी आहे त? पकती जागी, पकती वे ळा, पकती लोकां नी म्हटली आहे त त्याची काही गणतीच नाही. हे सु द्धा
त्यातले च एक! सु रवातीचा काळ एकदम सही जातो, मग मात्र बऱ्याचदा हळू हळू कुरबू र सु रु होते - खटके उडतात,
"हम आपके ही हैं कौन" चा "वक्त ने पकया क्या हसीन पसतम" होतो असं म्हटलं तरी चाले ल. "ये जवानी है पदवानी"
मधे दीपपकाने अत्यंत गोंडसपणे रणबीरला हे च समजावलं होतं - की बाबा रे हे शि फक्त सु रुवात असतात. खरी
गंमत तर नंतरच येते . कारण हे शि लोकां ना कधी कधी व्यवर्व्स्र्त सां भाळता येत नाहीत. िेमाच्या सं वेदनेतले
"सं वाद" कुठे तरी हरवतात आपण राहतात फक्त वे दना.
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मग सं वाद असे ल तर भाषा ही असणार. आपण या "गुं त्याची गाठ" हीच भाषा आहे . पण बोलण्याची नाही िेमाची. आपण िॉब्लेम दे खील पतर्े च आहे ! म्हणजे जी समस्या पतचा तोच तोडगा! सॉपलड बुचकळ्यात पडलात
ना? उत्तर र्ोडं पफल्मीसु द्धा वाटलं का? र्ां बा... खु लासा करते. आता समजा एक माणूस ओरडू न, अगपतकपणे
एका मराठी मुलीला स्वापहली भाषेत त्याच्या मनातलं सां गतोय. खु प ियत्न करतोय पबचारा…. आपण आपली मराठी
मुलगी - पतला काही कळतच नाहीये . पण ती सु द्धा त्याला मराठीत िपतसाद दे ते य, समजावण्याच्या अतोनात ियत्न
करतेय. पण त्याला कु ठे काय बोध होतोय? दोघे ही पराकाष्ठा करताहे त. पण तरीही पररणाम काय? शू न्य! आता
तुम्ही म्हणाल – पबनडोक आहे स का? अगं, जर दोघां च्य ा भाषा वे गळ्या; तर कसं कळणार एकमेक काय
म्हणताहे त ते?
िेमाचं सु द्धा तसं च काहीसं नाही का - एकमेकांवर ते
दाखवण्याच्या सु द्धा भाषा असतात. पण एकाची भाषा दु सऱ्याला येत
नसे ल तर? पकंबहना त्याला ती कळतच नसे ल तर? मग... मग
भावनां ची चुकामुक, अपेक्षा अपुऱ्या, मनां ची दु खापत, म्हणजे
र्ोडक्यात - प्यासा मधला “जाने वो कैसे लोग र्े पजनके...”
बरं , आता िोब्लेम स्टे टमेंट तर कळलं ! मग तु म्ही म्हणाल उपाय
काय? तसा काही रामबाण उपाय आहे असा काही माझा दावा
नाही. पण काही ऐकले ल्या, काही वाचले ल्या, काही अनुभवले ल्या
गोष्ट्ींवरून एक तोडगा मां डते. पटतं का बघा. माझ्या मापहतीत
बोलीभाषा असं ख्य आहे त.

पण िेमाच्या कदापचत फक्त पाच - नजराणा, सहवास, शि, कृत्य आपण स्पशि … आपण ित्येक व्यक्तीची
िेमाची भाषा यातलीच एखादी असते. काहींना कौतुकाचे "शि" आवडतात, काहींना त्यां च्यासाठी काहीतरी
केले लं "कृत्य" भावतं, कुणाचं मन "नजराण्यां नी" मोहरतं, कुणी "स्पशाि ने"; तर काही जणां ना "सहवासाची" ओढ
असते. पतला त्याच्याकडू न िशं सेची आशा होती (अर्ाि त शि), त्याला त्याच्या कृत्यातू न ते पतला कळावं ही अपेक्षा.
त्याला सहवास महत्त्वाचा होता, तर पतला स्पशि . तो एका भाषेत अगदी जीव तोडू न सां गत असला, तरी पतला ती
कुठे येत होती! काय? होतोय का उलगडा? अहो! म्हणजे पुन्हा स्वापहली आपण मराठी! त्यामुळेच ही भावपनक
चुकामूक! शे वटी काय... भाषा कु ठलीही असो, सं वाद महत्त्वाचा. त्याचा जर फक्त "वाद" होत असे ल, तर कुठे तरी
"सम" शोधायला हवी.
रवाडहून आलाय, आजोबां चं घर का असा काहीसा आशय असावा. काय सही स्वरूप होतं हो त्या
“अप्पा”चं. म्हणजे काय? अहो त्याच्या बद्दलच काय, आणखीन खू प जणां बद्दल खू प काही सां गायचं आहे तुम्हाला.
आमच्या आसपास “नमुन्यां ची" कमी नाही! आपण ह्या सगळ्याचं नंत र काय झालं ते तरी कुठे सां पगतलं य मी. आता
कुठे मी फक्त झलक पदलीये. बाकी ब्रेक के बाद! तोवर ही सगळी मंडळी तुम्हाला कशी वाटली? वल्ली का
आणखीन काही... ते तुम्ही ठरवा. हं , पण मला सां गायला पवसरायचं नाही बरं का.

चला तर! गाठ सापडली! गुंता सु टला!! िेम होतंच. आता दोघां नीही दु सऱ्याची िेमाची भाषा अवगत करून
घ्यायचा श्रीगणेशा केलाय. आपण त्यां ची गाडी पुन्हा एकदा "िेम रं गात रं गुनी.." च्या पटरीवर आलीये! !! हं , पण गोष्ट्
इर्े सं पत नाही. आता तुमची बारी - ज्याचावर िेम करता, त्याच्या िेमाची भाषा ओळखा, त्या भाषेत बोलू न
बघा... आपण ियोग यशस्वी झाला की मला जरूर कळवा!

- पू नम तोरगल
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अशी ही लोकशाही
झुगारुन जुलूमी इं ग्रजी दं डुक्याला
पकंवा आधीच्या स्वार्ी राजेशाहीला
बोलवावे से वाटले लोकशाहीला

कधी घ्यावे , कधी द्यावे

लोकां नी लोकां साठी लोकराज्याला

कधी घ्यावे , कधी द्यावे

नकोत कोणाचे कर नको कोणाची भीक

गुलाबाचे फुल

कष्ट् आमुचे दे तील आम्हा पोटापुरते पीक

रुजवावी नवी जुनी

नाही लागणार आता कोणाचे धराया पाय

मनातली भू ल

उपभोगू आम्ही आपली शे ती, दे व अनट गाय

असू नही पररपचत

पाच वषे फक्त मां डले जनसे वेचे ते ताट

कुणाचे पाऊल

नाही पमळणार कोणाला दे शाची वपहवाट

रोमां चावे अंग अंग

षपडर पूंनी मात्र मां डला त्यां चा सारीपाट

लागता चाहूल

ित्येकाने केला फायदा स्वतःचा अचाट

असताना समीप तो

नीरक्षीर नासायाला का ते स्वातंत्र्य कमपवले

आनंद सं मुळ

कधीकुणी या करता का वे डे रक्त सां पडले

नसताना जीव व्हावा

काय केले हे लोकां नी लोकां चे स्वार्ाि मुळे

भलता व्याकुळ

होतील कधी या लोकशाहीच्या अश्रूं ची फुले

मध्ये जणू पबंब मी,

- आशु तोष काळे

तो भोवती वतुिळ
अवघ्याची सं साराचे
होतसे गोकुळ

- सु रेश नायर
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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
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|| श्री ||
श्री गिे शास अनाहूत पत्र
श्रावि वद्य ४, शके १९४१
तीर्ि स्वरूप श्रीगणेशाच्या चरणी बालके भक्तां चा कृ .पश .सा . नमस्कार !
पत्र पलपहण्यास कारण की आपले आगमन केवळ तीन आठवड्यां वर येऊ न ठे पले आहे . सालाबादिमाणे याही
वषी सवि भक्तां नी तुमच्या स्वागताची जय्यत तयारी केली आहे . आम्ही सवि तुमच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहोत. जरी
नुकतेच सं पूणि महाराष्ट्रात पावसाने र्ै मान घातले असले तरी आमच्या एकंदर सहनशील स्वभावानुसार आम्ही छातीवर
दगड ठे वू न, क्षणभर ते सारे पवसरून तयारीला लागलो आहोत. अद्याप आमचे कोल्हापूर, सां गलीचे बां ध व पूणि सावरले
नाहीत, तरी तुमच्या स्वागतात त्यामु ळे फरक पडणार नाही. तु मच्या मुक्कामात आरास, सजावट, व खाण्या-पपण्याची
रे लचेल करूनच आम्ही तुम्हाला पनरोप दे णार आहोत.
आम्ही दरवषीच आमच्यावर आले ल्या सं कटां ची यादी तुमच्या समोर वाचून दाखवत असतो, कारण तुम्ही
सं कटहारी दे वता आहात, परं तु पाहणचार घे ण्यात, मोदक, लाडवां चा आस्वाद घे ण्यात तुम्ही एवढे दं ग असता की
तुम्हाला या यादीकडे लक्ष द्यायला फुरसतही पमळत नाही,असे आम्हाला वाटते. यावे ळी तरी वे ळात वे ळ काढू न तुम्ही
आमच्या सं कटां कडे , गाऱ्हाण्यां कडे लक्ष द्यावे ही दे वाच्या चरणी िार्ि ना आहे .
यावषी तुमच्या पेहेरावात बदल झाले ला आम्ही पाहतो आहे , तुम्ही नखपशखां त भगवे झाला आहात, बाकी
कोणी कोणता पेहराव करावा याबद्दल आम्हाचे काहीही म्हणणे नाही शे वटी तो ित्येकाचा वै यर्व्क्तक िश्न आहे .
बुद्धीचे नायक तुम्ही, तुमची आराधना करणाऱ्या सवि भक्तां ना तु म्ही चां गली बुद्धी िदान करता, मग तुमच्या
दे शात बुद्धी भ्रष्ट् झाले ले , मपहलां वर अत्याचार करणारे नराधम का डोके वर काढतात ? तुम्ही त्यां ना अशी भ्रष्ट् बुद्धी
का िदान करता? तुम्हाला माहीत आहे की, तुमच्या मातोश्रीने, पावि तीदे वीने, काली आपण दु गेची पनपमिती करून
दै त्यां चा सं हार केला. एवढे च नव्हे तर तुम्ही सु द्धा पावि तीदे वीचे सं रक्षण करण्यासाठी आपल्या पपताश्रींचाही मुलापहजा
ठे वला नाही.
पाहणचार घे ताना पकमान अश्या आधु पनक दै त्यां ना कुबुद्धी
तरी दे ऊ नका, आपण आपल्या भक्तां चा, समाजाचा स्तर
उं चावण्याकररता धावू न या अन्यर्ा पुढच्या वषी तुमच्या
स्वागताला मपहला वगि न येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अपतवृ ष्ट्ी, दु ष्काळ, लहरी मौसम, मपहलां वर अत्याचार,
भ्रष्ट्राचार अशा सं कटां नी हे परमेश्वरा, तुम चा भक्त ग्रासले ला
आहे . पुढील वषी अशा सं कटां ची मां पदयाळी सोबत आणू नका
म्हणजे तुमचे आम्ही अपत भव्य स्वागत करु.
कळावे , अशीच कृपादृष्ट्ी सदोपदत ठे वण्याचे करावे ,
आपले आज्ञाधारक भक्त-गण

- बाळकृष्ण पाडळकर
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कुठली वाट्?
भू गोलात पलहायला, रक्ताची शाई लागते
िेम करायला, ह्रुदयाची शाई लागते

लग्नाच्या साक्षीला, शहनाईची सार् लागते
मनाच्या मुक्तीला, डोक्यावरची गाठोडी फेकावी लागते
दे हाच्या वृ ध्दीला, अन्नाची सार् लागते
तर दे हाच्या राखे ला, अग्नीची सार् लागते
मी कुठे , तू कुठे , रातपकड्यां च्य ा आवाजाने कान पपकले त
तुझ्या पमलनाला, कुठली वाट पापहजे?

- णनरां जन हां बड

Just असां च सहज
Just असं च सहज, एक क्षण घ्यावं जगून
बेपफपकरीचा कोट चढवत, सारं सारं पवसरून

आरशात वा से ल्फीत, आपल्याच रूपावर भाळू न
बार्रूम मध्ये का होईना, स्वतःची मैपफल जमवू न
पचयसि करावं स्वतःलाच, चहा घे ताना कपातून

"हर पफक्र को धु एँ में", बशीतली वाफ फुरकून
याद्या, नोंदी, बकेट पलस्ट, दू र द्यावं सारून
आली लहर केला कहर, भान र्ोडं पवसरून

कशाला उगी अट्टाहास, कशाला फुकाचा ध्यास
कल की कल सोचेंगे, आज जगून घ्यावं खास
याची त्याची तरतूद करत, आयुष्य जातं पनघू न
अध्ये मध्ये असं च, सहज, एक क्षण घ्यावं जगून

- सु रेश नायर
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आकाशवािीच्या आठविी
आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावर दर रपववारी सकाळी नऊ वाजता लहान मुलां साठी "बालपवहार" हा कायिक्र म
होत असे . सलामीला त्या मपहन्याचं समूह गीत, नं तर एखादी लहानशी श्रु पतका, मुलां नी पलपहले ल्या पत्रां ची पोच, त्यां नी
पवचारले ल्या िश्नां ची उत्तरं , आपण शे वटी स्टुपडओमध्ये आत्तापयांत शां त रहायची पशक्षा पदले ल्या बाल पाहण्यां ना
रे पडओवर आपली ओळख सां गून एखाद दोन वाक्यं बोलण्याची सं ध ी, असं त्या अध्याि तासाच्या कायिक्रमाचं ढोबळ
स्वरुप असायचं. आपल्या मुलां चा रे पडओवर आले ला आवाज ऐकायला घरची मंडळी खरखर करणाऱ्या रे पडओ भोवती
गोळा व्हायची. घरी आल्यावर मुलां चं कौतुक व्हायचं. स्वातंत्र्यिाप्तीच्या लगोलगची सु रुवातीची वषां अशी उत्साहात
जायची.

"सं जयमामा" आपण "कुंदाताई" या कायिक्रमाचं सं चालन करीत. कायिक्रमां त काम करणाऱ्या पपहल्यावपहल्या
बाल कलाकारां त होती आमची नीनाताई. लहान असतां ना पतच्यासोबत मी दे खील स्टु पडओत "पाहणा" म्हणून जात असे .
पण ओळख सां गून दोन वाक्यं बोलायचा िसं ग आला की, माझी बोबडी वळायची. ओठ घट्ट पमटू न सं ज यमामा आपण
कुंदाताई, दोघां नाही मी वै ताग आणायचो. असं चार-सहा वे ळा झाल्यावर एकदा घरी आई दे खील माझ्या
मुखदु बिळपणावर पचडली. पण गोदु आ त्याने लगेच माझा नेहेमीिमाणे कैवार घे तला ... "नाही हो वपहनी, पकतीतर छान
बोलला तो ... मला अगदी स्पष्ट् ऐकू आलं !". कोंकणस्र् आई आपण दे शस्र् आत्याबाई यां च्यातल्या िचंड फरकाचं
याहून वे गळं उदाहरण द्यायची गरज नसावी. 😀
बालपवहारचे िोड्यु सर "सं जयमामा" म्हणजे श्री. पुरुषोत्तम दारव्हेकर. त्यां नी स्वतः पलपहले ल्या श्रु पतका, समूह
गीतं, अजूनही लक्षात आहे त. "कुंदाताईं "ची भू पमका सौ. सु शीला कुलकणी करायच्या. नंत र कधीतरी त्यां च्य ा ऐवजी
दु सऱ्याच एक सौ. सु शीला कुलकणी "कुंदाताई" झाल्या. आपण त्यासु मारास एक पतसऱ्याच सौ. सु शीला कुलकणी
आपल्या चमूच्या श्रु पतका घे ऊन बालपवहारात िसारण करायला येऊ लागल्या. नागपूर आकाशवाणीला या नावाच्या
पकती र्व्स्त्रयां नी हातभार लावला कोण जाणे. यर्ावकाश भीड चेपल्यावर मी दे खील बालपवहारात आपण नं तर बऱ्याचश्या
मोठ्या मंडळींच्या श्रु पतकां मध्ये सोळा वषाां चा होईपयांत कामं केली......

आकाशवाणीच्या चाकोरी बाहे र दारव्हेकरां नी "रं जन कला मंपदर" ही
हौशी रं गभू मीला वाहून घे तले ली सं स्र्ा स्र्ापन केली. बालपवहार आपण
आकाशवाणीवरल्या इतर कायिक्रमां मुळे त्यां च्या नजरे स पडले ले पकती तरी
गुणी लहान-मोठे कलाकार उत्साहाने त्यां च्या सार्ीला आले - शोभा वकील,
नपलनी शमाि , पवश्वास काळे , पवनय डां गरे , आशा दातार, चंद्रिभा पदवे कर,
गोपाळ कौपशक, राजा पाठक, गणेश सोळं की... पकती नावं
सां गायची? सु रुवातीला बाल-नाट्यसृ ष्ट्ी साठी त्यां नी स्वत:ला वाहून घे तलं ,
आपण आम्हां पोरा-सोरां ना उपाशी राक्षस, काबुलीवाला, पऱ्यां चा महाल,
मोरूचा मामा, नारदाची शें डी, अब्रा की डब्रा सारख्या पकतीतरी धमाल
स्वपलर्व्खत नाटकां ची मेजवानी पदली.
१ मे १९६० मध्ये नाग-पवदभि महाराष्ट्रात पवलीन झाला, आपण दारव्हेकरां च्या सं स्र्े ने पुढल्या पकती तरी वषाां तल्या
राज्य नाट्य-स्पधाां मध्ये ओळीने दरवषी उत्कृष्ट् नाटक, उत्कृष्ट् नाट्य-सं पहता, उत्कृष्ट् पदग्दशि न, उत्कृष्ट् सं गीत, उत्कृष्ट्
नेपथ्य, उत्कृष्ट् अपभनय अशी बहतेक पपहली पाररतोपषकं पटकावली. यात ले खक, पदग्दशि क आपण रं जन कलामंपदराचे
सं स्र्ापक म्हणून आमच्या सं जयमामां चा पसं हाचा वाटा होता. चं द्र नभीचा ढळला, वऱ्हाडी मानसं , काळी माती खारं
पाणी, नयन तु झे जादू गार, कट्यार काळजां त घु सली, अशी ही पकती तरी नाटकं िेक्षकां ची मनं पजंकून गेली. हौशी
आपण व्यावसापयक रं गभू मीतला फरक पदसे नासा होत होत नाहीसा झाला. यानंतर जे घडलं ते अपररहायि होतं .
दारव्हेकरां नी व्यावसापयक रं गभू मीवर पदग्दशि काच्या भू पमकेत पदापिण केलं . पशरवाडकर, वसं त कानेटकर, यां च्या
सारख्या पसद्धहस्त ले खकांच्या नाट्यकृतींना त्यां नी रं गभू मीवर बहर आणला. नटसम्राट, वीज म्हणाली धरतीला,
गारं बीचा बापू, अश्रूं ची झाली फुले , अशी ती सु रेख नाटकं िेक्षकां नी डोक्यावर घे तली.
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अपतशय कडक पशस्तीचे पदग्दशि क म्हणून त्यां चा दरारा या दरम्यान कधीतरी पुण्या-मुंबईकडे पसरला
असावा. पण बालपवहाराच्या पवश्वातले आमचे सं ज यमामा पमतभाषीआपण पशस्तीचे जरी असले , तरी "कडक पशस्तीचे "
म्हणजे काय ते आम्हाला कळायची कधी वे ळ च आली नाही. आज पवचार करताना वाटतंय, त्यां च्य ा पशस्तपियतेची
बीजं त्यां च्या आकाशवाणीच्या कारकीदीत अंकुरली असावी. रे पडओवरचे कायिक्रम म्हणजे पमपनटं आपण से कंद यां ची
गपणतं करून आखले ले. लाईव्ह िसारणाच्या वे ळी र्ोडं दे खील मागे-पुढे झालं तर पुढच्या कायिक्रमां चं टाइम-टे बल
खराब होणार, ते पाप कुणाही िोड्यु सरला करायचं नसायचं. म्हणून तर आधी तालमी व्हायच्या. कायिक्रमात पजतके
नवपशके अपधक, पततकी तालमीची सं ख्या आपण लां बी वाढायची.
एकदा बालपवहारासाठी एक पौरापणक श्रु पतका ठरली होती, "समुद्र मंर्न". भाग घे णाऱ्यां त दे व, राक्षस, नारद
मुनी वगैरे पात्रं . रं गभू मीवर दोन िवे शां मध्ये पकंवा दोन अंकां मध्ये पडदा टाकतात, तसं श्रु पतकां मधल्या दोन
िवे शां मध्ये वाद्य सं गीताचा १०-१५ से कंदां चा तुकडा घातला जायचा. पण सं पहतेमध्ये काट-छाट करून दे खील
श्रु पतकेची लां बी जरा जास्त होत होती. िसारणाची वे ळ अगदी जवळ येत होती. फारसा पवचार करायला वे ळ नव्हता.
सं जयमामां नी आम्हा पोरां समोर गंभीर चेहेऱ्यानी हा िश्न मां डला. "आतां काय करावं ? " पवचारलं . त्याच्या डोळ्यां त
पमस्कील चमक होती असं आज पलपहताना आठवतं य, पण त्या क्षणी मात्र आम्ही बावरून गेलो होतो. एवढी मोठी
जबाबदारी पेलायची आमची तयारी कुठून असणार? पण मग आमचा फार अंत न पाहता सं जयमामां नीच चटकन
तोडगा काढला. िवे शां मधल्या गॅप्स दाखवायला नारद मुनींच्या वीणेचे दोन-तीन से कंदां चे झंकार वापरले , आपण
पनयोपजत वे ळात श्रु पतका सादर झाली. श्रु पतकेत काम करणाऱ्यां साठी एक लोंबणारा मोठासा मायक्रोफोन असायचा.
त्याच्या आजूबाजूला मोठे स्क्रूभोवतीचे नटट स असायचे. त्यां ना सं ज यमामा "मायक्रोफोनचे कान" म्हणायचे . त्यापुढे
बोलणाऱ्या मुलां ना सं जयमामां ची सू चना असायची. "हा मायक्रोफोन दोन्ही कानां नी बपहरा आहे . त्याच्या पुढल्यामागल्या बाजूंनी बोलले लंच फक्त त्याला ऐकू येतं, आजू-बाजूंनी बोलले लं ऐकूं येत नाही. नीट लक्षात ठे वा.“
िसारण सु रु झालं , की पभं तीवरचा लाल पदवा लागायचा. आता बोलणाऱ्या
व्यक्तीपशवाय सगळ्यां नी शां त रहायचं असायचं . त्या मोठ्या मायक्रोफोनच्या
दोन बाजूला वाचायचे कागद हातां त घे ऊन मुलं आपापली पाळी कधी येते,
त्याची वाट बघायची. वाचून झाले ला कागद हलकेच बाजूला सोडायची.
शे जारच्या कुणीतरी तो कागद आवाज न करता हलकेच बाजूला नीट
ठे वायचा.

दारव्हेकरां च्या समूह गीतां चे दोन िकार होते. एक म्हणजे स्फूती गीतां चा. उदाहणार्ि "आला पकनारा-आला पकनारा,
पननादे नभी, नापवकां नो इशारा". त्या वयात या गाण्यां तला आनंद , उत्साह, मला कधी कळलाच नाही. समु द्र तर
सोडाच, पण अंबाझरी तलावाहून मोठा जलाशय मी बपघतला नव्हता. आपण त्या तलावावर होड्या, नापवक वगैरे
कोणीच कधी पदसायचे नाहीत. पुढे कधीतरी रामटे कचं र्व्खंडसी सरोवर बपघतलं . त्यात म्हणे मगरी वगैरे असत.
होड्याही असायच्या. मालाडच्या मारवे बीच वर समुद्र पपहल्यां दा बपघतला, तेव्हा त्याचं पाणी खरोखर खारट होतं की
नाही, याची चोरून खात्री करून घे तल्याचं आठवतं. माझे "बावळे पदवस" वषाि नुवषां पटकले . बहधा तो नागपू रपवदभाि तल्या पारं पाररक ऐसपैस वृ त्तीचा एक भाग असावा.
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"मामां ची चंची" या मापलकेतल्या दु सऱ्या िकारच्या समूहगीतां ची सु रुवात "आले , आले , सं जय मामा, आता
लागपतल आपुल्या कामा" अशी व्हायची, आपण गीतातल्या घडामोडी आटोपल्या, की सं जयमामा "करमणूक तर झाली
तुमची, बंद करावी आपुली चं ची, बरं य मंडळी, पनरोप घे तो, फु रसत पमळता पुन्हा कधी येतो ! बरं य मंडळी राम-राम,
अहो राम-राम मंडळी राम-राम" अशी सां गता करायचे. यावे ळी आम्ही पोरं ही उत्साहानं सं ज यमामां ना "राम-राम"
करीत पनरोप द्यायचो. या बालगीतां मध्ये पवदभाां तल्या कुणा आडवाटे च्या खे डेगावी राहणारी एक भोळी-भाबडी
म्हातारी "बपहणाबाई" असायची. बाहे रच्या मोठ्या जगां त घडले ल्या बातम्या पतच्यापयांत पोहोचल्या, की पतच्या पवश्वात
उलर्ा-पालर् व्हायची. त्या उलर्ापालर्ीची गोष्ट् सं जयमामा सां गायचे आपण मग गीत नेहेमीच्या "राम-राम" ने
सं पायचं.
१९५७ साली सोपवयट रपशयाने इपतहासातला पपहला स्पु टपनक पृथ्वीिदपक्षणेसाठी अंतराळात पाठवला, त्याची
बातमी आम्हा बालपवहाराच्या श्रोत्यां ना सं जयमामां नी बपहणाबाईं च्या समूह गीताद्वारे अशी कळवली ...
बपहणाला बाळचंद्र पदसला, पदसला…
बपहणाला बाळचंद्र पदसला
त्याला पाहून, त्याला पाहून…
मुखचंद्र हासला पतचा
हासला पतचा, हासला ...
अहो, बपहणाला बाळचंद्र पदसला ...
बपहणाबाईला बाळचंद्र पदसू न आजपमतीला साठाहून अपधक वषां उलटली आहे त. चंद्रयान-२ चंद्राकडे झेपावलं
आहे . यर्ावकाश त्यावरचं रोव्हर पृथ्वीवरून आजवर कधीही न पदसले ल्या चंद्राच्या अंध ाऱ्या भागात उतरे ल,
उं डारे ल. पृथ्वीवर फोटो पाठवे ल. आम्ही ते कधी काळच्या बावळ्या कुतुहलाने बघू . मग आमच्या मनां त अजूनही
तरुण असले लया म्हाताऱ्या बपहणाबाईचा सु रकुत्या पडले ला मुखचंद्र पुन्हा एकदा जुन्या नवलाईने हसे ल आपण
काळाच्या अंध ारात दडले ल्या आमच्या सं जयमामां च्य ा चेहेऱ्यावर कुठे तरी र्व्ित तरळे ल.

।। तर्ास्तु ।।

- णसद्धार्थव शास्त्री

22

23

With Best Compliments
from

Gangadhar
and
Pushpa
Vaishampayan
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माझे जगिे
Enough झाले रे तुझे बहाणे

लोकां च्य ा सु ख दु ःखापासू न

कामापुरते सरळ वागणे

स्वार्ी बनूनी दू र राहणे

सगळ्यां शी मग लाचारीने

मदत कुणाला कधी न करता

असे कसे रे तुझे हे जगणे

आशे वरती तुझे चालणे

स्लेव्हसारखे काम ते करणे

समजूनी घे रे रीत जगाची

सदा परां चे पाय रे धु णे

समजूनी घे रे कसाई खाणे

अक्कल असू नही ह्या जगती रे

पनभि र होऊनी सोडू नी दे रे

बेअकली सारखे राहणे

इतरां सारखे तुझे वागणे

- णनरां जन हां बड
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णिय बाप्पा,
जातो आहे स, जा बाप्पा, रोखणार नाही तुला
फक्त दोन पमपनटे र्ां ब, र्ोडे सां गायचे आहे मला
अजूनही न चुकता, तू दर वषी येतोस
अजूनही काही न बोलता, तू जे हवं य ते दे तोस

खू प भारी आहे रे हे जग, जे तू आम्हाला पदलं यस
आपण त्याच जगात अकरा पदवसां साठीच, आम्ही तुला आणलं य

जातो आहे स, जा बाप्पा, तसं पण इर्े करमणार नाही तुला
एरवी आम्ही खू प पबझी असतो, उगाच बोअर होईल तुला
जातो आहे स, जा बाप्पा, फक्त र्ँ क्यू बोलायचे आहे
कोटी कोटी अपराध आमचे, तू पोटात घातले आहे स,

आजकालच्या जगात येऊनही, तुझे पनरागस रुप तू राखू न आहे स,
तूच पदले ल्या कले ने आमच्याकडू न, तुझी तूच से वा करवू न घे त आहे स,
आम्ही तसे एवढे ही वाईट नाही, र्ोडे चां गुलपण राखू न आहोत
अजूनही र्ोडे भोळे आहोत म्हणून, मूतीमध्ये तुला बघत आहोत
जातो आहे स, जा बाप्पा, बस एवढे च सां गायचे होते
तुझ्यापशवाय अजूनही आमचे अडते, हे कबूल करायचे होते

Missing you,

अनघा नाईक
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नवी वाट् - ओढ एव्हरे स्टच्या पायथ्याची
मागच्याच आठवड्यात मला कामावर एकजण पवचारत होता – “तू नक्की या टर े कसाठी जायचे कधी आपण
का ठरवले स?” आपण पवचार करताना जाणवलं , पहमालयाचे अदट भु त पनसगि सौन्दयि हे एक कारण तर होतंच, तसं च
हा टर े क साधा-सोपा नाही याचीही कल्पना होती, म्हणूनच या उमीतून शरीराला आव्हान द्यायची, नेहमी करतो त्या
पेक्षा वे गळं काही करायची "खाज" होती बहधा. एकदा ठरवल्यावर मला हा टर े क जमणार नाही पकंवा काही त्रास
होईल असा पवचार माझ्या डोक्यात कधी आलाच नाही.

आमच्या डे टरॉईट ग्रुपमध्ये सात जणात मी एकटी स्री होते, त्यामुळे मला इर्ल्या काही भारतीय लोकां नी तेही
पवचारले "तू एकटीच जाणार?" हा ही िश्न मला कधी पडला नाही. आमचा डे टरॉईटचा ग्रु प तर एकदम मस्त होता
आपण बेस कॅम्प ला गेला तो पूणि ग्रुप ही, २५ जण असल्याने त्यात ही र्ोडे छोटे ग्रुप्स झाले होते, पण सगळे च लोक
हसत खे ळत, एकमेकाला मदत करायला नेहेमी तयार असायचे . त्यातही इतक्या छान मैत्री झाल्या की पुढच्या
पटर पची बोलणी पण सु रु झाली.
महाराष्ट्र मंडळाने आमच्या डे टरॉईट चमूला बोलवू न "रपसका तुझ्याचसाठी" या सदरा मध्ये “EBC –टर े क” वर
कायिक्रम सादर केला. त्यात आम्ही सवाि नी र्ोडे फार आपले वै यर्व्क्तक अनुभव सां पगतले होते, अर्ाि त वे ळेअभावी
सगळे सां गणे अवघड होते. त्यामुळे इर्े (overall) अनुभव, काही बारीक-सारीक गोष्ट्ी आपण राहून गेलेले काही
सां गायचा ियत्न आहे .
मला स्वतःला पवचाराल तर मी सां गेन हा टर े क आयुष्यात ित्येकाने करावा, याची अनेक कारणं आहे त. हा
टर े क पनसगिरम्य, मनोहर तर आहे च, काही काही वे ळा चढताना नदी सतत सार् दे ते, नदीचा तो खळखळणारा
आवाज चढण्याचे सगळे श्रम दू र करतो, तर काही वे ळा बोडके उं च कळस समोर येतात, भीती वाटते, भव्यता
जाणवते आपण आपण पकती क्षु ल्लक आहोत ह्याची पदोपदी जाणीव होते. या टर े कला खू प glamor आहे , अर्ाि त हा
टर े क सोपा अपजबात नाहीये, पण स्वतःची fitness level / तब्येत जर चां गली ठे वली असे ल, कुठले ही रोग (heart
issues, any other serious health issues) नसतील तर हा टर े क मजा करत जमण्यासारखा आहे . तसं च हा टर े क
चां गला pace out केले ला आहे , त्यामुळे पवश्रां तीला आपण जसे चढत जाऊ तसे तसे त्या उं चीची शरीराला सवय
व्हायला पुरेसा वे ळही पदला गेला आहे . या माझ्या सां गण्यामध्ये मला या टर े कचा मोठे पणा आपण अवघडपणा कमी
करण्याचा अपजबात हे तू नाहीये , कारण काही येणारी पवघ्ने ही अनपेपक्षत आहे त, जसे altitude sickness, आपण
जसे जसे वर चढत जातो, तशी हवा पवरळ होत जाते आपण ित्येकाचे शरीर या पवरळ हवे त वे गवे गळा response/
िपतसाद दे ते , काहींना श्वासोच्छवासाला खू प त्रास होतो, दमल्या सारखे होते, oxygen पातळी कमी होते आपण
बरे चसे . हे त्रास कोणाला होतील हे सां ग ता ये त नाही. दु सरी एक महत्त्वाची गोष्ट् - मानपसक शक्ती आपण
आत्मपवश्वासही जर चां गला असे ल तर हा टर े क तुम्ही करू शकाल.
माझा स्वतःचा अनुभव सां गते . मी स्वतः एक योगा पशपक्षका आहे , इर्े मी रोज न चुकता योगासने-िाणायाम,
meditation करते, पजमला जाते, अधू नमधू न marathon धावते, त्यामुळे मी स्वतःवर ियोग करायचे ठरवले , मी
आमच्या टर े कच्या ित्येक पदवशी योगासने, िाणायाम आपण meditation (१-१.१५ तास) रोज सकाळी करायचा
पनिय केला. जसे जसे आपण वरती चढू तसे तसे हे जमेल का, का दम लागेल हे मला बघायचे होते. आपण
सां गायला आनंद वाटतो की अगदी शे वटच्या उं चीवर @ १८,५५५ ft (गोरक्षे प) लाही मी योगासने-िाणायाम दम न
लागता करू शकले , या सगळ्याचे श्रे य मी माझ्या इतक्या वषाि च्य ा योगसाधनेला आपण cardio िॅर्व्क्टसला दे ई न.
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योगासने-िाणायामात बाकीच्या व्यायामाइतक्या कॅलरीज जळत नाहीत या पवचाराने बरे च जण योगासनेिाणायामाला दु य्यम स्र्ान दे तात, त्या सवाां ना मी मनापासू न पवनंती करे न की आपल्या या पु रातन पद्धतीचा जर
आपण दै नंप दन आयुष्यात उपयोग केला तर; शारीररक आपण मानपसक दोन्ही िकारे व्यक्ती strong / कणखर
होईल, मी तुमच्या समोर एक उत्तम उदाहरण आहे . ियोग नक्की करून बघा.
या टर े कला खू प आं त रराष्ट्रीय लोक येतात. त्यामुळे इर्े
बऱ्याच सोयी चां गल्या झाल्या आहे त, चालायचे नसे ल, चढायचे
नसे ल, तर घोडे , खे चर पकंवा अगदी हे पलकॉप्टर या सोयी उपलब्ध
आहे त. नेपाळच्या बऱ्याच लोकां चे सं सार, रोजी-रोटी यावर
अवलं बून आहे . नेपाळी शे पाि ही तर एक (amazing) पवलक्षण
जमात आहे , त्यां चे पजतके गुण सां गावे त पततके कमीच, मला तर
क्षणोक्षणी वाटलं , जणू काही परमेश्वराने असल्या टर े कसाठी दे वदू तच
इर्े पाठवले आहे त. त्यां ची शारीररक क्षमता हा तर अभ्यासाचा
पवषय होईल, पजर्े आम्हाला साधे ८-९ lbs bagpack घे ऊन चढणे
अवघड व्हायचे, पतर्े हे शे पाि ३०-४० lb घे ऊन सहज चढायचे, तेही
आमच्या दु प्पट वे गाने आपण पोहोचल्यावर परत बाकी सगळी कामे
हसतमुखाने करायला तयार.

दु सरी एक पवचार करण्यासारखी गोष्ट् म्हणजे , सध्या इर्े आपण वे गवे गळी diets / खाणी वाचतो आपण नको
पततके ियोग करत असतो. िोपटन्स, काबोहायडर े टटस सतत मोजत असतो. तुम्हाला आियि वाटे ल पतर्ले सगळे शे पाि
दररोज भात-डाळ, तरकारी (भाजी), पापड, कधी कधी लोणचं हे जेवण सकाळ-सं ध्याकाळ जेवतात, साधे -ताजे
आपण पचायला हलके असा त्यां चा आहार आहे , सगळे शे पाि एकदम slim आपण fit पदसतात, शरीरावर कुठे ही
जास्तीचे fat नाही. दु सरी गोष्ट् त्यां च्या जेवणात फारसे काही गोड़ पदार्ि (dessert) नाहीत.
या आमच्या टर े कचा मुख्य leader/coordinator होता - पमपलं द पभडे , एकदम उमदे व्यर्व्क्तमत्त्व. Trekking
चा भरपूर अनुभव, सगळ्यात शे वटी पनघू न सवाि त िर्म पोहोचण्याची शारीररक क्षमता, बारीकसारीक गोष्ट्ींवरही
त्याचे व्यवर्व्स्र्त लक्ष असायचे. त्याचे एक उदाहरण - पतर्े वरती चढत असताना कोणी आजारी पडू नये पकंवा सदीखोकला होऊ नये म्हणून ित्येकाने बाहे र पकंवा हॉटे लमध्ये वावरताना डोक्यावर सतत टोपी पकंवा स्काफि घातला
पापहजे हा त्याचा आग्रह असायचा, मी काही वे ळा टोपी न घालता बपघतल्यावर त्याने मला हॉटे ल रूम वरट पाठवू न
टोपी आणायला लावली होती. रोज रात्री जेवणानंतर तो आमच्या oxygen levels तपासायचा.
आमच्या या टर ीपमध्ये वे गवे गळ्या पररर्व्स्र्तीत आम्हाला पमपलं द पभडे आपण त्याच्या सहकाऱ्यां चे छान अनुभव
आले . पपहल्याच पदवशी (Ramechap to Lukla) हवामानामुळे आमचा टर े क सु रु व्हायला उशीर झाला, (plane was
delayed due to visibility). Lukla हून आम्ही ३ pm ला चढायला सु रुवात केली तेव्हा पाऊस सु रु झाला होता, पण
४ तासां चा टर े क असल्या पाऊस र्ां बण्याची वाट बघत बसणे शक्य नव्हते. आधीच पाऊस, त्यात सं ध्याकाळ, ढगाळ
वातावरण आपण सू याि स्त या सगळ्यामुळे अंध ार पडू लागला होता, नवीन रस्ता, अवघड चढ, र्ं डी काहीच अनुकूल
नव्हते, त्यामुळे आमच्यातले काही जण र्ोड्या वे ळातच दमले , चालण्याचा वे ग कमी झाला, आमच्या या समूहात
एक senior जोडपे होते, ते तर अपतशय र्कले . त्या बाईं कडू न आम्हाला ते पोहोचल्यावर कळले की त्यां च्या
बरोबरच्या शे पाि ने त्यां ना िोत्साहन दे त कसे आणले (he kept saying-it is just here,10 more minutes, until they
reached Phakding lodge), त्यां च्या नवऱ्याला अगदीच चालवे ना म्हणून त्याने खे चराची सोय कशी करून पदली,
सगळं सां गताना पतचे डोळे भरून आले . सगळे ऐकल्यावर आम्हाला शे पाि लोकां ची मनापासू न मदत करण्याची वृ त्ती
लगेच जाणवली.
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आमच्या समूहात एका बाईला Namache Bazar हन Devouche ला चढू न येताना
श्वासोच्छवासाला खू प त्रास होऊ लागला, पतला चढणे इतके अवघड झाले होते की, पमपलं दचा एक सहकारी,
यपतन आपण १-२ शे पाां नी पतला खां द्यां वर हात टाकून Devouche लॉजवर आणले . तो चढ पकती अवघड
होता हे आम्ही सगळे चढल्याने आम्हाला पूणि कल्पना आली होती आपण अशात आणखी एका व्यक्तीचे
वजन आपल्या खां द्यावर घे त यपतन आपण शे पाि चढू न Devouche ला आले , हे ऐकून आमच्याकडे खरं च
शि नव्हते. We were just stunned! लॉजवर पोहोचल्यावर पतला लगेच oxygen लावला, पमपलं द-यतीन
दर तासाने पतची oxygen level तपासत होते, एकीकडे त्यां चे Emergency evacuation साठी फोनवर
बोलणे चालू होते. माझी रूम पाटि न र Dr. होती, आमच्या समूहात ती एकच मेपडकल Dr. असल्याने पमपलं द
पतचा सल्लाही घे त होता, रात्रभर पमपलं द-यतीन-२-३ शे पाि सगळे जागे होते, मध्यरात्रीत २ दा आमच्या
रूमचा दरवाजा वाजवू न ते माझ्या Dr. रूम पाटि नरशी बोलले . सकाळी शे वटी patient च्या oxygen
पातळीत काही सु ध ारणा पदसत नाही म्हटल्यावर पतला पमपलं दने पररर्व्स्र्तीची पूणि कल्पना पदली, यापुढे
चढणे पतच्या जीवाला पकती धोकादायक आहे हे समजावू न पदले . त्याच्या अनुभवावरून पतला परत जावे
लागणार हे त्याला माहीत असल्याने त्याने हे पलकॉप्टर ठरवले होते. पतच्याशी बोलणे झाल्यावर पतला
सु खरुपपणे हे पलकॉप्टरमध्ये बसवू न पदल्यावरच आमचा टर े क पुढे सु रु झाला. अश्या अनेक अनुभवां वरून
जाणवले की पतर्ल्या खडट तर unexpected पररर्व्स्र्तीत अनुभवी-खं बीर ग्रुप leader पकती महत्त्वाचा
ठरतो. तसं च त्याची team ही इतकी छान (helpful) होती की आम्ही सगळे पनधाि स्त झालो
असे करत शे वटी आम्ही सगळे Gorkshep ला पोहोचलो (16942 FT), Gorakshep हन लगेच
आम्ही एव्हरे स्ट बेस कॅम्पला पनघालो. Gorakshep ला आम्ही साधारण एकच्या सु माराला पोहोचलो, तेव्हा
हवा छान होती, आकाशात सू यि होता, पण जसे बेस कॅम्पपाशी पोहोचलो, तशी हवा अचानक बदलली.
र्ोडे र्ोडे बफि पडू लागले होते, हवा र्ं ड होऊ लागली, तापमान खाली येऊ लागले होते. Base camp
पाशी फक्त Mt. Everest (summit) ला जाणार आहे त त्यां नाच रहाता येत,े बाकी सगळ्यां ना, पतर्े
पोहाचले , फोटो काढले की परत पफरावे लागते . परत येताना िचंड र्ं डी वाढली, हाताची बोटे गारठून गेली
अगदी MI च्या पहवाळ्याची आठवण आली, कसे बसे कुडकुडत Gorakshep च्या लॉज मध्ये पोहोचलो
आपण हश्य केलं , ठरवल्यािमाणे Everest Base Camp (EBC-17598FT) चे आव्हान पू णि झाले होते,
मनात एक समाधान होते, आनंद होता. अजून एक गम्मत तुम्हाला सां गते- आमचा समूह पकती interesting
होता याची कल्पना येई ल. आमच्या ग्रुप मधल्या senior बाई, त्यां चा उत्साह वाखाणण्यासारखा होता, त्या
स्वतः बरोबर साडी घे उन आल्या होत्या, आपण EBCला पोहोचल्या वर पतर्े , असले ल्या कपड्यां वर साडी
लपेटून त्यां नी EBCच्या landmark पाशी साडीत छान फोटो काढले आपण स्वतःची इच्छा पूणि केली. बघा;
पकती हा उत्साह…!
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EBC च्या दु सऱ्या पदवशी कालापठार (Kala Patthar-18193 FT) ला अगदी सकाळी लवकर ६ AM
पनघायचे होते. पमपलं दने सां पगतले होते, चढायला लागल्यावर ९ वाजता पजर्े असाल पतर्ू न खाली यायला लागा;
कारण ९ नंतर Kala Patthar ला वारा िचंड वाढतो, र्ं डी वाढते, visibility कमी होते आपण उतरणे खू प कष्ट्ाचे
होत जाते. मी Kala Patthar च्या अवघड चढाबद्दल बरं च ऐकलं होतं, त्यामुळे आपल्याला जमेल का अशी र्ोडी
शं का वाटत होती, पण इर्े ही पमपलं द पभडे ने िोत्साहन पदले . "तुला नक्की जमेल, don’t worry". अनुभवी
व्यक्तीचा इतका पवश्वास पुरेसा होता, चढायला सु रुवात केल्यावर जाणवत होते की Kala Patthar चा चढ खू प
उभा होता, वारा आपण गारवा हे ही चढण्याच्या आव्हानात आणखी भर घालत होते. हळू हळू चढत, वाटे त
एवरे स्टचे सुं दर दशि न घे त शे वटी Kala Patthar च्या माथ्यावर पोहोचले . गम्मत अशी आहे की, Base Camp च्या
इर्ू न एव्हरे स्ट पदसत नाही, त्यासाठी Kala Patthar ला चढणे जरूर असते. Kala Patthar च्या माथ्यावरती बौद्ध
धमाि च्या िार्ि नेच्य ा बऱ्याच पताका लावले ल्या होत्या. पतर्े मस्त फोटो काढल्यावर आता टर े कची सां गता झाली
होती आपण परतीचा िवास सु रु झाला. सगळ्या शे पाि जमातीचा आपण trekkers चा पवश्वास आहे की एव्हरे स्टची
इच्छा असे ल तरच तुम्ही summit ला पोहचू शकता, नाही तर काही तरी पवघ्न येतात. त्याचिमाणे मीही, बेस
कॅम्पचा हा टर े क पवघ्न न येता पूणि झाला, याबद्दल परमेश्वराचे आपण पनसगाि चे आभार मानेन.

- अांजु वळे
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तू तू - मैं मैं
तो ऑपफस मध्ये पशरताना
भपका तुझ्या स्प्रे चा !
सगळाआटापपटा तुझा
बॉसला खु लवण्याचा !!

ती माझा नाही भपका
नाही मी पसनेस्टाईलची !
तुझ्या सारखे च "वासू "
वाट पाहतात माझ्या लाईनची !!

बॉसही होतो फारच लटट टू
तुझ्या पसनेस्टाईल मेकअपने !
काय करील पण पबचारा
परे शान असतो पपकल्या केसाने !!

नाही करणार लाडीगोडी
नाही मरणार तुझ्यावर !
पतसऱ्यासाठीच आहे मी
जो मरतो माझ्यावर !!

तुझी सवयच पण जुनी
भाव खाऊन जाण्याची !
कटाक्षाने झुलवी साऱ्यां ना
जशी पहरोईन बॉपलवू डची !!

बॉस अन तू
घाला गळ्यात गळे !
अश्रू पुसून पुसून होतील
लाल लाल डोळे !!

- बाळकृष्ण पाडळकर

नव्या वाट्ा
नव्या नव्या पदशा मला,
आता अशा गवसल्या
तळ्या तळ्यात या अशा,
कळ्या कधी बहरल्या
मन हे जुळले , वळले अंगणी,
जग ने कळले , पवणले िरणी ।। धृ ।।
सागरी लाटां नी मोपहले ले मला,
पक्षपतजासवे , सू याि ने,
रोखले ले मला,
पण कळले मला आता हे माझ्या अंगणीही आहे पदवा रे
तो पाहनी, मन लोभु नी, भु लले मी रवीला ।। १ ।।
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गगनामध्ये , सू याि सवे ,
भ्रपमतसले ल्या गरुडा,
मी पाहता, धै यि गाठण्या,
सज्ज झाले मी उडाया,
पण कळले मला आता हे ,
फुलपाखरूही आहे भला रे ,
त्याच्या रं गाने, त्याच्या रूपाने,
रमपवतो तो साऱ्या जगाला ।। २ ।।

- अनघा नाईक
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माझे राजकीय ‘समर’
Shri Thanedar
जून ८, २०१७. स्र्ळ TechTown, Detroit. नुकताच मे मपहन्यात Memorial Day पार पडल्यामुळे पमपशगनचा
अनपधकृत summer सु रु झाले ला. माझ्यासमोर आज येऊन ठे पले ला ‘समर’ िसं ग मात्र मी अपधकृतपणेच माझ्यावर
ओढावू न घे तला होता!
बाहे र आल्हाददायक सत्तरीतले तापमान, आपण आत हॉल मध्ये AC चालू , तरीही र्ोडासा उकाडा जाणवत
होता – कदापचत अंगावरच्या सू ट आपण टाय मुळे असे ल पकंवा जमले ल्या ४०-एक पत्रकारां पैकी काही जणां कडे
असले ल्या झगझगत्या lights मुळे.
माझी तयारी तर जय्यत होती. सवयीिमाणे भरपू र अभ्यास केला
होता. पण समोर अनेकपवध कॅमेरे, लां ब मायक्रोफोन, भडक िकाशाचे
पदवे , आपण मुरले ल्या पत्रकारां चा जनसमुदाय -- अशा मेळयाव्यात तासभर
‘उत्स्फुतिपणे’ भाषण दे ण्याची कल्पना र्ोडीशी धास्तावणारी होती. एवढ्या
कष्ट्ाने जुळवले ल्या भाषणातले महत्वाचे मुद्दे पवसरले तर काय? म्हणून
शे वटी भाषण वाचायचे असे ठरवले .

समोर बघू न बोलायचे, आपण पोडीयमवरच्या मसु द्याकडे फक्त अधू न-मधू न सहजपणे कटाक्ष टाकायचा,
म्हणजे मी वाचतोय असे कुणाला वाटणारही नाही, अशी माझी कल्पना. पण जें व्हा कागदां कडे पापहले , तेंव्हा लक्षात
आले की मला ‘उं च’ करावे या सदट हे तूने सं योजकां नी जे काही केले होते, त्यामु ळे मला पलपहले ले काहीच नीट पदसत
नव्हते -- माझे ‘उत्तुंग’ व्यर्व्क्तमत्व आपण पलपहले ला मजकूर, यां चा समंवय व्हायचा िश्नच उद्भवला नसता!
शे वटी धीर एकटवू न, जमले ल्या सभे वर आत्मपवश्वासाने नजर पफरवली, आल्याबद्दल त्यां चे आभार मानले , आपण कागद
चक्क उचलू न ‘डायरे क्ट’ मुद्द्याला हात घातला –

“I am ready to fight for a bright future for the people of Michigan, and I am pleased and
proud to announce my candidacy for the governor of Michigan.”

या उजेडातल्या िवासात वे डी तहान का
पतच्यावाचून असहाय्य व्हावं इतकी पतची पमजास का?
-- सु धीर मोघे
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‘Rags to riches’ अशा माझ्या िवासाच्या पुनरावृ त्तीला नुकतेच यश पमळाले होते, आपण मुलां चेही
व्यवर्व्स्र्त चालू होते -- मग ही नसती उठाठे व आता कशासाठी? आपण अत्यंत high-profile पनवडणुकीत -हरणार हे जवळपास नक्की असतां नाही -- वै यर्व्क्तक पचखलफेक झेलत, अमाप वे ळ आपण पैसा खची पाडू न मी
नेमके काय साधले ?
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये Thanskgiving-च्या सु ट्टीत मी जेंव्हा
Governor-पदाची पनवडणूक लढवण्याचा पवचार बायको-मुलां समोर
आपण जवळच्या पमत्रां समोर मां डला, तेंव्हा बहतेक सवाां चेही मत असे च
पडले की माझे पजंकणे अशक्य आहे , आपण म्हणून मी या फंद्यात पडू च
नये -- भारतीय immigrants-नी अनेक क्षे त्रां मध्ये जरी उत्तुग
ं यश
पमळवले असले तरी अमेररकेतील राजकीय क्षे त्रात आपण र्ोडे से
नवखे च आहोत. पण शशी, माझी बायको, म्हणाली, “तु मची इच्छा आहे ,
तर करा.

नील, माझा मोठा मुलगा, नेहमीिमाणे, “Why not, Dad? नाहीतरी सोप्या गोष्ट्ी करणे तुम्हाला आवडत
नाही, so let’s do it” – असं अगदी माझ्या मनातलं बोलला! दोनदा शू न्यातून व्यवसाय यशस्वी केल्यामुळे,
पबपझनेस-बद्दलची माझी भावना, ‘been there, done that’ अशी झाली होती. आता काहीतरी वे ग ळं करायची
इच्छा होती –मोठं आपण आव्हानात्मक असं .
पमपशगन-च्या governor-पदाच्या पनवडणुकीत जवळपास ५० लाख नागररक मतदान करतात -- यशस्वी
झालो तर भरीव कामपगरीसाठीची ही उत्तम सं ध ी आहे , असे मला वाटले . पशवाय, तत्कालीन गवनिरां चे दोन term
पूणि झाल्यामुळे २०१८-ची पनवडणूक ही ‘open race’ होती, आपण अशी सं धी परत यायला आठ वषां वाट पहावी
लागली असती -- माझे तेंव्हाचे वय होते ६३ वषाां चे , तेंव्हा माझ्या दृष्ट्ीने हे पुढे शक्य होईल याची काही खात्री
नव्हती. त्या वषी Democratic पाटीला अगदी अनुकूल असे वातावरणही होते, त्यामुळे ह्या सवि बाबींचा पवचार
करून शे वटी मी पनवडणूक लढवण्याच्या पनणियावर पशक्कामोतिब केले .
माझी राजकारणाबद्दलची आवड तशी लहानपणापासू नच होती असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. माझे
वडील ऑल इं पडया रे डीओ रोज ऐकायचे -- त्यां चे ऐकून झाले , की ते आपण १०-वषाां चा मी, असे आम्ही
राजकारणावर चचाि करायचो. ‘इं पदरा गां ध ींनी अमुक-अमुक असे करायला पापहजे, ’ तर कधी, ‘मोरारजी दे साई-ना
हे कसे समजत नाही?’ पकंवा, ‘नानासाहे ब गोऱ्यान्नी practical पवचार करायला हवा,’ वगैरे वगै रे. असे मोठे पवषय
हाताळतां ना आमची चचाि चां गलीच रं गायची, तेच माझे राजकारणाचे बाळकडू असे म्हणता येई ल.

शे वटी पबपझनेस पवकला, पण राजकारणाला पूणि वे ळ दे ई पयांत २०१७-चा माचि मपहना उजाडला, आपण
उमेदवारी जून मध्ये जाहीर केली. नोव्हें बरच्या polls मध्ये माझे नाव जेमतेम २% मतदात्यां ना माहीत आहे असे
लक्षात आल्यामुळे North Carolina-च्या एका मीपडया कंपनीशी करार केला, आपण Superbowl-साठी 30
से कंदां ची जापहरात तयार केली. त्यानं तर अनेक खु मासदार जापहराती वे ळोवे ळी िदपशि त के ल्यामुळे poll-नंबर
सु ध रायला लागले . पण ते जसे वर गेले, तसे माझे पवरोधकही सतकि झाले , आपण माझ्यावरचा त्यां चा मारा अपधक
िखर झाला. त्यातले च एक उदाहरण म्हणजे, ‘हा capitalist गभि श्रीमंत माणूस socialist पवचार करूच शकत नाही
-- हा मेंढराचे सोंग पां घरले ला लां डगा आहे ,’ असा अपिचार त्यां नी सु रु केला. माझे भारतातले सं गोपन आपण
पशक्षण, लहानपणी अनुभवले ली गररबी, हे बघता माझ्या समाजवादी पवचारां बद्दल कोणालाही शं का वाटू नये असे
मला जरी वाटले , तरी असे अनेक आरोप सातत्याने घोळवल्यामुळे माझे poll-नंबर घसरू लागले . शे वटी जून
२०१८ मध्ये माझ्या सल्लागारां नीही हात टे कले , आपण मला सां पगतले की आता आपली पजंकायची पतळमात्रही
शक्यता नाही, तेंव्हा तू माघार घे .
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मी उलट आमचे बजेट वाढवले -- ३ पमपलयन डॉलसि च्य ा आमच्या सु रुवातीच्या बजेटने primaries सं पेपयांत
१० पमपलयन डॉलसि चा आकडा ओलां डला. असे करण्यापूवी आम्ही सवि जण घरी चचाि करून एकपत्रतपणे पनणिय
घ्यायचो, पण नीलचा मला कायमच खं बीर पाठींबा असायचा. बजेट वाढले , की मी नीलला गमतीने म्हणायचो,
“तुझ्या वारस-हक्काची ही रक्कम उडवायला तूच मला िोत्साहन दे तोयस बरं का.” समीरने, माझ्या धाकट्या मुलाने,
मला जेंव्हा पवचारले की, “पजंकायचे chances काय आहे त ?”, तेंव्हा मी पदले ल्या, “जेम तेम १०%,” या उत्तराने त्याला
धक्काच बसला.
आमचा लढा अपधक िभावी व्हावा म्हणून आम्ही
TV, वे ब, आपण सोशल-मीपडया वरच्या जापहराती
वाढवल्या, स्टाफ वाढवला, आपण शे वटपयांत ियत्नां ची
पराकाष्ठा केली. तरीही primaries मध्ये १८% मते
पमळवू न आम्ही पतसऱ्या क्रमां कावर पारी आटोपली.
सवाां ना अर्ाि तच खू प वाईट वाटले , पण मला चां गला लढा
पदल्याचं समाधान होतं. २११,००० लोकां नी पदले ला कौलही
मला मोलाचा वाटत होता.
यातल्या बहतां शी लोकां मध्ये आपण माझ्यामध्ये काहीही साम्य नसतां ना मी पजंकावं असं त्यां ना वाटलं याची
कृतज्ञता वाटली. आपण हे आम्ही अवघ्या वषिभरात साध्य केलं याचेही मला पवशे ष वाटले . अर्ाि त -- ७ ऑगस्टला
खू प हलकंही वाटलं याबद्दल काही शं का नाही.

मनावरच्या ओझ्यािमाणेच र्व्खशातले १० पमपलयन डॉलरही नाहीसे झाल्यामुळे असे ल कदापचत!
तर या सगळ्या उपद्व्यापातून मी काय पशकलो...? एक तर खाजगी उद्योगात CEO असतां ना माझे राज्य
असल्यासारखे च होते -- लोक अदबीने बोलणार, आपण शे वटी मी म्हणेन ते ऐकणार. सावि जपनक क्षे त्रात पडल्यावर
कुणीही तुम्हाला पकतीही परखड िश्न पवचारू शकतात आपण तुम्ही उत्तर द्यावं अशी त्यां ची अपेक्षा असते. तुमचे
पवरोधक तेवढ्याच सहजपणे तुमच्यावर पशं तोडे ही उडवू शकतात -- त्यात भले काही तथ्य असो व नसो, पण एकदा
मतदारां च्या मनात शं का उत्पन्न झाली की त्यां चा उद्दे श बऱ्याच िमाणात साध्य झाला असे म्हणायचे . राजकारणात
अर्ाि तच तुमच्या वक्तृत्वकौशल्याला अनन्यसाधारण महत्व आहे -- पनवडणूक पजंकणे ही बऱ्याच मोठ्या िमाणात
‘बोलण्याची’ पकमया आहे . त्यावरून लोक तुम्हाला पडताळतात, तुम्ही पवश्वासाहि आहात की नाही हे ठरवतात.
शे वटी माझी तयारी कमी पडली हे खरे -- माझ्या उमेदवारीने राज्यस्तरीय पनवडणुकीत पकड घे ण्यसाठी माझा
resume अजून बराच बळकट करायची गरज होती असे वाटते.
गवनिरपदाची लढत आटोपल्यानं तर मी तब्बल एक वषि सु ट्टी घे तली -- एवढा िदीघि ररकामटे कडे पणा मी
पपहल्यां दाच अनुभवला. पण अर्ाि त ७-८ मपहन्यां नतर मला काही नं करण्याचा पण कंटाळा येऊ लागला.
या दरम्यान बरे च ओळखीचे आपण अनोळखी लोक पनवडणुकीनंतर माझ्या सं पकाि त रापहले . काहीजणां नी मला
आठवण करून पदली की Detroit शहरामध्ये मी इतर सवि उमेदवारां ना हरवले होते. बरे चजण सां गत होते, ‘build
on the positives, don’t give up.’
सावि जपनक से वेचे माझे व्रत अधि वट टाकणे मलाही पटणारे नव्हते, आपण या सगळयाचा पररणाम म्हणून मी
पुन्हा पररर्व्स्र्तीचा आढावा घे ऊ लागलो -- मी अशी कुठली पनवडणूक लढवू शकतो पक ज्यात पजंकण्याची शक्यता
चां गली आहे ? ’ ‘माझी ओळख सवाि त जास्त कुठे आहे ?’ -- या सगळ्या पवश्लेषणानंतर State Representativeसाठीचा लढा योग्य ठरे ल अशा पनष्कषाि ला मी पोचलो.
Detroit-च्या 3 rd House District सीट-साठी लढा द्यायचा असे मी ठरवले आहे . ही पनवडणूक दे खील
‘open seat’ आहे , आपण ८ ते १० उमेदवार पनवडणूक लढवतील असा अंदाज आहे . त्यातले ३-४ उमेदवार अनुभवी
आहे त, तेंव्हा ही पनवडणूक दे खील चुरशीची होईल याबद्दल काही शं का नाही.
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पनवडणुकीच्या आचारसं पहतेिमाणे उमेदवारां नी पतर्े residency स्र्ापन करणे आवश्यक आहे -- म्हणून आम्ही
आमचे Ann Arbor-चे लाडके ‘designer’ घर सोडू न आता Detroit-मध्ये वास्तव्याला आलो आहोत. जागा नवीन
असली तरी लोकां मध्ये उत्साह खू प आहे , आपण मागच्या पनवडणुकीतली र्ोडीशी िेमाची पशदोरी दे खील आहे . ही
स्र्ापनक, लहानशी पनवडणूक असली तरी जवळपास १ लाख मतदाते या भागात आहे त, पण फक्त १०-१५ हजार
नागररक मतदान करतात असा इर्ला अनुभव आहे .
या खे पेस जनसं पकाि वर जोर दे ण्याचा माझा मनसु बा आहे . अगदी दारो-दारी जाऊन लोकां शी बोलतो आहे ,
आपण मला ते खू प आवडतंय. One-on-One सं वाद ही माझी जमेची बाजू आहे असे मला वाटते. वक्तृत्वाची इतर
तयारी चालू आहे च. मागच्या खे पेिमाणे यावे ळी दे खील इतर उमेदवारां पेक्षा मोठी बाजी लावायचा पनधाि रही आहे च.
मराठी आपण भारतीय लोकां नी या पनवडणुकीतही मला मदत करावी अशी माझी इच्छा आहे . तुम्हाला वे ळ
असल्यास आमचे campaign volunteer जरूर व्हा, पशवाय राजकारणात रस असले ल्या तुमच्या मुलां ना आपण
तुमच्या पररचयाच्या तरुण पपढीला माझ्या campaign मध्ये सहभागी व्हायला िोत्साहन द्या. यातून त्यां ना पमपशगनची
राजकीय िपक्रया अगदी जवळू न पाहायला पमळे ल, त्यात सहभागी होता येई ल, आपण यातून कदापचत पुढच्या
पपढीचे मोठे नेते दे खील घडतील.

तर असा हा माझा राजकीय िवास मोठ्या समरभू मीवरून लहानग्या पण हे तुपूणि अशा टप्प्प्यावर आला
आहे . इर्ल्या लोकां चं िेम आपण पजव्हाळा बघू न वाटतं की बेळगाव जसे माझे लहानपणीचे गाव, तसे च पुढील
आयुष्यासाठी Detroit हे माझे तेवढ्याच आपुलकीचे दु सरे घर आपण गाव होऊ शकते. तुम्ही याल तर तुम्हालाही
तसे च वाटे ल याची मला खात्री आहे !

- श्री ठािेदार
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(न) णझजिाऱ्या चपला
कुठल्याही सरकारी कायाि लयात कामासाठी जाणं आपल्याला अगदी पजवावर येत.ं याचं कारण आपल्याला
खात्री असते, की पतकडे आजच्या पदवसात आपलं काम होणार नाहीये! म्हणजे 'एयरपोटि वर गे ल्यावर आपली
फ्लाईट पडले झाली असणार', 'अंग णात खे ळायला सोडले लं बाळ सगळं सोडू न माती खाणार' पकंवा 'महे श
कोठारे च्या पसनेमात त्याची जीप पंक्चर होऊन मग तो "डॅ पमट" म्हणणार!', हे सगळं आपण पजतक्या खात्रीने सां गू
शकतो, अगदी पततक्याच खात्रीने आपल्याला मापहती असतं की सरकारी कायाि लयात आजच्या पदवसात काही
आपलं काम व्हायचं नाही! काही लोक तर सरकारी कायाि लयाच्या एवढ्या खे पा मारतात, की त्यां च्य ा चपला पझजून,
शे वटी खाली भोक पडू न जेव्हा तापले ल्या रस्त्याचा तळपायाला चटका बसतो, तेव्हा त्यां च्या लक्षात येतं की आधीच
शं भराची नोट सरकवायला हवी होती! पकत्येक लोकां च्य ा चपला पझजतात, पण सरकारी कायाि लायचा उं बरठा कधी
पझजल्याचं ऐपकवात नाहीये. त्यामुळे रस्ते पकंवा पूल बां धताना जरी कमी दजाि चं मटे ररअल वापरलं जात असलं , तरी
सरकारी कायाि लयाचे उं बरठे बनवताना भ्रष्ट्ाचार पकंवा हलगजीपणा कधीही होत नाही! तेव्हा यापुढे जेव्हा लोक
मला तावातावाने पवचारतील, "मला एक जागा सां ग भारतात, की पजकडे भ्रष्ट्ाचार होत नाही" तेव्हा "सरकारी
कायाि लयाचा उं बरठा" असं उत्तर द्यायचं मी मनाशी पक्कं केलं आहे !

पण जगातलं सगळ्यात मोठं तत्वज्ञान जर तुम्हाला अनुभवायचं असे ल, तर सरकारी कायाि लयासारखी दु सरी
जागा शोधू नही सापडणार नाही! 'अपेक्षा ठे वली तरच दु :ख वाट्याला येत,ं नाहीतर जग हा सु खाचा महासागर
आहे ..'! याच पवचाराचा ित्यय आपल्याला सरकारी कायाि लयात ये त असतो! आपण काम असलं तरच सरकारी
कायाि लयात जातो, आपण इर्े च चुकतो! कधी काही काम, काही दे णं-घे णं, काही अपेक्षा नसताना सरकारी
कायाि लयात जाऊन बघा. तुम्हाला वे गळ्याच पवश्वाचं दशि न जर नाही झालं , तर तुम्हाला पुन्हा पझजवायला नवीन
चपला मी घे ऊन दे ई न!
खास फपनिचसि बघायला सरकारी कायाि लयात जायचं.
पतर्ली फपनिचसि अगदी खास करवू न घे तले ली असतात. म्हणजे
बघा, पतर्ली जी डे स्स असतात, ती खू प उं च असतात आपण त्या
पपलकडे जो माणूस बसले ला असतो, तो अगदीच खाली असतो.
म्हणजे आपल्याला टाचा उं च करून त्याच्याकडे बघावं लागतं.
आता असं का असतं, याबद्दल बरे च मतभे द आहे त. कोणी म्हणतं
कामचुकारपणा बघू न जर कोणाचं डोकं पफरलं च, तर हात
सहजासहजी त्या पलीकडे बसले ल्या माणसाच्या गालापाशी पोहोचू
नये, म्हणून असं खास बनवू न घे तले लं असतं! तर कोणी म्हणतं, की
ते डे स्क जर कमी उं चीचं असे ल तर त्यावर सामान्य माणसां ना हात
ठे वता येतील, आपण बराच वे ळ समोरून उत्तरच आलं नाही, तर
काहीतरी पवरं गुळा म्हणून माणसं त्यावर तबला वाजवत बसतील,
म्हणून ते उं चावर असतं!
पण मला सगळ्यात पटले ली पर्अरी म्हणजे, ित्येक आले ल्या माणसाकडे चष्म्याच्या वरून बघू न "काय
कटकट आहे " असा खास "सरकारी" चेहे रा करण्यासाठी एवढा सगळा खटाटोप केले ला असतो! पतर्ल्या कपाटां ना
कधीही न लागणारी अशी वे गळी दारं केले ली असतात, जेणेकरून आतल्या रपजस्टरच्या गठ्ठ्ां कडे लोकां ची नजर
जावी आपण आपला कामसू पणा त्यां च्या डोळ्यात भरावा, यासाठी केले ली ती खास युक्ती असते . कपाटां वरही
रपजस्टसि ठे वायला जागा असते. त्या रपजस्टसि ची पानं गळायच्या तयारीत असतात. त्यावरच्या पुसटश्या रे घा
वाळक्या पणि वापहन्यां सारख्या पदसत असतात. पतर्े नव्याने पालवी यायची जरासु द्धा शक्यता नसते...!
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सरकारी कायाि लयात गे ल्यावर पेशवे पाकिमध्ये गेल्यासारखं वाटू शकतं! आपण खू प उं चीवरून त्या खाली
कॉम्प्प्युटरमध्ये डोळे घातले ल्या माणसाकडे बघत असतो. आपण त्याच्याशी बोलायचा ियत्न करत असतो. पण तो
आपल्याकडे ढुं कूनही बघत नाही. तो ऐकून न ऐकल्यासारखा करतोय, का त्याला आपली भाषा समजत नाहीये,
कळायला मागि नसतो.
तो खू प कामात असल्यासारखा वाटू शकतो, पण त्याच्या कॉम्प्प्युटरकडे
वरून बपघतल्यावर तो Pentium 1 असू न, तो माणूस Windows 95 वर
Solitair पकंवा Minesweeper खे ळत असल्यासारखा वाटतो. त्याचं लक्ष
आपल्याकडे वळवू न घ्यायला आपल्याला त्याला पॉपकॉनि पकंवा खारे दाणे
टाकायची इच्छा होऊ शकते, पण तसं न केले लंच बरं ! काही वे ळाने दे वाच्या
कृपेने आपण आपल्या नपशबाने तो आपल्याकडे बघतो. क्षणभर आपला
आपल्या डोळ्यां वर पवश्वासच बसत नाही. पण तो लगेच बसवावा लागतो,
कारण तो आपल्याकडे क्षणभरच बघणार असतो! आपण त्याला आपला िश्न
पवचारतो आपण तो काही न बोलतो एक मळकट फॉमि आपल्या हातात दे तो.
आपल्या ित्येक िश्नाला त्याच्याकडे एक मळकट फॉमि असतो!
आपल्याकडे शाईचं पेन असे ल तर ते पेन कागदावर टे कवताच शाई पसरायला सु रुवात होते. आपल्याकडे बॉलपेन
असे ल, तर पलहायला लागताच त्या कागदाला भोक पडतं! आपण केपवलवाण्या नजरे ने मग आजु बाजूला बघतो.
ित्येकाची तशीच धडपड चालू असते. ते बघू न जीवनातलं आपण "To err एकतरी िश्न पनघतोच, की ज्याचा अर्ि तुम्हाला
कळत नाही. माणसां ना जपमनीवर आणण्याचं मोठं काम ते फॉम्सि करत अis human" हे दु सरं मोठं तत्वज्ञान तेव्हा
पशकतो! तुम्ही पकतीही उच्चपशपक्षत असाल, तरी त्या फॉमिवर असा सतात. आपल्या मनात त्याच्याकडे जाऊन शं का
पवचारण्याचा पवचार येतो, पण त्याचा त्रापसक चेहरा डोळ्यासमोर येऊन आपण अं दाजपंचेच त्याचं उत्तर पलपहतो आपण
फॉमि पूणि करतो!

"उद्याच्याला या. साहे बां ची सही घे ऊन ठे वतो." पुन्हा रां गेत उभं राहून त्याला फॉमि पदल्यावर त्याचं असं उत्तर येतं.
"पण साहे ब तर केपबनमधे च आहे त ना? आज नाही का होणार?" असं काहीतरी आपण पवचारायचा ियत्न केला, की
आपल्याला अपमानाची तयारी ठे वावी लागते! आपण अपेक्षा ठे वतो आपण म्हणूनच दु :ख आपल्या पदरात पडतं. "एकदा
सां पगतलं ना तुम्हाला, उद्या या! साहे ब पबझी आहे त. तुमच्या सारखे शं भर फॉमि आहे त या टे बलवर! साहे बां नी काय बाहे र
येऊन सह्या करत बसायचं का?"! आपलं त्याने दाखवले ल्या त्या शं भर फॉम्सि च्य ा गठ्ठ्ाकडे लक्ष जातं. त्याला पां ढऱ्या
नाडीने बां ध ले लं असतं. त्या माणसाच्या लें ग्याचं काय झालं असे ल, असा पवचार मनात ये ऊन आपण टाचा अजूनच उं च
करून बघतो! पण त्याने लें गा घातले ला नसतो. आपण उदास चेहऱ्याने त्या सरकारी कायाि लयाबाहे र पडतो.
दु सऱ्या पदवशी गदी टाळायला आपण भर सकाळी जातो. बहतेक सगळ्यां नी आपल्यासारखाच पवचार केले ला
असतो. त्यामुळे ऑपफसला जायच्या आधी ते सरकारी कायाि लय भाजी-मंडई सारखं भरले लं असतं. पुन्हा मोठ्या रां गेत
र्ां बून, ऑपफसला र्ोडा उशीर करून आपला एकदाचा नंबर लागतो. आपल्या फॉमिवर साहे बां नी वे ळात वे ळ काढू न
सही केले ली असते. "सं ध्य ाकाळच्याला या. पशक्का मारून पमळे ल!" हे ऐकून आता आपलं डोकं बधीर व्हायची वे ळ
आले ली असते. 'अहो, तु मच्या शे जारी पशक्का आहे . त्याच्या शे जारी शाई आहे . तु म्हाला पकतीसा वे ळ लागणार आहे ?
तुम्हाला जमत नसे ल तर मी स्वत: मारून घे तो!" असं पचडू न म्हणायची मनात खू प इच्छा पनमाि ण होते. पण कालच
झाले ला अपमान ताजा असतो. त्यामुळे आपण शे ळीसारखा चेहरा करून पतर्ू न पनघू न जातो. बाहे र जाताना दारावर
हसऱ्या गां ध ीजींचा फोटो लावले ला असतो. त्याच्या शे जारच्या पभं तीवर धीर-गंभीर लोकमान्य पटळकां चा फोटो असतो.
सगळे आदशि , सगळ्या आकां क्षा त्यावे ळी गळू न पडतात आपण रागारागाने आपण ऑपफसला पनघू न जातो.

41

ऑपफसमध्ये मग आपला चचेचा पवषय असतो सरकारी कायाि लये,
त्यातला पढसाळ कारभार, भ्रष्ट्ाचार, आपल्या इन्कमटॅ सचा गैरवापर
आपण दे शाची अधोगती. मग आपल्या लक्षात येतं, आपल्या पमत्राला एका
पदवसात सही, पशक्का आपण ररसीट सगळं च पमळालं ! तो आपल्याला
मग आपण पकती साधे आहोत यावर पचडवतो. दु सऱ्या पदवशी सख्ख्ख्या
पमत्राच्या नात्याने आपल्या बरोबर त्या सरकारी कायाि लयात येतो. आपला
नंबर आल्यावर समोरच्या माणसाला हळू च म्हणतो, "साहे ब, सं ध्य ाकाळी
चहाला र्ां बा ना…" पुढच्याच क्षणी आपल्या फॉमिवर पशक्का बसले ला
असतो आपण आपल्या हातात ररसीट असते!

सं ध्याकाळी आपण "चहाला" भे टतो. तो माणूस पपहल्यां दाच आपल्याला पूणिपणे पदसतो. त्याने लें गा घातले ला
नसतो. तुमच्या आमच्या सारखा साधाच असतो तो पदसायला. आपण आपल्या र्व्खशातली एक नोट काढू न त्याला
दे तो. नोटे वरचे गां ध ीजी आपल्याकडे बघू न हसत असतात. त्या क्षणी आपल्या चपलां चं पझजणं र्ां बतं आपण तो
माणूस क्षणाधाि त समोरच्या गदीत नाहीसा होतो….

- सु शाांत खोपकर
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