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ेखकांना, जचत्रकारांना आजण वाचकांना
संपूणन मर्तस्वार्तंत्र्य दे ण्यार्त आ े दे ण्यार्त आ े आहे. ेखांर्तून व जचत्रांर्तून व्यक्त झा ेल्या मर्तांशी संपादक जकंवा आपण सहमर्त
असूच असे नाही, र्तेंव्हा आपण हा अंक केवळ "मनोरं िनासाठी" आहे अशी अपेक्षा ठे वून वाचावा, ही जवनंर्ती!

णवघ्नहर्ाा 2021

वक्रर्तुण्ड महाकाय सूयनकोजट् समप्रभ
जनजवनघ्नं कुरु मे दे व सवनकायेर्ु सवनदा !!

It has been a whirlwind of a year and we meet again indoors for our first in person gathering after
Sankrant in 2020. True to his name जवघ्नहर्तान , Bappa rescued us and got us the venue we all wanted !
Last year we were in a virtual setting with the threat of the virus still lurking around us and looking for
avenues to emerge out of the misery. This year has been one of hope, with vaccines and masks paving a
path to safe gatherings.
MMDians have been active and it is indeed a great feeling to see our own, shining a light in our
community.
I want to begin with the humanitarian efforts of our own Hema Rachmale, always there to lend a helping
hand to anyone in need. Not only helping members in our community but reaching across organizations
and partnering with many to get things done.
Our Marathi Shala led by Prajakta Ketkar and Deepak Kulkarni & Deepa Ingle, coordinators for Troy and
Canton respectively, has continued online this past year in spite of the pandemic with a dedicated
teaching staff, working with close to 150 students with 2 students successfully graduating from 5th
grade! Our sincere thanks to all the teachers.
What can I say about the adventurous spirit of Nitin Anturkar! While we will contemplate on which safe
setting we can be in, he chose the Appalachian Trail! A treacherous trail needs a courageous spirit,
countless nights alone on a path of self discovery, Nitin has shared with us the many memories from his
trek.

I am delighted to share another unique accomplishment of our MMD member, Vaidehi Dongre
daughter of Manisha and Satish Dongre, who won the Miss India USA pageant in July. MMD is
proud to have a Marathi girl from our youth community who has transcended all barriers to win a
title she truly deserves. We wish her success for her upcoming Miss Worldwide contest and look
forward to bringing the crown home.
MMD has always tried to branch out and enrich the community with our culture and talent. One
such venture is the Dhol Tasha Pathak! Rejuvenated and revived under the thriving leadership of
Pranav Aundhkar, our Pathak has been the talk of the Town. From performing under the MMD
banner for local Non Profit events to an ultimate invitation for participating in the Independence
Day parade at Time Square in New York!!
It has never been a MMD Ganpati without मोदक from Pinjarkar Kaku! The grace and joy she
showed when I called her letting her know बाप्पा was calling her was so fulfilling. Thank you Kaku
for always supporting आप े मंडळ!
Snehabandh is reborn after a long gap. Thank you from the bottom of my heart to all our Sponsors
for their continued support to MMD. Tireless efforts from Bharati Mehendale, Sanjay Mehendale,
Jyotsna Diwadkar, Mrinalini Deshpande for her beautiful artworks and Mansi Dahanukar for her
vibrant cover. I am truly grateful for the team that puts MMD first and help selflessly.
Moments of pride, moments to rejoice, moments to thank! It is a privilege to be at the helm of an
organization so diverse in it's outreach and rich in a culture that we need to ensure thrives forever.
Thank you to all the Members in our community and to my executive committee for all your
support, I am looking forward to connecting with you all in person!

गणपर्ती बाप्पा मोरया !
मंग मूर्ती मोरया !!

Manjiri Joshi
President 2021,
Maharashtra Mandal of Detroit

With
Best Compliments
from

Pradeep
Kokate

पुनः श्च हरी ॐ
'अगं एवढी पैठणी ने स ी आहे स, फोट्ोपुरर्ती र्तरी र्ती र्तोंडावरची
ट्ापशी काढ...‘
'आर्ता माझ्या परर्त १०००० स्टे प्स व्हाय ा ागल्या हं ..‘
“भारर्तार्त िार्तोय पण पूवीसारखा उत्साह नाही वाट्र्त यावेळे ा.
एक र्तर vaccine चा पुरावा ऍप मध्ये ट्ाका वगैरे उच्छाद आहे
जशवाय आर्ता काका नाहीर्त, मावशी गे ी आजण आईची र्तब्ब्येर्त
कोजवडमु ळे खूप खराब झा ी आहे… माझ्या पोट्ार्त गोळाच
आ ाय.. “
“Dude! म ा िे वणापासून social distancing
यार!”

कराय ा हवं

“ गुणवंर्त व्हा सवंर्त व्हा! ”
झंझावार्ती वादळं , पूर आजण युद्ध यां च्यापेक्षाही हानीकारक महामारी ा, 'कोजवड' नामक राक्षसाशी मु काब ा करून आप ा
समािच काय र्तर अक्खे िग पुन्हा नव्याने िगण्याची उमेद शोधर्ते आहे. ही उमे द कुठून जमळणार? उगवर्ता सूयन, जनष्पणन
झा े ल्या झाडां ना फुट्णारी पा वी, उम त्या कळ्या, आजण एकत्र येऊन खेळर्ताना हसणारी मु ं... या सवाां कडून. या िगार्त 'िे
िे उन्नर्त उदात्त उत्तम आहे र्ते पुन्हा नव्याने आपल्या ा खुणावर्ते आहे . ‘झूम'ची ओढणी दू र करून आपण सवन आर्ता बाहे रच्या
िगार्त परर्त एकदा पाऊ ट्ाकर्त आहोर्त, र्ोडं चाचपडर्त र्तर र्ोडं कुर्तूह ाने. कमाव ं काय गमाव ं काय यां चा जहशे ब मां डर्त,
का चा पसारा आवरर्त उज्ज्व उद्याची वाट् पाहार्त आहोर्त.
आमचा 'स्नेहबंध' दे खी त्या ा अपवाद नाही. माचन २०२० मध्ये 'पाडवा' आवृत्तीसाठी आम्ही ेखां ची िमवािमव के ी. दीड
वर्ाां नी नव्या क ाकुसरीसह आपल्यापुढे हा अंक सादर करर्ताना आम्हा ा खूप आनं द होर्त आहे. त्याचबरोबर पुढी
अंकाबद्द चा प्रस्ताव मां डाय ादे खी ! आजण र्तो म्हणिे 'नव्याने रुिर्ताना'. आगामी अंकार्त आपल्या कोजवड डायरीर्ती एक
पान आम्हा ा वाचाय ा जमळा ं र्तर छान होई . आप ं मंडळ हे एक मोठं कुट्ुं ब आहे, एकमे कां ची खु शा ी कळाय ा हवी
ना? म्हणूनच र्तर गणेशोत्सवाच्या जनजमत्ताने महाराष्ट्र मं डळाने सवन सभासदां ना समक्ष आजण एकजत्रर्त आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे
औजचत्य दाखव े आहे . जवघ्नहत्यान गणरायाचा, त्याच्या नावा ा सािे सा, कायनक्रम ठे व ा आहे .
हा ‘शु भंकर’ कोजवडच्या जवघ्नाचा नाश करून उवनररर्त वर्न मंडळाच्या सवन कायनक्रमां ना शुभाशीवान द दे ई अशीच कामना आपण
बाळगूया.

संपादक:
ज्योत्स्ना माईणकर जदवाडकर आजण संिय मे हेंदळे

वैदेही ड ग
ं रे : णमस इं णडया - यु.एस.ए.
शु क्रवार १६ िु ै २०२१ च्या रात्री वैदेही डोंगरे (ट्र र ाय, जमजशगन)
जहचे - कधीही न पाजह े े - स्वप्न पुरे झा े आजण जर्त ा ‘जमस्
इं जडया - यु. एस. ए.’ हा जकर्ताब जमळा ा. १९८० मध्ये वर्ल्न वाईड
परिन्ट या संस्र्े र्तफे न्यू यॉकनमध्ये या सौन्दयनस्पधेची सुरूवार्त झा ी
परं र्तू हा मान जमळवणारी ही पजह ीच मराठी मु गी आहे . अत्यंर्त
मनजमळाऊ आजण शुद्ध मराठी बो णाऱ्या वैदेहीने ‘युजनव्हजसनट्ी
ऑफ जमशीगन (International Studies major and Business
minor)’ मधून पदवी जमळव ी आजण अर्ान िननासोबर्त सामाजिक
भान राखणाऱ्या उपक्रमां नाही सुरुवार्त के ी. र्ती सध्या AWE
Foundation या सेवादायी संस्र्े र्त जवनामू ल्य काम करर्त आहे .
'अब ा नव्हे या सब ा' हे र्तत्व डोळ्यासमोर ठे वून स्त्रियां च्या
सवाां गीण जवकासासाठी ही संस्र्ा कायनरर्त आहे. 'जमस जमजशगन'
म्हणून जनवडून आ ी र्तेव्हाच वैदेहीने ठरव े की स्पधेच्या
मं चाद्वारे या संस्र्े च्या कायान ची सवाां ना माजहर्ती करून द्यायची.
संगीर्त, नृ त्य आजण व्हायोज न वादन या जर्तन्ही क ां र्त वैदेही
पारं गर्त आहे. IFC र्तफे भरव े ल्या या सौन्दयनस्पधेर्त शेवट्च्या
ट्प्प्यार्त ‘घर मोरे परदे जसया‘ या गाण्यावर जर्तने के े ल्या कर्क
नृ त्याने सवन प्रेक्षकां ना जिं क े. आई सौ. मनीर्ा डोंगरे जर्तची कर्क
गुरू आहे आजण वडी श्री. सर्तीश यां च्याकडून मे हनर्तीबरोबर
गाण्याचाही वारसा जर्तच्या कडे चा र्त आ ा आहे. व्यायाम व
शरीर संवधननासाठी जर्त ा कोणत्याही बाहे रच्या ट्र े नरची गरि

भास ी नाही, धाकट्ा भाऊ, जवनीर्त याचे जर्त ा
मागनदशन न जमळा े. वेळ जमळे र्तेंव्हा जर्त ा वेगवेगळ्या
दे शार्त िाऊन जनसगान च्या साजन्नध्यार्त जहं डाय ा
आवडर्ते. र्ती सध्या न्यू झी ंडमधी एका कंपनीसाठी
जमजशगन व करज फोजनन यामधून काम करर्ते. या
नोकरींद्वारे जर्त ा न्यूझी ं ड ा िाऊन र्तो दे श आजण
जर्तर् ा जनसगन पाहायचा आहे . अने क दे श जफरून
वैदेहीचे पाय िजमनीवर भक्कमपणे ट्े क े े आहे र्त.
वकरच र्ती 'जमस इं जडया-वर्ल्न ' स्पधेर्त अमे ररकेचं
प्रजर्तजनधीत्व करे . पुढी
वाट्चा ीसाठी जर्त ा
मन:पूवनक शु भेच्छा!

- ज्य त्स्ना माईिकर णदवाडकर

स्वप्नपूर्ी
गजर (की गाजर)?
र्तसं बघाय ा गे ं र्तर ‘महाराष्ट्र मंडळ डे ट्रॉईट्’च्या ढो -र्ताशा पर्काची पुन्हा स्र्ापना सुमारे दोन वर्ाां पूवीची. प्रणव औंधकरने
पुढाकार घेऊन पुन्हा स्र्ापन के े ल्या या पर्काने छोट्या-मोठ्या कायनक्रमां प्रसंगी ढो -र्ताशा वादन करून आप ं अस्त्रस्तत्व
दाखवाय ा सुरुवार्त के ी. दरम्यान कोजवडने हार्तपाय पसरर्ताच आमच्या एकत्र येण्यावर बंधने िरूर आ ी, पण त्यामु ळे
आमच्यार्त ी ऊमी मात्र जर्तळमात्रही कमी झा ी नाही.
सुमारे र्तीन मजहन्यां पूवी प्रणवने आम्हा ा सां जगर्त े की येत्या 15 ऑगस्ट आप े पर्क ट्ाइम्स स्क्वेअर न्यू यॉकन येर्े ढो वादन
करणार आहे . आम्हा ा पजहल्यां दा वाट् े की आपल्या पर्काने अजधक गां भीयनपूवनक सराव करावा म्हणून प्रणवने दाखव े े हे
‘गािर’ आहे . कारण न्यू यॉकन ही अमे ररकेची आजर्न क रािधानी आजण ट्ाइम्स स्क्वेअर हा र्तेर्ी सवान र्त प्रजसद्ध आजण
गिबि े ा भाग. र्तेर्े वादन करण्यासाठी जनमं त्रण येणे आजण र्तेही ऐजर्तहाजसक ७५व्या भारर्तीय स्वार्तंत्र्य जदनाजनजमत्त, ही
फारच दु जमन ळ परं र्तु र्तेवढीच अजभमानाची ही गोष्ट् होर्ती. त्यासंबंधी होर्त अस े ा ईमे वरी पत्रव्यवहार प्रणवने दाखव ा
आजण आमच्या क्षार्त आ े की हे गािर नव्हर्ते आजण र्तसे प्रत्यक्ष 15 ऑगस्ट ा आम्ही के े ल्या अभू र्तपूवन ढो वादनाने पुढे
जसद्धही झा े. जर्तरं ग्याच्या साक्षीने र्तेर्ी प्रत्येक क्षण आम्ही बेभानपणे व आनं दाने ढो वादनाच्या माध्यमार्तून िग ो. र्तत्पू वीच्या
घडामोडींची क्षणजचत्रे जट्पण्यासाठी हा े खन प्रपंच.
अध्याय पणहला: आरं भ १
मजहन्यापूवी प्रणवने न्यू यॉकन मधी सहभागाची खात्री दे णारा मे आल्याचे दाखवर्ताच आमच्यार्त उत्साह संचार ा. जधंर्ता जधंर्ता
जधंर्ता जधंर्ता… र्तरीही मनाच्या एका कोपऱ्यार्त आपण स्वप्नार्त असून हे जदवास्वप्न र्तर नाही ना होणार, अशी भीर्ती होर्तीच. आम्ही
एरवी सराव िोमाने करायचोच. परं र्तु आर्ता आमच्यासमोर एक प्रबळ ध्येय आजण आव्हान होर्ते आजण त्या आव्हानाचा सक्षमपणे सामना करून आमच्यार्ती सवोत्कृष्ट् दे ण्याचा प्रयत्न करण्याजशवाय दु सरा र्तरणोपाय नव्हर्ता. न्यू यॉकन पयांर्तचा प्रवास,
जनवास, प्रत्यक्ष वादन आजण परर्तीचा प्रवास या सवाां दरम्यान ागणाऱ्या जवजवध गोष्ट्ींची िबाबदारी जवजवध व्यक्तींवर दे ण्यार्त
आ ी. ही िबाबदारी प्रत्येकाने समर्न पणे सां भाळ ीच, जशवाय प्रत्येक ट्प्प्यावर सवाां ची काळिी कशी घेर्त ी िाई हा जवचार
त्यामध्ये होर्ता. आम्ही आमचा प्रवास येर्ून प्रारं भ के ा. गणपर्ती बाप्पा मोरया....!!
अध्याय दु सरा: प्रवास (टर े न)
हार्तार्त अजर्तशय कमी वेळ (धड धड धडक धडक...), आमच्या वादनार्त होणाऱ्या चुका आजण नस े ा र्ता (मे ळ)... र्तडक
र्तडक... हे बघून प्रणव ा वाट् े की आर्ता ही ट्र े न सुट्णार पुन्हा एकदा.... सवाां च्या मनार्त ऊिान भरून प्ररस्त्रिसचे
आठवड्यार्ती जदवस दोन वरून चार वर करण्यार्त आ े आजण पररस्त्रस्र्र्ती परर्त जनयंत्रणार्त येऊ ाग ी.

अध्याय णर्सरा: र्ाल
खरं र्तर सुरुवार्ती ा आमच्या ढो , र्ताशा, झां िा, ट्ो यामध्ये मे ळ नव्हर्ता. प्रत्येकाचे स्वर्तंत्र िग जनमान ण झा े होर्ते. कुठूनही ही
एक ट्ीम वाट्र्त नव्हर्ती. पण फारसा वेळ उर े ा नाही हे क्षार्त आल्यानं र्तर प्रत्येकाने आपल्यार्तल्या उणीवा शोधणे सुरू के े
आजण बघर्ता बघर्ता एकसंघ वादन सवाां च्या हार्तून घडू ाग े! एखादे व्यावसाजयक पर्क वाट्ावे इर्तपर्त आम्ही प्रगर्ती के ी होर्ती.
अर्ान र्त प्रणवची रागीट् निर, ओरडणे आजण फ्रस्टर े शन…! गुरुिी त्यां ची भू जमका प्रामाजणकपणे पार पाडर्त होर्ते. अजर्तशय कमी
वेळार्त आम्हा ा सवोत्कृष्ट् सादरीकरणासाठी र्तयार करण्याचे प्रणवचे कौशल्य वाखाणण्यासारखे होर्ते हे च खरे .
अध्याय चौथा: हृदयस्पं दने (२१ बीट् स)
डे ट्रॉईट् र्ते न्यू यॉकन असा 1000 जक ोमीट्रचा र्तब्ब दहा र्तासां चा प्रवास एका खास बसने करर्त असर्ताना मनार्त हरहर होर्तीच.
अखे र 15 ऑगस्टचा सोने री जदवस उिाड ा. सकाळी बरोबर सार्त वािर्ता आमची संपूणन ट्ीम ट्ाइम्स स्क्वेअर, न्यू यॉकन येर्े हिर
झा ी. ढो , र्ताशा, झां िा, ट्ो यां ची र्तयारी करे पयांर्त सव्वानऊ वाि े. आम्हा ा वेळ जद ी होर्ती साडे नऊची. पण ही पंधरा
जमजनट्े देखी आर्ता आम्हा ा पंधरा र्तासां सारखी भासू ाग ी. काऊंट्डाऊन सुरू झा ा... १०, ९, ८...असे करर्त प्रणवने हार्त
उं चावर्ताच र्ताशा आजण ागोपाठ ढो , झां िा, ट्ो च्या गिराने ट्ाइम्स स्क्वेअर दणाणून गे ा आजण महाराष्ट्र मं डळ डे ट्रॉईट्ने
ट्ाइम्स स्क्वेअर, न्यू यॉकनवर एक नवीन इजर्तहास रच ा.
अध्याय पाचवा: भीमरूपी
र्ताशाच्या पजहल्या र्तरीनं र्तर आमच्यार्ती प्रत्येकार्त साक्षार्त भगवान हनुमान अवर्तर े आजण यापूवी कधीही न िाणवणाऱ्या एका
अनोख्या ऊिे चा प्रत्यय येऊ ाग ा. आमच्या वादनार्तून जनघणाऱ्या जबट्् समु ळे ट्ाइम्स स्क्वेअरवरी उत्तुं ग इमारर्ती र्रर्रर्त
आहे र्त की काय असे वाट्ू ाग े . "िय हनु मान" "िय श्रीराम"!
अध्याय सहावा: णिवस्तुर्ी
जशवगिन ना दरम्यान झा े ल्या ध्विारोहण आजण राष्ट्रगीर्ताने अमे ररकन भूमीवरही सवाां च्या अंगावर अक्षरशः शहारे आ े. त्यानं र्तर
प्रणवने के े ल्या जशवगिनननेने अवघं अवकाश व्यापून ट्ाक ं . जशवगिन ना इर्तकी िोरार्त आजण सुस्पष्ट् होर्ती कुठल्याही
ध्वजनक्षे पकाची प्रणव ा गरिही भास ी नाही. यानं र्तर इं द्रजिमी झां बर सादर करर्ताना आम्ही एकमे कां च्या सूरार्त सूर जमसळ े.
आकाशार्तून साक्षार्त श्री छत्रपर्ती जशवराय ही जशवस्तु र्ती ऐकर्त असर्ती र्तर त्यां ना आम्हा मावळ्यां चा प्रचंड अजभमान वाट् ा
असे हे जनः संशय! मराठी माणसाने ट्ाइम्स स्क्वेअरवरसुद्धा भगवा फडकव ा! िय भवानी! िय जशवािी!!
अध्याय सार्वा: र्ांडव
आमचे िोशपूणन वादन बघून उपस्त्रस्र्र्त प्रेक्षकां मध्येही उत्साह संचार ा आजण त्यां नीही त्यावर ठे का धरून नाच करण्यास सुरुवार्त
के ी. हा प्रत्यक्ष श्री जशवशं कराने आम्हा ा जद े ा आशीवान दच होर्ता असे वाट्ू ाग े .
अध्याय आठवा: आपि णजंकल ! (वी णवल रॉक यू!)
ट्ीममधल्या प्रत्येकाने समजपनर्त भावनेने सहभागी होऊन हे ढो वादन यशस्वी के े. प्रत्येकाच्या मनार्त ट्ाइम्स स्क्वेअरवरी
क्षणाक्षणाची आठवण जनरं र्तर राही आजण सुखद अनु भूर्ती जनमान ण करे हे नक्की. प्रणवसह खासकरून जविय पाचोरे , प्रशां र्त
बडवाईक, अजमर्त शाह, महाराष्ट्र मं डळ डे ट्रॉईट्चे आजण सहभागी झा े ल्या र्तमाम क ाकारां च्या पररवारां चेही मनस्वी आभार!
-- सर्ीि

णलं गम्पल्ले, MMDET Dhol Tasha Pathak

Covid Warrior - Hema Rachmale
If you live in Detroit or in many parts of North America, the name Hema Rachmale needs no introduction.
She is a proud mother, supportive spouse, an entrepreneur and equally a person who is always willing to help
anyone in need.
Hema Rachmale took the challenge of supporting so many families and communities during this horrible
COVID times. While the pandemic was devastating itself, it became an opportunity to support and help those
who were most distressed. Hema with her characteristic ‘can do’ attitude and using her extensive network
that included the local hospitals, public officials and even the consulate general of India and his staff at the
Indian Consulate in Chicago and many others helped them. Her contribution to MMD, BMM, DIWA, Palav,
and MICS allowed her to open multiple avenues for support. A few examples of her extensive support are
illustrated as follows:






Helping families to obtain visa who needed to depart quickly to be with their loved ones in India.
Supporting stranded Indian students to return to India during the pandemic.
Arranging to get the final remains of the departed to their destination back in India.
Fundraising to provide Oxygen concentrators and ventilators to rural parts of Maharashtra.
Recognizing her extensive work during the Pandemic, the National Council of Asian Indian Association and
National India Hub recently honored her at a ceremony at the Capitol Building in Washington DC.

MMD is proud of you Hema!

- Anjali Anturkar

णमिीगनच्या समृद्धीसाठी…
ऑगस्ट २०२० मधे सार्त अजफ्रकन अमे ररकन माझ्याजवरुद्ध जनवडणुकीर्त उभे होर्ते. याच अजफ्रकन अमे ररकन ोकां ची ९०% वस्ती
अस े ी हा एक मर्तदारसंघ आहे; जिर्ं भारर्तीय ोक िवळिवळ नाहीच आहे र्त. या प्रभागार्तून मी जनवडून आ ो. माझ्या
िवळच्या प्रजर्तस्पध्यान ा मी २०% ने हरव ं आजण त्यानं र्तर झा े ल्या सावनजत्रक जनवडणुकीर्त मी ९३% मर्तं घेऊन जिं क ो; र्ते माझ्या
ररपस्त्रिकन प्रजर्तस्पध्यान जवरुद्ध. म ाबऱ्याच वर्ान पासून िे करायचं होर्तं; र्ते म्हणिे समािसेवा. इर्तरां साठी काहीर्तरी करायचं...
आपण िे दे णं ागर्तो या कमन भूमी ा; र्ते दे णं परर्तफेड करायचा ध्यास म ा ाग ा होर्ता. िे म ा करायचं होर्तं; र्ते मी करू
शक ो... आजण आर्ता र्ते करण्याची संधी म ा ोकां नी जद ी आहे. आजण खरोखरच मानण्यासारखं आहे की मी बाहे रचा
जदसणारा माणूस, मी बो र्तो वेगळं , मी जदसर्तो त्यां च्यापेक्षा वेगळा र्तरी त्यां नी माझ्यावर जवश्वास ठे वून म ा जनवडून जद ं . र्तर
आणखी एक िबाबदारी वाढ ी माझी की त्यां च्यासाठी चां ग ं काहीर्तरी करायचंय. कारण अमे ररकेमधे वणनभेद आजण वंशभे द हा
जपढ्यानजपढ्या चा र्त आ ा आहे ; आजण त्यामुळं बऱ्याच जपढ्या जवशेर्र्तः जडट्र ॉईट्सारख्या मे ट्रो एररयामधे ३०% ोकं दाररद्र्य
रे र्े च्या खा ी आहे आजण र्ते जपढ्यानजपढ्या सामना करर्ताहे र्त. फार कठीण िार्तं त्यां ना. त्यां ना संधी उप ब्ध नाहीयेर्त. ज्या संधी
गोऱ्या समािा ा उप ब्ध आहे र्त; त्या बऱ्याचशा यां ना जमळर्त नाही. या ा एक कारण वंशभे द; िो अमे ररकेमधे पद्धर्तशीरपणे
िोपास ा गे ा आहे. आजण अमे ररकेकडं सगळे िण पाहर्तार्त की एक ब ाढ्य, श्रीमं र्त दे श म्हणून पण या दे शार्तसुद्धा इर्तक्या
काही समस्या आहे र्त. इर्ं िर बजघर्त ं र्त र्तर शाळा पजह ीपासून र्ते बारावीपयांर्तच्या ज्या शाळा आहे र्त त्या शाळां च्यामधेसुद्धा
शै क्षजणक दिान , गुणवत्ता कमी आहे. जर्तर्ल्या शाळे च्या इमारर्ती आहे र्त त्यार्त पाऊस बाहे र पडर्तो र्तेव्हा आर्त गळर्तं. वगाां मध्ये
गळर्तं. िेव्हा बाहे र बफन पडर्त असर्तो र्तेव्हा मु ं र्ं डीनं वगाां मध्ये कुडकुडर्त बसर्तार्त. इर्तकी र्ंडी असर्ते वगाां मध्ये की कधीकधी
मु ं जदवसभर र्ं डीचं िर केट् घा ू न शाळे च्या र्तासां ना बसर्तार्त. अशाही अडचणींचा सामना शाळां ना करावा ागर्तो. शाळे र्त संगीर्त
जशकवणारे जशक्षक आहे र्त त्यां च्याकडे वाद्यसंगीर्त जशकवण्यासाठी ागणारी वाद्यच नाहीयेर्त. जकर्तीर्तरी वेळ ा जशक्षक स्वर्तः च्या
स्त्रखशार्त े पैसे घा ून शाळे साठी काही वस्तू आणर्तार्त; आजण मु ां ना वगाां मध्ये िे काही शा ोपयोगी सामान ागर्तं र्ते आणणं असं
करर्तार्त. र्तरूण मु ां ना पण बऱ्याचदा काही आशाच नसर्ते. त्यामुळं मग र्ोडीफार गुन्हेगारी करणं जकंवा इर्तर काहीर्तरी अशाच
गोष्ट्ींमध्ये वेळ िार्तो. त्यामु ळं बरीचशी मु ं बा सुधारगृहार्त आहे र्त. मग र्ती बा सुधारगृहार्तून अठरा वर्ाां ची झा ी की बाहे र
पडर्तार्त. मग त्यां ना काही मागनदशन न नसर्तं. त्यां च्याकडे कस ं ही र्तां जत्रक जशक्षण नसर्तं. जकर्तीर्तरी कुट्ुं बां मध्ये िो पुरूर्वगन आहे
र्तो बराचसा र्तुरुंगार्त असर्तो जकंवा बरीचशी कुट्ुं बं, संसार दु भंग े े आहे र्त. र्तर या मु ां ना एक उज्व भजवर्तव्य द्यावं; त्यां नी एक
स्वर्तंत्र व्यवसाय सुरू करावा, स्वर्तः च्या मा कीचा उदयोगधंदा सुरु करावा यासाठी त्यां ना उत्ते िन दे णं हे सवन महत्त्वाचं आहे ,
आजण र्ते सगळं म ा करायचंय…!
अमे ररकेर्त मानजसक आिार, मानजसक अस्वास्थ्य हासुद्धा एक फार मोठा प्रश्न आहे . कोस्त्रव्हडनं र्तर र्तर मानजसक अस्वास्थ्याचा प्रश्न
खू पच वाढ ाय. एक र्तर मनोरुग्ां साठी सेवा खू प कमी प्रमाणार्त उप ब्ध आहे र्त. त्याच्यामधे वाढ करावी, र्ती िास्त सु भ करावी
यासाठी मी काही जवधेयकं आर्ता माझ्या जवधानसभे मधे आणर्तोय. त्याचप्रमाणे आर्ता आम्ही जशक्षणक्षे त्रासाठी सर्तरा जबज यन
डॉ रचं मोठं बिे ट् पास के ं. अशा जकर्तीर्तरी गोष्ट्ी मी करर्तोय. कारण याच्यार्तूनच या भागामधे काही सुधारणा होऊ शके .
आजण मी हे सगळं कुणाचाही दबाव न घेर्ता करू शकर्तो. म्हणिे असं की मी स्वर्तः चे पैसे खचन करून माझी जनवडणूक ढ ोय.
त्यामु ळं जनवडणुकीसाठी िे पैसे ागर्तार्त, खचन होर्तार्त; त्यासाठी मी कुणावरही म्हणिे कुठल्या श्रीमं र्त ोकां च्यावरर्ती आजण
कशावरर्तीही मी अव ं बून नाहीये. त्यामुळं मी स्वर्तंत्रपणे जनणनय घेर्तो. िे व्हा मी जवधानसभेमधे एखाद्या जवधेयकावर मर्तदान करर्तो;
र्तेव्हा त्या जवधेयकाचा िो काही गाभा आहे त्याचा पूणन जवचार करून मगच मी त्या ा मर्त दे र्तो; आजण मग कुठ ा इं ट्रे स्ट ग्रुप
म्हणिे कुठ ी एक कंपनी, त्यां ना काय हवंय जकंवा कुणा ा काय हवंय असा मी जवचार करर्त नाही. माझ्या ोकां ना िे काही
योग्य आहे अशा रीर्तीनं मी मर्तदान करर्तो. आजण दु सरं म्हणिे माझ्या सद् सद् जववेकबुद्धी ा िे पट्े र्तसंच मी मर्त करर्तो. आजण
कुणाचा दबाव वा कुणी दे णगीदार आहे र्त त्यां ना खु श करण्यासाठी काही करण्याची म ा कधी िरुरीच वाट्र्त नाही. ११० ोकां ची
ही जवधानसभा आहे . त्यार्त ा मी एक सभासद आहे. आजण आमची िी जवधानपररर्द आहे त्या ा आम्ही जसने ट् म्हणर्तो आजण
जवधानसभे ा मी हाऊस म्हणर्तो आजण त्या जवधानपररर्दे मधे ३८ िागा आहे र्त. दोन्हीकडं दु दैवानं काय झा ं आहे की आमचा िो
डे मोक्रेजट्क पक्ष आहे र्तो अल्पमर्तार्त आहे. त्यामुळं आम्हा ा इर्तक्या मोकळे पणाने काही करर्ता येर्त नाही. आम्ही जवरोधी पक्षामधे
असल्यामुळं सत्ताधारी पक्षाशी बो र्त आजण त्यां च्या संमर्तीनं च बऱ्याचशा गोष्ट्ी कराव्या ागर्तार्त. सुदैवानं आमची िी गव्हनन र
आहे , िी या जवधेयकावर सही करर्ते जर्त ा व्हे ट्ो पॉवर आहे. िरी जवधानसभेनं एखादं जवधेयक मंिूर के ं र्तरीसुद्धा र्ती व्हे ट्ो पॉवर
वापरून त्याचा कायदा होण्यास प्रजर्तबंध करू शकर्ते. र्तर र्तसं असल्यामुळं र्ोडासा फरक पडर्तो. आजण र्ोडं आम्हा ा े व्हरे ि
जमळर्तं कारण आमच्या पक्षाचा गव्हनन र आहे म्हणून! ज्या गव्हन नर पोजझशनसाठी मी ढ ो होर्तो त्या िागेवर ग्रेचन स्त्रव्हट्मर
नावाच्या बाई जनवडून आल्या. र्तर असं माझं गे े आठ मजहने कामकाि चा ू आहे . आजण मी एकही कजमट्ीची जमजट्ं ग कधी
चुकव ी नाही. कधीही जवधानसभे च्या कामकािाचा जदवस मी कधी चुकव ा नाही. एकही मर्तदान करायची संधी मी सोड ी
नाही. र्तेव्हा माझी उपस्त्रस्र्र्ती १००% आहे .

र्तर असा मी खू प प्रयत्न करून काम करर्तोय. आजण म ा याच्यार्तून एक संधी जमळर्तीय काम करायची. याचबरोबर जशक्षणक्षे त्रार्त,
मानसोपचार आजण आरोग्यसेवा संस्र्ां मध्ये खू प सुधारणा घडवून आणायच्या आहे र्त. र्तसंच छोट्या व्यवसाजयकां ना मदर्त करायची
आहे . आर्ता कोस्त्रव्हडमु ळं हान उद्योगधंदे करणाऱ्या व्यवसाजयकां ना खू प अडचणींना र्तोंड द्यावं ागर्त आहे. हे सगळं मी काम
माझ्या सहकाऱ्यां च्या मदर्तीनं करर्तोय. नु सत्या डे मोक्रेजट्क नाही र्तर ररपस्त्रिकन म्हणिे जवरोधी पक्षाबरोबरसुद्धा. असे दोन्ही पक्ष
जमळू न आम्ही काम करर्तोय. त्यामु ळं एक समाधान वाट्र्तं. पूवी व्यवसाय करर्ताना स्वर्तः साठी आजण स्वर्तः च्या कुट्ुं बासाठी मी करर्त
होर्तो. पैसे कमवर्त होर्तो. आर्ता िो हा प्रकार आहे र्तो वेगळाच आहे म्हणिे इर्तरां साठी काहीर्तरी करण्याची संधी जमळर्तीय हे एक
जव क्षण समाधान आहे .

- श्री ठािेदार
State Representative, Michigan District 3
shrithanedar@gmail.com
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प्रेम करावं
क िावरही प्रे म करावं, कसलं ही नाव दे ऊ नये
किावरही प्रे म करावं, कुठलं ही नाव ठे वू नये.
जगण्यावर प्रे म करावं, जेविावर प्रे म करावं
काही करर्ांना हार्, आखडर्ा मात्र घेऊ नये.
ऐकण्यावर प्रे म करावं, बघण्यावर प्रे म करावं
आवडल्यावर दाद दे ण्यास, मागे मात्र राहू नये.
वर्ा मानावर प्रे म करावं, भणवष्यावर प्रे म करावं
जुन्या आठविी ंच्या फार, मागे मात्र धावू नये.
हसण्यावर प्रे म करावं, रडण्यावर प्रे म करावं
ड ळ्यार्लं पािी, लपवायला मात्र जाऊ नये.
वचनावर प्रे म करावं, वाचण्यावर प्रे म करावं
णदला वाचला िब्द, णवसरायला मात्र पाहू नये.
आज असण्यावर प्रे म करावं, उद्या नसण्यावर प्रे म करावं
पु ढच्या जन्मावर मागचे ओझे, ओढू न मात्र नेऊ नये.

- संजय मेहेंदळे

मी ॲपलेणिअन टर े लकडून काय णिकल ?
ॲप े जशअन ट्र े ही २,२०० मै ां ची पायवाट् अमे ररकेच्या पूवेकडच्या १४ राज्यां मधल्या डोंगरां र्तून िार्ते. १० ाख फुट्ां चा
चढउर्तार अस े ी ही पायवाट् चक्क बहर्तेक दे शां पेक्षाही ां ब चक आहे. ही पायवाट् स ग ६-७ मजहन्यार्त पार करण्याचा
माझा प्रयत्न बऱ्याच जनरजनराळ्या शारीररक दु खापर्तींमुळे ह्या वर्ीर्तरी यशस्वी झा ा नाही. पण मी िे काही ३३४ मै चा ो,
त्यार्त जशक े ल्या गोष्ट्ींची ही गम्मर्त िम्मर्त!
माझे सगळे पू वागृह धु ळीस णमळाले.
र्तुफान गरमी, चड्डीपासून पोट्ऱ्यां वर जठबकणारं घामाचं पाणी, जनरजनराळे चढउर्तार, पाठीवर घेर्त े ी २६-२७ पौंडां ची बरकपरक
आजण माझं दम े ं शरीर घेऊन मी एकदाचा "५०१" नावाच्या शेल्टर ा पोहोच ो. शेल्टर म्हणिे छर्त आजण र्तीन बािूं नी बंद
अस े ं ाकडी घर. ना जर्तर्े संडासाची सोय, ना वीि, ना जदवा, ना पाणी! पण पावसा-वादळामध्ये त्यार्तल्या त्यार्त र्ोडी
आश्रयाची िागा म्हणून त्याचा उपयोग. जर्तर्े पोचल्या पोचल्या समोर जदस े र्ते सहा उघडबंब पुरुर्. सगळ्यां चा गां िा
ओढण्याचा भार्ता अगदी िोरार्त चा ू होर्ता. (सगळ्या प्रकारच्या डरग्सना गां िा हे मीच जद े ं मुळमु ळीर्त नाव, बरं का!) ह्यां चे
अगदी इं चनइं च दे ह रं गीबेरंगी ट्र ट्ूने कोर े े होर्ते आजण बािू ाच भसाड्या आवािार्त िोरार्त रॉक म्यु जझक चा ू होर्तं.
हे सगळं म ा नवीन होर्तं. मी शहार ो. आर्ता हे काय माझ्या नजशबार्त आहे असा जवचार मनार्त येऊन गे ा. त्याचं काय आहे,
डोंजबव ीच्या मध्यम वगान र्त वाढ े ा मी मनु ष्य. अगदी सरळसोट् मागान ने झा े ा माझा एकमागी प्रवास. गां िा र्तर िाऊच दे ,
पण २४ वर्ाां पयांर्त दारूच्या र्ेंबा ाही मी जशव ो नव्हर्तो. रॉक म्यु जझक नाही, धां गडजधंगा नाही, मु ींशी बो णं सुध्द्द्धा नाही.
सा ा, अगदीच सरळसोट् जिंदगानी होर्ती. आि मात्र इर्ें मी माझा घामाने जपचजपचीर्त जभि े ा शट्न बािू ा काढू न त्यां च्यार्त
चक्क गप्पा माराय ा िाऊन बस ो होर्तो. माझ्या शरीरा ा येणारा घामाचा घाणेरडा वास, ां ब चक वाढ े ी दाढी, केसाळ
उघडबंब पोट्, धुळीने माख े ं शरीर, सगळं च एकदम त्यां च्यासारखं होर्तं! त्यामुळेच कदाजचर्त त्यां नी म ा त्यां च्यार्त ाच मान ं
असावं. काही का असेना पण आम्ही वेगवेगळी रॉक म्यु जझक, गां ज्याचे प्रकार, र्ते एकमेकां ना कुठे भे ट् े, त्यां चे ट्र े जवर्यीचे
अनु भव अशा इकडच्या जर्तकडच्या बऱ्याच गप्पा मारल्या. (गां िा यायच्या पजहल्यावजहल्या अनु भवा ा मात्र मी नकार जद ा.)
त्यां च्यापैकी एक िण म ा म्हणा ा की "माझे वडी
धमोपदे शक आहे र्त आजण त्यामु ळे मी अजर्तशय
बंडखोर झा े ो आहे." मग रे नमर नने (हे त्याचं खास
ट्र े वरचं ट्ोपणनाव) त्या ा एक अफाट् गोष्ट्
सां जगर्त ी. र्तो म्हणा ा, "बाबा रे , ऐक. र्तु ा एक
अजर्तशय फंट्ास्त्रस्टक आयजडया सां गर्तो. मी चक्क
एकेका धमान मध्ये एकेक वर्न अगदी समरस होऊन
िार्तो. प्रत्येक वर्ी त्या त्या धमान ची पुस्तक वाचर्तो,
त्यां च्या दे वळार्त / मजशदीर्त / चचनमध्ये िार्तो, सगळी
प्रवचनं ऐकर्तो. ध्यान ावर्तो. असे चक्क 12 वेगळे
वेगळे धमन मी बारा वर्ान र्त पाळ े आहे र्त. त्यामुळे
आर्ता म ा कुठल्याच धमान चं अवडं बर वाट्र्त नाही,
कुठल्याच धमान चा म ा त्रास होर्त नाही."
ओ माय गॉड! एका छोट्या साध्या वाक्यामधून ह्या
भसाभसा गां िा जपणाऱ्या माणसाने माझ्यासारख्या
सरळसोट् माणसा ा केव्हढा िबरदस्त धडा
जशकव ा! पूवनग्रह घा वायचा काय साधा आजण सोपा
मागन सां जगर्त ा! िरा जवचार करा की मी पुढच्या वर्ी
मु स्त्रिम व्हायचं, मग त्यानं र्तर ज्यू, मग बौद्ध, मग
मॉमन न वगैरे वगैरे!

एका फट्क्यार्त ह्या धमाां जवर्यीचे माझे सगळे पूवनग्रह गायब होर्ती . एखाद्याची िार्त, कार्तडीचा रं ग ह्यां जवर्यी पूवनग्रह आहे र्त?
मग त्या िार्तीच्या माणसां ना जमत्र बनवा. कुठल्याही पूवनग्रहाचा स्वर्तः अनु भव घ्या आजण मग चट् के फट्! सगळ्या पूवनगृहां ना बाय
बाय करा! अचानक म ा िाणव ं की हा जवजचत्र मनुष्य दे वाचा अगदी आवडर्ता बंदा असावा! (हा ेख ज जहल्यानंर्तर म ा
कोणीर्तरी सां जगर्त ं की स्वर्तः रामकृष्ण परमहं सां नी सुध्द्दा हीच पद्धर्त वापरून जनरजनराळ्या धमाां चा अभ्यास के ा होर्ता.)
मी भीर्ीला र्डीपार केलंय.
म ा आठवर्तंय! 8 फेब्रुवारीचा जदवस होर्ता. अिून दोन मजहने होर्ते म ा ट्र े वर िाय ा! माझ्या दोन वर्ाां पूवीच्या
हृदयजवकाराच्या झट्क्यामुळे डॉिरने माझी Echo Stress Cardiogram Test करायची ठरव ी. त्यार्त म्हणे मी धावर्ताना आजण
जवश्रां र्ती घेर्त असर्ताना हृदय कसं चा र्तंय र्ते बघर्तार्त. ट्े स्टनं र्तर डॉिर म्हणा े, "जनर्तीन, र्तुझ्या कुठल्याही रक्तवाजहनीर्त
अडर्ळे नाहीर्त. पण एक मोठा प्रॉिेम आहे. र्तुझं Ejection Fraction फक्त ३५% आहे . म्हणिे प्रत्येक ठोक्या ा हृदयार्त ं
फक्त ३५% रक्त शरीरार्त िार्तंय. I am sorry. पण र्तु ा अपर े जशअन ट्र े चं स्वप्न जवसराय ा ागे . आपल्या ा खरं र्तर एक
ऑपरे शन कराय ा ागणार आहे ." मी मनार्तल्या मनार्त जकंचाळर्त होर्तो, "सा ा, हा काय नवीन राडा आहे ?" पण चेहऱ्यावरची
माशीसुध्द्दा न ह वर्ता मी डॉिर ा म्हणा ो, "डॉिर, पण म ा व्यायाम करर्ताना काही जवजचत्र िाणवर्त नाही." त्यां नी मग एक
दु सरीच ट्े स्ट के ी आजण त्यार्त त्यां ना Ejection Fraction ४५% आहे असं क्षार्त आ ं. मी आर्ता पुरर्ताच गोंधळ ो होर्तो. मनाने
कधी नव्हे र्ती कच खाल्ली होर्ती. ट्र े वर कसं होणार ह्याची जचंर्ता वाट्ाय ा ाग ी. र्तेंव्हा अंि ी, म्हणिे माझी सवान र्त िवळची
मै त्रीण, mentor आजण अधाां जगनी, म ा म्हणा ी, "जनर्तीन, सर स ामर्त र्तो पगडी पचास हे खरं . पण िगार्त फारच कमी माणसं
अशी स्वप्नं उराशी बाळगर्तार्त. र्तू हे र्तुझं स्वप्न ट्र े वर िायच्या आधीच रद्द करू नकोस. र्तुझ्या दररोिच्या हा हवा ीं वरून
ठरव की आपण पुढे िायचं की प्रवास रद्द करायचा." त्या जदवशी अंि ीने माझ्या भीर्ती ा खुल्लमखुल्ला ठें गा दाखव ा
होर्ता. माझी भीर्ती वाट्ण्याची यादी खू प मोठी होर्ती. दोन वर्ाां पुवी-सारखाच हृदयजवकाराचा झट्का आ ा र्तर काय करू?
डावा गुडघा धार्तूचा आहे, र्तो र्तुट् ा र्तर काय करू? घोट्याच्या खा चे सगळे सां धे गाउट्मुळे दु खर्तार्त. त्यां चं काय होई ?
माझा उिवा हार्त ६०F र्तापमानाखा ी बजधर होर्तो, र्तसं झा ं र्तर? पेस्त्रिल्वे जनया मध्ये मोठमोठे प्रचंड दगड आहे र्त. जर्तर्े पडून
डोक्या ा मार बस ा र्तर? अमे ररकेर्तल्या छोट्याछोट्या गावार्तल्या ोकां नी माझ्यासारख्या भारर्तीय वंशाच्या माणसा ा बजघर्त ं
नसणार. मग म ा र्ते कसं वागवर्ती ? दर १७ वर्ाां नी Cicada हे जकडे प्रचंड प्रमाणार्त िजमनीर्तून वर येर्तार्त. हे च र्ते वर्न त्यां च्या
िजमनीबाहे र येण्याचं. र्ते अंगावर चढ े र्तर? १०-१० फुट्ाचे जवर्ारी साप ह्या ट्र े वर खू प आहे र्त. माझी भीर्ती वाट्ण्याची यादी
खू प मोठी होर्ती. दोन वर्ाां पुवी-सारखाच हृदयजवकाराचा झट्का आ ा र्तर काय करू? डावा गुडघा धार्तूचा आहे, र्तो र्तुट् ा र्तर
काय करू? घोट्याच्या खा चे सगळे सां धे गाउट्मुळे दु खर्तार्त. त्यां चं काय होई ? माझा उिवा हार्त ६०F र्तापमानाखा ी बजधर
होर्तो, र्तसं झा ं र्तर? पेस्त्रिल्वे जनया मध्ये मोठमोठे प्रचंड दगड आहे र्त. जर्तर्े पडून डोक्या ा मार बस ा र्तर? अमे ररकेर्तल्या
छोट्याछोट्या गावार्तल्या ोकां नी माझ्यासारख्या भारर्तीय वंशाच्या
माणसा ा बजघर्त ं नसणार. मग म ा र्ते कसं वागवर्ती ? दर १७
वर्ाां नी Cicada हे जकडे प्रचंड प्रमाणार्त िजमनीर्तून वर येर्तार्त. हे च र्ते
वर्न त्यां च्या िजमनीबाहे र येण्याचं. र्ते अंगावर चढ े र्तर? १०-१०
फुट्ाचे जवर्ारी साप ह्या ट्र े वर खू प आहे र्त. त्यां च्यावर पाय पड ा
र्तर? मधमाशी चाव ी र्तर, उं दरां नी शेल्टरमध्ये माझ्या पायाचा चावा
घेर्त ा र्तर, ticks चावून मी ुळा झा ो र्तर? एक ना दोन, ही भ ी
मोठी यादी होर्ती भीर्ती वाट्ण्याची. त्याजशवाय ट्र े वरच्या गोष्ट्ी
होत्याच. वीि अंगावर पड ी र्तर, वादळार्त झाड उन्मळ ं र्तर,
कळकळीची र्तहान ाग ी असर्ताना पाणीच सापड ं नाही र्तर,
पावसार्त पाया-खा चे दगड घसरडे झा े र्तर? ही सगळी भीर्ती आर्ता
अगदी र्तडीपार झा ी आहे. अक्षरशः चुकूनसुध्द्दा त्यां चा जवचार मनार्त
येर्त नाही. सगळी आई वजड ां ची आजण दे वाची कृपा! ह्यामुळे सवान र्त
मोठा झा े ा फायदा म्हणिे अपर े जशअन ट्र े नावाचं एक अजर्तशय
सुंदर िग माझ्यासमोर उघड ं गे ं. अगदी अज बाबाच्या गुहेसारखं.
मग मी भ ं मोठं केसाळ अस्व उघड्या िं ग ार्त अजनजमर् डोळ्यां नी
बघू शक ो. Rattle Snakeचं rattle होनािी बाळाच्या अमर
भू पाळीच्या र्तन्मयर्तेने ऐकू शक ो. बाकी सगळं िाऊ दे , मी
चा र्ताना खू प म्हणिे खू पच आनं दी राहू शक ो. आणखी एक मिा
म्हणिे प्रत्येक क्षणा ा वर्तनमान काळार्त िगाय ा जशक ो.

-

ने णिवे च्या पलीकडल्या फार म ठ्या िक्तीची जािीव झाली.
कुसुमाग्रिां च्या कजवर्तेमध ा एक जनळा ढग ह्या जनरभ्र आकाशार्त जक्षजर्तिापाशी रें गाळर्त जदसू ाग ा. हळू हळू र्तो वाघासारखा
गुरगुरू ाग ा. मग असेच आणखी ५-७ ढग गोळा झा े. मग त्यां ची काळी-जनळी छट्ा िं ग ार्तल्या र्ताज्या जहरव्या रं गावर
झाकाळाय ा ाग ी. ट्र े वरच्या Pinecone Needles च्या सड्याचा सावळा र्तपजकरी रं ग अिूनच गूढ वाट्ाय ा ाग ा. िणू
काही र्तो जनळा-सावळा रं ग आकाशार्तून िं ग ार्त आजण िं ग ार्तून माझ्या मनार्त प्रजर्तजबंजबर्त व्हाय ा ाग ा होर्ता. आजण..
अचानक जविां चा खखाट् झा ा, आकाशार्तून पाऊस सुरु झा ा. कानाचे पडदे फाट्र्ती की काय असं वाट्णारा कडकडाट्.
अक्षरशः आकाशार्तून दश क्ष धबधबे कोसळू ाग े. आजण र्ते र्तुफान वारं ! त्या ा मी काय म्हणू? अवाढव्य झाडं सुदधा
वेड्यासारखे झोके घेऊ ाग ी. हे झोके म्हणिे आनं दाने डो णं नव्हर्तं. हा होर्ता उन्मत्त बेभान नाच. आल्फ्फ्रेड जहचकॉकच्या
जसनेमार्त कसं दार बंद होर्ताना "कुईई" असं आवाि करर्तं! अगदी र्तस्साच आवाि हिारो झाडं करू ाग ी. ाखो पानार्तून
आकाशा ा व्यापणारा गडगडाट् (हो, ह्या आवािा ा सळसळाट् म्हणर्ता येणार नाही). उघडे हार्त आजण चेहऱ्यावर पावसाच्या
असंख्य सुया बोचू ागल्या. अख्खी ट्र े च कोकणार्तल्या नदीसारखी वाहू ाग ी. हे सगळं अजर्तशय घाबरवणारं होर्तं. मनाचं
कोकरू र्रर्रर्त होर्तं. आजण र्ते अफाट् सुंदर पण होर्तं. कसं सां गू? िं ग ाचा हा सवान र्त सुंदर असा अवर्तार होर्ता.
अचानक माझ्या मनाची वीि ख ख ी. अचानक क्षार्त आ ं . वेद आजण उपजनर्दां नी गाय े ं हे च र्ते र्तां डव नृ त्य! र्तोच र्तो
जनळा सावळा शं कर नाचर्त होर्ता आजण मी र्तोच नाच बघर्त िं ग ाच्या अगदी मध्ये उभा होर्तो. त्या पावसार्त माझ्या डोळ्यार्त ं
पाणी कुठे वाहून गे ं र्ते माझं म ाच कळ ं नव्हर्तं.असे केव्हढे र्तरी वेगवेगळे अवर्तार मी िं ग ार्त बजघर्त े. ने जणवेप ीकडल्या
कुठल्यार्तरी मोठ्या शक्तीच्या मी नक्कीच िवळ पोहोच ो होर्तो.
मौन आणि िांर्र्ा अनु भवली.
ट्र े वर जदवसभरार्त एखाद् दु सरं कोणीर्तरी भे ट्ायचं. आजण संध्याकाळी शेल्टरपाशी कोणाशी र्तरी र्तासभर गप्पा व्हायच्या. पण
नाही र्तर मी जदवसाचे २२-२३ र्तास एकट्ाच असायचो. सकाळी पक्षां च्या क क ाट्ाने िाग यायची. कधीर्तरी पट्कन एखादी
खारूर्ताई वाळ े ल्या पानां चा आवाि करर्त पळू न िायची. कधीर्तरी रार्तजकडे जकंवा cicadas त्यां च्या कणनककनश आवािाने
अख्ख िं ग व्यापून ट्ाकायचे. कधीर्तरी पावसाची ररपररप आजण माझ्या श्वासां चा र्ता एक होऊन माझ्याशी संगर्त करायचा.
हाच र्तो िं ग ार्तल्या शां र्तर्तेचा आवाि. गोबऱ्या गा ाच्या गोड बाळा ा दृष्ट् ागू नये म्हणून ाव े ल्या जर्तट्ीसारखा. आजण हे
सगळं कसं अनु भवायचं? बाकी सगळा क क ाट् बंद करायचा. गाणं नाही, मोबाई नाही, पुस्तक नाही, काही काही नाही.
रक्ताच्या प्रत्येक र्ें बा ा, प्रत्येक हाडा ा, शरीरार्तल्या प्रत्येक पेशी ा ही शां र्तर्ता अनुभवू द्यायची. अगदी रोि, सगळे च्या सगळे
४५ जदवस अनु भवू द्यायची. प्रािक्ता पाडगावकरां च्याच भार्े र्त सां गायचं र्तर (फेसबुकचा ग्रुप: माझा मराठीचा बो ):
“मौनार्त िे सौन्दयन आहे, र्ते उपिर्त असे सृिन आहे. मौन हे केवळ काहीर्तरी अ ं काररक, काही करून बघावे असे जकंवा
एखादं नव्या छं दाचे साधन नसून मौन हे पुष्कळ आजदम आजण मू भू र्त असे आहे. शां र्तर्ता, म्हणिे आवािाचा अभाव नसून, सवन
आवािाचा एक उच्चर्तम जबंदु आहे .हयार्त एक आं र्तररक य आहे , एक सृष्ट्ीशी र्तादात्म्य आहे आजण सगळ्यार्त महत्वाचे म्हणिे

खो असे काही असर्ते त्याच बरोबर त्यार्त काही
गूढ आजण स्वर्तः च्या आर्त े काही ढवळू न
काढण्याचे सामर्थ्न आहे .”
पुढच्या वर्ी परर्त एकदा स्वर्तः च्या आर्त ं काही
र्तरी परर्त एकदा ढवळू न काढाय ा हवं.
(हा माझ्याच मुळच्या इं ग्रिी
ेखाचा मीच
मराठीर्त के े ा स्वैर अनु वाद. माझ्या
ॲप े जशअन ट्र े च्या प्रवासाचे असे बरे च इं ग्रिी
े ख आजण इर्तर मराठी साजहत्य र्तुम्हा ा
dadhionthetrail.com ह्या website वर
वाचाय ा जमळर्ती .)

णनर्ीन अंर्ुरकर

मानसीचा णचत्रकार र् !
(व्यस्त्रक्तजचत्र)

मुं बईच्या फोट्न भागार्ती "िहां गीर आट्न गर री" चा क े च्या उपासकां नीं गिबि े ा र्तो प्रशस्त हॉ . एयरकंजडशन चा मस्त
गार-गार वारा. त्यार्त दे शीजवदे शींसह गोऱ्या समू हार्त पारशी पाहण्यां चा भरणा िास्त. ह्या सगळ्या जचत्रवेड्या क ाप्रेमींच्या
गराड्यार्त, आपल्या मॉडनन आट्न चे जकस्से, प्रत्येक जचत्राची संकल्पना, मध्यवर्ती आशय समिावून सां गण्यार्त मग्न अस े ा... एक
धुंद, स्वच्छं द, मनमौिी, एक सच्चा, हाडाचा क ाकार... मू जर्तनकार, छायाजचत्रकार, जचत्रकार आजण जशल्पकार - कै.ियराम
वसंर्त गोवेकर... मानसीचा जचत्रकार !
कोकणार्तल्या अर्ां ग समु द्राशी एकजनष्ठ अस े ा, जसंधुदुगन जिल्फ्ह्यार्तल्या "मा वण" गावचा हा दयान जद सुपुत्र. नारळा-आं याफणसाच्या बागां र्तून सुसाट् धावर्त अस े ल्या बेभान वाऱ्याप्रमाणेच कधी कुठल्याच सां साररक जकंवा व्यावहाररक चौकट्ीर्त,
स्वर्तः ा िखडून न ठे वर्ता स्वर्तः च्या जहं मर्तीवर िगणारा... आपल्या अश्या एका वेगळयाच जचत्रजवश्वार्त रमणारा.. जशल्पक े र्त
आकंठ बुड े ा हा क े चा पुिारी...... आपल्या ा मार्तीशी इमान राखणारा हा कोकणपुत्र! असं म्हणर्तार्त की, कोकणी
माणूस हा जनसगनर्तः क े चं वरदान ाभ े ा... िन्मर्तः नाट्य, क ा, संगीर्तावर िीव ओवाळू न ट्ाकणारा... !
T.V. वर राि कपूरिींचा जसनेमा सुरु झा ा की पप्पा (गोवेकर) ने हमी म्हणायचे, हे बाळचं जचत्र, हा बाळचा बरनर, ही बाळची
मू र्ती. नं र्तर नं र्तर िसिसं समिाय ा ाग ं, र्तसं "बाळ" ह्या व्यक्तीबद्द आदर, सन्मान वाढर्तंच गे ा. बाळ म्हणिे आमचे
"बाळकाका" - आमच्या पप्पा गोवेकरां चा सख्खा मोठा भाऊ... आमच्या गोवेकर घराण्यार्ती आणखी एक प्रजर्तभाशा ी
व्यस्त्रक्तमत्व!
त्यां च्या जचत्रां च्या प्रदशन नाची र्तारीख ठर ी जक, बाळकाकां चा आमं त्रणाचा फोन ठर े ा. मग आम्ही सगळी भावंड खू प
आनं दायचो आजण मोठ्या उत्साहाने र्तयारी ा ागायचो. हानपणी आम्ही सगळी चु र्त-आर्ते भावंड जमळु न दादर T.T.
हून (बेस्ट क्रमां क १ - काळा घोडा - िहां गीर आट्न गर री ) पकडून, बाळकाकां च्या प्रदशन ना ा आविूनन िायचो. छान इिीचे
कडक कपडे , पायार्त मोिे, चकाचक पॉज शचे बूट्, अगदी ट्ीप-ट्ॉप र्तयार होऊन नट्ू नर्ट्ू न जनघायचो. बाळ काकां चे खास
"छोट्े " पाहणे म्हणून आम्हा ा जवशेर् भाव जमळायचा. त्यां ची मॉडनन आट्न समिण्याएवढे वयाने आजण बुद्धीने दे खी
हानच
होर्तो, पण त्यां ना जमळणारा मान-सन्मान, आदर, प्रेम समिण्याइर्तपर्त नक्कीच मोठे होर्तो.
पूवी कोकणार्त एकत्र कुट्ुं ब पद्धर्तीर्त घराचा गणपर्ती, त्या घरार्त ाच एखादा मू जर्तनकार करीर्त असे. हानपणापासूनच जशल्पकृर्ती, abstract पेंजट्ं ग्स बनवायची नै सजगनक दे णगी ाभ े े बाळकाका गोवेकरां चा गणपर्ती स्वर्तः करायचे. गणपर्तीची मू र्ती
बनजवर्ताना र्ते एवढे र्तल्लीन होर्त असर्त की, जकत्येकदा त्यां च्या बोट्ार्तल्या सोन्याच्या आं गठ्या पण त्या मू र्तीस बहा केल्या
गेल्याचे जकस्से, आम्ही आिीकडून ऐकल्याचं म ा चां ग आठवर्तं. त्यावेळी ा बागच्या रािाच्या गणेशोत्सवार्त बाळकाका
सजक्रय भाग घेर्त असर्तं. रात्ररात्र िागून गणपर्तीची मू र्ती, त्यामागचे पडदे , आरास, जफरत्या मार्तीच्या बाहल्यां चे जचत्र-दे खावे,
स्वर्तः बनवर्त असर्त. र्ते काम आट्पून कोकणार्त आपल्या स्वर्तः च्या घरची गणेशमु र्ती घडवायच्या कामास ागर्त. हार्तार्त घेर्त े ं
जचत्र-जशल्पक े चं कोणर्तंही काम, स्वर्तः च्या मनािोगं पूणन होईपयांर्त त्यां चं दु सरीकडे कुठे ही क्ष ागर्त नसे. जचत्रक े बरोबरच
बाळकाका पाकक े र्त दे खी जनपुण होर्तें. माश्याच्या का वणाच्या रं गावरून, जकंवा नु सत्या वासाने र्ते कसं झा ं आहे , र्ते
अचूक जट्पर्त असर्त.
इर्तर चाकरमान्यां प्रमाणेच पोट्ापाण्याच्या जववंचने र्तून नोकरीसाठी कोकणार्तून मुं बईची वाट् धर े े माझे आिोबा, त्यावेळी
ा बाग इर्ल्या "बाव ा जबस्त्रर्ल्ंग" ह्या चाळीर्त एका छोट्याशा खो ीर्त रहार्त असर्त. बाळकाकां चा जचत्र आजण जशल्पक े चा
व्यासंग पाहून, पुढे त्यां नी जचत्रक ा क्षे त्रार्तच कररयर करायचं ठरव ं . मुं बईर्तल्या िे.िे.स्कू ऑफ आट्न स् मधून "मॉडनन आट्न "
मध्ये पदवीसह जवशेर् नामां कन पट्कावून बाळकाकां नी, ह्या मुं बापुरीर्त आप ं नशीब आिमावाय ा सुरुवार्त के ी. आपल्या
क े च्या सामर्थ्ान वर, या क ाकाराने जहं दी जचत्रपट् सृष्ट्ीर्त भक्कम पाय रोव ा. आजण R.K. प्रॉडकशि - R.K बरनर (१९५० र्ते
१९७० ) साठी काम कराय ा सुरुवार्त के ी. जहं दी जचत्रपट्ां चा सुवणन काळ - Golden Era! ह्या काळार्त बरसार्त, आवरा, आग,
श्री. ४२०, मे रा नाम िोकर, बॉबी अश्या एका पेक्षा एक सुपरजहट्, अवॉडन जवजनं ग जचत्रपट्ां नी फक्त जहं दी जसने सृष्ट्ीच नाही र्तर
संपूणन िगभरार्त आप ा ठसा उमट्व ा. त्यां च्या जचत्रकौशल्याबद्द मोरारिी भाई दे साईंच्या हस्ते राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्माजनर्त

करण्यां र्त आ ं होर्तं. ह्या जचत्रपट्ार्तून झळक े ल्या, बाळकाकां च्या सवन जशल्पकृर्ती, पोस्टसन, र्तै जचत्र, वेगवेगळ्या मू र्ती,
जवशे र्र्तः - "mother & child" जशल्पकृर्ती, रं गीर्त पडदे िणू काही कपूर घराण्याची "जद ोंकी धडकन" बन ी. अनाडी
जचत्रपट्ार्ती सायक वरून िाणाऱ्या राििींच्या हार्तार्त ी सगळी जचत्रं, प्रत्यक्षार्त ह्या क ाकाराने रे खाट् ी होर्ती. मुं बईर्तल्या
चेंबुरच्या R.K. Studios मध्ये समस्त कपूर कुट्ुं जबयां समवेर्त गणपर्ती आजण होळी मोठ्या उत्साहाने सािरी व्हायची. सगळ्या
उत्सवार्त, आनं दाच्या क्षणी, घरच्याच सदस्यां र्त बाळकाकां ची आग्रहपूवनक गणना होर्त असे..
अर्ान र्त आत्तासारख्या जफल्म मेजकंगच्या जडजिट् युगार्ती आधुजनक-र्तां जत्रक सुखसोयी त्याकाळी जसने क्षेत्रार्त नक्कीच नव्हत्या
त्यामु ळे प्रत्यक्ष आट्न ट्ीमच्या कौशल्यपूणन काराजगरीचा पूणनर्तः कस ागायचा. ह्या दरम्यान, बाळकाकां नी स्वर्तः च्या हार्ताने
रं गजव े ल्या पडद्यावरच्या उफाळ े ल्या समु द्राच्या ाट्ा अगदी हबेहूब भासर्त. आजण हीच त्यां च्या कामाची खाजसयर्त कपूर
घराण्यार्ती सगळ्या सदस्यां ना अक्षरशः भु रळ पाडर्त असे. राििींबरोबरची त्यां ची मैत्री पुढे पुढे वाढर्तच गे ी. हळु हळू
बाळकाकां च्या प्रदशन ना ा सगळीच कपूर मं डळी आजण बॉ ीवूडमध ी बरे च नामवंर्त जसने क ाकार, इर्तर सुप्रजसद्ध नट्नट्या अगदी वेळार्त वेळ काढू न हिे री ावू ाग ी.
बाळकाकां नी, आर. के. बरनसन साठी बरीच वर्े काम के ं. नं र्तर पुढे, एका जचत्रपट्ाच्या जचत्रीकरणा दरम्यान झा े ल्या भीर्ण
अपघार्तामु ळे पडद्यामागचे बरे चसे कारागीर, स्टे ि बॉईि, आगीर्त होरपळू न िबर िखमी झा ें. जचत्रपट्ां च्या सेट्वर होणाऱ्या
अश्या अपघार्तां जवर्यीच्या बार्तम्या आिही आपण ऐकर्त असर्तो. अर्ान र्त त्यावेळी ह्या सगळ्या पडद्यामागी स्टाफ ा
जमळणारं वेर्तन हे जकरकोळच असायचं. आजण त्यार्त शू जट्ं गच्या वेळी वारं वार होणारे हे अपघार्त - ही एक अजनवायन बाब
होर्ती. त्याकाळी अपघार्तार्त सापड े ल्या काराजगरां च्या कुट्ुं बीयां ची कुठल्याही प्रकारे परवड होऊ नये म्हणून ह्या सगळ्या
कामगारां चा पगारवाढ होणं हे अत्यंर्त गरिे चं होर्तं. आर.के. बरनसन चे सगळे जचत्रपट् प्रजसद्धीच्या जशखरावर अस ें र्तरी
वर्ान नुवर्े कामगारां च्या वेर्तानार्त काहीच वाढ होर्त नव्हर्ती.
समस्त कामगार वगान ने नु कसान भरपाई म्हणून आजर्न क मदर्तीच्या मागण्या कराय ा सुरुवार्त के ी, पण ह्या वेर्तन वाढीची
फारशी दख घेर्त ी गे ी नाही. कामगारां नी जचडून सरर्ते शे वट्ी संप करून, आपल्या मागण्या मरनेिमें ट्पयांर्त पोहोचजवल्या.
पण दु दैवाने त्याकडे दु नक्ष के े गे े. एक सच्चा क ाकार ह्या नात्याने, क ेशी इमान राखणाऱ्या आपल्या इर्तर सहकाऱ्यां वर
होणारा अन्याय बाळ काकां ना अर्ान र्तच सहन झा ा नाही. मर नेिमें ट्च्या ह्या अनपेजक्षर्त वर्तननाने, क ेशी स्वाजमजनष्ठ अस े ल्या
बाळकाकां नी दे खी र्तडकाफडकी नारािी व्यक्त करून, आपल्या नोकरीचा रािीनामा जद ा. पुढे हे प्रकरण जचघळर्तंच
गे ं . कंपनीच्या युजनअनच्या खट्ल्यार्त बाळ काकां नी कामगारां ची बािू घेर्तल्याने, या दोघां च्या दोस्ती ा पुरर्तं गा बोट् ाग ं
आजण र्तास्त्रत्त्वक वादामु ळे हे दोन िीव ग जमत्र काहीकाळ र्ोडे से दु राव े !

असं म्हं ट् ं िार्तं जक क ाकार हा शाजपर्त असर्तो... आजण त्याच्या घरी क्ष्मी आजण सरस्वर्ती एकत्र नां दर्त नाहीर्त... र्तसंच
काहीसं बाळकाकां च्या बाबर्तीर्त घड ं. फारश्या प्रजसद्धीझोर्तार्त न राहण्याची त्यां ची वृत्ती जकंवा आपल्या क े शी इमान
राखर्तां ना, पैश्याच्या मागे न ागण्याचा मूळ स्वभाव जकंवा नजशबाची सार् नसे कदाजचर्त! हे दु दैवाने "झाक ं माजणक"
झाक ं च राजह ं ...
पुढे बाळकाकां नी एका शाळे र्त जशक्षकाची नोकरी पत्कर ी आजण हान मु ां ना "मॉडनन आट्न " जशकवायची त्यां ची खू प
आधीपासूनची इच्छा पूणन के ी. आजण िास्तीर्त िास्त सामान्य ोकां पयांर्त ह्या क े चा जवकास व्हावा ह्यासाठी, र्ते सर्तर्त
प्रयत्नशी राजह े. सगळ्या हान मु ां ना र्ते अगदी सोया पद्धर्तीने गपणर्तीचे जचत्रं काढाय ा जशकवीर्त असर्त आजण त्यां चा
समस्त जशष्यगण - सगळी जचल्ली-जपल्ली दे खी , त्यां च्यासमवेर्त जचत्रक े र्त अगदी रममाण होर्त असर्त. जशवचररत्रार्त े काही
ऐजर्तहाजसक क्षण म्हणिे जशविन्मापासून र्ते जशवराज्याजभर्ेकापयांर्तच्या सगळ्या रोमां चक आठवणी त्यां नी आपल्या जचत्रां द्वारे
हबेहूब जट्पल्या. बाळकाकां च्या जशवराज्याजभर्े काच्या जचत्रार्ती छत्रपर्ती जशवािी महारािां च्या गळ्यार्ती सुवणान ंकार,
मोत्याच्या माळा अगदी खऱ्या वाट्ायच्या. पुढे त्यां नी, माझ्या सगळ्यार्त मोठ्या, जशजक्षका अस े ल्या आत्याच्या "हडी"
गावार्तल्या शाळे ा छोट्या मु ां ना भे ट् म्हणून,सगळी जचत्रं दान के ी. आिू बािू च्या गावां र्तून, खू प ां बून ां बून ोक ही
जचत्रं बघाय ा शाळे र्त गदी करीर्त असर्त. प्रत्येक जचत्रार्त ी वास्तवर्ता, कुठे र्तरी मनार्त घर करर्त असल्याने, ही सगळी मंडळी
अक्षरश: अचंजबर्त होर्त असर्त. आजण अगदी मनापासून उत्स्फुर्तन दाद दे र्त असर्त. असो.
काकां ची एकीकडे नोकरी चा ू होर्तीच आजण सोबर्त जचत्रां ची प्रदशन ने सुद्धा. राििी आजण समस्त कपूर कुट्ुं बीय पुन्हा
एकवार आविूनन बाळकाकां च्या प्रदशन ना ा येऊन भरभरून त्यां चं कौर्तुक करू ाग ी. काही र्तास्त्रत्त्वक वाद वगळर्ता, ह्या
दोन जमत्रां ची मै त्रीची घट्ट वीण वाखणण्यािोगी होर्ती.
म ा राहून राहून असं वाट्ायचं जक बाळकाकां च्या ह्या सगळ्या आठवणीं, त्यां चे अनु भव, त्यां चा जचत्रप्रवास कुठे र्तरी
शब्दरुपार्त िर्तन करावा. आजण त्यार्त माझी सार् जद ी र्ती माझ्या र्ताईने (सौ.रे श्मा गोवेकर-िाधव). जर्तने िपून ठे व े ल्या ह्या
फोट्ोंमुळे आजण मागनदशननामुळे, ह्या िु न्या आठवणींचा अमू ल्य ठे वा र्तुम्हा सगळ्यां बरोबर वाट्र्तां ना खरं च खू प अजभमान
वाट्र्तो आहे . ह्या क े च्या पुिाऱ्या ा आमची भावपूणन शब्दरुपी "आदरां ि ी" !
गेल्या २/३ वर्ाां पूवी (२०१७) R.K स्टु जडओस ाग े ल्या भीर्ण
आगीमु ळे बरं च नु कसान झा ं आजण बराचसा स्टु जडओ एका
ररऍज ट्ी शो च्या शू जट्ं ग च्या दरम्यान िळू न बेजचराख झा ा.
आजण झरन कन मन हानपणीच्या दादर-जहं दू कॉ नीर्तल्या
"रािगृह"च्या आठवणींर्त रम ं. आजण प्रकर्ान ने िाणव ं ,
कुठे र्तरी ह्या दोन जिव ग जमत्रां चे आत्मे हळहळ े असर्ती ...
जिर्े कुठे असर्ती जर्तर्े कदाजचर्त आिही मॉडनन आट्न वर
चचान चा ू असर्ती , राििींबरोबर क ा-जदग्दशन नाच्या गप्पा
रं गल्या असर्ती . र्ता, मु केश, नजगनस, मधुबा ा यां ची गाणी
गुणगुणर्त... जकंवा शं कर-ियजकशनिींच्या चा ीवर मं त्रमुग्ध
होऊन असं ही म्हणर्त असर्ती ...
हम ना रहें गे, र्तुम ना रहोगे…
जफर भी रहें गी जनशानीया… !!

सर ज स्नेहल-सुरेि ग वेकर

सफर आधुणनक (मॉडना) भारर्ाची!
आि र्तब्ब र्तीन वर्ाां नी भारर्त दौरा करायची संधी जमळा ी र्ती माझ्या मु ाच्या मुंिीच्या
जनजमत्ताने! या मागची भे ट् झा ी होर्ती र्ती माझ्या मे हण्याच्या (बायकोच्या भावाच्या)
ग्नासोहोळ्यामुळे. आपल्याकडे कोणर्तेही शु भकायन झा े की दे व दशन ना ा िाणे ही एक
पारं पररक आजण सां स्कृजर्तक जशकवण व भावना आहे. आर्ता ग्नकायान नंर्तर दे वदशनन
म्हणिे दोन्ही कुट्ुं बीय एकत्र, सहकुट्ुं ब व सहपररवार िाणे हे आ े च. जकमान १०-१५
सदस्य म्हणिे, १ मोठी बसगाडी जकंवा २ छोट्या गाड्या ागणारच! मग ओळखीने
जवचारपूस करून भरवशाचा डराइव्हर व गाड्या शोधणे व त्यां चे आरक्षण (बुजकंग) करणे
ही म्हणिे उडत्या पाखराची जपसे मोिण्यासारखी मोठी कामजगरीच िणू! त्यार्त आपल्या
वेळे ा गाडी उप ब्ध नसणे जकंवा आरक्षण करणारा िाग्यावर नसणे हे काही आपल्या
साठी नवीन नाही. त्यार्त पुन्हा ज्या जदवशी जनघायचे असर्ते त्याजदवशी गाडी व डराइव्हर
उजशरा येणे, त्या ा बो ावण्या-साठी पुन्हा कोणीर्तरी दु चाकीवरून िाणे, त्याची या
डराइव्हरची चुकामु क होणे, सवाां चा िीव कासावीस होणे, आजण मग उशीर झा ा म्हणून
जचडजचड करर्त दे व दशननासाठीच्या प्रवासा ा सुरुवार्त करणे. ही म्हणिे आप ी 'घर घर
जक कहानी’! शे वट्ी, आज या भोगासी असावे सादर करीर्त आपण पुढे चा र्त राहर्तो.
आर्ता मं डळी, र्तुम्ही म्हणा , हे काय रडगाणे गार्त बस ो आहे मी. शीर्न क र्तर काय म्हणे 'सफर आधुजनक भारर्ताची' आजण त्या ा
सािे सा काहीच उल्लेख नाही. कसे आहे, पाश्वन संगीर्ताजशवाय िशी गाण्या ा शोभा येर्त नाही, र्तशी ेखा ा सुद्धा पाश्वन भूमीजशवाय
उत्तराधान ची मिा नाही. च ा र्तर करूया सफर आधुजनक भारर्ताची. शु भकायन: मु ाची मुं ि, स्र्ळ: आप े पुणे, सन: २०२०, अनु भव:
दे व दशन नासाठी गाडी भाड्याने घेणे.
या वेळी गाडी ठरवायची होर्ती र्ती ५ िणां ना पुरे अशी. अहो मुं ि होर्ती नां , मग एकच पाट्ी. त्यार्त आम्ही अमे ररकेहून जवमान प्रवास
करून आ ो (खरे र्तर घोड्यावर बसून आ ो हे च म्हणणे योग्य होय) आजण र्तेही र्तब्ब ३ वर्ाां नंर्तर. आम्हा ा काय डोंब माजहर्ती
असणार गाड्या कुठे जमळणार. पण भारर्ताच्या आधुजनकर्तेची ओळख होण्याची आमची ही पजह ी पायरी. आिका गाड्या भाड्याने
आरजक्षर्त करणे आर्ता ऑन ाईन शक्य होर्त आहे! आर्ता म्हणा त्यासाठी डे ट्ाप्लरन नको का फोन वा र पट्ॉपवर? अहो १.५ िीबी पर
डे , असा सहि आजण अमे ररकेपेक्षाही शर्तपट्ीने स्वस्त दरार्त उप ब्ध होर्तो आजण र्तेही पूणन एका मजहन्यासाठी! आहार्त कुठे - अहो
असे काय करर्ताय, आपल्या भारर्तार्तच!
बऱ्याच संस्र्ा ही गाडी भाड्याने ऑन ाईन आरजक्षर्त करण्याची सुजवधा पुरवर्तार्त. मग काय, मे हण्याच्या मागनदशननाखा ी गाडी चक्क
ऑन ाईन आरजक्षर्त के ी. बरे च पयान य उप ब्ध होर्ते. आसन-क्षमर्ता (२, ५, वा ७ प्रवासी), आवडर्ता उत्पादक (ब्रँड), पसंर्तीची
ठराजवक गाडी, मयान दीर्त जकंवा अमयान द जक ोमीट्र, स्वयंचज र्त प्रेर्ण (ऑट्ोमर जट्क ट्र ािजमशन) जकंवा जगयर डरायजवंग पद्धर्त,
वार्तानु कूज र्त जकंवा नै सजगनक हवा, वाहनचा कासहीर्त जकंवा स्वर्तः चा क (सेल्फ डराइजवंग), इं धनशुल्कासह जकंवा इं धनशुल्काजवना
आजण जकर्ती र्तास, जदवस, आठवडे जकंवा मजहने हवी आहे भाड्याने या सवन पयान यां ची सां गड घा र्त आम्ही गाडी ठरव ी. आरजक्षर्त
करण्यासाठी, मग आम्हा ा परवाना ( ायसेि), फोट्ो आयडी (आधार काडन वगैरे), व चा काचा र्तात्काळ जडजिट् फोट्ो
ऑन ाईन िमा करावा ाग ा. पडर्ताळा झाल्या नं र्तर मगच आमचे आरक्षणाचे पुष्ट्ीकरण (कन्फमे शन) झा े. पहा, पजहल्याच मोठ्या
कामजगरीची कसे ३० जमजनट्ार्त फर्तेजशकस्त के ी. आम्ही जवनाचा क (सेल्फ डरायजवंग), स्वयंचज र्त प्रेर्ण (ऑट्ोमर जट्क ट्र ािजमशन)
युक्त, इं धनशु ल्कासजहर्त अशी मारुर्ती सुझुकी जडझायर आरक्षीर्त के ी.
अहो अिू न आधुजनक भारर्ताचे वणनन बाकी आहे. जदवस उिाड ा गाडी आणण्याचा. ठरव े ल्या वेळेच्या आधी २ र्तास, एसएमएस
आ ा. त्यार्त गाडीचे स्र्ळ, क्रमां क, रं ग, आजण फोट्ो असे सवन माजहर्ती अस े ल्या संकेर्तस्र्ळाची(वेबसाईट्) ज ं क आ ी. गूग मर प्सचे
स्र्ळ खू पच सोयीस्कर होर्ते. मग काय, आर्ता गाडी आणाय ा िायचे र्तर कसे िाणार? आर्ता पुढची आधुजनकर्ता. जवशे र्र्तः पुण्यार्त
र्तुम्हा ा असा अनु भव आ ा आहे का हो, की र्तुम्ही ररक्षावाल्यां ना जवचार े की 'दादा, अमु क-अमु क जठकाणी येणार का?' आजण मग
त्यां ची अशी काही काळिार्त कट्यार घुसवणारी प्रजर्तजक्रया असर्ते की िणू काही आपण प्रश्न जवचारून गुन्हाच के ा आहे . मग एक र्तर
मुं डी ह वून जकंवा र्तुसडे पणाने 'नाही' असे उच्चारर्त र्तोंड जफरवणे हे म्हणिे जनत्यक्रम. आप ी गर्त म्हणिे गरिवंर्ता ा अक्क नसर्ते
अशी होर्ते हो. पण आधुजनक भारर्ताने यावर ग्राहका ा जद ासा दे णारा एक उपाय शोध ा आहे पुन्हा, ऑन ाईन आरक्षण! अहो,
आर्ता ररक्षा पण ऑन ाईन आरजक्षर्त करर्ता येर्ते. प्रजसद्ध संस्र्ानी, काही ररक्षावाल्यां शी करार करून ऑन ाईन आरक्षण व प्रवाससेवा
उप ब्ध करून जद ी आहे. पण महत्वाचे म्हणिे, आरक्षण केल्यावर आपल्या ा, ररक्षाचा कां चा फोट्ो, दू रध्वनी (फोन) क्रमां क, त्यां चे
आत्ताचे स्र्ळ पूवनजनधान ररर्त भाडे आजण जकर्ती आपल्या स्र्ळापाशी पोहोचण्यास वेळ ागणार, हे सवन ऑन ाईन ट्र र क करर्ता येर्ते.

आजण मग मी ररक्षा आरजक्षर्त के ी, र्ती आ ी, आजण चक्क ररक्षाचा कां नी म ा स्त्रिर्तहास्ययुक्त अजभवादन (ग्रीट्) के े. झा ार्त ना
अवाक? अहो, माझेही असेच काही झा े. ररक्षा बसल्यावर जभत्तीपजत्रका होर्ती की ऑन ाईन पैसे स्वीकारण्यार्त येई . म्हणिे
सुट्ट्या पैशां चे वां दे नाहीर्त. र्तसेच जनकडीच्या प्रसंगी (इमिनिी), म्हणिे िर चा क ऑन ाईन दजशन े ल्या मागान जशवाय भट्क ा,
र्तर पोज सां ना फोन अशी र्े ट् सुजवधापण उप ब्ध होर्ती. आजण म ा इस्त्रच्छर्त मु क्कामस्र्ळी ररक्षाने म ा पोहोचव े .
कशी चा ू आहे सफर आधुजनक भारर्ताची? उत्कंठावधनक, आश्चयनकारक र्तरीही समाधानकारक? आपल्या भारर्ताची अशी
सुधारणा आजण आधुजनकर्ता आहे च हो अशी गवन बाळगण्यासारखी. ये र्तो ट्र े र है मे रे दोस्त, जपक्चर अजभ बाकी हैं !
आर्ता वेळ आ ी गाडी र्तायार्त घेण्याची. अहो आश्चयनम् , गाडी एका सोसायट्ीच्या पाजकांगमध्ये ाव ी होर्ती. कोणीही माणूस नाही
आिू बािू ा. आ ी का पंचाईर्त! कसे करावे, काय करावे, काही सुचेना. मग आठव े की एक फोन क्रमां क पण होर्ता संस्र्े चा.
कॉ के ा र्तर त्यां नी सां जगर्त े , अहो, र्तुम्हा ा िी ई-मे आ ी आहे ना, त्यार्त एक र्तपासयादी (चेकज स्ट) आहे. हे म्हणिे काखे र्त
कळसा आजण गावा ा वळसा! पुन्हा ऑन ाईन! डे ट्ाप्लरनचा पुरेपूर वापर! दीड िीबी आहे , वापरा धडाधड! हे सगळे ठीक आहे
हो पण गाडीची चावी कशी जमळणार हे कोडे काही उ घडे ना. दरवािा उघडण्याचा प्रयत्न के ा पण गाडी र्तर बद्ध ( ॉक्ड).
असो, म्हं ट् े िरा र्तपासयादी (चेकज स्ट) मधी सूचना पाळू या. पजह ी सूचना, गाडीचे सवन बािूने फोट्ो काढ े अगदी
र्तपशी वार म्हणिे, बम्पर, दरवािा, समोरची काच, आरसे, चाकं, ट्ायर, दरवाज्यावरी काचा, मागची काच, मागचे बम्पर,
इत्यादी. हे सवन झाल्यावर, पुढची सूचना - गाडी योग्य वाट्र्त असे र्तर बट्न दाबा ऑन ाईन फोनवर. म्हणिे गाडी खु ी
(अन ॉक) होई . झा ार्त ना अवाक? अहो म ा असा अनुभव कधीही आ ा नाही, अमे ररकेर्तसुद्धा! बट्न दाबर्ताच गाडी खु ी!
समि े का? आहो भारर्ताने िे उपग्रह (सरट्े ाईट्) अवकाशार्त सोड े र्ते काही फक्त इर्तर दे शां च्या सोयीसाठी नव्हे , र्तर
प्रगजर्तशी भारर्त घडवण्यासाठीच.
आर्ता पुढची सूचना, गाडीच्या आर्त े फोट्ो. बरे एक सां गायचे राजह े. िसे-िसे प्रत्येक भागाचे फोट्ो मी काढीर्त होर्तो व अप ोड
करर्त होर्तो र्तसे, िर काही ओरखडे (स्क्ररचेस) आधीच्या भाडे करूने जनदशन नास आणून जद े असर्ती र्तर, र्ते आधीच नोंद के े े
जदस े. आधी नोंद के े ल्या ओरखड्यां व्यजर्तररक्त िर काही नवीन नोंद करायचे असे र्तर र्तशी सुजवधा उप ब्ध होर्ती. अशीच
सेवा गाडीच्या आर्ती भागां च्या नोंदणीसाठी सर्तकन होर्ती. झा े र्तर. गाडी र्तशी बऱ्यापैकी स्वच्छ होर्ती आजण धूम्रपान-जनजर्द्ध होर्ती.
आर्ता म ा समि े की चावी प्रवासीआसनाच्या समोरी कप्प्यार्त होर्ती. आर्ता शे वट्ची सूचना! ओडोमीट्रचा फोट्ो. गाडी
ठराजवक जक ोमीट्र साठी आरजक्षर्त केल्यामुळे हे गरिे चे होर्ते. हश्य! ३० जमजनट्ार्त गाडी हार्तार्त, र्तेही कुणाही मनुष्य
सहकायान जवना.

व्रुम-व्रुम करर्त गाडी घेऊन दे व दशन ना ा जनघा ो आम्ही कुट्ुं बीय. पुन्हा आधुजनकर्ता. गाडीची वेगमयान दा िास्तीर्त िास्त ८०
जक ोमीट्र प्रजर्त र्तास अशी जनधान ररर्त के ी होर्ती. प्रवेगाकावर (ऍस्त्रि रे ट्र) र्तुम्ही िरी उभे राजह ार्त, काहीही उपयोग नाही! ८०
च्यावर वेग िाणे नाही! म ा ही सुजवधा आवड ी सुरजक्षर्तर्तेसाठी. गाडी मस्त चा ी, अर्ान र्त चा वणारा मीच होर्तो. र्तेवढे च आप े
कौर्तुक. िाने वारी मजहना असूनही वार्तानु कूज र्त गाडीचा अनु भव सुखकारक होर्ता. स्वयंचज र्त प्रेर्ण (ऑट्ोमर जट्क ट्र ािजमशन)
असल्याने गाडी चा वण्याचा शीण आ ा नाही. जवशेर् करून घाट्ामध्ये गाडी चा वणे आरामदायी झा े. गाडीमध्ये इं धन भरावे
ाग े नाही कारण आम्ही पुण्याहून प्रजर्तबा ािी मं जदर, केर्तकावळे येर्े गे ो होर्तो. पण माजहर्तीसाठी सां गर्तो, िर इं धन भरावे
ाग े असर्ते र्तर त्याचा परर्तावा (ररफंड) अंजर्तम जहशोबार्तून विा के ा िार्तो, िर र्तुम्ही इं धनभारासह आरक्षण के े असे र्तर.
आर्ता परर्त आल्यावर, पुन्हा र्तसेच. गाडी त्याच जठकाणी ाव ी, आर्त े व बाहे रचे फोट्ो काढू न अप ोड के े. िर आपण
चा वर्ताना काही नु कसान झा े असे र्तर त्याची नोंद करायची. ओडोमीट्रचा फोट्ो काढू न शे वट्च्या सूचने कडे . ही सूचना
महत्वाची. कारण आर्ता वेळ झा ी आहे आप े सगळे वैयस्त्रक्तक सामान गाडीर्तून काढू न घेऊन गाडी बंद करून, चावी पुन्हा
त्याच िागे ा ठे वून गाडीर्तून बाहे र उर्तरण्याची. शे वट्चे हे बट्न दाबून आपण पुष्ट्ी (कन्फमन ) करायचे की, गाडी बद्ध ( ॉक) करा.
मग पुन्हा ऑन ाईन ररक्षा आरजक्षर्त के ी, घरी आ ो. या आरक्षण सोयीमुळे ग्राहका ा सेवादार्ता जमळा ा व सेवादार्ता ा ग्राहक.
अर्ान र्तच, खाईन र्तर र्तुपाशी नाहीर्तर उपाशी दृष्ट्ीकोण असणाऱ्या ररक्षाचा कां नी सहभाग नाही घेर्त ा यार्त जवशेर् र्ते काहीच नाही.
या ररक्षा-आरक्षणाचा अिून एक फायदा नमू द करणे गरिेचे आहे . िर र्तुमचे घर मु ख्य रस्त्यापासून आर्तल्या बािू ा असे र्तर
सहसा ररक्षावा े उर्तरर्ताना कट्कट् करर्तार्त व अिून पैसे मागर्तार्त. पण या ऑन ाईन आरजक्षर्त ररक्षाच्या पूवनजनधान ररर्त भाड्यामुळे,
प्रवासाच्या शे वट्ी शां र्तर्ता व समाधान वाट्र्ते. आजण ररक्षाचा काचे अजभवादन व स्त्रिर्तहास्य मन प्रफुस्त्रल्लर्त करून िार्ते!
आर्ता िरा पजह ा पररच्छे द (परराग्राफ) पुन्हा वाचा आजण सुस्कारा ट्ाका, कारण या पररच्छे दार्ती अनु भव इजर्तहासिमा झा ा
आहे . मग काय मं डळी, कसा वाट् ा आपल्या जवकजसर्त भारर्तार्ती आधुजनक सोयींचा सुखद अनु भव?

- प्रणदप नाईक

द न ड ळे
(चा : ईिाफ की डगर पे )
हे दोन अिुब डोळे , अगदीच रे जनराळे
काळार्तूनी ढळू नी, उगळू नी झा े भोळे
हे दोन अिुब डोळे , अगदीच रे जनराळे
भोळे असे हे डोळे , जदशा ना काही अंर्त
िेव्हा म ा कळा े, मन झा े रे श्रीमंर्त
हे दोन अिुब डोळे , अगदीच भोळे भोळे
िेव्हा म ा जमळा े, डोळ्यास भोळे डोळे
ढवळू नी ह्या मना ा, गंधूनी आि गे े
हे दोन अिुब डोळे , अगदीच भोळे भोळे
वेळार्त ह्या पळी कां , वाट्े म ा जनराळे
डोळ्यार्त माझीया रे , जमसळू नी एक झा े

- णनरं जन हंबड

घरबसल्या…

बाहर से कोई अंदर ना आ सके
अंदर से कोई बाहर ना िा सके
सोचो कभी ऐसा हो र्तो क्या हो?
राि कपूर साहे ब मोठे द्रष्ट्े होर्ते. पुढे येणाऱ्या करोनायुगाची,
पयान याने घरकोंबडे होण्याची, नां दीच त्यां नी ज हून ठे व ी
होर्ती.
नाही, म्हणिे मी र्तसा काही फार outgoing (काही जठकाणी
इं ग्रिी शब्द वापराय ा बरे िार्तार्त. 'बाहे रख्या ी' म्हं ट् ं जक
वेगळाच 'वास', अंर्तु बव्यान च्या शब्दां र्त 'र्तिननी-नाजसकान्यायार्त ा', येर्तो...) प्रकारार्त मोडर्त नस ो र्तरी; आप ं चार
जमत्र िमावावेर्त, र्ोडा गाण्याजगण्याचा र्ौक करावा, नाट्कजसनेमा पाहावेर्त, आवडत्या रे स्टॉरं ट्ार्त िाऊन चापून िेवून
यावं... हे सवन आर्ता का बाह्य का काय म्हणर्तार्त र्तसं होऊन
गे ं य. जकंवा हे सवन आर्ता बाद ी यादीर्त, याने की bucket
list मध्ये, घा ायच्या गोष्ट्ींर्त िमा व्हाय ा ाग ं य... असो!!

हानपणी 'सार्तच्या आर्त घरार्त' असा काही कायदा नस ा; र्तरी जदवे ागण झा ी जक पाय आपोआप घराकडे वळायचे.
"बाहे र जगळाय ा जमळर्त नाही म्हणून घरार्त येर्ता." (इजर्त र्तीर्न रूप.... पुन्हा असोच!!!). र्तर मु द्दा काय; अगदी
या णचमण्यांन परर् णफरा रे , घराकडे अपु ल्या; जाहल्या णर्न्हीसांजा.... असं म्हणायची वेळ मार्तोश्रींवर यायची नाही.
गे े अठरा मजहने घरकोंबडा झा ो आहे. आर्ता घरबसल्या ऑजफसच्या कामाच्या पाट्या ट्ाकायच्या, नाहीर्तर 'फेबु'वर
पोस्ट् स ट्ाकायच्या...; असं असर्तां ना घराची गाणी आजण कजवर्ता, िात्याची घरघर चा ू असावी; र्तशी डोक्यार्त वािर्त
असर्तार्त... त्या आठवणींर्तल्या कजवर्तां र्त
ग ष्टी घराकणडल मी वदर्ां गडया रे ;
झालें पहा णकणर्क हें णवपरीर् सारे (केशवसुर्त) असर्तार्त.
घर थकलेले संन्यासी, हळू हळू णभंर्ही खचर्े
आईच्या ड ळ्यांमधले नक्षत्र मला आठवर्े (कवी: ग्रेस; संगीर्त: हृदयनार् मं गेशकर)
अशी आशयघन, अस्वस्र् करणारी कजवर्ता असर्ते.
णजवलगा, राणहले रे दू र घर माझे ;
पाऊल थकले, माथ्यावरचे जड झाले ओझे
(गीर्त: शां र्ता शे ळके, स्वर: आशा भोस े ) अशी अवीट् गाणी असर्तार्त.
घरार् हसरे र्ारे असर्ा
मी पाहू किाला नभाकडे (गीर्त: द जव केसकर; गाजयका: र्ता मं गेशकर)
बा गोपाळां नी भर े ल्या नां दत्या, गाित्या घराचं अजर्तशय ोभस वणनन करणारं गाणं असर्तं.
घर असावे घरासारखे नक र् नु सत्या णभंर्ी;
इथे असावा प्रे म-णजव्हाळा नक र् नु सर्ी नार्ी (कजवयत्री: जवम ज मये; संगीर्त: श्रीधर फडके)
अशी घराची यर्ार्न महर्ती वणनन करणारी गाणी असर्तार्त.
कानार्त आजण मनार्त घर के े ल्या गाण्यां र्त; मराठी गाण्यां पेक्षा जहं दी गाणीच िास्ती आहे र्त. त्यार्त
ये र्ेरा घर ये मेरा घर, णकसी क दे खना ह गर;
र् पहले आ के मााँग ले, मेरी नज़र र्ेरी नज़र... (सार् सार्) हे गाणं आहे .

ोकसंगीर्ताचा बाि े वून येणारं
मेर गाम काठा पारे , जहााँ दू ध की नणदयााँ बाहे ;
जहााँ क यल कू कू गाये, म्हारे घर अं गना न भूल ना (मं र्न) हे गाणं येर्तं.
रार् आई र् व णजनके घर थे, व घर क गए स गए;
रार् आई र् हम जैसे आवारा, णफर णनकले राह ं में और ख गये (र्तेिाब) हे वाहव े ल्या, जनरुद्देश, ट्पोरी जदवसां र्त ं गाणं येर्तं.
'अजभने त्री' स्त्रिर्ता पाट्ी साठी पाजह े ल्या र्तद्दन व्यावसाजयक जसने मार्त ं
ल ग जहां पर रहर्े हैं , उस जगह क व घर कहर्े हैं ;
हम इस घर में रहर्े हैं , इसे प्यार का मंणदर कहर्े हैं (यार का मं जदर) हे गाणं आि इर्तक्या वर्ाां नीं सुद्धा आठवर्त असर्तं.
काका आजण अम्माचं
णकसका महल है , णकसका ये घर है ;
लगर्ा है ये क ई सपना सजना,
प्रे मनगर है ये अपना...(प्रेमनगर)
पुढे आ े ल्या कवळ्या नायक-नाजयकां च्या िोड्यां पुढे काका आजण अम्मा अगदीच र्ोराड (खरं र्तर िून) जदसायचे.... पण आपण
चा वून घ्यायचो! काळी पां ढरी जमशी ाव े ा, पण र्तरीही अजर्तशय रुबाबदार जदसणारा,
मेरे घर आई, मेरे घर आई; एक नन्ही परी,
एक नन्ही परी; चााँदनी के हसीन रथ पे सवार…. (कभी कभी)
गाणं त्याच्यावर नस ं ; र्तरीही भाव खाऊन िाणारा अजमर्ताभ “कौन है अंिु?” म्हणर्त यायचा. ‘
दे ख मैंने दे खा है ये इक सपना;
फूल ं के िहर में है घर अपना ( व्ह स्टोरी)
म्हणर्त बंट्ी आजण जपंकी येर्तार्त.

घर आजा परदे सी र्ेरा दे स बु लाए रे
भूलने वाले हमक र्ेरी. याद सर्ाए रे (DDLJ)
जमनव्हान जर्एट्रमध्ये िास्त आठवडे हाऊसफुल्ल चा ू न 'शो े ' ा मागे ट्ाक े ल्या ‘जद वा े दु ल्हजनया
जसने मार्त ं गाणं आठवर्तं. त्याचबरोबर पंिाबी ठे का घेऊन आ े ं हे दु सरं गाणं आठवर्तं.
ओ घर आजा परदे सी. णक र्ेरी-मेरी एक णजंदडी.. (गदर - एक प्रेमकर्ा)
नव्या गाण्यां पैकी खू प आवड े ं , अजर्तशय अ वार अस े ं गाणं आठवर्तं.
घर से णनकलर्े ही, कुछ दू र चलर्े ही;
रस्ते में है उसका घर (पापा कहर्ते हैं )
...... आजण मग काळ्या-पां ढऱ्या पडद्याच्या जदवसां र्त ी गाणी आठवाय ा
घर आया मेरा परदे सी; प्यास बु झी मेरी अखखयन की (आवारा)….

े िायेंगे’

ागर्तार्त.

एव्हरग्रीन दे व आनं द आजण Ugly Duckling म्हणून सुरुवार्तीच्या जदवसां र्त जहणव ी गे े ी सदाबहार नू र्तन यां चं
अजविरणीय गाणं
र्ेरे घर के सामने इक घर बनाऊंगा,
र्ेरे घर के सामने दु णनया बसाऊंगा (र्तेरे घर के सामने) या गाण्यार्त ा अवखळ, जडवाळ नू र्तनचा अजभनय र्तर केवळ
शब्दार्तीर्त आहे ..... पानं च्या पानं ज जह ी गे ी आहे र्त त्यावर!
खू प पूवी कधीर्तरी ऐक े ल्या गाण्यां पैकी
घर घर में णदवाली है , मेरे घर में अं धेरा (जकिर्त)
आजण
छ टा सा घर ह गा बादल ं की छााँव में;
आिा दीवानी मन में बं सुरी बजाये (नौकरी)
आजण
घर आजा णघर आये बदरा सााँवररया
म रा णजया धक धक रे चमके णबजुररया (छोट्े नवाब)
अशी गाणी चुकून आठवून िार्तार्त.
आठवणींर्त ं घर upgrade के ं की झा े ल्या बंगल्याची
असावा सुंदर चॉकलेटचा बं गला
इर्पासूनची गाणी आठवाय ा सुरुवार्त होर्ते.
मग त्यार्त इक बं गला बने न्यारा म्हणर्त कुंदन ा सैग येर्तार्त;
ज मैं ह र्ी राजा र् री दु ल्हणनया म्हणर्त 'ठु मक रहर्ी राजा र् रे बं गले पे '
ठु मकणारी नज नी ियवंर्त येर्ते.
…. आजण र्तेच घर downgrade के ं की झा े ल्या झोपडीर्त;
भूमीवरी पडावे , र्ाऱयांकडे पाहावे ,
प्रभुनाम णनत्य गावे , या झ पडीर् माझ्या
असं संर्त र्तुकडोिी महारािां सारखं भस्त्रक्तरं गार्त रं गायचं; जकंवा
त्या णर्थे पलीकडे णर्कडे ,
माणझया णप्रयेचे झ पडे
म्हणर्त गजदमां च्या शब्दां र्त प्रेमरं गार्त रं गायचं.
जव. वा. ज हून गे े ‘कुणी घर दे र्ता का घर? एका र्तुफाना ा कुणी घर दे र्ता का? एक र्तुफान जभं र्तीवाचून, छपरावाचून,
माणसाच्या मायेवाचून, दे वाच्या दयेवाचून िं ग ािं ग ार्त जहं डर्तय. जिर्ून कुणी उठवणार नाही अशी एक िागा धुंडर्तय.
कुणी घर दे र्ता का घर?’

सध्या करोना (अव)कृपेमुळे ‘र्ोडं घराबाहे र पडू द्या र्तर....!' असं म्हणायची वेळ आ ीये.

-- संजय मेहेंदळे

वणकलाचं काटं
२० व्या आजण २१ व्या शर्तकार्ती जशक्षण-प्रणा ीमध्ये
िमीन-अिानचे अंर्तर आहे . सवन िगामध्येच ही
पररस्त्रस्र्र्ती आहे . माझे जशक्षण र्ता ुक्यार्ती जिल्हापररर्द शाळे र्त झा े. वेगवेगळ्या जवर्यार्ती जशक्षक
आपापल्या जवर्यार्त र्तज्ञ िरी नस े, र्तरी त्यां ची
जशकवण्याची धाट्णी प्रभाजवर्त करणारी असे.
आपल्या ा िे ज्ञार्त आहे र्ते जवद्यार्थ्ाां च्या गळी
उर्तरजवण्यार्त त्यां चा हार्तखंडा असायचा. नवव्या इयर्तेर्त
असर्तां ना जवज्ञान जवर्यार्त मानवी शरीर रचने जवर्यी
काही पाठ होर्ते, त्यार्त अस्र्ीसंस्र्ा, रक्ताजभसरण संस्र्ा,
पचनसंस्र्ा, मज्जासंस्र्ा याजवर्याची त्रोट्क माजहर्ती
पाठां मध्ये समाजवष्ट् होर्ती.
आमचे जवज्ञानाचे जशक्षक शरीर-शािार्त िरा िास्तीची माजहर्ती ठे वणाऱ्यां पैकी होर्ते. एक पाठ चार-चार जदवस घोट्ू न घोट्ू न जशकवायचे.
जवद्यार्थ्ाां ना आवश्यकर्तेपेक्षा जकर्ती र्तरी अजधक माजहर्ती र्ते वगान र्त सां गर्त. शरीरशाि जशकजवर्ताना त्यां नी जवद्यार्थ्ाां ना बरीच माजहर्ती
उप ब्ध करून जद ी होर्ती. जवर्य जशकजवर्ताना एक वेळ र्ते असेही म्हणा े की बेडकाच्या अंर्तगनर्त शरीररचने र्त आजण मानवाच्या अंर्तगनर्त
शरीररचने र्त बरे च साम्य आहे. त्यां नी वगान र्ती मु ां ना आश्वासनही जद े होर्ते की र्ते त्यां ना बेडकाचे जडसेक्शन म्हणिे जिवंर्त बेडकाची
अंर्तगनर्त शरीर रचना प्रयोगशाळे र्त दाखवर्ती . त्याकरर्ता त्यां नी दोन-र्तीन धीट् अस े ल्या जवद्यार्थ्ाां ना मोठे बेडूक पकडून आणाय ा
सां जगर्त े .
त्या जधट्ु कल्या जवद्यार्थ्ाां नी काही जदवसार्तच खरोखर काही भ े मोठे बेडूक पकडून आण े. परं र्तु दु सऱ्या काही जवद्यार्थ्ाां नी बेडकाच्या
जवर्ारी मू त्राचा माणसा ा स्पशन झाल्यास अपाय होर्तो असे सां जगर्त े. त्या जधट्ु कल्या जवद्यार्थ्ाां नी मोठ्या कष्ट्ाने पकड े े बेडूक पुन्हा
पाण्याच्या डबक्यार्त सोडून जद े . जवज्ञानाच्या जशक्षकां ना िे व्हा हे कळ े र्तेव्हा त्यां ना जवद्यार्थ्ाां च्या अज्ञानाजवर्यी वाईट् वाट् े . त्या
बेडकाचे मू त्र मुळी जवर्ारी जकंवा अपायकारक नसर्तेच असे सां गून पुन्हा बेडूक पकडून आणाय ा सां जगर्त े! यावेळी मात्र त्या जवद्यार्थ्ाां ना
बेडूक पकडून आणण्यार्त यश आ े नाही.

माझा एक जिव ग जमत्र सुधाकर हा वगान र्त अत्यंर्त हशार जवद्यार्ी होर्ता. त्याचे सामान्यज्ञान आजण वाचन अफाट् होर्ते. जवज्ञान आजण गजणर्त
त्याचे आवडर्ते जवर्य. जिज्ञासू वृत्तीच्या सुधाकरने म ा गाठ े आजण र्ते म ा म्हणा ा, "म ा बेडकाची आं र्तररचना कशी असर्ते हे
पाहण्याची फार इच्छा आहे , आपण दोघे जमळू न र्तुझ्या ररकाम्या खो ीर्त बेडकाचे जडसेक्शन करू." मी त्या ा होकार जद ा आजण
आमची बेडकाचे जडसेक्शन करण्याची मोहीम सुरु झा ी. सवन आवश्यक वस्तूं ची िमवािमव केल्यानं र्तरच शाळे िवळच्या पावसाचे
पाणी साच े ल्या डबक्यार्तून बेडूक आणून त्याचे जडसेक्शन करायचे ठर े .
जडसेक्शन करर्ता ागणार ाकडी बोडन माझ्याकडे होर्ताच, ज्याची साईझ १४" x १४" होर्ती. बोडन मिबूर्त व त्यार्त स्त्रखळे सहि घुसर्ती
असा होर्ता. त्याची िाडीही बऱ्यापैकी होर्ती. रजववारी जडसेक्शन करायचे ठर े. घरी कोणा ाही ही बार्तमी सां गणे शक्य नव्हर्ते, कारण
त्या ा जवरोध झा ा असर्ता. सकाळीच आम्ही दोघे-जर्तघे शाळे कडे गे ो. मोठ्या प्रयासाने एक मध्यम आकाराचा परं र्तु पूणन वाढ झा े ा
बेडूक पकड ा आजण त्याच्या पाया ा दोरी बां धून माझ्या खो ीिवळच्या जहरवळीवर त्या ा सोड े. दोरीचे दु सर ट्ोक एका पक्क्या
जठकाणा ा बां धून ठे व े. दु पारपयांर्त बेडूक बरे च सुस्त झा े होर्ते. जडसेक्शन करण्यापूवी बेडका ा बेशुद्ध करणे आवश्यक होर्ते.
सुधाकरच्या मनार्त बेडका ा बेशुद्ध करायची योिना होर्ती. त्याने र्ोडा र्तंबाखू घेर्त ा, र्तो पाण्यार्त ट्ाकून र्ते जमश्रण चां ग े उकळू न
घेर्त े आजण र्ं ड के े. मग बेडकां च्या र्तोंडार्त कार्तर घा ून र्ती कार्तर बोट्ां नी उघड ी, त्याबरोबर बेडकाचे र्तोंड जवनासायास उघड े
गे े , पेनमध्ये शाई भरण्याच्या डरॉपरने र्तंबाखू चे भरपूर जमश्रण बेडका ा पाि े . बेडूक िोरिोरार्त उड्या मारू ाग ा, पण दहा-पंधरा
जमजनट्ार्त पोट्ार्त र्तंबाखू चे जमश्रण गेल्यामु ळे शां र्त झा ा. र्ोडा वेळ िाऊ जदल्यानं र्तर बेडका ा ाकडी बोडन वर झोपव े. बेडूक जनपजचर्त
पडून होर्ता त्याचे चार पाय फै ावून त्यां ना ट्ोकदार जपनां नी बोडान वर घट्ट के े. बेडकाचे पोट् आकाशाकडे व पाठ बोडान वर असल्यामु ळे
जडसेक्शन करण्यास सोपे होर्ते. बेडकाचे हृदय धडधडर्त असल्यामु ळे त्याच्या पोट्ाचा भाग वरखा ी होर्त होर्ता.

स्वच्छ के े ी दाढीची कार्तर सुधाकरने हार्तार्त धर ी, मी बेडकाचे जढ े अस े े पोट्ावरी कार्तडे जचमट्ीर्त धर े आजण सुधाकरने
ह केच कार्तड्यामध्ये कार्तर सरकवून पोट् कापाय ा सुरवार्त के ी. कार्तर र्तीक्ष्ण असल्यामु ळे क्षणाधान र्त खा पासून बेडकाच्या
माने पयांर्तचा भाग सहि काप ा गे ा. पोट्ाच्या कार्तडी खा ी पार्तळ कार्तडीचा दु सरा र्रही सुधाकरने ी या काप ा. रक्ताचा
एक र्ें बही न गाळर्ता पोट्ावरी कार्तडीच पूणन आवरण त्याने दू र के े. आर्ती सगळे अवयव जनसगनजनयमाप्रमाणे काम करीर्त
होर्ते. त्यार्तल्या त्यार्त आकुंचन-प्रसरण पाहून आम्ही र्तर र्क्क झा ॊ. मोठी आर्तडी, हान आर्तडी, स्त्रप्लहा, फुफ्फुसे, रक्तवाजहन्या
यां ची रचना पाहून जनसगान च्या जकमयेचे आश्चयन वाट् ं. जकर्तीर्तरी वेळ आम्ही बेडकाच्या अंर्तरन चने चे पयान याने मानवाची अंर्तरन चना
पाहर्त होर्तो. र्तीन-चार र्तास जनरीक्षणार्त कसे गे े, कळ े नाही. संध्याकाळी जवज्ञान जवर्याच्या जशक्षकाकडे िाऊन त्यां ना आम्ही
आमचे जडसेक्शन दाखव े, र्ते पाहून जशक्षक उडा े च आजण म्हणा े, "एम. बी. बी. एस दु सऱ्या वर्ान ा असणारे जवद्यार्ीही एवढे
सफाईदार जडसेक्शन करू शकर्त नसावे.”
संध्याकाळपयांर्त बेडकाच्या जिवार्त िीव होर्ता. मात्र पां च सहा र्तासां नी त्याच्या हृदयाची धडधड र्ां ब ी. रात्री आम्ही बेडका ा एका
गुप्त स्र्ानी िजमनीर्त पुरून ठे व े आजण पंधरा जदवसानं र्तर र्ती िागा उकर ी, र्तेव्हा मानवाच्या अस्र्ी-संस्र्े र्त असर्तार्त र्तशा हाडां चा
सापळा आम्हा ा आढळू न आ ा.

जिज्ञासू वृत्ती असल्यास कोणा ाही ज्ञान प्राप्ती करून घेण्यार्त कुठे ही अडचण येर्त नाही.

बाळकृष्ण पाडळकर

ट्र ॉय, जमजशगन
(सदर उर्तारा "वजक ाचं काट्ां " या आगामी आत्मचररत्रार्ती आहे .)

Prabhakar Patil

Janhavi & Vikrant
Patwardhan

Depression
Depression is growing at an alarming rate in our society.
Each one of us has dealt with this at some time in our lives
or with our friends and family. It is very important that we
recognize it and seek help.
It happens most often between the ages of 18-25,
although depression can start in kids too. There are so
many reasons that a person may be depressed, such as
stress, overworking, abuse, grief, low income, some
prescription drugs, medical issues, alcohol and drug use, or
family history.
It is more common in women than men as many of them
have left their friends and family back home and find
themselves lonely, lack social support, or some of them
have language barriers, can’t drive, or there is abuse at
home. There is also some sociocultural stigma to talk
about depression. Some may have quit their jobs; some
can’t pursue their careers. Often they have to do
household chores and manage sick family members and
family which can become overwhelming.
How do we recognize depression?
* feels worthless
* the person will be sleeping more
* is irritable
* fixated on past and worried about things
* absent from work/ school
* loss of sexual desire

* is angry
* has gained or lost weight
* is always tired
* has aches and pains all over
* is eating a lot or not eating at all

If these patients are not treated
•they can start having problems at work / school
•they start using drugs and start using alcohol
•become socially isolated
•they start having heart disease, diabetes, hypertension, fibromyalgia
•some may even commit suicide
Different kinds of depression
•Major depression—most common
•Bipolar—where the person can be depressed and sometimes manic
•Seasonal depression—some people feel depressed in winter
•Post-partum—after delivery

How can we prevent depression?


















Make sure after a good night sleep you get up every morning at the same time
Exercise regularly (morning is better), do yoga
Meditate
If you believe, do some prayers
Eat healthy—more fruits and veggies, more nuts, and less sugars, no processed fruits
Decrease use of social media
Taking on a new hobby
Have fun times
Stay away from people who make you feel depressed and take advantage of you—instead
surround yourself with people who make you feel good and special
Don’t over commit yourself
Let it go
Decrease alcohol intake
Keep a positive attitude
Do volunteering
Think about what you are grateful for every night
Keep positive notes (e.g., “I will be productive”)
Reach out to your support system and therapist or a good friend and family

Over the counter stuff you may want to try
* Take vitamin D daily
* Lavender oil

* Omega-3 fatty acids
* St. John's wort

* Magnesium

If you are still depressed, see your primary care doctor
Your doctor will screen you with a PHQ2 or PHQ9 questionnaire.
Your doctor will do blood work to rule out other causes of depression, then start you on
medication and see you in 4 weeks.
If you are prescribed meds, take them daily. There are a lot of medications to help combat
depression nowadays—they are called SSRI, SNRI, or atypical drugs. Some of the common ones
are Prozac, Lexapro, Zoloft, Wellbutrin, venlafaxine. Most medications take about 2 - 4 weeks to
reach an adequate level in blood and most medicines are given for 6 months at least. If you have
had a relapse, then it may be given longer or continued indefinitely. A few patients may even
need to be hospitalized till they start feeling better.
Psychotherapy can help too, though the combined approach with psychotherapy and medication
works the best for most patients.
I always tell my patients to remember to take care of yourself first and that you are not alone.
We are all here to help you get better.

Dr. Varsha Revankar, MD

सवादेव नमस्कारम् केिवं प्रणर्गच्छणर् ॥
गणपर्ती बाप्पा... आप ं सवाां चं ाडकं आजण आराध्य दै वर्त…!! १४
जवद्या आजण ६४ क ां चा अजधष्ठार्ता, जवघ्नहर्तान !! चां ग ी बुद्धी, सुखी
आजण समृद्ध आयुष्य जमळावं म्हणून आपण त्याची पूिा करर्तो पण
त्याही प ीकडे िाऊन गणपर्तीचं महत्त्व आपण िाणण्याचा प्रयत्न
करूया!
महर्ी वेद व्यास यां नी िे व्हा गीर्ता ज हाय ा घेर्त ी र्तेव्हा हे मोठं
अवघड काम करण्यासाठी त्यां नी गणपर्तीची जनवड के ी.
गणपर्तीने र्ती समिू न ज जह ी पाजहिे अशी त्यां ची अट् होर्ती. पूणनर्तम,
पुरुर्ोत्तम अश्या परब्रह्माचे, श्रीकृष्णाचे संपूणन मानव िार्ती ा संदेश
दे णारे काव्य कज युगार्ती मानवी बुद्धी ा कळे अश्या भार्े र्त
गीर्तेच्या रूपाने ज जहणे ही सोपी गोष्ट् नव्हर्ती. र्ती गणपर्तीने
जवनासायास पूणन के ी. त्यावरून त्याचे श्रे ष्ठत्व जसद्ध होर्ते. या
अ ौजकक जनजमन र्तीसाठी गणपर्तीचे आपण कायम ऋणी राहू.
आपल्याकडे ३३ कोट्ी दे व, प्रत्येकाचं वैजशष्ट्य वेगळं ! पण खरा दे व,
परब्रह्म (Supreme Power) हा एकच आहे . बाकी सवन दे वर्ता
(Celestial Gods) आहे र्त. आपण कोणत्याही इष्ट्दे वाचे पूिन करू
शकर्तो. पण गीर्तेर्त भगवंर्तां नी सां जगर्त े त्याप्रमाणे कोणत्याही दे वास
र्तुम्ही पूिा र्तरी र्तो म ाच येऊन जमळर्तो. या संदभान र्ती एक संस्कृर्त
श्लोक खू प काही सां गून िार्तो.

आकाशार्त् पजर्तर्तं र्तोयं यर्ा गच्छजर्त सागरम् ।
सवनदेव नमस्कारम् केशवं प्रजर्तगच्छजर्त ॥
आकाशार्तून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी िसे सागरा ाच िाऊन जमळर्ते र्तसेच कोणत्याही दे वा ा के े ा नमस्कार शे वट्ी
केशवा ाच िाऊन पोचर्तो. केशव, माधव, कान्हा, श्रीकृष्ण अश्या अने क नावाने ओळख ा िाणारा हा सगुण
साकार परब्रह्माचा अवर्तार! काय आहे याचे महत्त्व? याच उत्सु कर्तेपोट्ी मी गेल्या वर्ी MMD च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे मं जिरीकडे
सोपजवल्यानं र्तर अध्यास्त्रत्मक वाचनास सुरुवार्त के ी. पँडेजमकची संधी साधून गीर्ता, ज्ञाने श्वरी, दासबोध, प्रेमरस जसद्धां र्त,
रूपध्यान यां सारखी अनमो रत्ने वाचून नोट्् स काढल्या, lectures ऐक ी र्तेव्हा असं वाट्ाय ा ाग ं जक आपल्या संर्तां नी
५००० वर्ाां पासून मानवी िीवनाचं महत्त्व समिावून सां जगर्त ं य आजण इर्तकी वर्न आपण र्ते िाणून घेण्याचा प्रयत्नही के ा नाही.
शाळे र्त असर्ताना गीर्ता अध्याय नु सर्तेच र्तोंडपाठ के े पण त्याचा अर्न कधी कळ ाच नाही. िसे चचनमध्ये दर रजववारी bible
जशकवर्तार्त र्तसेच आपण गीर्ता का जशक ो नाही. िे वढ्या ौकर आपण जशकू र्तेवढ्या ौकर र्ते आपण िीवनार्त वापरू शकू.

काय आहे मानवी िीवनाचं रहस्य? काय होर्तं आप ं मृ त्यूनंर्तर? संपूणन मानविार्त सर्तर्त कशाच्या र्तरी मागे धावर्त असर्ते.
पररपूणन आजण जचरं र्तन आनं दासाठी! आपण पाहर्तो पैशाने काही हा आनं द जमळू शकर्त नाही. मग कुठे आहे हा जचरं र्तन आनं द?
कुणा ा जमळा ाय हा सुखी माणसाचा सदरा? संर्त कबीर, मीराबाई, र्तुकाराम, गोरा कुंभार, भक्त प्रल्हाद, अिुन न या सवाां ना हा
खजिना जिवंर्तपणीच प्राप्त झा ा. त्यां नी दे वािवळ भै जर्तक सुखाच्या मागण्या केल्या नाहीर्त र्तरीही त्यां ना जचरं र्तन आनं दाचा ठे वा
जमळा ा. भीमसेन िोशीन
ं ी गाय े ल्या अभं गार्त म्हट् ं य “िो भिे हरी को सदा, वोही परम पद पावेगा”
गीर्तेर्त भगवंर्तां नी सां जगर्तल्याप्रमाणे दे व भाव भक्तीचा भु के ा आहे त्यामु ळे मनाने के े ी श्रद्धायुक्त भक्ती, प्रेम आजण पूणन
शरणागर्ती ही भगवंर्ता ा जप्रय आहे . जिर्तकी शु द्ध, जनष्काम आप ी भक्ती आजण पूणन शरणागर्ती र्तेवढे च प्रेम भगवंर्त आपल्या
भक्तावर करर्तो! प्रत्येक मनु ष्य कळर्त नकळर्त माझ्याच मागान वर येर्तो, हे पार्ान …!

ये यर्ा मां प्रपद्यन्ते र्तां स्तर्ै व भिाम्यहम् |
मम वत्मान नुवर्तन न्ते मनुष्या: पार्न सवनश: || (भगवर्त गीर्ता, अध्याय ४, श्लोक ११)

-- भारर्ी मेहेंदळे
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