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लेखकाां ना, चित्रकाराां ना आचि वािकाां ना सांपूिण मतस्वातांत्र्य दे ण्यात आले आहे . लेखाां तून व चित्राां तून व्यक्त झालेल्या
मताां शी सांपादक चकांवा आपि सहमत असूि असे नाही, तेंव्हा आपि हा अांक केवळ "मनोरां जनासाठी" आहे अशी
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संपादकीय

नमस्कार मंडळी ,
महाराष्ट्र हा फक्त महाराष्ट्रात राहणाऱयांचा नाही तर जगभर तो मनात घेऊन कफरणाऱया लाखो मराठी माणसांचाही
आहे . असाच एक महाराष्ट्र इर्थे सद
ुं रररत्या वसलेला आहे . २००९ साली जेव्हा volunteer म्हणून इर्थे काम केले
त्यावेळी प्रत्येक कायधक्रम आपल्याच घरी कुणाला जेवायला बोलावलं आहे अिा आवेिात असायचा. अगदी घरी
चटण्या, उसळ, भाज्या करण्यापासन
ू ते पानात वाढण्यापयंत सगळे उत्साहात. भारतातन
ू आल्यापासन
ू असे वातावरण,
असा आपलेपणा अनभ
ु वला नव्हता. मी तेव्हा शमत्ांसाठी मंडळात जाऊ लागलो. पण MMDचे इर्थले खरे स्र्थान तें व्हाच
उमगले जेव्हा गणपतीच्या कायधक्रमात भारतातन
आलेल्या आजीआजोबांच्या डोळ्यातले पाणी बघघतले! एरवी
ू
इंग्रजीतन
ू फाडफाड बोलणाऱया आपल्या नातवंडांना मराठी गाणी skit सादर करताना बघन
ू आजीआजोबा गट्रहवरले!
यानंतर मग इर्थे नाटकं (इर्थे बसवलेली, भारतातन
ू आलेली), गायन, dance (बायकोचा जीव की प्राण!) सगळ्या
कायधक्रमांमध्ये backstage, sound, lights चे काम करण्याची मजा जवळून अनभ
ु वायला शमळाली. या सगळ्या
कायधक्रमांचा आवाका वर्ाधनव
ु र्े वाढताना बघघतला. प्रत्येक वेळेस जाणकार मंडळींसोबत काम करून नवनव्या गोष्टी
शिकायला शमळाल्या आणण त्याची णझंग चढली.
मंडळाचा चढता आलेख इतका स्तत्ु य होता की इर्थे BMM चे convention लीलया पार पाडू असा आत्मववश्वास वाढला
आणण तो घनभावला गेलाही! इतक्या मोठ्या सोहळ्यात मलाही हातभार लावायला शमळाला. मी मंडळात आता
स्स्र्थरावलो होतो, गाठीिी बराच अनभ
ु व होता. त्या बळावर मी अध्यक्ष व्हावं असा आग्रह सवांनी केला, त्या आग्रहाचं
माझ्या स्वतः च्या इच्छे त रूपांतर कर्ी झालं कळलं नाही.
आर्ीच्या कायधकाररणीने, खप
ू मेहनत घेऊन, कल्पकतेने गेली २ वर्े वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे डेट्रॉईटकरांचे मनोबल
उं चावले. मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे . माझे काम आता नक्कीच सक
ु र झाले आहे . नव्या वर्ाधत नवी आव्हानं
आहे त तसे नवे मनसब
ु ेही आहे त. या वर्ी मंडळात नवीन चेहऱयांना सामील करून घ्यायचे आणण एवढी वर्े कायधरत
असलेल्या seniors च्या अनभ
ु वाच्या शिदोरीची गाठ या नव्या दमाच्या कायधकत्यांसाठी सोडायची असे पक्के ठरवले
आहे . मंडळाच्या inventory ला साचेबद्र् करणे, कायधक्रमांचं घनयोजन सक
ु र होण्यासाठी आणण नव्या चेहऱयांना
कामाचं स्वरूप पटकन कळण्यासाठी वेगवेगळ्या teams साठी templates तयार करणे असे काही बेत आहे त.
त्याशिवाय ‘उत्तररं ग’च्या सदस्यांचा सहभाग अजून वाढवणे, त्यांच्यापयंत BMM च्या उपक्रमांना व्यवस्स्र्थतपणे
पोहोचवणे आणण त्यांच्या गरजा नीट समजून घेऊन त्यांना योग्य ती मदत तातडीने करण्यासाठी आम्ही social
media वापरून खास channel तयार करणार आहोत.
आता पन्
ु हा एकदा मंडळात सहभागी होण्यासाठी ‘पन
ु ःश्च हरर ओम’ म्हणत सगळे पढ
ु े सरसावले आहेत. माझ्या
ववनंतीला मान दे ऊन शमळालेल्या volunteers च्या प्रघतसादामळ
ु े हाती घेतलेले अनेक उपक्रम आम्ही तडीस नेऊ असा
ववश्वास वाटतो.
मंडळात मारलेल्या गप्पा, आपल्या माणसांबरोबर घालवलेले क्षण, आपल
ु की आणण लगीनघाईसारखा उत्साह यामळ
ु े
माझे इर्थले घर सजते आणण माझे भावववश्व समद्
ु व आपणा सवांना लाभावा आणण आपला
ृ र् होते. असाच अनभ
सहभाग वद्
ृ चर्ंगत व्हावा हीच आिा!

आपला विश्िासू ,

मनोज पाटील
अध्यक्ष , महाराष्र मंडळ ऑफ डेरॉईट
फोन – (810)-571-1448 | ई-मेल – president@mmdet.org
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"हायककंग @ ऍपलेशिअन रे ल - ट्ररपल क्राऊन" - (तीन मुकुटांची कहािी)
२०२० मध्ये करोनाचे र्थैमान असे काही वाढलेले की, फक्त बातम्यांमध्ये आकडे बघणं हाच
उद्योग काही ट्रदवस चालला. 'आपल्या ओळखीचं कोणी अजून नाही' असं म्हणेस्तोवर वादळ
घराजवळच पोहोचले. एकेका कुटुंबातील कोणी ना कोणी लागण होऊन आजारी आहे अश्या
बातम्या येऊ लागल्या. घरातलीच अगदी जवळची व्यक्ती सोडून गेली आणण अगदीच गळून
पडलो. काहीतरी करून जीवनाची खरीखरु ी uncertainty, मानशसक, िारीररक ररत्या अनभ
ु वता
यावी असे उगाच खूप वाटू लागले.
हायककं गचा ग्रप
ु होताच आणण हवासु - ग्रँड कॅघनअनला जायचा प्लॅ नही केलेला होता त्यासाठी
प्रॅस्क्टस करणे ही गरजेचे होते. पण कोववडमळ
ु े टाळं टाळ होत होती आणण आता या र्क्क्याने
‘खाली’ जाण्यापेक्षा नवऱयाने सच
ु वले, ‘वर डोंगरावर जा, आयष्ु याचे वरून "big picture" बघन
ू
ये’.
झाले! (Where there is a will, there is a way!) एकदा काही पक्के ठरवले की रस्ते ट्रदसतातच! घनतीन अंतरु कर,
प्रिांत जावकर, िीतल सोनार (मी), सोनाली मोट्रहले, अंजु वळे , राजा सबनीस, प्रसन्न अट्रहगळीकर, मंदार पत्की अश्या
सगळ्यांनी घनतीनच्या ऍपलेशिअन ट्रे ल च्या प्रॅस्क्टस route वर जाण्याचे ठरवले. मी 'लॉस्जस्स्टक्स' प्रकारात एकदम "ढ"
असल्याने फक्त ठरवाठरवीच्या शमटींग्सना हजेरी लावत तयारी करू लागले. "आर ई आय" दक
ु ानाच्या चकरा सरु
ु
केल्या. 'अँबबयन्स' तयार केला. मग रोज एक हायककं ग ट्रे लची य-ु ट्यब
बघणे
,
पाठीवर
ब्यागे
त
दगड
भरून
४
५
मै
ल
ु
चालायला जाणे असा सपाटा सरु
ु केला. नवऱयाच्या मागे लागण्याने ४ आठवडे सतत प्रॅस्क्टस करून घेतली.
मग हळू हळू सगळ्या ग्रप
ु च्या तयारीच्या गोष्टी ऐकून एकत् प्रॅस्क्टसेस सरु
ु झाल्या, एखाद्या वेळी ८-१० मैल चालू
लागलो. आता खरी शसररअस झाले. चालणे आवडू लागले. एकमताने "Appalachian trail" वरील "Triple Crown" ह्या
sectional hike वर जायचे ठरले.
REI मर्ल्या सेल्समन लोकांनी माझ्या मोज्यांपासन
ू ते बॅगपॅक पयंत सगळं कोणतं चांगलं, कोणता बट
ू , वस्तू
माझ्यासाठी परफेक्ट असेल हे सगळं शिकवलं आणण "िीट्याल िॉनर" तयार झाल्या. सगळे इतके शसररअस झालो की
एक रात् सोनालीच्या बॅकयाडधमध्ये तंबत
ू झोपन
ू सकाळी तंबू वेळेत उचलण्याची प्रॅस्क्टस पण केली.
ऑक्टोबर १, २०२० ला सकाळी ३ गाड्या घनघाल्या, वेस्ट व्हस्जधघनया - डेलववल गावाला! घनतीन (ट्रे लवरील नाव: दाढी)
आणण इतरांनी शमळून अगदी प्रत्येक भागाची आणण ट्रदवसाची अगदी सववस्तर आणण बारीक मद्
ु द्यांसह आखणी केली
होती. वेगवेगळ्या 'गग
ु ल िीट्स' बनवल्या. AT- equipment, AT-gear, AT- plan day-by-day, Dragon tooth plan,
McAfee -Knob plan, Tinker Bell plan... असा होम-वकध सगळ्यांनी केला.
खाण्यावपण्याचे काय घ्यावे यावर अनेक चचाध झाल्या. प्रत्येकाने youtube बघन
ू , इतर माट्रहती गग
ू ल करून सार्ारण
स्वतःला परु े ल असे सगळे घेतले. बॅग पॅक जास्तीत जास्त २५ पौंडांची असावी असे ठरलेले पण वेळेवर सगळे अंदाज
चुकले, ककतीही केलं तरी माझी बॅगपॅक ३० च्या खाली जायचं नावच घेत नव्हती, िेवटी काही खाण्याचे स्जन्नस कमी
करावे लागले, २८ पयंत आणली आणण नंतर त्याचा पस्तावा झाला हे आत्ताच सांगन
ू टाकलेलं बरं . कोणी तयारी करत
असाल तर खाण्याचे जास्तीत जास्त घ्या. ते नंतर कमी होते आणण लवकर संपले तर जंगलात काही शमळत नाही.
तर प्रिांतच्या प्रिस्त गाडीत गाणी गात आणण हसत खेळत तर घनतीनच्या गाडीत ट्रम्प आणण बायडॅनच्या गरमागरम
चचाध (गरमागरम यासाठी म्हणाले कारण प्रसन्नच्या apple watch ने तर high BP ची वॉघनंगच ट्रदली की, बाबा िांत
हो!) करीत ८-९ तासांच्या प्रवासानंतर आम्ही ७ जण वेस्ट व्हस्जधघनया - डेलववल येर्थे पोहोचलो.
कोववडचा जगभर र्थयर्थयाट चालू होताच त्यामळ
ु े आम्ही सगळ्यांनी कोववडची टे स्ट करून घेतली व -ve आल्यानंतरच
घनघालो. (तें व्हा अजून vaccinations तयार नव्हती झालेली), जेवणाचे बरे चसे बरोबर घेतलेले तरी रस्त्यात एके
ं टल ब्रेकफास्ट घेतला,
ट्रठकाणी जेवन
ू रात्ी हॉटे ल वर पोहोचलो. सकाळी उठल्यावर त्या हॉटे लमर्ील “सो कॉल्ड” कॉट्रटनें
कोववडमळ
े
सगळे
रे
ड
डमे
ड
आणण
packed
स्जन्नस
होते
हे
वे
ग
ळे
सां
ग
ायला
नको.
ु
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डेलववलमर्ील ते हॉटे ल अगदी ट्रट्रपल क्राऊन ट्रे लच्या बरोबर तोंडासमोर वसलेले आहे . ट्रट्रपल क्राऊन म्हणजे तीनसरताज नावाच्या या ट्रे लवर तीन सद
ुं र पॉईंट्स आहेत घतर्थे भेट दे ऊन यायची. पट्रहला क्राऊन, "ट्रटंकर बेल" म्हणजे
डोंगरावरील एक छोटा सद
ुं र कडा, त्याहीपेक्षा उं च असा दस
ु रा मॅक-अफी नॉब म्हणजे अजून एक उं चावरील दगड.
त्यावर फोटो काढणे जगप्रशसद्र् आहे . दगडापलीकडे खोल दरी आहे हे चढताना जाणवत नाही पण लांबन
ू बाजूने फोटो
काढणाऱयाला भोवळ यावी इतका उं च पठारी दगड घतर्थे आहे . घतसरा आणण सगळ्यात अवघड असा ड्रॅगन टूर्थ नावाचा
सरताज पॉईंट. यावर पोहोचताना "आगगागा मरतो का काय मी!" असा ‘गौरव मोरें ’ चा फेमस डायलॉग सतत मारावा
लागतो (‘गौरव मोरे ’ हा महाराष्ट्राची हास्य जत्ा मर्ील अशभनेता!). बरं चढतानाच इतकी “फाटलेली” असते की इर्थून
सख
ु रूप परत उतरू कसे हा ववचार आल्याशिवाय राहत नाही पण गम्मत म्हणजे सगळे जण चारही पाय वापरून का
होईना सख
ु रूप चढतात आणण उतरतात दे खील. तेर्थील खडकांची एक खाशसयत आहे (ककं वा आमचे REI मर्ील
हायककं ग िू ची कमाल) की त्या खडकांना बट
ु ं अगदी चचकटून असतात. आपण स्पायडर मॅन आहोत की काय असेही
मनाला चाटून जाऊ िकते.
असो तर कुठे होतो आपण, ओळीने जाऊया… , डेलववलमध्ये हॉटे ल समोरील फ्री वे ओलांडून ट्रे लची सरु
ु वात असणार
होती. सकाळी चालायला सरु
ु करणार त्याआर्ी सकाळचे सद
ुं र र्ुके सेल्फी काढण्यासाठी उत्तम होते. सेल््या काढून
झाल्यावर आम्ही ट्रे लच्या तोंडािी आठवणीने बरोबर आणलेला नारळ फोडला आणण उत्साह वाढण्यासाठी आठवतील
त्या मराठमोळ्या घोर्णा करून हायककं ग सरु
ु केले. पाठीला २५-३० पौंडाचे वजन असले तरी प्रत्येकाची बॅगपॅक सार्ारण
स्वतःच्या िरीरानरू
ं उत्साह आणण २ हायककं गच्या काठ्या, पाणी असा प्रत्येकाचा अवतार आनंदात आणण
ु प होती. तड
ु ुब
उत्साहात घनघाला!
मी सरु
ु वातीला अगदी सेल्फी स्स्टक वगैरे वापरून मध्येमध्ये माट्रहती दे त ‘िट्रू टंग’ करत होते. नंतर घरी जाऊन
आपणही य-ु ट्यब
ंु र वनराई,
ू शलंक करावी अिी स्वप्न बघत घनघाले. १ तास सार्ारण सरळ सपाटीवर रस्त्यातील सद
एक छोटी नदी आणण काही पाट्या, ट्रे लचे घनयम आणण मख्
ु यत्वे एवपलेशिअन ट्रे लचा ट्रे लवरील झाडांवर काढलेला पांढरा
चौकोन (white stripe navigation साठी), बघत बघत मजेत चालन
ू झाल्यावर चढणे सरु
ु झाले. मग बॅगपॅककं गचा
खराखरु ा effect जाणवू लागला. सेल्फी स्स्टक "मरू दे घतकडे" म्हणन
जाकीटच्या
णखिात
गेली. एक डोंगर चढलो.
ू
पन्
ु हा सपाटी आल्यावर लहान मल
ु ांसारखी सैरावैरा पळून आनंदाने बॅगपॅक खाली टाकून ट्रदली आणण असंख्य फोटो
काढले. र्थोडा अशभमान वाटला स्वतःचा!

मग पन्
ु हा सरसावलो आणण पढ
ु ील चढण सरु
ु केले. काही 'पट्टीचे चालणारे ' मर्न
ू मर्न
ू श्वासाचे प्रात्यक्षक्षक दे त होते.
कोणी पाऊले किी टाकावीं हे शिकवत होते. कोणी स्ऱहदम ने कसे चालावे, काहीतरी गण
ु गण
ु त चालावे असे सगळे
सल्ले आचरणात आणत, चालणे सस
ु ह्य करण्याचे प्रयत्न चालू झाले. ४ आठवड्यांची प्रॅस्क्टस परु े िी नाही हे जाणवले.
पण तेही नसे र्थोडके वाटू लागले. तेही नसते केले तर काय हाल झाले असते, असे वाटून गेल.े
बॅगपॅक हळूहळू िरीराचा भाग बनत चालली. पाठीवरचे जड ओझे, मोमें टम आला की उलट पढ
ु े ढकलन
ू चालण्यासाठी
उपयोगी पडू लागले. आणण काही वेळा बॅगेतन
ू एकेक वस्तू सरळ फेकून द्यावी की काय असेही मनात येऊ लागले.
(पण असे काही ट्रे लवर फेकता येत नाही. शिवाय घनतीन cop असताना तर नाहीच नाही). मानशसक िक्ती
वाढवण्यासाठी लहानपणीचे लोणावळा-खंडाळा आणण चांदवडच्या घाटातील सह्याद्रीवर पळापळ करणारे ट्रदवस आठवन
ू
'समान' वायू वाढवन
ू घेऊ लागले. पायात वेग नाही आला तरी लय आली. अंजु (ट्रे लवरील नाव: फास्टर फेणे) , प्रसन्न
(ट्रे लवरील नाव: ड्रॅगन बॉय ) सारखे ट्रदग्गज केंव्हाच पढ
ु े घनघन
ू गेलेल.े मंदार (ट्रे ल वरील नाव: नट-बटर) सारखं नवीन
रक्त ३० पौंडाची पवाध न करता ड्रोन कॅमेराने मध्येमध्ये र्थांबन
ू एररयल िॉट्स आणण ववडडओ स्क्लप्स घेत मस्त मजेत
चाललेलं होतं.

6

प्रिांत (ट्रे लवरील नाव: फायर बॉय) आणण दाढी अजन
ू मागे होते, ते संर्थ
गतीने पण सलग आणण अभ्यासू वत्त
ृ ीने चालत होते. मी (ट्रे लवरील नाव:
ओवा गलध) आणण सोनाली (ट्रे ल वरील नाव: ऑऊच गलध) चालण्यात
नवनवीन बदल करत, मध्ये बॅग जड झाल्याचे गाऱहाणे करत आणण घरची
दारची सख
ु दःु खे बोलत चालत होतो. ५- ६ तासांनी जवळजवळ ८ मैल
झाल्यावर आमचे तंबू ठोकायचे ट्रठकाण आले. हुश्ि ट्रे ल वरून र्थोडेसे
उतरणीवर खाली सपाट जागा होती. काय सद
ुं र जागा शमळाली, जवळच
नदी वाहत होती. बॅगा फेकल्या आणण बाटल्या आणण कफल्टर घेऊन
नदीच्या ट्रदिेने र्ावलो. जोराचा प्रवाह असेल घतर्थे बसन
ू बाटल्यांमध्ये
कफल्टर वपळवटून घेतले.

मग
आपापले तंबू ठोकले. ‘बेअर बॉक्स’ मध्ये (अस्वलांनी आपले अन्न खाऊ नये म्हणून मोठाली लोखंडी कपाटे अश्या
.
तंबू बांर्न
ू राहण्याच्या ककं वा िेल्टर असलेल्या ट्रठकाणी बसवलेली होती) बॅगपॅक ठे वल्या आणण झोपताना लागेल ते
सामान आणण चपला /बट
ु े तंबम
ू ध्ये ठे वली आणण प्रिांतने सरु
ु केलेल्या कॅम्प-फायर पािी जाऊन बसलो. डासांची,
अंर्ाराची, र्थंडीची तमा न बाळगता, हातापायांत आलेले गोळे चोळत र्थोड्या गप्पा र्थोड्या कुरबरु ी केल्या आणण जाम
झोप आली म्हणून प्रसन्न कडे "इतर आस्न्हकं" असन
ू ही बाहे र न काढता र्थोड्या वेळात सगळे टे न्टमध्ये जाऊन
झोपलोही! टे न्टमर्न
स्लीवपं
ग
बॅ
ग्
स
फ
गवण्याच्या
आणण
फुगवलेल्या प्लास्स्टकवर लोळून होणाऱया खासखस
ू
ु
ु आवाजात
केंव्हा झोप लागली कळलेच नाही.
सकाळी पहाटे जाग आली आणण 'ट्रॉव्हेल' नावाच्या उपकरणाच्या उपयोगाची वेळ झाली. प्रातववधर्ी हा घनसगाधचा ककती
सामान्य प्रकार मनष्ु याने फारच त्ासदायक करून ठे वलाय. असो, पहाटे चा सय
ू ोदय हा सय
ू ध प्रत्यक्ष नाही ट्रदसला तरी
ककती लोभसवाणा असतो. अश्या अनेक गोष्टींचा अनभ
ु व मानव ववसरला आहे .
टे न्टकडे परत येईतो हळू हळू आपापलं उरकलेलं आणण बहुदा सगळ्यांच्या
छोट्या छोट्या िेगड्या पेटल्या होत्या. मी माझे मेडडटे िन करून घेतले,
प्रसन्न वाटले. पाणी तापले, इन्स्टं ट चहापावडरीचे वाटप झाले. नाश्ता झाला.
कोणी इन्स्टं ट नाश्ता, कोणी उपमा परतन
ू आणलेला, कोणी पॅक फूड मध्ये
गरम पाणी ओतन
ू , तर कोणी ओट्स, कोणी शसररअल्स असे सगळ्यांनी पोटभर
खाऊन घेतले आणण पढ
ु ील प्रवासाला सरु
ु वात केली. वनराईच्या ट्रहरव्यागार
डोंगरमाथयांवर छोट्याश्या पायवाटे वरून सतत चालन
ू चालन
ू पायवाट आयष्ु यच
वाटू लागली, शिवाय आजूबाजूला झाडी, गवत, अनेक प्रकारच्या वनस्पती
बघन
ू प्रसन्न वाटत होतं. खूप सारा प्राणवायू घेत, मन पढ
ु े पढ
ु े र्ाव घेऊ
लागले. कर्ी याच्याबरोबर कर्ी त्याच्याबरोबर ववचारांची अदलाबदल, काही
गोष्टींवर agree -disagree करत करत चालताना वजन ववसरायला मदत होत
होती. सगळ्या ‘करं ट अफेअर’ वर, सि
ु ांत शसंग वर ही चचाध करून झाली.
मंदारिी बोलताना तरुणांना िाळा कॉलेजात काय महत्वाचे टॉवपक असावेत
त्यावरही ट्रटप्पणी झाली.
बोलता बोलता ३-४ डोंगर चढलो -उतरलोही आणण "ट्रटक
ं र बेल" या पट्रहल्या क्राऊनपािी
पोहोचलो. ककती गोडुला पॉईंट होता तो. पन्
ु हा बॅगपॅक्स शभरकावन
ू ट्रदल्या, बट
ू काढून पाय
मोकळे केले आणण ट्रटंकर बेल च्या दगडावर लोळून घेतले. सेल्फी काढल्या आणण र्थोडे
खाऊन ही घेतले. पढ
ु े असेच घनसगाधच्या सास्न्नध्यात चालत पांढऱया चौकोनी पट्ट्यांकडे
लक्ष ठे वत, "मॅक-अफी नॉब"च्या ट्रदिेने पायपीट सरु
ु केली. डोंगरावरून अगदी उं चावरून
कडेने जातांना खाली खोलखोल दरी बघताना एकप्रकारचे ट्रदव्यत्व वाटत होते. आपण
खरोखर या र्रणीमातेच्या समोर ककत्ती वपटुकले आहोत याची आतन
ू प्रचचती येत होती.
पढ
ु चे पढ
ु े , मागचे मागे आणण मी मध्ये - अनेकदा एकटी एखाद्या दगडावर बसन
ू अर्थांग
पसरलेल्या डोंगर रांगांकडे बघत, वारं अंगावर घेत डोळे शमटून ककतीतरी वेळ बसन
ू घेत
होते. सगळं सगळं मनाच्या कॅमेरात साठवन
घ्यायचा
प्रयत्न
करत
होते
.
िब्दात
वणध
न करू
ू
िकता येणार नाही असा काही ट्रठकाणी अनभ
ु व येत होता.
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आता रात्ीं मक्
ु काम करण्यासाठी ठरवलेलं िेल्टर आले. यावेळी इतके र्थकलेलो की तंबू ठोकून झोपण्याची ताकदच
नव्हती. िेल्टर मध्ये सार्ारण ८-९ लोक झोपू िकतील इतकी जागा होती. या वेळी बरे च खाली उतरून पाणी आणायचे
होते. मी जाऊन आर्ी पाणी घेऊन आले आणण मग जेवण तयार करून वाटावाटी झाल्यावर सरळ स्लीवपंग ब्यागा
पसरवन
ू झोपीच गेलो.
पहाटे पहाटे ४ वाजता जाग आली. झोपेत र्थकवा पळून गेला होता. माझ्यासाठी मी बरोबर आणलेले ओवा-िेपा-बडीिेपआमसल
ु ाचे शमश्रण पोटासाठी मस्त काम करत होते. मग जशमनीवर ककडे वगैरे असतील म्हणून िेल्टर समोरील
बाकावर बसन
ू मी पहाटे मेडडटे िन सरु
ु केले. ‘अउम, ओम’ च्या गण
ु गण
ु ण्याने सकाळच्या साखर झोपेतील काहीजण
जागे झाले. ही पाठमोरी पांढरे जाकीट घालन
अं
र्
ारात
बाकावर
कोण
बसलीये
बघन
ू
ू आणण वरून हुम्म्म्म पण करतेय
म्हणून फायर बॉय एकदम घाबरलाच पण मग मीच आहे म्हटल्यावर खो खो हसत सट
ु ला.
सकाळी कामे उरकून नॉब च्या ट्रदिेने चढण सरु
ु केली. नॉबवर पोहोचेपयंत मात् कंबर, पाय, पाठ स्वतःचे वेगवेगळे
अस्स्तत्व दाखवू लागलेली. डोंगरांच्या वळणदार पायवाटे वरून ओझे घेऊन चालत-चालत, चालत-चालत िेवटी एकदाचे
पोहोचलो. पाय चुकून घतरका पडला तर खोल दरीतच जाऊ, अश्या दगडांच्या फटी काही ट्रठकाणी होत्या. दमल्यामळ
ु े
आणण चालन
ू चालन
ू लय आल्याने म्हणा कुठे ही चुकून वेडावाकडा पाय काही पडला नाही. नॉबवरच्या दगडावर
सरु
ु वातीला सांचगतले तसे चढत जाऊन फोटो काढून घेतले. पलीकडली दरी ककती भयंकर पसरलेली आहे ते बाजच्
ू या
दगडांवर जाऊन पाहून घेतले आणण स्वतःवरील अशभमान दण
ु ावला. वैयस्क्तक दःु ख हळूहळू र्ूसर होत होते. माझ्या
मते असेच भव्यतेत प्रत्येकाने अर्ूनमर्ून गेले पाट्रहजे. आयष्ु य हे फक्त अनभ
ु वांसाठी आहे ककं वा तो ववश्वाचा घनमाधता
आपल्या घनशमत्ताने सगळे अनभ
वतो
आणण
प्रत्ये
क
ाची
स्जतकी
बॅ
ट
री
आहे
घततक
े अनभ
ु
ु व गोळा करत असतो. आपण
प्रत्येक क्षण हा एक ट्रहरा समजून पदरी पाडून घेत जगत गेले पाट्रहजे.
नॉबवरून डोंगर उतरणी सरु
ु झाली आणण उतरणीवरील सौंदयध, उं च गवतांचे मनमरु ाद झल
ु णे, गाय-गरु ांच्या िेणाचा वास
आणण र्थंडगार वाऱयांच्या झुळुका अंगावर घेत र्थकलेलं िरीर रे टत मध्येच मटकन खाली बसन
ू घेत, पाणी संपवत
चालचाल सरु
ु होती. एका सद
ुं र ट्रहरव्यागार सपाटीवरील पायवाटे वरून चालताना िरीराने इिारा दे ऊन बघघतला. बबचारा
मंदार स्वतःकडील नट-बटर आम्हाला दे ऊन ढकलत आमची एनजी वाढवत होता. "अगदी आलंच हॉस्टे ल आता" सांगत
मदत करत होता. कसेबसे घतसऱया रात्ीच्या मक्
ु कामी हॉस्टे लवर पोहोचलो. ३ ट्रदवसांपासन
ू च्या पायवपटीनंतर आणण
डोंगरदऱयांतन
ू चालन
ू चालन
ू अंग वपचून गेल!े अत्यंत रमणीय असा पररसर असन
ू ही त्याचा आस्वाद घेता येईना पण
मग प्रत्येकाने छोट्याश्या कोपऱयातले गशलच्छ असले तरी कडक उकळत्या पाण्याचे िॉवर असलेल्या बार्थरूममध्ये
अंघोळी करून घेतल्या आणण ‘अहाहा! काय पण स्वगीय आनंद’ जाणवला. िॉवर घेऊन आपापल्या बंकबेडवर आम्ही
सामान टाकलं आणण बाहे र हॉटे लमर्ून पोटभर खाऊन घेतलं !
सकाळी उठून “ड्रॅगन टूर्थ” या घतसऱया क्राऊन वर चढाई सरु
ु केली. रात्ी झोपतांना मला फोड आले होते त्यासाठी
फस्टध -एड ककट चा पट्रहल्यांदा उपयोग केला आणण advil च्या २ गोळ्या घेऊन हातापायांची कण कण र्थांबवली.
सरु
ु वातीला सांचगतल्याप्रमाणे ड्रॅगन टूर्थला चढताना सगळ्यात अवघड वाटले. एकच काठी नेली तीही एके ट्रठकाणी मी
खालीच ठे वन
ू ट्रदली! येताना पन्
ु हा सापडली ते बरं . पण काही ट्रठकाणी सरळ १०-१० फूट चढण होती पण दगडांच्या
पकडीला तोड नव्हती. केले सर!
पण
ू ध ट्रे लवर अनेक दक्षक्षणी उच्चारात बोलणारी मंडळी
भेटली. अनेक नवनवीन व्यक्ती आणण वल्ली भेटल्या.
सगळ्यांची ट्रे लवर येण्याची घनरघनराळी कारणे ऐकून
आणखीन एक नवा लेख तयार होऊ िकतो. ड्रॅगन टूर्थला
पण
ू ध वर चढल्यावर िेवटचा- हाताच्या अंगठ्यासारखा "र्थंब" कडा फक्त (ड्रॅगन बॉय) प्रसन्न चढला. सार्ारण
२००० फूट उं च ड्रॅगन टूर्थ डोंगर उभा चढून तसाच खाली
उतरून यायला आम्हाला ५ ते ६ तास लागले. आल्यावर
पन्
ु हा आर्ीच्या दमणक
ु ीत भर पडलेली. पण आता जणू
िरीराला सवय होऊन गेली होती. उद्यापासन
पन्
ू
ु हा
परतीचा प्रवास करणे अंगावर आलेले.
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रात्ी एक दोघांनी पन्
ु हा परत चालत जाण्याऐवजी ड्राईव्ह करून जायचे ठरवले आणण आम्ही इतरांनी त्यांच्याबरोबर
जास्तीचे सामान दे ऊन टाकले. बॅगपॅक स्जतकी हलकी होईल घततकी केली. हॉस्टे ल म्हणजे एका अर्थांग पसरलेल्या
गवती सपाटीवर, िेताच्या बांर्ावरील महालवजा घराच्या मागचे एक गॅरेजसारखे घर होते. आर्ी येऊन राट्रहलेल्या
लोकांनी सह्या केलेल्या पाट्या, ट्रहप्पी लोकांच्या काही वस्तू अगदी अनेक गोष्टी ज्याचा मला काहीही र्थांगपत्ता नव्हता
अश्या अनेक गोष्टी घतर्थे बघायला शमळाल्या. घतर्थला केअर टे कर मल
ु गा ट्रे ल बॉय पण कायम "हाय" असल्यासारखा
पण गरजू मदतनीस होता. त्याला काही डॉलसध टीप म्हणून ट्रदले, त्याने रात्ी िेकोटी पेटवन
ू दे ऊन ट्रदली.
िांत झोप झाली आणण परतीच्या प्रवासाला घनघालो आता बॅगपॅक जरा कमी जड असल्याने चालणे सस
ु ह्य झाले.
प्रत्येकाला आपापली कुवत कळली होती म्हणून आणण आता रस्ता सार्ारण माट्रहतीचा होता म्हणून सगळे रमत गमत
पन्
ु हा िेल्टरला पोहोचलो. परतीचा प्रवास हा 'anxiety’' रहीत िांत मनाने झाला. आता रस्ते िोर्ण्याचे टे न्िन आणण
पोहोचण्याची घाई नव्हती. एक जोडपे पण
ू ध ट्रे ल करून आले होते. आयाधचा (मल
ु ीचा) वाढट्रदवस ववडडओ कॉल वर
त्यांच्या उपस्स्र्थतीत साजरा केला.
िेल्टरवर आणखीन एक तरुण मल
ु गा २५ मैल चालन
ू आलेला भेटला आणण त्याला वयाच्या वविीतच आयष्ु याच्या
profound अनभ
ु व घ्यायचा होता. चांगल्या कंपनीत सॉ्टवेअर इंस्जघनअर म्हणन
ू रुजू झाल्यावर लगेचच जीवनातील
रस संपल्यासारखे वाटू लागल्याने ट्रे लवर जाण्याचे त्याने ठरवले. या कॉफीप्रेमी यव
ु काला मी र्थोडे भारतीय अध्यास्त्मक
ज्ञान पाजण्याचा प्रयत्न केला. त्यानेही बबचायाधने मनोभावे ऐकून घेतल्यासारखे दाखवले. माझ्या स्वतःच्या मल
ु ांची
ककं वा पढ
ील
वपढीतील
सगळ्यां
च
ीच
र्थोड्याफार
प्रमाणात
ही
स्स्र्थती
अस
िकते
का?
हा
ववचार
डोकावला
आणण
र्थोडे
ु
ू
असहाय वाटून गेल.े पण या वपढीचे स्वतःच स्वतःचा मागध िोर्ून काढण्याच्या प्रयत्नांचे कौतक
ु ही मनापासन
ू वाटले.
तर असा परतीचा पदमागध सस
ु ह्य झाला, ड्रॅगन बॉय दप्ु पट चालन
ू हॉटे लवर पोहोचला सद्
ु र्ा! आणण आम्ही चौघेच मग
रात्ी मक्
ु कामी र्थांबन
ू नंतर ७ व्या ट्रदविी हॉटे ल वर पोहोचलो. िेवटच्या ट्रदविी केलेले "कूल ररव्हर रास््टं ग" खूप खूप
ररलॅ क्स करून गेल.े सतत ७ ट्रदवस डोंगरांवरून चालत खालची दरी बघत चालत होतो आता िांत गारव्यात नदीतून
वर मान करून दोन्ही बाजूच्या डोंगर कडा बघणे जणू र्थकव्यावरील उताराच ठरला.
एकूण सार्ारण ५००० ft. elevation चढण आणण ६५ मैल चालणे झाले.

नवऱयाचे बोल खरे ठरले, 'खाली' जायच्या ऐवजी डोंगरावर जाऊन आयष्ु याचे "बबग वपक्चर" बघणे खरं च लागू पडले.
मोठ्या मनाने, ताकदीने परतीच्या प्रवासाला डेट्रोईटकडे पन्
ु हा गाणी गात परतताना अतोनात समार्ान घेऊन येता
आले. प्रत्येकाने एकदा तरी बॅगपॅककं ग खरं च करून बघावे, अिी सट्रदछा व्यक्त करत मी ही ३ मक
ु ु टांची कहाणी सफ
ु ळ
संपण
ध
करते
!
ू

- िीतल सोनार
asheetals@gmail.com
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Book Review: “The Anarchy” by William Dalrymple
The British East India Company began with a small group of London
investors with 68,000 pounds in capital and grew to cover almost the
entire subcontinent of India. William Dalrymple, in his latest book The
Anarchy, charts the rise of the BEIC from its origins to its conquest and
domination of all India over 250 years. Throughout its tenure, the
Company looted untold quantities of gems, gold, spices, silks, and other
commodities from the country, as well as leaving a legacy of brutality
and murder the scope of which we are only starting to understand today.
The Company was also the first to develop many of the modern
communications and management practices on which businesses today
rely.
I had the privilege of reading ‘The Anarchy’ as one of the selections for a monthly book club to which I
belong. Each member takes a turn to present a book, and the group invited me to lead a discussion on
the book as well as to provide some historical context. The book club chairperson thought that as a
person of Indian origin, I might have a thoughtful perspective on Indian history. However, having grown
up in the Marathi districts of the old Hyderabad state, history was the last thing that our schoolmasters
taught us! In the 1940s and 1950s, history and education were political, as the Nizam of Hyderabad and
his cohort tried to maintain power without continued support or legitimacy from England. The British had
rewritten history once, to justify the “need” for their benevolent rule. And after Independence, especially
in the Hyderabad state, lessons in Indian resistance to the British (or of Shivaji’s resistance to the
Moghul empire) were deliberately restricted. It was ‘ANARCHY’ that introduced me to a history to which
I had never had access before.
William Dalrymple has spent his lifetime chronicling the history of India from epoch to epoch. In
previous books he has biographed the life of Zafar Shah Bahadur II, the last Moghul Emperor, as well
as narrated the tit-for-tat massacre of British soldiers at the hands of the Afghans, and the Afghans at
the hands of the British in the 1840s. For ANARCHY, the author spent 6 years burrowing through
accounting ledgers, land records, bills of sale, parliamentary testimonies, and newspaper accounts,
housed in both the Indian and British National Archives. The fruit of his efforts was resurrecting the
story of not only the BEIC, but also of the thousands of Indians who helped build the company and the
millions who were its victims.
Having secured the blessings of Queen Elizabeth of England, the first BEIC ship landed in Surat,
Gujarat on the 28th of October 1608, led by John Watts and George White. The crew of the ship
entertained dreams of establishing a trade in gold, gems, spices, and fine silks between India and the
salons and Treasuries of Europe. Watts and White drafted an accord with the Moghul Emperor Jahangir
to establish their license for trade in India. For the next 40 years the Company’s commerce grew as did
its influence over local Indian governments. The BEIC’s growth was checked for some time by
Jahangir’s son Aurangzeb, who distrusted foreigners and non-Muslims alike. The Company’s military
losses at the hands of Aurangzeb kept the Company’s expansions at bay. But with Aurangzeb’s death
in 1707 the BEIC easily played the former Emperor’s sons against each other so as to thrive in a
declining Mughal empire.
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In the midst of Moghul disarray, the Company’s ranks of ‘sepoys’ grew from 200 to 200,000 as the BEIC
hired its mercenaries out to rival kingdoms. The next stage of British expansion began with the arrival of
the newly appointed Governor General of the BEIC Robert Clive. Clive had no illusions about
moderation or proportionality and began a series of military campaigns to gain control of territory from its
Indian rulers. Defeating Siraj ud Daula, the Nawab of Bengal, at the Battle of Plassey in 1757, the BEIC
gained territorial control over all Bengal. The Company’s control over Eastern India was further
cemented by the victory at the Battle of Buxar in 1764 that expanded BEIC control beyond Bengal and
into Bihar.
Matching its control over Bengal with Bengal’s proximity to China, the BEIC updated its business plan to
enter a new industry: opium smuggling. For decades the British faced a large trade deficit with China.
The British demand for tea and other Chinese goods were not matched by reciprocal demand for British
goods by the Chinese. To even the terms of trade, the company established a monopoly over the buying
of opium in Bengal in 1773. Because opium imports to China were banned by the Emperor of China, the
BEIC smuggled their wares through the Malacca Straits and through trading posts throughout Canton
province.
The growth of trade in lucrative commodities between India and England drew the attention of other
European nations as well. France, the Netherlands, Portugal, and other nations sent their own trading
companies—accompanied by military forces—to secure territory just as the British had. Thus Clive
faced a dual challenge: expanding BEIC control beyond the boundaries of Bengal, while also fending off
challenges from foreign competitors. Challenges from other European nations never completely ceased,
and subsequent Governor Generals of the BEIC after Clive continued to face these same dual
challenges.
Robert Clive was finally relieved of his post in India in 1772 by Warren Hastings. Clive’s final years had
been as catastrophic as his early years had been successful. Gaining military control over Bengal in no
way prepared the BEIC for the responsibilities of rule over large tracts of Indian territory. While Clive
extracted tax revenues from the citizenry with impunity, he neglected the basics of governmental
administration. This neglect would haunt him as the Bengal famine arose in 1769 and lasted till 1773.
Instead of easing the impacts of famine upon the local population, Clive redoubled his brutality to the
point of whipping and hanging starving Bengalis who could not pay their taxes. Historians claim that
millions of Bengalis died as a result of the prolonged famine. Clive’s brutality and ultimate incompetence
dramatically worsened the BEIC’s financial situation as tax revenue and worker productivity fell.
Ultimately the BEIC had to petition the British government for money in order to stave off bankruptcy.
In an odd twist of fate, the British Parliament passed the Tea Act of 1773 and the Townshend Acts to
help the BEIC gain additional revenue from tea sales. These laws did not bolster the Company’s
financial situation, and instead ultimately facilitated the Boston Tea Party and the subsequent American
Revolutionary War. Were it not for the BEIC’s mis-management in Bengal, the American war for
Independence may not have gained the support it needed to finally separate America from England. As
for the BEIC, were it not for the opium trade the Company’s finances would not have survived. Clive
was recalled to India where he withstood a parliamentary impeachment inquiry only to ultimately commit
suicide in his home in 1774.
Under Clive’s replacement, Hastings, and the British Parliament, the BEIC’s management was
completely revamped. The Company’ foothold in Bengal was expanded into Orissa, Hyderabad, and
adjacent states. The Company fought and defeated the Maratha empire, the Rajputs, the Holkars, and
ultimately Tipu Sultan in 1799. In an act of pettiness, Tipu’s one-of-a-kind golden throne was
dismembered and sold piece by piece in the public market.
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After years of conflict and conquest the Company found itself in a familiar position, unable to manage the
acquired lands and again in financial distress and in need of bailout by Parliament. In 1833 Britain
revoked the BEIC’s monopoly over business in India and opened the country to other British privateers.
The Company never recovered from these losses, as well as additional losses from its disastrous
campaigns in Afghanistan in the 1840s.
The source of the Company’s strength in India was its substantial company of trained Indian troops
called sepoys. The ranks of the sepoys drew from a mixture of Hindu, Muslim, and all castes and creeds.
In 1857 the leadership of the BEIC issued their soldiers new rifles and cartridges. These new cartridges
were lubricated with beef or pig fat, and the sepoys were instructed to tear open the cartridges with their
mouths to extract the bullets and load their rifles. The objections by the soldiers were profound, and
ultimately led to the Sepoy uprising. The uprising lasted for a year and a half but was eventually put
down. However, the consequences for the BEIC were fatal. After suppressing the revolt, the British
government took direct administrative control over India and made India a formal colony. Thus ended the
British East India’s control over India, and thus began the formal control over India by the British Crown.

Dalrymple’s The Anarchy, is an exceptional piece of scholarship as well as entertainment. I imagine that
many of the documents he unearthed in his research had not been touched since the time of Clive or
Hastings. But the author’s narration of events is also entertaining and engaging. Bringing to life the lives
of men dead for 300 years is no small task. As an Indian and American, I appreciated the chance to
finally learn about a history that was never taught to me in school. Anyone who reads The Anarchy will
certainly gain from the time they invest.

- Dr.Anant Bhogaonker
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सरु कुती िार्धक्य माझे

(मलमली तारुण्य माझे तू पहाटे पांघरािे मोकळ्या केसात
माझ्या तू जीिाला गंत
ु िािे यािर आर्ाररत ...पढ
ु ील अध्याय!)
सरु कुती िार्धक्य माझे, तू मला जिळी करािे

रुपेरी संद
ु र केस तुझे मी गोड कुिाधळिािे

सख्या तज
ु दल
ु ईत माझ्या पि
ू ीची गोड आठिि यािी
मी तझ
ु ा चष्मा आिािा अन तू मम श्रत
ु ीयंत्र द्यािे
रे ! तू

मध्यरात्री मोरीकडे पळािे
अन मी मोडलेल्या झोपेमळ
ु े रागिािे

सरु कुती िार्धक्य माझे, तू मला जिळी करािे

- इरािती बािले
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With Best
Compliments from

Prabhakar
Patil
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जाट्रहरातींचं जग
Marketing चा concept जसा वाढत गेला तसा जाट्रहरातींचा व्याप पण वाढला. पव
ू ी पेपरमर्े ककं वा रे डीयोवर येणाऱया
जाट्रहराती आता टीव्ही, सेल फोन ककं वा computers वर दे खील ट्रदसायला लागल्या. एरवी टीव्हीवर ववववर् कायधक्रम
पाहताना जाट्रहरातींकडे आपण केवळ gapfillersच्या दृष्टीने पाहतो. पण आज मी एक वेगळाच उपक्रम हाती घेतला.
टीव्हीच्या मख्
ु य कायधक्रमाच्याऐवजी break मर्े येणाऱया जाट्रहरातींवर लक्ष केंट्रद्रत करायचं व त्यातील creativity वर
फोकस करायचं.
हे सवध करताना जाणवलं की ककती वैववध्य आहे या जाट्रहरातींच्या सादरीकरणात! कर्ी त्या बद्
ु र्ीवर्धक तर कर्ी
comedy,
कर्ी
सांगीघतक
भार्ेत
तर
कर्ी
अबोल
-चक्क
कोशिि
मर्ील
संजीवजयाच्या
अशभनयासारख्या.
L.I.C.ची जाट्रहरात तम्
ु ही नक्कीच पाट्रहली असेल. त्यात एक ब्रीदवाक्य
आहे , 'स्जंदगी के सार्थ भी, स्जंदगी के बाद भी'. या एका ओळीने
ग्राहकाला त्याच्या स्जवंतपणी ककं वा मरणानंतर (त्याच्या वारसदाराला)
लाभ शमळण्याची खात्ी ट्रदली आहे . तसेच वामन हरी पेठे यांची 'अनेक
वर्ांची िद्
ु र्तेची परं परा' ही ओळ ग्राहकांना सोन्यासारख्या ककमती
वस्तच
ू ी िद्
ु र्तेची हमी दे त.े
काही जाट्रहराती त्यातील musical tunes मळ
ु े लक्षात राहतात (व
एखाद्या
गाण्याप्रमाणे
गण
आवडतात!).
एखाद्या
ु गण
ु ायला
लोकगीतासारखी सार्ी tune लोकांच्या सहज लक्षात राहते (व त्यामळ
ु े
त्यातील वस्तद
ू े खील). 'वॉिींग पावडर घनरमा...., दर्
ू की सफेदी,
घनरमासे आये, रं गीन कपडासे, णखल णखल जाये.....सबकी पसंद
घनरमा...वॉिींग पावडर घनरमा..' ही अिा प्रकारची ad. अजून एखादं
उदाहरण, लक्सच्या अशभर्ेक व ऐश्वयाधवर चचत्ीत केलेल्या ad चं दे ता
येईल. त्यात ' सोन्याहून सोनसळी ' सरू
ु झालं की बघणाऱयांचे पाय
चर्थरकायला लागतात.
काही वेळा तर योग्य व्यक्तीचा योग्य ट्रठकाणी वापर करून जाहीराती दिधववल्या जातात. अर्थाधत ् या व्यक्ती म्हणजे
celebreties असल्याने प्रेक्षकांना त्या आपोआप लक्षात राहतात व त्यातील संदेि “convincing” वाटतो. सचचन
तें डूलकर वर चचत्ीत केलेल्या jaypee cement च्या adमर्े ‘अंदरसे मजबत
ू ' हे वाक्य सचचनला साजेसं आहे कारण
सचचनचा चेहरा मासम
ू व घनरागस वाटतो पण कक्रकेट खेळताना त्याची आतील strength अनेक ववक्रम घडवते.
World cup मर्े येणाऱया एका जाट्रहरातीत सचचनच्या तोंडी 'Boundaries are to be broken' वाक्य दे उन एक संदेि
ट्रदला
आहे .
सचचनने
कक्रकेटमर्े
अिा
बऱयाच
boundaries
break
करून
बरे च
ववक्रम
घडवले.
या प्रकारामर्े मोडणारी दस
ु री ad म्हणजे अशमताभजींवर चचत्ीत झालेली बबनानी शसमेन्टची. त्यात अशमतजी नस
ु ते
पडद्यावर ट्रदसले की त्या शसमें टची उं ची (गण
वत्ता)
आपल्याला
जाणवते
.
ु
डेअरीशमल्कची कॅडबरीची ad तर लहानांपासन
ू मोठ्यांपयंत सवांना भरु ळ घालते. त्यात खाणाऱयांच्या अंगावर जसे
कॅडबरीचे रे ले उतरतात तसे पहाणाऱयांच्या मनात पण शभनतात. 'Idea' मोबाईलची जाट्रहरात तर िब्दाचा अर्थधपण
ू ध
वापर करुन दाखवली जाते. ‘आईडडया जो बदल दे आपकी दघु नया' या वाक्यामर्ेच कमाल आहे . मध्यंतरी पांढऱया
वेर्ात येणाऱया 'झू झ'ू म्हणजे सवांच्या लाडक्या, हलत्या-बोलत्या animated बाहुल्या. खरं म्हणजे त्या काय
बोलतात ते अस्जबात कळत नाही पण त्यांना काय सांगायचं आहे ते त्यांच्या हालचालीवरून व हावभावावरून
समजतं. (हीच ती वोडाफोनची ad).
काही वर्ांपव
ू ी बजाज बल्बची जाट्रहरात येत असे. त्यात एक मल
ु गा येणाऱयाजाणाऱयांच्या हातात एक कागद
(जाट्रहरातीसाठीच) दे तो. बरे च जण तो कागद न बघताच फेकून दे तात ककं वा फाडून टाकतात. मग तो मल
ु गा
डोक्याचा वापर करुन, (अर्थाधत ् बजाज बल्ब वापरल्याने त्याच्या डोक्यात लख्ख प्रकाि पडतो) तोच कागद चरु गळून
दे तो. कुतह
ू ल म्हणन
ु लोकं तो कागद उलगडून बघतात व त्याचं इप्सीत साध्य होतं.
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परत परत पाट्रहली तरी कंटाळा येणार नाही अिी ad. म्हणजे आपल्या खारूताईंची kitkat ची जाहीरात. त्यात
खारूताई आपल्या वप्रयकराला गाण्यात सांगते, 'लो आज मै कहे ती हूं, I love you’. ही animated खारूताई इतकी छान
आहे की ती खोटी आहे हे सांगन
ू पण कोणाला खरं वाटणार नाही. त्यात घतचे डोळा मारणे व िेपटी हलवणे इतके
लाजवाब आहे की त्यामळ
ु े च ती बघणाऱयांना खरी वाटते.
Kitkat
वळूया.

वरुन

आठवलं,

आता

kitkat

break

घेऊन

टी.वी.

वरून

दस
ू ऱया

जाट्रहरातींकडे

एकदा मी वतधमानपत् चाळत असताना पाट्रहलं तर पट्रहलं पान (मध्यभागी 2 ओळी सोडून) कोरं होतं. प्रर्थम मला
वाटलं, काहीतरी गडबड आहे . पण त्या ओळींवर नजर कफरवली तर , 'This is like insurance. Though it is there, it is as
good as not being there’. असं वाचायला शमळालं. त्याच्या वेगळे पणामळ
ु े माझं लक्ष त्याकडे गेल.ं तर अिा 'हटके'
जाट्रहराती बरं च काही सांगन
जातात.
ू
एका पेट्रोलपंपावर उभी असताना माझं लक्ष एका पोस्टरकडे गेल.ं त्यावर शलट्रहलं होतं, 'Thank you for not using your
vodafone mobile here’. आहे की नाही, एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचं कौिल्य! म्हणजे vodafone वापरायला
तर सांचगतलाच पण पेट्रोलपंपावर मोबाईल फोनचा उपयोग टाळा हे पण सच
ु वलं....
हल्ली आपली मॉलमर्े तर आपली खरे दी असतेच. घतर्थे बरे च वेळा
एखाद्या वस्तव
ू र दस
ू री वस्तू फ्री असते. हा सवधसामान्य जनतेला
आकर्धण्याचा प्रकार. २५-३० रू.च्या भाजीवर जिी कोचर्थंबीर शमरची फ्री,
तसलाच हा प्रकार. मॉलची गोष्ट घनघाली त्यावरून आणखी एच मजेदार
ककस्सा आठवला. एकदा घतर्थे window shopping करत असताना मी
liquor section च्या जवळ पोचले. सहज एका छोट्या पाटीकडे माझं लक्ष
गेल.ं त्यावर शलहीलं होतं, ‘Liquor is not the answer for every problem’.
या वाक्याखाली वववेकानंदांचा फोटो होता. मी एकदम चक्रावले. अिा
ट्रठकाणी वववेकानंदांसारख्या ववभत
ं ? शिवाय हे तर antiू ीचा काय संबर्
liquor statement होतं! हे कसं िक्य आहे ? असा ववचार माझ्या मनात
आला. परत परत
मी ते वाक्य वाचत राहीले. वाटलं, वाचताना
माझंच काही चुकत असेल....पण अचानक माझं लक्ष त्या फोटोखाली
गेल.ं तर घतर्थे अजून एक वाक्य आढळलं. (म्हणजे अजून ही जाहीरात
संपली नव्हती तर!) मी त्यावर नजर कफरवली. 'If you take one peg of
liquor daily, problem will not arise'. आणण त्या खाली ववजय माल्याचा
फोटो.
आता माझ्या डोक्यात लख्ख प्रकाि पडला. वववेकानंदांच्या ववचारांवर
मात करून ववजय माल्याने आपल्या ववचारांचा ठसा उमटवण्याचा हा
आर्ुघनक marketing concept चा प्रयोग (खरं तर हा अववचारच
म्हणायला हवा!) केला होता.

रशसक वाचक हो, अजून या ववर्यी शलहायले बसले तर बरं च काही
सच
ु ेल. पण आता बराच वेळ झालाय. Kitkat break तो बनता है . हीच ती
वेळ व हाच तो क्षण, स्जर्थे आता र्थांबायला हवं. परत भेटू. नवीन
ववर्यावर काही सच
ु तंय का ते बघते.

- िसर्
ु ा टाकळकर
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कृष्िाबाई उत्सि - िाई
संर्थ वाहते कृष्णामाई
तीरावरल्या सख
ु दःु खाची जाणीव घतजला नाही
संर्थ वाहते कृष्णामाई..........
‘संर्थ वाहते कृष्णामाई’ ह्या चचत्पटातील सर्
ु ीर फडके यांनी स्वरबद्र् केलेले हे गाणे परवा अचानक कानावर पडले
आणण वाई आणण कृष्णामाईच्या असंख्य आठवणी जाग्या झाल्या. माझ्या बालपणीच्या आठवणी. माझा जन्म वाईचा.
माझे आई - बाबा दोघेही तेव्हा नोकरी घनशमत्त वाई मध्ये राहत होते. वाईचे कृष्णा नदीवरचे घाट, सगळ्यांचा लाडका
ढोल्या गणपती, माझी िाळा, जुना पल
ू , खामकर स्वीट होम मर्ली शमठाई, मेणवली, र्ोम र्रण … अिी आजूबाजूची
ट्रठकाणे सगळं सगळं आठवले. आणण ह्या सगळ्यात प्रकर्ाधने आठवण झाली ती "कृष्णाबाई उत्सवाची ".
वाई हे सह्याद्रीच्या कुिीत व कृष्णा नदीच्या काठी वसलेले सातारा स्जल्ह्यातील तालक्
ु याचे ट्रठकाण. ह्याला ‘दक्षक्षण
कािी’ म्हटले जाते. इघतहासाचा सग
ं आणण कलेचं सास्त्वक स्पिध असणारे गाव. इर्थल्या दे वळांची शिखरे आणण
ु र्
प्रिस्त वास्तू आजदे खील आपल्याला इर्थल्या पेिवाई वैभवाची जाणीव करून दे तात. कािी - ववश्वेश्वराचे मंट्रदर,
तेर्थील ट्रदपमाळ, भव्य सभामंडप हे सगळं इर्थे ट्रदमाखात उभे आहे . संस्कृती आणण ज्ञान ह्याची अनोखी सांगड
असलेले वाई. तकधतीर्थध लक्ष्मणिास्त्ी जोिी यांनी तर वाईचे नाव ववश्वकोिाच्या माध्यमातन
ू जगाच्या नकाश्यावर
कोरले. ह्या ववश्वकोिामध्ये ककत्येक हजारो हस्तशलणखते आजही जतन केली आहे त. अिा ह्या वाईच्या सांस्कृघतक
जीवनाची प्रमख
ु ओळख म्हणजेच "कृष्णाबाई उत्सव”.
कृष्णाबाई उत्सवाची सरु
ु वात किी झाली ह्याची एक आख्याघयका आहे . १६५९ मध्ये जेव्हा छत्पती शिवाजी
महाराजांनी अफझल खानाचा वर् करण्याचा कट रचला. ह्यासाठीच खानाला प्रतापगडावर येण्याचा सांगावा र्ाडण्यात
आला. ह्या कायाधत स्वराज्याला यि शमळावे म्हणून वाईच्या िेंडे िास्त्ींनी मत
ू ध रूपात असलेल्या कृष्णा नदी म्हणजे
"कृष्णाबाई" ला साकडे घातले. अखेरीच महाराजांनी अफझलखानाचा वर् केलाच, आणण हा इघतहास आपण सवध
जाणतोच. ह्या ववजयाचा आनंद म्हणून कृष्णाबाई उत्सवाची सरु वात झाली असे सांचगतले जाते .
वाईमध्ये कृष्णा नदीला एकूण ७ घाट. त्यांची नावे
रामडोह आळी, आणण भीमकंु ड आळी अिी आहे त.

गंगापरु ी, मर्ली आळी, र्मधपरु ी, गणपती आळी, ब्राह्मणिाही,

सार्ारण जानेवारी ते माचध ह्या दरम्यान हा उत्सव साजरा होतो. प्रत्येक
घाटावर हा उत्सव सार्ारण चार ते आठ ट्रदवस चालतो. उत्सवाच्या सरु
ु वातीला
कृष्णाबाईच्या मत
ू ीची ढोल-तािा-लेझीम च्या गजरात शमरवणूक काढली जाते.
त्याला "छबबना" असे म्हणतात.
उत्सवासाठी बांर्ला जाणारा भव्य सभामंडप, त्यात असणारी मोठी - जन
ु ी
झुंबरे , हे सगळं च खूप ववलोभनीय असते. उत्सवादरम्यान खूप वेगवेगळ्या
प्रकारचे सांस्कृघतक कायधक्रम सादर केले जातात. नाटक , कीतधन , भावगीत
,िास्त्ीय संगीत अश्या अनेक कायधक्रमाची रे लचेल असते. अनेक
प्रशसद्र् कलाकार इर्थे आपली कला सादर करतात. अनेक नामवंत लोकांची
इर्थे व्याखाने होतात. कर्था, काव्य, संगीत अश्या सवधच कलांनी रशसकांची मने
तप्ृ त होतात.
एखाद्या संध्यकाळी मंडपामध्येच बायकांनी केलेले मोठ्या
प्रमाणातले हळदी-कंु कू हे दे खील ह्या उत्सवाचे अजन
ू एक वैशिष्ठ्य .

.
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ह्या उत्सवात तयार होणाऱया महाप्रसादाची चव तर अमत
ृ ाहून गोड़. मी लहानपणी आईबाबांबरोबर ब्राह्मणिाहीच्या
घाटावर साजरा होणाऱया उत्सवात जात असे. मला आठवणारा घतर्थला महाप्रसाद म्हणजे गव्हाची खीर आणण आमटी
भात. त्या णखरीची चव आज दे खील स्जभेवर रें गाळते. उत्सवात पंक्तीच्या पंक्ती जेवणावळी होत असत. ककत्येक
लोक इर्थे अन्न वाढण्याची सेवा करत असत, आम्हा मल
ु ांना पण पाणी वाढण्याचे काम ट्रदले जाई. पत्ावळी आणण
द्रोणामर्ून अन्न वाढले जाई. एक त्यावेळची खास आठवण म्हणजे आम्ही मल
शमत्ु ांनी नदीकाठी बसन
ू
मैबत्णीनं सोबत खाल्लेली प्रसादाची खीर!
कालांतराने बाबांच्या बदलीमळ
ु े आम्ही साताऱयाला मक्
ु काम हलवला. पण उत्सवासाठी वाईला जाणे- येणे चालू
राट्रहले. एखाद्या वर्ी जाऊ िकलोच नाही तर प्रसादाची आमटी आणण खीर घरी नक्की येई. माझ्या मल
ु ाच्या
जन्मानंतर एकदा उत्सवाला जाण्याचा योग आला. माझा मल
ु गा सार्ारण तेव्हा २- २.५ वर्ांचा होता. र्थोडी सेवा
म्हणून मी ट्रह पंक्ती मध्ये वाढायला गेले आणण हा दे खील माझ्याबरोबर पंक्ती मध्ये कफरत होता. मी दे खील
लहानपणी बाबांबरोबर अिीच पंक्तीत कफरत असे, हे ऐकले होते! त्याला तसं बघन
ू बाबांच्या चेहऱयावरील भाव खप
ू
काही बोलन
ू गेल.े पढ
ु च्या वपढीकडे आपण काहीतरी चांगलं दे ऊ करतोय असा मला ववश्वास वाटला. खरं तर आता
इर्थे अमेररकेत राहून ह्या सगळ्याची आठवण प्रकर्ाधने होते. मग तश्याच पद्र्तीने खीर करण्याचा प्रयत्न करते पण
तरीही ती चव नाहीच .... पण परत भारतात गेलो की मल
ु ांना घेऊन उत्सवाला जाण्याची इच्छा आहे . घतर्थल्या
मातीिी, कृष्णामाईच्या पाण्यािी अजूनही नाळ जोडलेली आहे हे च खरं ....
कृष्णाबाईच्या आरती मर्ल्या ह्या काही ओळी , तम
ु च्या सगळ्यांसाठी..
सख
ु सररते गण
ु भररतें दरु रतें घनवारी | घनत्संगा भवभंगा चचत्तगंगा तारी

||

श्रीकृष्णे अवतार जलवेि र्ारी | जलमय दे हे घनमधल साक्षात हरी ||
जयदे वी जयदे वी जय माय कृष्णे | आलो तस्ु जया उदरे घनरसी मम तष्ृ णे

...............

कृष्णाबाई महाराज कक जय................

- स्नेहा नाफड - विपट
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कृतज्ञ मी

किाला उद्याची बात

ननमाधता तू
या सष्ृ टीचा
रक्षिकताध
अणखल जगताचा.

किाला उद्याची बात
म्हितो पतंग आकािात
मुक्त मोकळे उडेन जोिर
पडत नाही गोते खात

फुलविलेस तू
माझे अंगि
जीिन केले
हे नंदनिन...

किाला उद्याची बात
म्हिते समईमर्ली िात
आजच म्हिते घेईन
पूती न्हाऊन प्रकािात

तात आणि माय
अर्ांग सागर
प्रेमाचा ते
िरदहस्त शिरािर..

किाला उद्याची बात
गाती फुले एक सरु ात
फळे होऊ कक ननमाधल्य
किास ननष्फळ िाद

कृपा गुरूजनांची
मुक्त हस्ते विद्यादान
जाहले सक्षम
लाभले समाजात स्र्ान.

किाला उद्याची बात
नाही अर्ध उगा पस
ु ण्यात
ननसटून जाती फुकाचे
क्षि मोलाचे त्यात

आप्त स्िकीय
सारे गि
िाल ऊबदार
नात्यांची सुबक िीि..

- सरु े ि नायर

ठे विलेस सुखात
नसे कमतरता
होऊनी उतराई
व्यक्त करते कृतज्ञता......

- अरूिा मल्
ु हे रकर
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With Best
Compliments from

Gangadhar
and
Pushpa
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भि
ु ी नारखेडे
रॉय मराठी िाळा
इयत्ता : नतसरी

25

िौनक विपट
रॉय मराठी िाळा
इयत्ता : नतसरी
26

प्रनष
ु ा पिार
रॉय मराठी िाळा
इयत्ता : नतसरी

27

28

29

With Best
Compliments from

Pradeep
Kokate
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जेर्े जाते तेर्े तू माझी सांगाती
न्यय
ू ॉकधला जायचे ट्रदवस जवळ आले, तिा घतच्या सासर- माहे राच्या चकरा वाढल्या. मार्वला घतकडे जाऊन सहा
मट्रहने झाले होते. आठवड्यातन
ू एक-दोनदा तरी त्याची घनळी आंतर-राष्ट्रीय पत्ं यायची----"मी वाट पाहातोय सल
ु ु
तझ
ु ी.. कस्टम्समर्ून बाहे र आलीस कक बाहे र स्वागताला उभाच आहे बघ..."वगैरे, वगैरे.
पण घतच्या चेहऱयावरचा ताण आई-बाबांना बघवेनाच. मारुतीच्या िेपटासारखी बरोबर नेण्याच्या वस्तच
ूं ी संख्या
वाढतच चालली होती.

“घनलू न्यू जसीत असते- अगदी तम
ु च्याजवळच. घतच्याकडे दोन आठवड्यात सत्यनारायण आहे . ववड्याची एकवीस
पानं आणण पज
ू ेची पोर्थी तेवढी बरोबर नेिील का?"
"आमच्या अरुणला ना माझ्या घरी केलेल्या चकल्या फाफाधर आवडतात. एवढा एक छोटासा डबा ने ग सल
ु े "
"सन
ू बाईंनी शिवन
ू पाठवायला सांगीतलेले हे चार ब्लाउझ तेव्हढे तझ्
ु या सामानात बसव बाई..."

"आमच्या नातवासाठी हा छोटासा पेढयांचा डबा आणण नातीसाठी इवलंसं पारकर-पोलकं ने गडे ..."
"ििीला गळ
ु ाच्या पोळ्या आणण शमलीसाठी परु णाच्या .. अगदी संक्रांतीच्या वेळेवरच जाते आहे स..."
इत्यादी...इत्यादी... इत्यादी.

घतच्या खोलीत आईने सवध वस्तू फारिीवरच मांडून ठे वल्या होत्या. दोन मोठ्या
बँगा "आ" वासन
ू उघड्या पडल्या होत्या. खोलीत आता पाय ठे वायला जागा उरली
नव्हती. आईने व माविीने घतचं सामान बरं चसं बॅगांमर्े व्यवस्स्र्थत कोंबलं. पण
उरलेल्या अगणणत वस्तू बघन
ू बाबा पटकन लक्ष्मीरोडला गेले आणण ररक्षामर्ून
परत आले, तेव्हा त्यांच्या खांद्यावय एक दणदणीत वपिवी होती.
" ही बघा सल
ु भाताई, तम
ु च्या पट्रहल्या परदे िप्रवासासाठी दणकट झोळी! काय
वाट्टे ल ते आणण वाट्टे ल घततके कोंबा... शिवाय ववमानात तम
ु च्याजवळच राहील,
वजनात र्रली जाणार नाही, आखूडशिंगी, बहुदर्
ु ी..."
त्या वपिवीकडे बघन
ू आईचे हात आपोआप कमरे वर गेले आणण डोळे मोठ्ठे झाले.

"काय वपिवी आहे का सोंग? एवढी मोठी बया सल
ु ल
ू ा उचलणार तरी आहे का?
आणण रं ग तरी जरा बरा आणायचात? हा काय तपककरी, का ववटकरी, का मांजर
ओकल्यागत?"
"अगं, प.ु ल. म्हणतात तसं---ट्रटकाऊ आणण मळखाऊ! काम झाल्यासही कारण! होय की नाही सल
ु त
ू ाई? आणण
काय ग, सल
ु ु काय पाटीमध्ये शमरवायला जाणार आहे का ही बॅग खांद्यावर घेऊन?"
बाबा झोळी म्हणत होते तरी ती वपिवी खासच होती. लक्षात येण्यासारखा अगदी गडद रं ग, जाडजड
ू पट्टा
आतमध्ये आणण बाहे रूनही मोठे मोठे कप्पे. बाबांनी घतचं नाव आणण न्यय
ू ॉकधचा पत्ता शलट्रहलेल्या मोठ्ठ्या
चचठ्ठ्या दोन्ही बाजूला चचकटवल्या. आईने नाक मरु डलंच.
"असलं ध्यान कोण घेऊन जाईल? डोक्यावर पडलेत कक काय बाकीचे प्रवासी?"

सवध नातेवाईकांना, शमत्मैबत्णींना दे ण्याच्या वस्तू त्या झोळीत किाबिा बसल्या. पण िेवटच्या क्षणी त्यात
घसघिीत भर पडलीच. सासब
ू ाईंनी भरलेल्या ओटीमर्ला नारळ (जो सल
ु न
ू े हळूच आईकडे दे ऊन टाकला),
र्थोरल्या जाऊबाईंनी मार्वसाठी केलेल्या बटाट्याच्या चचवड्याचा डबा, आईने लाडक्या जावयासाठी केलेल्या खास
ओल्या नारळाच्या वड्या... त्या झोळीची चेन आता लागणं िक्यच नव्हतं.
"असू दे तिीच उघडी, वरती दोनचार हातरुमाल पसरते" सल
ु न
ू े हतािपणे ववचार केला. तेवढयात माविीने
झोळीच्या पट्ट्यात पाचसहा सेफटीपीना अडकवल्या.
"काही खाऊ मागत नाहीत ना? राहू दे त अडीअडचणीला .."

सल
ु च्
ू या लांबच्या भाचीने स्वतः कशिदा काढलेला रुमाल पट्ट्याला बांर्ला "फॉर गड
ु लक, हं माविी"
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ववमानतळावर सगळ्यांचा घनरोप घेऊन डोळे पस
ु त सल
ु ु ववमानात चढली, तेव्हा घतच्या डोळ्यांमध्ये अश्रंब
ू रोबर
भववष्यकाळाची स्वप्ने आणण अमाप उत्सक
ु ताही होती

स्वतःची पसध, डोक्यावरचा गजरा, जरीची बोचणारी साडी, खांद्यावर ही.... एवढी जडिीळ झोळी,ती अगदी जेरीला
आली होती. पण एकदा आपल्या जागी बसल्यावर घतचा र्थकवा कुठल्याकुठे पळाला. आपली "मांजर ओकल्यागत"
रं गाची झोळी पायापािीच आहे याची खात्ी घतने करून घेतली आणण ती पट्रहल्या-वाट्रहल्या ववमानप्रवासाचा अनभ
ु व
घेण्यात दं ग झाली.
पढ
लागली. ववमानातले पठ्
ु ल्या ्लाईटमध्ये ववमानात अपरात्ी सल
ु ल
ू ा जाम भक
ू
ु ठ्यासारखे लागणारे क्रॅकसध,
पाककटातले शिळे िेंगदाणे, ज्यस
ू , इत्यादी सगळे डोळ्यासमोर सद्
ु र्ा नकोसे वाटत होते. "अरे च्चा, आईने ट्रदलेल्या
नारळाच्या वड्या तर आपल्याजवळच आहे त की!" घतच्या लक्षात आलं. झोळीतला तो डबा उघडून घतने दोन वड्या
हातात घेतल्या आणण घतचे डोळे भरून आले. आईची आठवण काढत घतने चवीचवीने त्या वड्या खाल्ल्या व झोळी
पन्
ु हा पायाखाली सरकवन
ू ठे वली.
र्थकलेली सल
ु ु सवध सोपस्कार आवरून कस्टम्सच्या रांगेतन
ू बाहे र आली तर मार्व वाट बघताच होता. दोघांचेही
चेहरे आनंदाने फुलन
ू गेल.े जड जड बॅगा, खांद्यावरची झोळी, सगळ्यांचा मार्वने ताबा घेतला.
"काय आणलंयस या िोल्डरबॅगेत? सगळी तळ
ु िीबागच कोंबली आहे स कक काय?"
सल
ु ु झक्कास लाजली.

"आई, माविी, जाऊबाई--- सगळ्यांनी तझ्
ु याचसाठी गम्मत-जम्मत ट्रदली आहे बघ"
"अरे वा! आहे च मी लाडका...."

सल
ु न
ू े आपल्या झोळीचे आभार मानले- अर्थाधत मनातल्या मनात.

सामान बॅगांमर्ून, झोळीतन
ू काढून स्जर्थल्या-घतर्थे लागलं, ज्याच्या-त्याच्या घरी पोहोचतं झाला, ररकाम्या बॅगा,
झोळी- सगळं एका कोपऱयात अदृश्श्य झालं. दोन वर्ांनी पन्
ु हा भारतवारीसाठी झोळी ठासन
ू भरली गेली. यावेळी
घतच्यात होते चोकोलेटचे पड
ु ,े लेगोच्या डब्या, पर्यम
ू च्या अनेक छोट्या बाटल्या, बाबांसाठी ब्लड प्रेिर
मोजायचं मिीन, सासब
ू ाईंसाठी रक्तातली साखर मोजायचं उपकरण आणण त्याला लागणारे सारे सामान…

पट्रहल्या बाळाच्या जन्माच्या आर्ी नसधने सल
ु ल
ू ा आपली बॅग हॉस्स्पटलमध्ये
नेण्यासाठी तय्यार ठे वायला सांचगतलं होतं. सल
ु च्
ू या आवडत्या झोळीत
सगळं सामान मक
ाटपणे
मावले
.
स
ल
मार्व
सार्थध
क
चं इवलंसं गाठोडं घरी
ु
ु ु
घेऊन आले तेव्हा सोबत झोळीतन
ू चचमणे डायपर,बाळाची दप
ु टी, सॅम्पलची
और्र्ं, तेलें, पावडरी, सगळं आरामात घरी आलं. नंतर श्रुतीच्या जन्माच्या
वेळीही झोळी अशभमानाने शमरवली.
नंतरच्या प्रत्येक प्रवासात झोळी बरोबरच होती. कर्ी पाण्याच्या बाटल्या,
कर्ी जेवणाचे, खाऊचे डबे, बाळांची खेळणी, कपडे---काय वाट्टे ल ते! तीन
चार वेळा तर सल
ु न
ू े पोरांचे खराब डायपर पण प्लॅ स्स्टकच्या वपिवीत
गड
ुं ाळून आणले होते. झोळीची काहीच तक्रार नव्हती. घतचा रं ग, घतचं रूप
आता कोणाच्या लक्षात सद्
ु र्ा येत नव्हतं, इतकी ती सवयीची होऊन गेली
होती.
एका भारतभेटीत बाबांनी झोळीचा तट
ु लेला पट्टा पन्ु हा शिवन
ू आणला, पढ
ु ल्या वेळी घतची चेन दरु
ु स्त करून
आणली. "िेवटी मांजर ओकल्यागत रं गाची असन
ू ही ककती वापरली बघा सल
ु न
ु ी, नातवंडांनी! ट्रटकाऊ, मळखाऊ,
दणकट!" बाबांनी िेरा मारायचं सोडलं नाहीच.
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झोळी नंतर मार्वने स्जममध्ये सरु
ु वातीला नेली, पण दोन आठवड्यातच त्याने नवीन बॅग स्वतःसाठी आणली.
झोळी सॉकरचे बट
ू , टे घनसचे बॉल, श्रुतीचे कर्थकचे कपडे, घतचे आवडते िंख-शिम्पले असं काहीपण सांभाळू लागली.
झोळीला आता काही सवती, काही छोट्या आत्ते-मामे-चुलत बट्रहणी आल्या होत्या. जास्त चटपटीत, जास्त सद
ुं र,
त्यांच्यावरची लेबलं शमरवणाऱया. पण सगळ्यात मोठठी, सगळ्यात वयस्क, सगळ्यात सोिीक, सयधसमावेिक
म्हणून झोळी भाव खाऊन होतीच.

एकदा सार्थधक कॅम्पला गेला आणण येतांना झोळीभर वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड घेऊन आला. श्रत
ु ी मैबत्णींबरोबर
सहलीला जातांना झोळीत आठदहा बट
ु ांचे जोड घेऊन गेली. सगळे अगदी सरु क्षक्षत राट्रहले. नवीन, मोठ्या घरात
राहायला जातांनाची गोष्टच वेगळी. सल
ु न
ू े घरातले दे व, चांदीची भांडी, दाचगने, अिा स्जनसा झोळीतन
ू मैबत्णीकडे
ववश्वासाने ठे वायला ट्रदल्या. सवध स्स्र्थरस्र्थावर झाल्यावर झोळी नवीन घरात प्रेमाने आणन
प
न्
हा
स
म
ह
ू
ु
ु ु ू ताधवर दे व्हारा
मांडला,दाचगने, भांडी व्यवस्स्र्थत ठे ऊन ट्रदली.
झोळी आता र्थकली होती. घतचा मळ
ू चा रं ग आता ओळखस
ू द्
ु र्ा येत नव्हता. कॅनव्हासच्या जाडजड
ू कापडाला छोटीमोठी भोकं पडली होती, बाहे रच्या कप्प्यांची लक्तरं अस्ताव्यस्त लोंबत होती. पट्ट्याचा घतसरा अवतारही संपत
आला होता.
"आता ही बॅग आपण गड
ु ववलच्या लोकांना दे ऊन टाकूया का? " एकदा मार्वने सच
ु वलं.

"अज्जीबात नाही!" सल
ु ु ठणकावली. "बाबांनी केवढया हौसेने आणली ही िोल्डरबॅग माझ्यासाठी. अगदी पट्रहल्या
वेळी मी न्यय
ू ॉकधला आले तेव्हा. आईनं ककत्ती टोमणे मारले त्यांना, माट्रहतेय? पण ककतीतरी वर्ध इमाने-इतबारे
उपयोगाला आली बघ. मला तर अगदी मैबत्णीसारखीच वाटते ही झोळी- घतचं झोळी हे नामकरण बाबांनीच केलेलं
बरं का!"
सल
ु न
ू े झोळीला उचलन
ू पोटािी र्रलं.
कृतज्ञतेचे अश्रू सल
ु च्
ू या आणण झोळीच्याही डोळ्यात आले होते का?
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-- डॉ. िीिा िाह

संदक
ू ीतून
खूप पव
ू ी दरू दिधनवर एक अमेररकन र्ारावाही (M.A.S.H) दाखवायचे. अमेररकन सैघनक कोररयात यद्
ु र्ासाठी दाखल
झालेत. दोन्ही बाजंन
ी
वारे
म
ाप
जीववतहानी
होत
आहे
,
अिा
वे
ळ
ी
अज
न
तग
र्रून
असले
ल्
या
सै
घ
नकां
न
ा और्र् दे ऊन,
ू
ू
िस्त्कक्रया करून वाचवण्याचं सत्कायध करायला अमेररकन डॉक्टरांचा एक ताफा घतर्थे डेरेदाखल होतो. ट्रदवसेट्रदवस
त्यांची क्षक्षघतजं रुं दावत जातात. आपला-परका हे भेदभाव नष्ट होऊन फक्त घायाळ झालेल्या व्यस्क्तला जीवदान
द्यायचं आणण आपल्या दे िी घरी परत जायचं एवढा एकच ध्यास त्या डॉक्टरांना लागतो. अिातच त्यांना एक पेटी
शमळते. ते ठरवतात त्यात काहीतरी भरून ती पेटी जशमनीत परु ायची. काही दिकांनी जर कोणी त्या जागी आलं, ती
जागा खणली तर त्या पेटीतला आठवणींचा, इघतहासाचा खस्जना खुला होईल, हा ववचार त्यांच्या डोक्यात येतो. ती
पेटी पटापट भरली जाते. कोणी अनेक वर्ं उिािी जपन
ू ठे वलेलं खेळणं तरी कुणी उरािी बाळगलेलं फोटोरुपी स्वप्न
त्या पेटीत टाकतं. ती पेटी भरते आणण यर्थावकाि र्रतीमातेच्या पोटात गडप होते. यद्
ु र्ामळ
ु े आलेल्या वैफल्याला
भववष्याच्या कल्पनेने आिेचा ट्रदलासा शमळतो. मला अजूनही वाटतं की कर्ीतरी कोररयात त्या ट्रठकाणी जावं, जमीन
खणून ती पेटी बाहे र काढावी आणण त्यातील प्रत्येक वस्तल
ू ा ‘अनाम वीरा स्जर्थे जाहला तझ
ु ा जीवनान्त, स्तंभ घतर्थे
ना कुणी बांर्ला, पेटली न वात’ या जाणणवेने प्रणाम करावा.
मध्यंतरी ट्ववला र्थॉपध या नत्ृ यांगना व नत्ृ यट्रदग्दशिधकेचं पस्
ु तक
वाचनात आलं. घतने ‘सज
निीलते
च
े
महामं
त्
’
या
आियाचं
एक
छान
ृ
पस्
ु तक शलट्रहलं आहे . घतच्या अनभ
ु वातन
ू हे महामंत् आपल्याला गवसत
राहतात. ऊगीचच एक वही घ्या, त्यात रोज ६ गोष्टी शलहा असले
अवाजवी सल्ले ती दे त नाही! वाढत्या यिाबरोबर घतला नवे नाच ककं वा
नत्ृ यनाट्य बसवायला बोलावलं जायचं. कारणं वेगवेगळी असायची. असं
सक्तीने काही घनमाधण करायला कठीण जातं. कलाकार ककतीही
प्रघतभावान असली तरी creativity हुकमी असतेच असं नाही. अिा वेळी
कामी येते ती घतची creativity box! घतने एक छान खोका आणला. कुठे
गेली आणण एकादी छोटी आकाराने आकर्धक वस्तू ट्रदसली की ती
ववकत घ्यायची आणण ती या पेटीत टाकायची.
कर्ी तरी अर्थधगभध कववता वाचनात येत,े घतची प्रत या खोक्यात टाकायची तर कर्ी नवचचत्कलेतील चचत् त्या
खोक्यात जात असे. कर्ी आियघन लेखाचं कात्ण त्यात पडतं. अठरािे पगड वस्तू एकाच वेळी घतर्थे नांद ू
लागतात. वरवर ववजोड आणण घनरर्थधक वाटणाऱया गोष्टींना एक सत्
ू जोडून ठे वतं - ते म्हणजे ट्ववलाची रुची!
आणण मग कायधक्रमाचं आमंत्ण येतो. एक वेगळा नत्ृ यप्रकल्प हाती घ्यावा लागतो… काही सच
ु लं नाही तर ती
खोका जवळ घेत.े खल
ु जा शसम शसम. आतल्या खस्जन्यातली एक वस्तू ती बाहे र काढते आणण अचानक घतच्या
कलात्मक दृष्टीला त्या संबर्
ं नसणाऱया गोष्टींमध्ये एक कर्थानक ट्रदसू लागत. यर्थावकाि त्याचं एका प्रशसद्र्
बॅलेतही रुपांतर होतं. या प्रकक्रयेत ती आपल्यालाही सामाल करते. आपणही कळतनकळत, घतलोत्तमेप्रमाणे, जे जे
आवडतं ते (मनातच!) अिा पेटीत टाकत जातो.
हीच काय, अिा अनेक पेट्या माझ्या मनात घर करून राट्रहल्या आहे त. आजीने फडताळात लपवून ठे वलेले लाडू
काय आणण एकाद्या पेटीत जपन
ू ठे वलेली पत्ं काय; भांडार साठवन
ू आर्ी बंट्रदस्त आणण मग खुलं करण्याची
मजाच वेगळी. एक पेटी मात् तम
ु च्याआमच्या आयष्ु यात असतेच - ती कर्ी जुन्या पत्ाचं रुप र्ारण करते तर
कर्ी वपवळ्या पडलेल्या काळ्यापांढऱया फोटोतं. त्या पेटीचं नाव आहे ‘कालकुपी’ - time capsule!
त्या कुपीत कर्ी आजीच्या िंभर ट्रठकाणी ववरलेल्या नऊवारी लग
ु ड्याचा तक
ु डा असतो… घतर्थे काहीही शमळतं,
जत्ेत कमावलेला कंगवा, वगाधतल्या मैबत्णीला शलट्रहलेली चचठ्ठी, रं ग उडालेला भोवरा...त्यात फक्त समत
ू ध गोष्टी
असतात असं नाही हं , काही वासही असतात की जे आपल्या रोजच्या जीवनातन
ू काहीकारणांनी गडप झालेले
असतात. आपण एक नाव ऐकतों आणण आपला में द ू त्या नावाचं वासािी नातं जोडतो. मग तो कर्ी चा्याचा
सव
ु ास असतो तर कर्ी साठलेल्या कचऱयाचा… पण त्या कुपीतन
ू बाहे र घनघताना कचऱयाची घाण दरू राहते,
आपण मात् दिंकापव
ू ीच्या एका जागेिी, घतर्थल्या वातावरणािी जडले जातों.
र्नाची असो वा आठवणींची असो, आपण कायम एका संदक
ु ीिी जोडलेले असतो हे च खरं !

- ज्योत्स्ना ट्रदवाडकर
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स्ियंपाकातील प्रयोग
पातीच्या लसिीचे घािन (आयते!)
दरवर्ी र्थंडी चालू झाली की Indian grocery store मर्े मस्त ट्रहरवागार पातीचा लसण
ू ट्रदसायला लागतो. गेल्या
आठवड्यात लसण
बघघतल्यावर
तो
घ्यायचा
मोह
काही
आवरता
आला
नाही.
मी
आगाऊपणा
करून जरा जास्तच
ू
घेतला ते घरी आल्यावर कफ्रज मर्े ठे वताना लक्षात आलं. त्याची फक्त चटणी करतात एवढीच माट्रहती होती. ती
करून झाली तरी बराच लसण
ु शिल्लक होता.
आता त्या एवढया लसणाच्या पातीच करायचं काय ववचार करत असताना आपले Google महाराज मदतीला
आलेच.
पातीच्या लसणीचे घावन (आयते) ही रे शसपी शमळाली. तिी ही पाककृती जन
ु ी अन ् पारं पररक असं माझ्या वाचनात
आलं पण माझ्यासाठी नवीनच. ववदभध भागांत ही जास्त करतात.
बाहे रच्या बर्ाधळ काळ्या-पांढऱया दृश्यापढ
ु े ह्या घावनाचा ट्रहरवा रं ग मन प्रसन्न तर करतोच न ् स्जभेचे चोचले पण
पण
ध
होतात.
ह्या
रे
श
सपी
साठी
सहसा
नवीन
तांदळ
ू
ु वापरतात. मी घरात होता तो आंबेमोहर तांदळ
ु वापरला.

साट्रहत्य:
३ वाटया तांदळ
ू
लसण
ू पात
कोचर्थंबीर
ट्रहरवी शमरची ३-४
आंबट दही ३-४ टे बलस्पन
ु
मीठ (चवी नस
ु ार )
ट्रहंग (चचमट
ू भर )

कृती :
तांदळ
ु ७-८ तास शभजवन
ू ठे वावे. शमक्सरच्या भांड्यात तांदळ
ू , लसण
ू पात (भरपरू ) लसणासकट घेणे, कोचर्थंबीर ,
ट्रहरवी शमरची (कमी जास्त करू िकता ) स्जरे घालन
ू बारीक वाटून घेणे. वाटून घेतलेलं पीठ भांड्यात काढून त्यात
दही, मीठ, ट्रहंग आणण पाणी घालन
ू नीट एकजीव करुन घेणे. ( पीठ (consistency) डोश्यासारखं पाट्रहजे.) तवा
गरम झाल्यावर पीठ डोश्यासारखे पसरवन
ू मस्त दोन्ही बाजूने तप
ू लावन
ू खरपस
ू भाजून घेणे.
हे घावन गरम गरमच खायला मजा येत.े सोबत कोणत्याही चटणी, सॅासची गरज लागत नाही.
मस्त बाहे र बफध पडत असेल तेव्हा एक कप गरम चहा आणण गरम गरम घावने करायला काय हरकत आहे ?
पोटोबा खुि घरचे पण खुि ☺ ☺ ☺
हे 'आयते' नक्की करून बघा न ् ‘कफडबॅक’ द्यायला ववसरू नका!

- बागेश्री नाईक
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अडगळीची खोली
बरे च ट्रदवसांनी परवा एकदा आवरत होते माझी खोली,
साफ केली, काढून टाकली अडगळ सारी जमलेली !
वर्ाधनव
ु र्ांच्या असंख्य गोष्टी घतर्थे होत्या साठलेल्या

क्षणणक मोहाच्या फुलांचं आता, केवळ घनमाधल्य झालेल्या!
आला सहजच ववचार मनात, करतो आवरासावर बाहे र आपण
परं तु घेतलंय का आवरायला कर्ी कोणी, आपलं स्वतःचं मन?
मनाची एक अडगळीची खोली, घतर्थे काय काय पहा पडलं आहे
ववचारांचे ढीग आहे त घतर्थे, अंर्ार साठला आहे .
तट
ु लेल्या स्वप्नांचे असंख्य तक
ु डे, ठे वले आहे त जपन
ू
पण बघा त्या तक
ु ड्यांचे रं ग आता पार गेलेत उडून
मध्येच कर्ीतरी तक
ु ड्यांच्या कडा, बोच लावत राहतात
अन ् कुठे श्वास घस
ु मटत जातो, डोळे ओले होतात.
एका कोपऱयात अजन
ू ती, काडी पडली आहे काटे री
बोललं होतं ना एकदा केंव्हा, कर्ी काही कोणी तरी !
तें व्हाचे ते बोचरे काटे घतर्थेच रुजले आहे त
कर्ी तरी अजून ते आतन
ू घायाळ करत आहे त !
अजून ककतीतरी गोष्टी आहे त, या अडगळीच्या खोलीत
बघा काय काय सापडतंय, अन ् टाकून द्या त्वररत!
नात्यांच्या जजधर चचंध्या घतर्थे, पडल्या आहे त र्ूळ खात
घनरर्थधक बंर् काही त्यातले, फक्त वेदना दाटून येतात !
एकीकडे बघा अपेक्षांचा, केवढा ढीग पडला आहे

बोझ्याखाली त्याच्या जणू सारं , आयष्ु य दबन
ू गेलं आहे !
िंका अन ् भीतीची जळमटं , एका कोपऱयात आहे त जमलेली !
अडकायच्या भयाने त्यांच्यातच, ती नाही अजून काढलेली !
माती साठली आहे कुठे , द्वेर् ईर्ाध मत्सराची
ग्रहण लागू िकतं कर्ी, त्यांच नवीन नात्यांिी !
एकीकडे पहा अहं काराचा, आहे केवढा डोंगर साठलेला

सोप्या आयष्ु याच्या वाटे वर त्याचा, असतो सतत अडर्थळा !
क्रोर्ाचा काळा नाग कोपऱयात, बसला आहे वेटोळं करून

छोट्या छोट्या बाबींमध्ये उसळून येतो, डसतो फणा काढून !
लालसा वासना लोभाचे कुठे चचखल साठले आहे
सावर् राहा, पाऊल घनसटून कर्ी पडण्याचा र्ोका आहे !
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अजन
ू बराच सारा कचरा, या खोलीत साठला आहे

गेलच
ं कर्ी आत दार उघडून, तर ठे च लागण्याची भीती आहे !
खोलीतन
ू अडगळ कर्ी बाहे र सांडते, पसारा फार होतो.
स्वच्छ, घनमधळ घराला कुठे मग केराचा डाग लागतो !

आवरताना खोली घतर्थे काही, अनमोल वस्तू सापडू िकेल
बाकीच्या र्ुळीखाली ती पार दडून गेलेली असेल !
सद
ंु र क्षणांच्या आठवणींचा साठा, कुठे दडला असेल
हरवलेलं चमकदार घतर्थे स्वतःचं बबंब सापडू िकेल !
आनंदाचे क्षण काही, घतर्थे गेले असतील सांडून

वेचून घ्या ते सारे त्यांना आता ठे वा र्थोडं जपन
ू !
झाडून काढा ती खोली आता, हात कुणाचा र्रून ,
मोलाची वस्तू जपा, अडगळ द्या टाकून !
समार्ानाची केरणी घ्या, घ्या कंु चा संयमाचा
िांततेची फंु कर घाला अलगद, हात कफरवा र्ैयाधचा
प्रेम, भक्ती, दया, ववश्वास सारे मदतीला येतील
शिस्त ध्यान सार्ना सारे अडगळ दरू ठे वतील!
साफ करा ती खोली आता ओंगळ सारी जाऊदे

उघडा कीवडे आता आत हर्ाधची झुळूक येऊदे !
अंर्ार सारा शमटुदे आता, घतर्थे लावा ज्ञानाचा ट्रदवा
अन ् प्रसन्न मनामध्ये राहो फक्त आनंदाचा ठे वा !
प्रसन्न मनामध्ये राहो फक्त आनंदाचा ठे वा !

~ स्िाती संजय किे
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मन करा रे प्रसन्न
आपलं मन हे आपल्या प्रत्येकात असणारा महत्वाचा पण न ट्रदसणारा घटक आहे . मन खुि असेल तर सारं काही
छान वाटतं, पण मन उदास झाले तर अन्नही गोड लागत नाही. त्यामळ
ु े मन आनंदी, उत्साही, प्रसन्न ठे वणं खप
ू
आवश्यक आहे .
सध्याच्या काळात काळजी ककं वा टे न्िन हा प्रत्येकाच्याच आयष्ु याचा एक भाग झालाय. त्यामळ
ु े सतत काही ना काही
ववचार करत रहाणे, चचडचचडेपणा, मनाची चंचलता, भीती, असमार्ान, भववष्याची अघतकाळजी या गोष्टी र्थोड्याफार
प्रमाणात प्रत्येकात आढळतात. मनाचे संतल
ु न राहत नाही. एखादा नक
ु ताच घडलेला आनंदाचा क्षण ववचारला तर
लोकांना आठवन
ू सांगावा लागतो. िेवटचे खळखळून कर्ी हसलात हे ही आठवत नाही. म्हणजेच मनाची प्रसन्नता
हरवत चालली आहे . आयव
ु ेदात तर "प्रसन्न आत्में ट्रद्रय मन: स्वस्र्थ इत्यशभचर्यते" अिी स्वस्र्थ असण्याची व्याख्या
केली आहे . म्हणजेच घनरोगी असण्यात मन प्रसन्न असणेही महत्त्वाचे आहे .
मन जर प्रसन्न असेल तर आयष्ु यातले संकट, िारीररक व्यार्ी, आचर्थधक हानी इत्यादींना माणूस तोंड दे ऊ िकतो. पण
मनच दब
ु ळे असेल तर आज नसलेले रोगही उद्या घनमाधण होऊ िकतात. गेल्या १-२ वर्ाधत कोववडमळ
ु े िरीरासोबत
मनाचं स्वास्थय ककती महत्वाचं आहे हे आपल्या लक्षात आलं असेलच. हे मनाचं स्वास्थय म्हणजेच स्वतःच्या
ट्रठकाणी स्स्र्थर असं प्रसन्न मन. असं मन ठे वण्यासाठी काय करता येईल पाहू या…
१.

सवाधत महत्त्वाचं म्हणजे रात्ी लवकर झोपन
ू सकाळी लवकर उठावे. सकाळची वेळ ही प्रसन्न, ताजेतवाने
वाटणारी, उत्साहाची असते. त्यामळ
ु े ट्रदवसाची खरं च सद
ुं र सरु
ु वात होते. ही सांगण्यापेक्षा अनभ
ु वण्याची गोष्ट
आहे .

२.

उठल्यानंतर र्थोडा वेळ, ककमान १५ शमघनटे ध्यान करावे. ध्यानात आपल्या श्वासावर लक्ष केंट्रद्रत करावे. याने
मन िांत, स्स्र्थर होते. जास्त वेळ करता आले तर उत्तमच.

३.

यानंतर व्यायाम आणण प्राणायाम करावा. व्यायामाने िरीराबरोबर मनही उत्साही होते. आपल्या क्षमतेनस
ु ार र्थोडा
पण घनयशमत व्यायाम करावा. प्राणायाम म्हणजेच अनल
ु ोम- ववलोम करावे. याने श्वासाची लय सार्ते, िरीरातील
प्राणवायच
ू े संतल
ु न होते. भ्रामरी आणण ओमकार करावे. या सगळ्यांनी िरीराला, मनाला वेगळीच तरतरी आणण
चैतन्य शमळते.

४.

नेहमी सकारात्मक ववचार ठे वावेत. यासाठी रोज काही वेळ चांगल्या ग्रंर्थांचे वाचन करावे, हे ग्रंर्थ मख्
ु यत:
अध्यास्त्मक असावेत. रोज र्थोडेच पण मन लावन
ू वाचावे. त्यातील ववचारांचा आपल्या मनावर घनस्श्चत पररणाम
होतो.

५.

रात्ी झोपतानाही काही सकारात्मक वाचन, ध्यान करून झोपावे. म्हणजे झोपेतही आपल्या नकळत आपल्या
मनावर तेच संस्कार होत राहतात.
६. घरातल्या लहान मल
ु ांनाही या सवध गोष्टींची सवय लावावी. मल
ु ांना मोबाईल,
कॉम्प्यट
ु रवरचे खेळही ववचार करूनच खेळायला द्यावे. मारामारी करून स्जंकायला
शिकवणाऱया या खेळांनी आपण काय सार्णार आहोत? याने मनाची चंचलता तर
वाढतेच पण मल
ु ांच्या मनात नकळत क्रूरता, राग, असंयम असे दग
ु ण
ुध वाढीस
लागतात.
७.
आपल्या संतांनी करून ठे वलेले साट्रहत्य आपल्याला मानशसक स्वास्थय
जपायला बहुमोल मदत करते. दासबोर्, ज्ञानेश्वरी, तक
ु ारामांचे अभंग, कबीरांचे
दोहे खप
काही
सां
ग
न
जातात.
आपला
आय
ष्
याकडे
बघण्याचा
दृस्ष्टकोनच याने
ू
ू
ु
बदलतो. त्यांनी करून ठे वलं आहे , आपल्याला फक्त वाचून आचरणात आणायचं
आहे . "मनाचे श्लोक" हा तर मानसिास्त्ाचा उत्तम ग्रंर्थ आहे . मनाला काय कर
काय नको हे सद
ुं र ररत्या सांचगतलं आहे .
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८.

समार्ानी राहायला शिकलं पाट्रहजे. आपली गरज भागली तरी अपेक्षा संपत नाहीत. त्यामळ
ु े ककतीही शमळालं तरी
परु त नाही. आपल्यापेक्षा कोणीतरी श्रीमंत आहे , सद
ुं र आहे , हुिार आहे , कतत्धृ ववान आहे म्हणून आपण आपले
समार्ान घालवू नये. दे वाने जे जे ट्रदलंय ते आपल्या ट्रहताचं आहे यावर ववश्वास ठे ऊन समार्ानी राहावे.

९.

सख
ु ी राहण्यासाठी लोभ, द्वेर्, मत्सर, राग या भावनांवर ताबा शमळवता यायला हवा. हे आपोआप होणार नाही, तसे
प्रयत्न केले पाट्रहजेत. हे प्रयत्न म्हणजेच मन िांत, स्स्र्थर, आनंदी ठे वण्याचे उपाय. मन नस
ु तच ररकामं राहू िकत
नाही. मग त्यात या वाईट गोष्टी नको असतील तर ते सतत चांगल्या गोष्टींनी भरत राट्रहलं पाट्रहजे, मग
वाईटासाठी जागाच उरणार नाही. म्हणून चांगले वाचन, श्रवण, चांगल्या ववर्यांवर चचाध यासाठी वेळ द्यायला हवा.

१०.

आपल्या रोजच्या आयष्ु यातला बराचसा वेळ आपली नोकरी, व्यवसाय आणण घरकामात जातो. हे प्रत्येकाच्या
आवडीचं ककं वा सोयीचं असतंच असं नाही पण चररतार्थध चालवण्यासाठी सगळं करावं लागतं. त्यामळ
ु े कर्ीतरी ककमान आठवड्यातन
एकदा
तरी
यात
न
वे
ळ
काढ
न
आपल्या
आवडी,
छं
द,
इच्छा
याला
वे
ळ
द्यावा.
बागकाम,
ू
ू
ू
चचत्कला, वाचन, एखादा वेगळा खायचा पदार्थध करून बघणे, मैबत्णीिी गप्पा या गोष्टी मनाला आनंद दे तात आणण
परत जोमाने काम करायचा उत्साहही दे तात.

११. आपल्या कुटुंबबयांसोबत ट्रदवसातला र्थोडा वेळ तरी नक्की घालवावा. रोजचे
बोलणे, ववचारपस
ू , चौकिी याने कुटुंबातल्या व्यक्तींचे एकमेकांिी गोड आणण दृढ नाते
तयार होते. या गप्पांमळ
ु े कर्ी आपले मन बोलन
ू हलके होते तर कर्ी आपल्याला
सतावणाऱया एखाद्या प्रश्नाचे उत्तरही शमळून जाते.
मन प्रसन्न रहाण्यासाठी खरं तर खूप मोठं असं काही करायची गरज नाही. खूप मोठी
ट्रीप केली, महागड्या वस्तूंची खरे दी केली, आशलिान हॉटे ल मध्ये जेवण केलं तरी
यापासन
शमळणारा आनंद क्षणणकच आहे . फार काळ ट्रटकत नाही. खरा आनंद
ू
आपल्या आजूबाजूच्या अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींत आहे . आपल्याला तो डोळसपणे
पाहून शमळवता आला पाट्रहजे.
संध्याकाळी दे वापढ
ु े ट्रदवा लावल्यावर समईची ज्योत पाहूनही ककती प्रसन्न वाटते!
परमेश्वराने आपल्याला ट्रदलेल्या असंख्य चांगल्या गोष्टींबद्दल त्याचे आभार मानन
ू
कृतज्ञतेने त्याच्या पढ
ु े मार्था टे कवणे हीच खरी मनाची प्रसन्नता!

- िैद्य सोनल पतके (+1 248 781 6402)
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