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ठे वून वािावा, ही चवनांती!
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सांपादकीय

नमस्कार मांडळी,
निीन िर्ाधचा पर्हला 'In Person' कायधक्रम होणार होणार म्हणून खूप अपेक्षा ठे िलेल्या
संक्रांतीच्या प्रोग्रॅमने अखेर करोनाच्या पुन्हा नव्याने उद्भिलेल्या प्रादभ
ु ाधिापुढे हार पत्करली आणण
आपल्या मंडळाने कायधक्रम रर्हत केला..... आणण त्याचबरोबर आम्हालाही '्नेहबंर्'चा अंक न
छापताच बासनात िुंडाळून ठे िािा लािला.
अिदीच नाही म्हणायला, मंडळाच्या सहकायाधन,े नुकत्याच झालेल्या 'अश्रूंची झाली फुले' या
नाटकाचं औगचत्य सार्ून; आम्ही संक्रांतीच्या िेळेस छापू न शकलेला अंक घेऊन मंडळाच्या िाचक
सभासदांच्या भेटीस आलो होतोच. पण ही भेट काही खरी नाही. मंडळाचा कायधक्रम म्हणजे कसा
भरिच्च असतो! मंडळाच्या कायधकत्याांची, सभासदांची सकाळपासन
ू लिबि चालू असते... एकीकडे
िप्पा आणण चहा चालू असतो.... आपल्या ्पॉन्ससधचे, काही विक्रेत्यांचे ्टॉल्स लािलेले
असतात.... आणण रजज्ट्रे शनच्या डे्किर ठे िलेला '्नेहबंर्'चा अंक घेऊन लोकांची पािले
कायधक्रमासाठी ऑडीटोररयमकडे ककंिा भोजनासाठी कॅफेटे ररयाकडे िळत असतात.
'कायधक्रम एकदा रद्द करािा लािला' म्हणून हार न मानता पाडव्याचा कायधक्रम In Person
करायचाच या जजद्दीने पेटलेल्या मंडळाच्या कायधकत्याांनी पुन्हा एकदा कंबर कसली. संक्रांतीच्या
कायधक्रमासाठी म्हणून ठरिलेल्या 'संिीत नाट्यसंपदा' नाटकाच्या तालमी पुन्हा नव्या जोमाने सुरु
झाल्या. आणण याचबरोबर कायधक्रमाच्या िेळेस '्नेहबंर्'चा अंक िाचकांच्या भेटीस घेऊन
येण्यासाठी आपल्याच लेखक, किींच्या सार्हत्याचा ओघ आमच्याकडे येण्यास सुरुिात झाली.
Vaccinations झाली, Booster चे डोस झाले; तरीही करोना आपले अज्तत्ि जाणिून दे त
आहे च..... आणण त्याचे पडसाद आपल्या दै नंर्दन जीिनािर कमी-अगर्क प्रमाणािर उमटत आहे त.
असं असतांना आलेल्या लेखांमध्येही त्याचं प्रततबबंब न उमटलं तरच निल! दोन िर्ाांहून अगर्क
काळ करोनाशी चाललेल्या लढ्याच्या बरोबरीनेच झम
कॉल्स, Virtual कायधक्रम अशा निीन
ू
िोष्टींचा आपण जसा ्िीकार केला; तशीच निी झुळूक घेऊन काही निीन लेखकांचे िेिळ्या
विर्यांिरचे लेखही आम्हाला ममळाले आहे त. याचबरोबर 'नेहमीच्या यश्िी' लेखकांनी सुद्र्ा
आपापले लेख पाठिून '्नेहबंर्'सोबत असलेला आपला ्नेह बंद न पडू दे ता अगर्कच िद्
ृ गर्ंित
केलेला आहे . संपादक मंडळातफे या सिाांचे आम्ही मनःपूिक
ध आभारी आहोत.
्नेह असाच असू द्यािा ही विनंती!!

आपला ववश्वास,ू
सांजय मेहेंदळे
सांपादक, स्नेहबांध माससक
फोन – (734)-658-0007
ई-मेल – sanjay.a.mehendale@gmail.com
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रिरागगिी
बालाघाट तसे तनसिधरम्य िाि. सातपड्
ु याच्या छायेत िसलेल,े उत्तरपि
क
डे
कान्हा
अभयारण्य,
पजशचमे
क
डे
पें च अभयारण्याच्या कुशीत,
े
ू
िैनिंिेच्या तीरािर िसलेले बालाघाट फार मोठे शहरही नव्हते की
लहान िािही नव्हते. पंर्रा-सोळा लाख ि्ती असलेल्या या िािात
सिळ्या समाजाचे लोक एकोप्याने राहत होते. मराठी भावर्क समाज
महाराष्ट्राशी, विशेर्तः नािपरू , विदभाधशी बालाघाटच्या सां्कृततक
संबर्
ं र्टकिन
ू होते. जरी नमधदा, िैनिंिेंच्या अिती-भोितीचे जंिल
रे न-फॉरे ्ट नसले तरी र्हरिािार घनदाट झाडे असणारा पररसर
बालाघाट भोिती बाराही मर्हने असे. या घनदाट जंिलात िन्य
शिापदांचा सहज िािर असे. बालाघाटच्या उत्तरे ला पसरलेले प्रमसद्र्
कान्हा अभयारण्य पट्टे री िाघांसाठी प्रमसद्र्च होते. “मोिली” या
पात्राची कल्पना, “जंिल बक
जंिल
ु च्या” तनमाधत्याला हे
पार्हल्यानंतरच सच
ु ली अशी िदं ता आहे .
आजही बालाघाट-मशिणी अर्थिा बालाघाट-जबलपरू महामािाधिर बऱ्याच िेळा पट्टे री िाघाने िाहतक
खोळं बन
ू
ू
र्रण्याचा अनभ
ु ि प्रिाशयांना निीन नाही. पि
ू ी सातपड
ु ा रांिांिर पडणाऱ्या पािसामळ
ु े नमधदा-िैनिंिा दर्थ
ु डी िाहू
लािल्या; म्हणजे िैनिंिेच्या काठािर िसलेला बालाघाटच्या पररसर ककत्येक िेळा जलमय होत असे. अलीकडे
बांर्लेल्या िोसखद
ु ध मातीच्या र्रणामळ
ु े बालाघाट पररसर जलमय झाल्याचे प्रमाण बरे च कमी झाले आहे .
अशा या बालाघाट शहरात मशिनीकर कुटुंब बऱ्याच िर्ाांपासन
ू राहत होते. शहराच्या मध्यिती र्ठकाणी असलेल्या
कॉलनीत या कुटुंबाचा प्रश्त बंिला होता. कुटुंबाचे प्रमख
ु रामचंद्रराि मशिनीकर बालाघाटमर्ल्या एका प्रख्यात
कॉलेजमध्ये जेष्ठ प्राध्यापक होते, त्यांच्या पत्नी मंिला मशिनीकर या दे खील त्याच कॉलेजमध्ये सहप्राध्यावपका
पदािर काम करीत होत्या. या कुटुंबाची एक मल
ु िी आणण एक मल
ु िा सरु भीनिर मर्ील इंग्रजी माध्यमातल्या
शाळे त मशक्षण घेत होते. रामचंद्रराि यांचे तनित्त
ू दहा ककलोमीटर अंतरािर असलेल्या
ृ आई-िडील बालाघाटापासन
हट्टा या खेड्यात राहून शेती हा िडडलोपाजजधत व्यिसाय करीत होते.
सरु भीनिरमध्ये असलेल्या शाळे तन
ू बारािी परीक्षेत दरिर्ी ककमान दोन-तीन तरी टॉपर असत. रामचंद्ररािांची
मल
ु िी अरुं र्ती बारािीच्या ििाधत मशकत होती आणण मल
ु िा दहािीच्या ििाधत होता. अरुं र्ती एक हुशार,
सिधिण
ु संपन्न मल
ु िी होती. जशी मशक्षकाची ततच्याकडून मोठी अपेक्षा होती तशीच रामचंद्रराि आणण मंिलाताई
यांनाही खात्री होती की अरुं र्ती आिामी बारािीच्या परीक्षेत शाळे चे नाि उज्िल केल्यामशिाय राहणार नाही.
अरुं र्तीला अभ्यासामशिाय खेळात, समाजसेिेत विशेर् रस होता. कॉलनीत एक छोटे खानी कलब ्र्थापन करून
ततने मल
ु ा-मल
ु ींना योि ्-सार्नेचे प्रमशक्षण दे ण्याची योजना राबिली होती. ह्या कलबचा उद्दे श एव्हढाच की मल
ु ामल
ु ींनी त्यांच्या आरोग्याविर्यी जािरूक रहािे, तनरोिी रहािे. अरुं र्तीच्या कलबमर्ील मल
ु ांची संख्या फार मोठी
नव्हती, पण जे कलबचे सद्य होते ते आपल्या शरीर सौष्ठिाबाबत फार जािरूक होते. बालाघाटमर्ील व्यकती
या कलबकडे, कलबच्या सद्यांकडे मोठ्या आदराने पहात. हे सिळे सांभाळून अरुं र्ती आपला अभ्यास मोठ्या
नेटाने करीत असे.
परीक्षा संपत आली. अरुं र्ती दोन र्दिसानंतर अभ्यासाच्या ससेममऱ्यातन
ू सट
ु णार होती. ततला परीक्षेचा तनकाल
येईपयांत म्हणजे जिळपास दोन-अडीच मर्हने ररकामपण होते. िेळेचा सदप
ु योि कसा करािा या वििंचनेत
असतांनाच ततला एक कल्पना सच
ु ली. बालाघाटच्या जिळ सातपड्
ु याच्या पायथ्याशी बऱ्याच आर्दिासी ि्त्या
होत्या. या ि्त्यांकडे जाऊन कुपोवर्त बालकांचा सव्हे करािा असे ततच्या मनात आले. ततने आपल्या ममत्रमैबत्रणींना ही कल्पना बोलन
ू दाखविली. सिळ्यांचे असे मत पडले की रोटरी कलबची या कामात मदत घेतली िेली
तर हा प्रकल्प यश्िी होऊ शकतो. कुपोवर्त बालके ठरविण्यास मदत तर होईलच, मशिाय रोटरी कलबने उपलब्र्
करून र्दलेल्या डॉकटरांच्या मदतीने कुपोवर्त बालकांिर उपचार करणेही शकय होईल. अरुं र्ती आपल्या काही
तनिडक ममत्रांसोबत रोटरी कलबच्या अध्यक्षांची भेट घ्यायला िेली. ततने आपला प्रकल्प र्थोडकयात त्यांना
समजािन
ू सांगितला.
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रोटरी कलबने अशया प्रकारचा प्रकल्प कर्ी घेतला नव्हता. त्यांना हा प्रकल्प अमभनि िाटला. त्यांनी लिेचच
प्रकल्पाला होकार र्दला, तज्ज्ञ डॉकटरही उपलब्र् करून दे ण्याचे मान्य केले. सातपड्
ु याच्या पायथ्याशी असलेल्या
ककं िा ज्या र्ठकाणी कुपोर्णाच्या जा्त केसेस असतील असे र्ठकाण तनिडण्याचे तनजशचत झाले. बैिा ककं िा
मभल्ल जमात या प्रकल्पासाठी योग्य असल्याचे बहुतेकांचे मत पडले. मंडला जजल्ह्यातल्या नारायणिंज
तालक
े जा तांड्यांची तनिड करण्यात आली. मंडला जजल्हा हा बालाघाटला लािन
ु यातले कुम्हा आणण गचरी या खेडि
ू
असलेला आणण र्थोड्या अंतरािरील जजल्हा असल्यामळ
े
र्ह
तनिड
सिळ्यां
न
ा
योग्य
िाटली.
ु
दोन डॉकटर, दोन सहायक डॉकटर, दोन नसेस आणण अरुं र्ती ततच्या तीन सार्थीदारांसह मंडला जजल्ह्यातल्या
नारायणिंज तालक
ु यातल्या कुम्हा आणण गचरी तांड्याकडे रिाना झाले. कुम्हा आणण गचरी तांड्यातल्या तांडा
प्रमख
ाला
अरुं
र्तीने
त्यांचा येण्याचा उद्दे श सांगितला. कुम्हा तांड्यात एक मध्यिती र्ठकाण तनिडण्यात आले.
ु
घरा-घरात जाऊन कुपोवर्त बालकांना शोर्ण्यात आले आणण त्यांना मध्यिती र्ठकाणी नेऊन त्यांची तज्ज्ञ
डॉकटरांकडून तपासणी करण्यात आली. तपासणी केलेले बरीच मल
ु -े मल
ु ी कुपोवर्त होती. काहींना तर िररष्ठ
डॉकटरांनी तपासण्याची िरज होती. त्यांना जजल्हा रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला दे ण्यात आला. त्यांची नोंद
अरुं र्तीने ्ितःकडे ठे िली. बाकीच्या कुपोवर्तांना डॉकटरांनी तपासन
और्र्ी घेण्याकरता सांगितले. त्याची
ू
तपशीलिार नोंद अरुं र्तीने आपल्याजिळ ठे िली. कुम्हाचे काम आटोपल्यािर डॉकटरांची टीम दप
ु ारी गचररला
पोहोचली. गचरीलाही कुम्ह्याप्रमाणे कायधक्रम राबविण्यात आला. या संबर्ीची नोंद अरुं र्तीने आपल्याजिळ ठे िली.
संध्याकाळी ही सिध मंडळी बालघाटला पोहोचली. एक मर्हन्यानंतर हीच टीम कुपोवर्तांिर और्र्ाचा ककती पररणाम
झाला हे पाहण्यासाठी कुम्हा आणण गचरीला येणार होती. रोटरी कलबच्या सहाय्याने अरुं र्तीने और्र्ी विकत
घेतली आणण दस
ु रे र्दिशी आपल्या चार-पाच ममत्रांच्या साहाय्याने कुम्हा, गचरी येर्थे पोहोचिली. ततचे ममत्र
कुपोवर्तांच्या घरी िेले, त्यांना और्र्ें कशी घ्यायची याची मार्हती र्दली, ज्यांच्याकडे मोबाईल होते त्यांचे नंबर
घेतले, और्र्ी, िोळ्या मल
ु ांना तनयममत दे ण्याच्या सच
ू ना दे ऊन ते परत बालाघाटला परतले. दर दोन तीन
र्दिसानंतर अरुं र्ती ततच्या सहकायाांपक
ै ी एकाला कुम्हा आणण गचरीला तनिराणीसाठी पाठिू लािली. बहुतेक
मल
ु ांचे पालक मल
ु ांना तनयममत और्र्ी दे त होते.
एक मर्हन्यानंतर अरुं र्ती पन्
ु हा पि
ू ीच्या टीमसोबत कुम्हा आणण गचरीला आली. डॉकटरांनी मािे तपासणी केलेल्या
सिध मल
ु ांची पाहणी केली. जरी मल
ु ांमध्ये फारसा फरक पडला नव्हता तरी कुपोर्ण पि
ू ीपेक्षा िाढले नव्हते, दहाबारा केसेसमध्ये सर्
ु ारणा र्दसत होती. बहुतेकांना डॉकटरांनी तेच और्र् सरु
ु ठे िण्याचा सल्ला र्दला. अरुं र्तीने दर
तीन-चार र्दिसांनी आपल्या सहकाऱ्यांना तनिराणीसाठी पाठिण्याचे र्ोरण कायम ठे िले.
आपण मनािर घेतल्यामळ
ु े तनदान दहा-बारा मल
ु े-मल
ु ी सर्
ु ारणेच्या मािाधिर आहे त याचा मन्िी आनंद अरुं र्तीला
होता. उिधररत मल
ु ांिर दे खील लिकर फरक पडािा असे ततला िाटत होते. ती शकय तेव्हा कुम्हा आणण गचरी
मर्ील कुटुंबबयांशी फोनिरून संपकध सागर्त होती, संपकध झाला नाहीतर िािातल्या प्रमख
ु ांकडून मार्हती घेत
होती.
काही र्दिसानंतर एका रवििारी अरुं र्ती पन्
ु हा आपल्या
टीमसोबत कुम्हा आणण गचरीला पोहोचली. यािेळी केलेल्या
तनरीक्षणािरून डॉकटसध, नसेस अरुं र्ती आणण ततचे सहकारी
एकदम खश
ु झाले. तपासणी केलेल्या एकंदर पंचिीस पैकी
बािीस जण कुपोर्णाच्या कचाट्यातन
सट
ू
ु ण्याच्या बेतात
होते. फकत दोन मल
ु ांना आणण एका मल
ु ीला जजल्हा
रुग्णालयात जाऊन अगर्क तपासणी करणे आिशयक होते.
अरुं र्तीने त्या मल
ु ांच्या पालकांना मल
ु ांसह दस
ु रे र्दिशी
जजल्हा रुग्णालयात यायला सांगितले. पालक मल
ु ांसह
रुग्णालयात आले, त्यांना रुग्णालयात भरती होण्याचा सल्ला
दे ण्यात आला. तीन पैकी एक मल
ु िा आणण एक मल
ु िी
रुग्णालयात दाखल झाले, त्यांना रुग्णालयात एक आठिडा
र्थांबािे लािणार होते. अरुं र्तीने रोज बालाघाटहून
रुग्णालयात येण्याचे ठरविले, त्याप्रमाणे ततने मल
ु ांच्या
पालकांना सांगितले दे खील होते. दोन मल
ु ांिर उपचार
झाल्यािर एक आठिड्यानंतर त्यांना सट्
ु टी दे ण्यात आली.
आणण सांगितलेल्या िोळ्या और्र्ी तनयममतपणे घेऊन पन्
ु हा
एक मर्हन्यानंतर पन
तध
प
ासणीसाठी
ये
ण्
याचा
सल्ला
दे
ण्
यात
ु
आला.
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कुपोर्णाच्या कचाट्यातन
ू मक
ु त झालेल्या बािीस मल
ु ांना पोर्क आहार दे ण्याचा सल्ला आहार तज्ज्ञांनी र्दला
होता. रोटरी कलबच्या मदतीने अरुं र्तीने त्या मल
ां
न
ा पोर्क आहार उपलब्र् करून र्दला. मल
ु
ु ाची प्रकृती सर्
ु रू
लािली, रुग्णालयात दाखल झालेल्या दोन मल
ु ांचे आरोग्य दे खील हळू हळू सर्
ु ारू लािले. अरुं र्तीने राबिलेल्या
या प्रकल्पाचा यर्थोगचत िौरि रोटरी कलबने आयोजजत केला; त्यात जजल्हागर्कारी आणण रोटरी कलबचे
पदागर्कारी यांचा सहभाि होता. अरुं र्तीने सट
ु ीचा काळ अशा रीतीने जनकल्याणासाठी खास करून आर्दिासी
मल
ु ांचे कुपोर्ण र्थांबिण्यासाठी खचध केला, ततला याचे साजत्िक समार्ान होते.
अरुं र्तीच्या बारािीच्या तनकालाची तारीख दोन र्दिसांिर येिन
ठे पली, अरुं र्ती मात्र बबनर्ा्त होती.
ू
अनपेक्षक्षतपणे संध्याकाळी बोडाधतन
ू ततच्या िडडलांना फोन आला, पलीकडच्या व्यकतीने रामचंद्ररािचे अमभनंदन
करून सांगितले की अरुं र्ती बारािीत राज्यातन
ू पर्हली आली आहे . रामचंद्ररािांचा आनंद ििनात मािेना. ते
दे िघरात िेल,े दे िापढ
ु े नतम्तक झाले आणण त्यांनी र्ह बातमी त्यांच्या पत्नीला सांगितली. मंिलाताई
दे िासमोर हात जोडून, डोळे बंद करून क्षणभर उभ्या रार्हल्या, त्यांच्या डोळ्यातन
ू आनंदाश्रू िाहत होते. अरुं र्ती
घरात नव्हती, ती बािेत काम करीत होती. मंिलाताईंनी ततला हाक मारताच ती घरात येऊ लािली, ततला
दारातच िाठून मंिलाताईंनी ती राज्यात पर्हली आली असल्याचे सांगितले, लिोलि अरुं र्तीने आईला घट्ट
ममठी मारून आपला आनंद व्यकत केला. रामचंद्ररािनी सिळ्यांचे तोंड िोड केले. दस
ु रे र्दिशी शाळे त
अरुं र्तीचा, ततच्या आई-िडडलांचा सत्कार झाला, शाळे तल्या हे डमा्तरांनी, मशक्षकांनी अरुं र्तीचे तोंडभरून
कौतक
ु केले.
पि
ू ीपासन
ू च अरुं र्तीने मेडडकलला जायचे ठरविले होते परं तु ततची मध्यप्रदे शातल्या कुठल्याही कॉलेजमध्ये
मशकण्याची इच्छा नव्हती. ततचा विचार नािपरू च्या कॉलेजमध्ये प्रिेश घ्यायचा होता. ततला आऊट ऑफ ्टे ट
कोट्यामर्ून सहज प्रिेश ममळणे शकय होते.
अरुं र्तीचे नािपरू कॉलेजमध्ये प्रिेश घेण्याचे मनोरर्थ पण
ू ध झाले. ततचा भाऊ अविनाश दोन िर्ाधनंतर कॉलेजला
जाणार होता. नािपरू ला मशिणीकरांचे बरे च नातेिाईक होते. रामचंद्ररािांचे ममत्रही नािपरु ात होते. अरुं र्तीचे
रुटीन सरु
ु झाले. अभ्यासाच्या रे ट्यामळ
ु े ततला इतर ऍजकटजव्हटीज करायला आता िेळ ममळत नव्हता. या
र्ामर्म
ु ीत ततला घरीही जायला ममळत नव्हते. जसजसा अभ्यास िाढू लािला; तसतशा ततने ऍजकटजव्हटीज
कमी केल्या
अरुं र्तीचे साडेचार िर्ाांचे मशक्षण पण
ू ध झाल्यानंतर इनहाऊसचा काळही संपत आला होता. अरुं र्तीची सार्थीचे
रोि विर्यात रुची होती, त्याकरता ततने एमपीएच ही पो्ट ग्रॅज्यए
ु शन डडग्री घेण्याचे ठरिले होते. भारतातील
नािाजलेल्या नॅशनल इजन््टट्यट
ू ऑफ इवपडेममलॉजज या सं्र्थेचा दोन िर्ाांचा कोसध करून मा्टसध डडग्री
ममळणार होती. ततने िडडलांना ततचे मनोित कळिले; आणण त्याकरता ती बालाघाटच्या जायला तनघाली. आईिडडलांशी ततने ततच्या पढ
ु च्या कोसधविर्यी चचाध केली आणण आिामी शैक्षणणक िर्ाांपासन
ू पढ
ु ील मशक्षणासाठी
चेन्नईला जायचे ठरविले. त्याकरता आिशयक कािद-पत्रे ततने या अिोदरच सं्र्थेला पाठविली होती. सं्र्थेने
कािद-पत्राच्या आर्ारािर ततला प्रोजव्हजनल ऍडममशनही र्दले होते. चेन्नईत पाटध टाइम नौकरी करायचे ततने
मनोमन ठरविले होते.
अरुं र्ती चेन्नईमध्ये दाखल झाली. सार्थ रोि सं्र्थेत केिळ
शैक्षणणक भाि नव्हता तर दस
ु ऱ्या िर्ी संशोर्नपर प्रबंर् सादर
करािा लाित होता. अरुं र्ती ततच्या मैबत्रणींसह संशोर्नपर प्रबंर्
मलर्हण्यात व्य्त होती. ततला मािधदशधन करणारे प्राध्यापक अरुं र्ती
आणण ततच्या मैबत्रणीकडून िेिळ्या संशोर्नाची अपेक्षा करीत होते.
दप
ु ारी कॉलेज संपल्यानंतर अरुं र्तीला भरपरू िेळ असायचा. त्यामळ
ु े
ततने एका हॉज्पटलमध्ये पाटध -टाइम नौकरी सरु
ु केली.
चेन्नईला दोन िर्े कशी िेली, अरुं र्तीला कळले नाही.
आशचयधकारक संशोर्न करून ततने, ततच्या मैबत्रणीने इं्टीट्यट
ु चे
नाि उज्िल केले. ततच्या संशोर्नाची चचाध संपण
ू ध सार्थ रोि
सं्र्थांमध्ये झाली. अरुं र्तीला, ततच्या मैबत्रणीला ताममळनाडूचे
प्रततष्ठे चे पाररतोवर्क ममळाले. नौकरीच्या शोर्ात असणाऱ्या
अरुं र्तीने अद्याप हे नककी केले नव्हते की नौकरी कुठे करायची.
मब
ुं ई, बंिलोर, नािपरू आणण र्दल्ली अशा चार र्ठकाणांहुन तीला
नौकरीची ऑफर आली होती. परं तु ततचे कुठल्या र्ठकाणाला प्रार्ान्य
द्यािे हे अद्याप ठरत नव्हते.
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एकीकडे कररअर आणण दस
ु रीकडे समाजसेिा या घोळामळ
ु े ततला तनणधय घेणे अिघड जात होते. शेिटी ततने
नािपरू च्या एका नामांककत कॉलेज-हॉज्पटलला होकार कळविला. नािपरू च्या हॉज्पटलमध्ये अरुं र्ती रुजू झाली.
अरुं र्तीला हॉज्पटलमध्ये नौकरी करून आज दोन िर्े झाली होती. अरुं र्ती मर्हन्या दीड मर्हन्यातन
ू बालाघाटला
जात असे. बालाघाटापासन
ू जिळ असलेल्या हट्टा या खेड्यात ततचे आजी-आजोबा राहत होते. िय-परत्िे ते प्रिास
करण्यास अक्षम असल्यामळ
ु े अरुं र्तीच त्यांना भेटायला, त्यांच्या सोबत एक दोन र्दिस घालिायला जात असे.
इतकयात संपण
ू ध दे शात महामारीची सार्थ आली. पाहता पाहता माणसे आजारी पडण्याची संख्या िाढू लािली. िदीच्या
शहरात पररज्र्थती भयािह झाली. जिातच महामारीचा उद्रे क झाल्यामळ
ु े हाःहाकार माजला. अरुं र्तीचे शहरही त्याला
अपिाद नव्हते. रोज रुग्णांच्या संख्येत भर पडू लािली. या बरोबर रुग्ण दिािण्याचे प्रमाण िाढले. हॉज्पटलच्या
प्रमख
ु ांनी अरुं र्तीला सतकध राहायला सांगितले. महामारीला आटोकयात आणण्यासाठी काही तरी करािे असे
अरुं र्तीला प्रकर्ाधने िाटू लािले. रोज संध्याकाळी कामािरून घरी परतण्याचे अिोदर ती प्रमख
ु ांबरोबर बैठका घेऊ
लािली. बैठकीत सद्य पररज्र्थतीचा आढािा आणण आिामी उपाय योजना यािर विचार वितनमय होऊ लािले.
आ्र्थापनेने शहराचे दोन भाि करून पि
ू ेकडील भािािर तनयंत्रण ठे िण्यासाठी अरुं र्तीला सांगितले. शहराचा पजशचम
प्रभाि अन्य सक्षम हॉज्पटलच्या दे खरे खी खाली ठे िािा असे तनजशचत झाले.
अरुं र्तीला र्दिसाकाठी सोळा ते अठरा तास काम करण्याची तनकड भासू लािली. हॉज्पटलचा रुग्ण कक्ष कमी पडू
लािला. त्यामळ
ु े इतर विभािातल्या रुग्णांिर तत
ू ध उपचार करायचे नाही, सिळे विभाि महामारीसाठी राखून ठे िायचे,
असा तनणधय घेण्यात आला.
महामारीचे रुग्ण कमी होताना र्दसेना. प्रत्येक र्दिशी त्यांच्या संख्येत भर पडू लािली. अरुं र्तीिर प्रचंड ताण होता.
रुग्णांचे हाल, त्यांचे तडकाफडकी मरणे, त्यांच्या आप्तांचा टाहो, आक्रोश आणण जे रुग्ण बरे होऊन घरी जात होते
त्यांच्या नातेिाईकांच्या चेहऱ्यािरील आनंद अशा विगचत्र अि्र्थेत अरुं र्ती िािरत होती. सरु िातीपासन
ू च
अरुं र्तीच्या हॉज्पटलमर्ील व्यि्र्था चोख होती; पण िाढत्या रुग्णसंख्येिर कोणीही तनयंत्रण ठे िू शकत नव्हते.
अरुं र्तीने पढ
ु ाकार घेऊन हॉज्पटल प्रमख
ु ांशी आणण इतर पदागर्काऱ्यांशी या विर्यािर चचाध घडिन
ू आणली. चचेत
तातडीने कोविद-१९ िॉर रूम ्र्थापन करािे, कुशल अर्ध-कुशल ्टाफ िाढिािा, बेड्स िाढिािे असा प्र्ताि
अरुं र्तीने मांडला. पदागर्काऱ्यांनी प्र्तािाला मान्यता र्दली. या मशिाय अरुं र्ती कोणतेही आपत्कालीन तनणधय घेऊ
शकते, ततच्या योजनांना पैसे कमी पडू र्दले जाणार नाही असेही ततला सांिण्यात आले. ततने घेतलेले तनणधय
प्रशासकीय तनयमािलीत बसणारे असािेत आणण निीन तनणधयांची मार्हती त्िररत िररष्ठाना द्यािी, हीच तेव्हढी
काय ती अट होती. आता अरुं र्तीला ्ितःच्या योजनेप्रमाणे काम करता येणार होते, याचे ततला समार्ान
होते. दस
ु रे र्दिशी अरुं र्तीने कोविद-१९ िॉर रुम उभारण्याच्या तनणधयाला मत
ू ध ्िरूप दे ण्यासाठीचा आराखडा
आखला. सोबत ततची जुतनअर असलेल्या डॉ. मख
ु जीला घेतले. अरुं र्तीच्या मनात बऱ्याच योजनांनी िदी केली
होती.
परं तु त्या योजना िा्तव्यात आणण्यासाठी ततला प्रचंड
मनष्ु यबळाची आिशयकता होती. ततने याकरता इतर
विभािात काम करणाऱ्या िीस डॉकटरांची तनिड केली.
त्यांचे फोटो, घरचे पत्ते, मोबाईल नंबर, इमेल ििैरे
मार्हती घेऊन िॉर रूमच्या रे कॉडध रूममध्ये नोंद िहीत
नोंदिली. कॉलेज-हॉज्पटल मध्ये मशकत असलेल्या
मल
ु ा-मल
ु ींना ्ियंसेिकांचे काम करण्याचे आव्हान
केले. या कामाकरता बऱ्याच विद्याथ्याांनी तयारी
दशधविली. त्याच प्रमाणे आयटीचे ज्ञान असणाऱ्या मल
ु ामल
ु ींची टीम तयार केली. त्यांना र्दिसाकाठी िेळ
ममळे ल तसे िेििेिळे डाटा संकलन करण्याचे काम
दे ण्यात आले.

कोविद-१९ िॉर रूमच्या बाजल
ू ाच कोविद सेन्टर उभारले
िेल.े या कोविद सेन्टरमध्ये पाचशे बेडची व्यि्र्था
करण्यात आली. त्यापैकी काही ऑजकसजन बेड होते,
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काही व्हें र्टलेटर बेड होते; तर बाकीचे सामान्य बेड होते. प्रत्येक बेडला क्रमांक दे ण्यात आला होता, त्यामळ
ु े
कोणते बेड ररकामे झाले अर्थिा कोणत्या बेड्िर रुग्ण दाखल झाला आहे याची आयटीच्या विद्याथ्याांच्या मदतीने
डडजजटल नोंद ठे िण्याची व्यि्र्था करण्यात आली, यािर तनयंत्रण ठे िण्याकरता विद्याथ्याांना आळीपाळीने चोिीस
तास जबाबदारी सांभाळण्यासाठी सांिण्यात आले होते. यामळ
ु े हॉज्पटल व्यि्र्थापनाने बेड असन
ू ही “बेड नाही”
असे सांिण्याचा प्रशनच उद्भिू शकणार नव्हता. प्रत्येक बेडला सॉफ्टिेअरच्या साहाय्याने कॉम्प्यट
ु रला जोडण्यात
आले होते त्यामळ
ं ला हॉज्पटलमध्ये ऍडममट
ु े डड्चाजध ररपोटध कॉम्पट
ु रिर बनिीत असतांना अर्थिा निीन पेशट
करतांना बेड नंबर टाकणे अपररहायध होते. बेड नंबर टाकल्यािर बेड ररकामे आहे की नाही हे हॉज्पटल बाहे र
डड्प्ले करण्याची तरतद
ू होती. पाचशे बेड्चे तनयंत्रण ्ितः अरुं र्ती आणण ततची सहकारी डॉ. मख
ु जी या दोघी
करीत होत्या. त्यांना ्िेच्छे ने काम करणारे हॉज्पटलचे डॉकटर सहाय्य करीत होते. कॉलेज-हॉज्पटलमध्ये मशक्षण
घेणाऱ्या ्ियंसेिी विद्याथ्याांचे िट बनविण्यात आले होते.
त्यांनी प्रत्येक घरी जाऊन घराच्या िरजेनस
ु ार मा्क, सॅतनटायझर
परु विण्याची जबाबदारी त्यांच्यािर सोपविण्यात आली होती. िरज पडल्यास
डबल मा्कचा परु िठा करण्याचे आदे श त्यांना दे ण्यात आले होते. डडजजटल
र्थमाधमीटरने प्रत्येक व्यकतीचे तापमान तपासण्याचेही त्यांना सांिण्यात आले
होते. अगर्क तापमान असणाऱ्या व्यकतीचे नाि, फोन नंबर, आणण इतर
मार्हतीची नोंद केल्यानंतर अगर्क तपासणी करण्यास सांिण्याच्या सच
ू ना
त्यांना दे ण्यात आल्या होत्या. तसेच त्यांच्या विर्यी दस
ु ऱ्या ग्रप
ु ला मार्हती
दे ऊन अशा व्यकतींना सकतीने पढ
ु ील तपासणी करायला भाि पडले जात
होते. बरोबरच इत्यंभत
मार्हती
असणारी पत्रके िाटण्याचे काम हे
ू
्ियंसेिक कररत होते. या पत्रकामर्े कोरोना होऊ नये यासाठी घ्यायची
काळजी, कोरोना तनदान घरच्या घरी करण्याचे तंत्र, कोरोनाची तपासणी
कुठे , कशी करािी, डॉकटरांकडे जाताना काय काळजी घ्यािी, हॉज्पटलमध्ये
िािरताना कशी काळजी घ्यािी याची मार्हती पत्रकामर्े नमद
ू केली होती.
यामशिाय होम किारं टाईन, और्र्ी, आहार, व्यायाम, हॉज्पटलमध्ये दाखल
होण्याकरता बेड शोर्ण्याची पद्र्त, अंर्श्रद्र्ांिर विशिास न ठे िण्याचा
सल्ला, कोरोना मक
ु त झाल्यानंतर घ्यायची काळजी ििैरे बाबी सरळ आणण
सोप्या पद्र्तीने या पत्रकात नमद
ू केल्या होत्या.
हे मार्हती पत्रक मोफत िाटण्याच्या सच
ू ना ्ियंसेिकांना दे ण्यात आल्या होत्या. यामशिाय नसेस, डॉकटरांना
ऑजकसजन, व्हें र्टलेटर हाताळतांना घ्यायच्या काळजीविर्यी लेखी सच
ू ना र्दल्या होत्या, ऑजकसजनच्या टाकीिर
चोिीस तास लक्ष ठे िण्याची जबाबदारी काही ्ियंसेिी सं्र्थांना दे ण्यात आली होती. प्लाझ्मा दान करण्याकरता
जनतेला प्रित्त
ु प्रमख
ु ांना रोज संध्याकाळी िॉररुम
ृ करण्याचे काम काही ्ियंसेिकांना दे ण्यात आले. सिळ्या ग्रप
मध्ये येऊन र्दिसभराच्या कामाचा आढािा, अडचणी सांिण्याकरता सच
ू ना करण्यास अरुं र्ती विसरली नाही.
कॉलेज-हॉज्पटलच्या विद्याथ्याांनी शहराचा पि
ू ध विभाि वपंजून काढला होता. नािररकांचे प्रशन, त्यांच्या शंका, त्यांना
हिी असलेली अगर्क मार्हती परु विण्याची जबाबदारी या ्ियंसेिकांिर होती. ते त्यांचे काम चोख करीत होते.
त्यांच्या जनजाित
ु े शहराच्या पि
ू ध भािात त्याचा पररणाम आठ र्दिसात र्दसू लािला. पांचशे बेड क्षमता
ृ ीमळ
असलेल्या हॉज्पटल मध्ये बेड सहज उपलब्र् होऊ लािले, आठ र्दिसांपि
ू ीची ज्र्थती रार्हली नव्हती.
अरुं र्ती आणण ततच्या टीमने एकमेकांशी समन्िय सार्न
ू फार र्थोड्या अिर्ीत प्रशंसनीय कामगिरी केली होती. ततने
या िडबडीत हॉज्पटलचे फायर ऑडडटही करून घेतले होते. अरुं र्तीचे हॉज्पटल शहरातील एक आदशध हॉज्पटल
म्हणून नािारूपास आले. रुग्णाची संख्या कमी झाली होती. परं तु महामारीचा ओघ पण
ध णे ओसरला नव्हता.
ू प
दहा मर्हन्यांपासन
अरुं र्तीला विश्रांती ममळाली नव्हती. ततने डॉ. मख
ू
ु जीिर जबाबदारी टाकून एक मर्हना
बालाघाटला जायचे ठरविले आणण ती रजेिर तनघन
िे
ल
ी.
ू
जिळपास एक िर्ाधनत
ं र अरुं र्ती बालाघाटला आली होती. ततच्या आईचे ररटायरमें ट झाले होते. आईची, िडडलांची
ततच्या लग्नाकरता घाई चालली होती. अरुं र्ती त्यांना विरोर् करण्याच्या अि्र्थेत नव्हती. ततची सट
ु ी मजेत
चालली होती. खाणे, वपणे, पण मयाधदेच्या कक्षात राहून कफरणे, असा तीचा रोजचा कायधक्रम असायचा. ती तीन,
चार र्दिस ततच्या आजी, आजोबांकडे हट्ट्याला जाऊन आली.
ततला आजी-आजोबांचे घर, एकांत फार आिडे. आजीही ततला लग्नाकरता िळ घालीत होती. महामारीने पन्
ु हा डोके
िर काढल्याच्या बातम्या येऊ लािल्या. प्रत्येक र्दिशी त्यात िाढ होत होती. एका आठिड्यात पाहता पाहता
पररज्र्थती अत्यंत िाईट झाली.
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अरुं र्तीने हॉज्पटलची ज्र्थती जाणून घेतली. ततच्या हॉज्पटल मर्ील सिळे च गचंतत
े होते. अरुं र्ती तनराश
झाली. ततला रात्रभर झोप आली नाही.
अरुं र्ती सकाळी तनशचयानेच उठली. ततने परत नौकरीिर जाण्याचा तनणधय घेतला. झटपट तयारी करून ततने िाडी
बाहे र काढली पण िाडी चालू होऊन बंद पडू लािली, प्रयत्न करूनही ती चालू होत नव्हती. अरुं र्तीने ततच्या
िडडलांना बोलािन
ू ही बाब त्यांना सांगितली. त्यांनीही बराच प्रयत्न केला परं तु िाडी सरु
ु होईना. अरुं र्ती नाराज
झाली. काय करािे ततला सच
न
े
ा.
ु
तनराश अरुं र्तीने कोपऱ्यातली ्कुटर बाहे र काढली. ्कुटर लिेच ्टाटध झाली. नािपरू ला जायला अरुं र्तीकडे
दस
ु रे कोणतेच सार्न नव्हते. लॉकडाउनमळ
ु े रे ल्िे, बसेस बंद होत्या. त्यामळ
ु े ततने नाईलाजाने ्कुटरिर नािपरू ला
जाण्याचा तनणधय घेतला. ततला जाणे भाि होते, मोठ्या कष्टाने ततने, ततच्या सहकाऱ्यांनी उभारलेला हॉज्पटल
व्यि्र्थापनाचा डोलारा कोसळण्याची गचन्हे ततला र्दसत होती. िडडलांनी ततला ्कुटरिर जाण्याकरता एक िेळ
मना केले, पण अरुं र्ती ऐकण्याच्या मनःज्र्थतीत नव्हती. एकशे साठ ककलोमीटरचे अंतर ती संध्याकाळ पयांत पार
करू शकेल अशी ततची खात्री होती.
र्त्यािर फारशी िदध ळ नव्हती. आिशयक सेिा दे णाऱ्या ट्रक, टे म्पो,
पोमलसांच्या, जंिल विभािाच्या ि्त घालणाऱ्या िाड्या अर्ून
मर्ून र्दसत होत्या. तरु ळक प्रिासी कार मशिाय कोणतेही िाहन
र्त्यािर नव्हते. र्ता तसा सामसम
ू च होता. अरुं र्तीने तासाभरात
बरे च अंतर कापले. ततला िाहन नसलेला र्ता भयाण िाटत होता.
ततच्या र्हशोबाने ती चार पाच तासात नािपरू ला पोहोचणार होती.
ततला जंिली शिापदांचा िािर असलेल्या र्त्यािरून जातांना भीती
िाटत होती. काही िेळा अरुं र्तीला असेही िाटत होते की ततने
्कुटरिर नािपरू ला जाण्याचा चक
ु ीचा तनणधय घेतला आहे ; कारण
सरु क्षेच्या दृष्टीकोनातन
ू र्ता योग्य नव्हता. नक्षलिाद्यांचा प्रादभ
ु ाधि
या भािात जा्त होता.
अरुं र्ती सकारात्मक विचारांची मर्हला होती. ततने हाः हाः म्हणता अर्े अंतर पार केले. उलट र्दशेने जंिल
खात्याच्या जीपिाड्या जातांना र्दसत होत्या पण त्यांची संख्या निण्यच होती. विरुद्र् बाजूला जाणाऱ्या जीप
मर्ील लोक ततच्याकडे आशचयाधने पाहत असल्याचे ततला जाणित होते परं तु ततने त्याकडे फारसे लक्ष र्दले नाही.
इतकयात विरुद्र् बाजूने जाणाऱ्या ट्रकमर्ील ड्रायव्हरने ततला हात दाखिन
ू र्थांबण्याचा इशारा केला, अरुं र्तीची
र्थांबण्याची इच्छा नव्हती. तरीही ततने ्कुटरचा िेि बराच कमी केला आणण ड्राइिर काय सांितो ते ऐकू लािली.
ड्राइिर ट्रक र्थांबिन
ू म्हणाला, की र्थोड्याच अंतरािर दोन िाघ र्त्यािर बसले आहे त, त्यामळ
ु े र्ता अडिला िेला
आहे . असे ऐकताच ततने ्कुटर बंद केली आणण ती ड्राईिरजिळ िेली. तेव्हा त्याने ५-६ ककलोमीटर अंतरािर दोन
िाघ र्त्यािर बसले असल्याचे सांगितले. अरुं र्तीच्या अंिािर शहारे आले. आजब
ू ाजूला घनदाट झाडी, र्त्यािर
गचटपाखरू नाही, ट्रक तनघन
ू िेलेला आणण अरुं र्ती र्त्यािर एकटीच उभी यामळ
ु े ती जा्तच घाबरून िेली.
ततला परत माघे जािे की काय असे िाटू लािले. नािपरू कडे जाणाऱ्या एखाद्या ट्रकला हात दे ऊन, ट्रकमध्ये
्कुटर टाकून नािपरू िाठािे असाही विचार ततच्या मनात आला. ती संभ्रमात पडली असतानाच ततला एक ट्रक
नािपरू ला जाताना लांबन
ू र्दसला. ट्रक जिळ येऊ लािला, अरुं र्तीने ट्रकला हात दाखिन
ू र्थांबण्याचा इशारा केला;
परं तु िेिात असलेला ट्रक न र्थांबताच पढ
ु े तनघन
ू िेला. अरुं र्ती तनराश झाली. इतकयात एक भला मोठा
काळविटांचा कळप र्त्याच्या एका बाजूकडून दस
ु ऱ्या बाजूकडे जातांना ततच्या नजरे स पडला. अरुं र्तीची भीती
िाढली. पन्
ु हा एक ट्रक येताना ततला र्दसला. ट्रकला र्थांबिािे या उद्दे शाने अरुं र्ती र्त्याच्या र्थोडी मध्यभािी
येऊन उभी रार्हली आणण ततने ट्रकला र्थांबण्याचा इशारा केला. सरदार असलेल्या ड्रायव्हरने ट्रक र्थांबिताच ततने
पढ
ु े र्त्यािर दोन िाघ बसले असल्याचे ड्रायव्हरला सांगितले आणण नािपरू पयांत ततला ततच्या ्कुटरसोबत
पोहोचविण्याची विनंती केली. ट्रक ड्रायव्हरने लिेच ततचे म्हणणे मान्य केले. आपल्या जकलनरच्या मदतीने ्कुटर
ट्रकच्या मािील भािात टाकली आणण जकलनरला मािे बसायला सांिन
ू ततला त्याच्या बाजूला बसायला जािा
र्दली. अरुं र्तीने ड्रायव्हरचे आणण दे िाचे मनापासन
आभार
मानले
.
आपल्याला
कोणाचा तरी आर्ार आहे हे
ू
दाखिण्यासाठी अरुं र्ती कारण नसतांना ततच्या िडडलांना, मैबत्रणींना मोबाईल करून बोलू लािली. ट्रक पाच-सात
ककलोमीटर जात नाही तोच िाघांची जोडी त्यांच्या दृष्टीस पडली. त्या दोन िाघांनी नक
ु तेच एक भले मोठे
काळिीट मारले होते, दोन्हीही िाघ मशकारीिर ताि मारतांना पाहून अरुं र्तीची िाळण उडाली. या अि्र्थेत त्या
िाघांना डडिचून ट्रक पढ
ु े नेणे र्ोकादायक होते. ट्रकचा ड्राइिर लांब अंतरािरून हॉनधचा मोठा आिाज करून त्यांना
हुसकािण्याचा प्रयत्न करीत होता परं तु ताि मारण्याच्या नादात िकध असलेल्या िाघांना त्या आिाजामळ
ु े काही
फरक
पडत
नव्हता.
`
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र्थोड्या िेळाने बऱ्याच नाराजीने त्या िाघांची जोडी मंद पािले टाकीत र्त्याच्या बाजूला असलेल्या घनदाट
झाडीत जाऊ लािली. िाघांची जोडी िेली याची खात्री पटताच ट्रक ड्रायव्हरने ट्रक सरु
ु केला आणण ते सिळे
नािपरू कडे तनघाले. ट्रक तीस -चाळीस ककलोमीटर जातो न जातो तोच र्त्यािर पाच -सहा पोलीस उभे
असलेले ट्रक ड्रायव्हरला र्दसले, त्यांनी ट्रक र्थांबिला. ट्रक र्थांबताच त्या पोमलसांनी ट्रक ड्राइव्हरला खेचून बाहे र
काढले आणण त्याच्याकडे असलेला पैसा अडका र्हसकािन
ू घेतला.अरुं र्ती हे दृशय पाहून र्थरर्थर कापू लािली,
काय होते आहे , ततला कळे ना. त्या पोमलसांपक
ै ी एकाची नजर अरुं र्तीकडे िेली, त्याने ड्रायव्हरला दरडािन
ू
विचारले “ये लडकी कौन है? तेरी मंिेतर है कया” यािर ड्राइिर मोठ्या आत्मविशिासाने म्हणाला “ नही, नही.
ये मेरी बेटी है .” इतकयात दस
ु रा तरुण पोलीस पढ
ु े आला आणण अरुं र्तीकडे पाहून म्हणाला “ये लडकी, नीचे
उतर.” त्याने असे म्हणताच अरुं र्तीची पाचािर र्ारण बसली ततच्या अंिाला दरदरून घाम फुटला ती र्थरर्थर
कापू लािली. परं तु त्यातल्या त्यात िय्कर असलेल्या एक पोमलस अरुं र्तीकडे पाहून ततला म्हणाला “बैठे रहो,
बैठे रहो” यामळ
ु े अरुं र्तीची भीती र्थोडी कमी झाली. परं तु या र्ठकाणाहून तनघन
ू जाईपयांत अजून कोणकोणत्या
प्रसंिांना तोंड द्यािे लािेल याचा विचार ततच्या मनात येताच ततला पन्
हा
दरदरून
घाम फुटला.
ु
र्थोड्या िेळातच ड्रायव्हरला त्या पोमलसांनी सोडले, ड्रायव्हरने जीि मठ
ु ीत र्रून तनमट
ू पणे ट्रक सरु
ु केली आणण
तो नािपरू जिळ करू लािला. र्थोडे अंतर िेल्यािर तो त्या पोमलसांना मशव्या दे ऊ लािला अरुं र्तीकडे तोंड
करून तो म्हणाला, “िे लोि नक्षली र्थे.” अरुं र्तीच्या आता कुठे ध्यानात आले की ते बनािट पोलीस होते.
िाटसरूंना लट
ु ण्याचा नक्षलिाद्यांचा र्ंदा होता.
अरुं र्ती नािपरु ातल्या बालाघाट नाकयािर उतरली, ततची ्कुटर जकलनरने ततला ट्रकमर्ून काढून र्दली. ट्रक
खाली उतरताच अरुं र्तीच्या जीिात जीि आला. अनोळखी परु
ु र्ाबरोबर आणण तेही ट्रक ड्राइिर बरोबर तीन चार
तास घालिणे म्हणजे ततच्याकरता मोठे र्दव्यच होते. परं तु ट्रक ड्राइिर एक सज्जन परु
ु र् तनघाला, ततने त्याचे
मनापासन
ू आभार मानले, ड्रायव्हरही नािपरू मध्ये र्थांबन
ू त्याच्या मालकाला घडलेला ित्त
ृ ांत सांिाणार होता,
त्याला पढ
ु ील प्रिासासाठी पैशयाची सोयर्ह करायची होती.
्कुटरला ककक मारून अरुन्र्ती र्थोड्याच िेळात हॉज्पटलमध्ये पोहोचली. हॉज्पटल मर्ील रुग्णांची िदी पाहून
अरुं र्ती घाबरली. ततने डॉ मख
ु जी कडून हॉज्पटलची सद्य पररज्र्थती जाणून घेतली आणण बेड कमी पडत
असल्यामळ
ु े जममनीिर चादरी आणण उशांचे तात्परु ते बेड टाकण्यास सांगितले. दस
ु रे र्दिशी हॉज्पटलच्या
सभािह
ात
मोठी
बै
ठ
क
आयोजजत
करण्यात
आली
होती.
बै
ठ
कीत
प्र्ताि
ठे
िण्याची
तयारी अरुं र्तीने रात्रीच
ृ
करून ठे िली होती.
बैठक सरु
ु झाली. आढािा घेण्यात आला, कोणाला काही सच
ु िायचे असल्यास सच
ु िािे, असे सांिण्यात आले.
अरुं र्ती या संर्ीची िाटच पाहत होती. ततने बोलायला सरु िात केली. ती म्हणाली, “कोविदला अटकाि करायचा
असल्यास सिळ्यांनी एक र्दलाने काम करायला हिे. सध्या आपण तेच करीत आहोत, त्यात सातत्य राहणे
आिशयक आहे , केिळ मेडडकल ्टाफ ककं िा पोलीस यंत्रणा काम करतील तर फारसे यश येणार नाही. मा्क न
लािणाऱ्यांना, अंतर न पाळणाऱ्याना, विनाकारण िदी करणाऱ्यांना ती व्यकती कोण आहे हे न पाहता कडक
शासन व्हायला पार्हजे, यात्रा, उत्सि, मंर्दरे यािर कडक तनबांर् हिेतच, त्यात कोणाचीही िय करणे महािात
पडू शकते, कािदोपत्री तनयम नको, त्याची कडक अंमलबजािणी होणे आिशयक आहे .”
“हॉज्पटल मर्ील डॉकटरांनी, नसेसनी अन्य कमधचाऱ्यांनी आपली आचारसंर्हता तयार करून त्याचे काटे कोरपणे
पालन करािे, ज्यात ऑजकसजनचा िापर, इंजक
े शनचा िापर, पेशट
ं ची हॉज्पटल मर्ील िदी टाळण्यासाठी होम
किारं टाईनला योग्य असलेल्या पेशट
ं ना होम किारं टाईनसाठी प्रित्त
ृ करणे, डॉकटसध आणण नसेसने त्यांचा जा्तीत
जा्त िेळ हॉज्पटलसाठी दे णे याकडे लक्ष दे णे आिशयक आहे ” .
“्ियंसेिकांनी भ्रामक िैरसमजांबाबत जनतेचे समप
ु दे शन करणे िरजेचे आहे . मी
पररपत्रकाच्या चार लाख प्रतत छापल्या आहे त, त्या जा्तीत जा्त लोकांपयांत
पोहोचविण्याचे काम ्ियंसेिकांनी करािे.या पत्रकात लसीकरणाविर्यीची इत्यंभत
ू मार्हती
आहे .
जा्तीत जा्त लोकांना लसीकरण केंद्रािर आणून त्यांना योग्य मािधदशधन करण्याचे
काम दे खील ्ियंसेिकांिर सोपविण्यात आले आहे . पररपत्रकात आिशयक फोन नंबर,
िेब साईट नमद
ू करण्यात आल्या आहे त. मी ्ितः शतनिार, रवििार हॉज्पटलच्या
सभािह
ृ ात सकाळी ९ ते १२ पयांत सिध सामान्यांच्या कोविड विर्यीच्या एकूण एक
प्रशनाला उत्तर दे ण्यासाठी उपलब्र् आहे .”
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“मेटल आणण मेडडकल िे्ट पासन
ू फारच र्थोड्या भांडिलािर ऑजकसजन आणण नायट्रोजनचे विघटन करण्याचा
प्रकल्प उभारािा असे माझ्या मनात आहे , कायधकाररणी याला मान्यता दे त असेल तर हा प्रकल्प तातडीने पण
ू ध
करण्यात येईल, यामशिाय प्लाझ्मा बँकेचे काम दे खील नेटाने पढ
ु े न्यायचे आहे , यालाही मान्यतेची आिशयकता
आहे .”
अरुं र्तीच्या सिळ्या योजनांना मान्यता दे ण्यात आली. मार्हती पत्रके छपाईची जबाबदारी एका ्ियंसेिी सं्र्थेने
उचलली., दस
ु ऱ्या एका सं्र्थेने मा्क, सॅतनटायझर मोफत उपलब्र् करून दे ण्याचे मान्य केले, त्यासोबत
मेडडकल ्टाफकरता पीपीएफ ककट, ग्लोज, फेस कव्हर, मत
ुं ाळण्याकरता प्लाज्टक याही
ृ ांच्या पागर्थधिाभोिती िढ
ि्तच
ूं ा मोफत परु िठा ती सं्र्था करणार होती.
अरुं र्ती, ततची टीम जोमाने कामाला लािली. ततच्याबरोबर काम करायला सिळे च तयार होते, अहोरात्र राबायला
तयार होते, ककं बहुना राबत होते. काम करणाऱ्या नसेसमध्ये दोन जणी िभाधरशी होत्या, तरी त्या बारा बारा
तासांपेक्षा जा्त िेळ काम करीत होत्या, तीन ब्रदर रोजा ठे िणारे होते, परं तु त्यांचा उपिास त्यांच्या कामामध्ये
आला नाही. या सिळ्याचा पररणाम आठ र्दिसात र्दसू लािला. हॉज्पटलचे बेड ररकामे र्दसू लािले, जममनीिर
घातलेले बेड संपष्ु टात आले. पाहता पाहता िॉडधमर्ील तनम्मे बेड ररकामे झाले.
हॉज्पटलच्या प्रमख
ु ांनी अरुं र्तीची ततच्या सहकाऱ्यांची तोंड भरून ्तुती केली, अरुं र्ती मात्र त्याचे श्रेय घ्यायला
तयार नव्हती. ती म्हणाली की जर ततच्या टीमने जीि ओतन
ू या मानितािादी कायाधत मदत केली नसती तर
आज हे गचत्र पाहायला ममळाले नसते.
अरुं र्ती कोपऱ्यात जाऊन डोळे पश
ु ीत होती, डॉ मख
ु जीच्या हे लक्ष्यात आले. अरुं र्तीच्या जिळ जाऊन ततने
ततच्या खांद्यािर हात ठे िताच अरुं र्तीचा बांर् फुटला. ती ओकशाबोकसी रडू लािली. ततची जजिलि आजी
कोरोनामळ
ु े िेली होती. अरुं र्तीिर ततचे भारी प्रेम होते. अरुं र्तीचे दोनाचे चार हात झालेले पाहायला ममळे ल या
आशेिर ती जित होती. ततची इच्छा पण
ू ध झाली नाही याचे अरुं र्तीला दःु ख होते.

- बाळकृष्ि पाडळकर
ट्रॉय, समसशगन
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अक्षय गािे, अभांग गािे

रात्रीचे 10-11 िाजलेल.े पि
ू ीच्या आमच्या िाड्यात शेजारी कुणीतरी रे डीओिर ‘छायािीत’ अर्थिा ‘बेला के फूल’ लािलेल.ं
आतध ्िरात ततचा आिाज येतो "छुप िया कोई रे दरु से पक
ु ारके"
भें ड्या/अंताक्षरी खेळताना कुणी सरू
ु करतं "अजजब दा्ता है ये" आणण सिळे 'अं अं अं' करून कोरस र्रतात.
िणपतीचे र्दिस. चौकाचौकात मंडळाचे िणपती बसलेले आणण लाऊड्पीकरिर "सख
ु कताध दख
ु हताध" ककं िा "िणराज रं िी
नाचतो" िात ततचा आिाज चौफेर घम
ु तो.
बाळ असताना आई मला "णझलममल मसतारोंका" िात िात झोपिते. माझी िेळ येते तेव्हा मी माझ्या तान्ह्या मल
ु ीला
"ये रात ये चांदनी" िात झोपितो.
"आयेिा आनेिाला" िाणारी मर्ुबाला, "आजा रे परदे सी" िाणारी िैजयंतीमाला, "ओ सजना" िाणारी सार्ना, "इन्ही
लोिोने" िाणारी मीना कुमारी... मि हे मा, रे खा, राखी, झीनत, परिीन, पन
ू म, टीना, जुही, मार्रु ी, श्रीदे िी, काजोल,
भाग्यश्री अशया बहुवपढी नट्यांच्या िळ्यात िाणं िाताना सरू उमटतात; ते ततच्याच आिाजात.
या जिात दे ि सिधव्यापी असतो म्हणे. पण प्रत्यक्षात आपल्यासारख्या पामरांना तो र्दसत नाही. लताचा आिाजही
सिधव्यापी आहे आणण (तनदान आपण सिध भारतीयांच्या) कानाला त्याचा पण्
ु य्पशध झालेला आहे ि होत राहील. हे आपलं
अहं भाग्य.
लताव्यततररकत ततच्याआर्ी, ती असताना, ककतीतरी िण
ु ी, उत्तम, िायक होऊन िेले ि नंतरही होतील. त्यांची िाणी
आपण रसा्िाद घेत ऐकतोदे खील. पण ततने सि
म
सं
िीतात कुठे तरी एक benchmark ्र्थापन केलं. असं काय होतं
ु
ततच्या िाण्यात? खुपशया िोष्टी नमद
ू करता येतील - िडडलांकडून आलेेेला सांिीततक िारसा, भककम शा्त्रीय पाया,
सरु ांचा आिाका (vocal range), ्िरांची शद्
ु र्ता, आिाजातला िोडिा, तनरतनराळ्या भार्ेत सहज िाता येणं, उत्तम
रे कॉडडांिचं तांबत्रक सत्र
,
मशिाय
गचकाटी
ि
मश्तबद्र्ता.
ू
पण या साऱ्या पलीकडे ततच्या िाण्याची काहीतरी खामसयत, काहीतरी िोम आहे की जेणेकरून ती िाणी आपल्याला
भाितात. मि ते "लि जा िले" असो, "रुक जा रात" असो, "र्दल हुम हुम करे " असो की "र्दया जले जा जले" असो.
एखादा pause, एखाद अक्षरािर जोर ककं िा हुंकार, कर्ी लाडडक आजधि, कर्ी विरहांती आतधता...या ना त्या प्रकारे त्या
िाण्याचे सरू , त्याचे शब्द, त्यातले भाि आपल्या हृदयाला मभडून जातात. मि "बेकस पे करम" िाणारा आिाज फकत
लताचा नसन
ू बेड्या घातलेल्या अनारकलीचा होतो, "चाला िाही दे स" िाणारा आिाज सिध काही त्याि करून कृष्णाशी
एकरूप होऊ पहाणाऱ्या मीरे चा असतो. "मझ
ु े कुछ केहना है " ककं िा "मेरे ख्िाबो में" िाणारी कोिळ्या ियाची बॉबी ककं िा
मसमरन असते. ती िाणी पन्
हा
प
न्
हा
न
विटता
आपण ऐकतो.
ु
ु
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र्हंदी - मराठी गचत्रपटात भलंमोठं यश पदरी असताना, िाण्यांच्या मािण्याची काही कमतरता नसताना र्ददींची
त्याबाहे रची कामगिरी तततकीच मोलाची आहे . भििद्ििीतेतील अध्याय, संत ज्ञानेशिर, तक
ु ारामांचे अभंि/
विराण्या, ममराबाईंच्या रचना, िरु
बानी,
िामलब
ि
इतर
ऊद
ध
िजला,
मराठी
भाििीते
,
सािरकर
िीते
, मशिाय इतर
ु
ू
भार्ेतील विशेर्तः बंिाली मर्ील िाणी; या साऱ्याचा एक बहुमोल नजराणा आपल्या पदरी आहे . त्याचा अर्थध
समजािन
ू िायला, उच्चार मशकायला खगचतच अगर्क िेळ लािला असणार. म्हणूनच मी िर गचकाटी आणण
मश्तबद्र्ता ह्याचा उल्लेख केला.
तब्बल साठ-सत्तर िर्े आपल्यािर ्िरांचा िर्ाांि करून लता मंिेशकर नािाचा हा 'आनंदघन' नक
ु ताच
आपल्यातन
ू दरू क्षक्षततजापल्याड िेला. ्िामी कादं बरीतली काही िाकय आहे त "आयष्ु य ककती जिलात, त्यापेक्षा
ते कसं जिलात याला महत्ि आहे . तसं नसतं तर चंदनाचे नािही रार्हले नसते. साऱ्यांनी िटिक्ष
ु केले
ृ ाचे कौतक
असते". लतादीदी आपलं आयष्ु य िटिक्ष
आणण
चं
द
न
दोन्हीला
शोभे
ल
असं
जि
न
िे
ल्
या.
त्यां
च
ा
सां
ि
ीततक
िारसा
ू
ृ
एखाद्या िटिक्ष
ं चंदनापरी वपढ्यानवपढ्या पसरत राहील. की
ु र्
ृ ासारखा पारं ब्या फोफाऊन उभा आहे , त्याचा सि
्ििाधतन
ू दे िाने आपल्यासाठी िाता-बोलता "्िरांचा पाररजात" भेट पाठविला होता?
काही असो शेिटी ततच्या िळ्यातन
ू ती जे सांिन
ू िेली तेच खरं "अक्षय िाणे, अभंि िाणे, िाणे हे िाणे, माझे
िाणे“
-

Dazzle Printing Ad
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सरु े श नायर

आम्ही गड्या डोंगरचां राहिारां
We folks live atop the rugged mountains.
चाकर सशवबाचे होिार ||ध|ृ |
We pledge to Shiwba’s disciples and followers
ननशाि भगवे भूवर फडके
Bhagwa flag flies atop our land
शत्रच
ू े मग काळीज धडके
Our enemies fear us and their heart pace frantically
मावळे आम्हीच लढिार ||१||
We the Mawlas will fight for our motherland and
Shivaji Maharaj.
तानाजी तो वीरच मोठा
Tanaji was a brave warrior
लढता लढता पडला पठ्ठा
He valiantly fell fighting the enemy
परर नाही धीरच सोडिार ||२||
But he never lost his courage

धनाजी जाधव रिाांत ददसता
When Dhanaji Jadhav was in the battlefield
शत्रू पळे प्रनतबबांब बघता
The enemy fled just by seeing the shadow.
घोडां नाही पािीच वपिार ||३||
Even the enemy’s horse refused to drink water in fear
बाजीराव तो वीरच मोठा
Bajirao also was a great warrior
किसां खािी लढला पठ्ठा
He too fought valiantly in the Khansa valley
घोडां तो दौडीत सोडिार ||४||
He was an expert in riding horses
(जगदां बेच्या कृपाप्रसादे , सांघागचया आशीवाादे!
बालशाखेतील एक कववता व नतचे भाषाांतर.)

रा.स्व.सां.

कृतज्ञता...’Thank You’ to…

सम
ु ारे १९६० सालची ही िोष्ट आहे ! छे िोष्ट कसली? सत्य घटनाच! सोमिारी दादरची बाजारपेठ बंद
असायची. त्यामळ
ु े अिदी हमर्त्यांिरही शक
ु शक
ु ाटच असायचा. पण दादरच्या "हरी महादे ि िैद्य" पेढीच्या
दक
ानाची
एक
फळी
उघडी
होती.
आत
माझे
िडील(मालक)
आणण एकदोन जन
ु
ु े नोकर.... त्यांचे जन
ु े र्हशोब
तपासायचं काम चालू होतं. त्या काळी दक
ु ानांना शटसध नसायची, फळ्यांना बबजागिरी लािलेले दरिाजे आणण आत
ओढून घेतलेल्या सरकत्या जाळ्या!
आत बाबा त्यांच्या कामात व्यग्र - आणण तेिढ्या रामभाऊ आत आले... "शेटजी, बाहे र एक बाई आल्या
आहे त. सोबत एक तरुण मल
ु िा आहे . तम
ु च्याकडे महत्िाचं काम आहे असं म्हणतायत. मी समजािलं की, पेढी
बंद आहे , कोणताही व्यिहार होणार नाही, पण बाई ऐकतच नाहीत. सारखं तम्
ु हाला भेटायचं आहे असं टुमणं
लािलं आहे !"

आमची सोन्याचांदीची पेढी. सिध व्यिहार डोळ्यात तेल घालन
ू करािे लाित. ककत्येकदा चोरीचा माल
विकणारे खोटं गिऱ्हाईक पाठित, माल विकत आणण नंतर पोलीस केसमध्ये असा माल जप्त होई. कारण
नसताना आगर्थधक नक
ु सान आणण नसता मनः्ताप!
बाबांचा नकार रामभाऊंनी त्या बाईंना कळविला पण बाई जजद्द सोडायला तयार नव्हत्या. ियािया करत
होत्या. शेिटी नाईलाजाने त्यांना आत बोलािलं िेल.ं
सार्ारण मध्यमििीय ब्राह्मण ्त्री, सार्ं नऊिारी लि
ु डं, कपाळाला ठसठशीत कंु कू, िोरापान रं ि, कानात
पाणी उतरून णझजलेल्या मोत्यांच्या जन
ाट
क
ड्या
आणण
हातात
िखध उडालेल्या काचेचा चड
ु
ु ा! बरोबरचा मल
ु िा
ु
सार्ारण १७-१८ िर्ाधचा... सार्ेच कपडे.. त्यांची पररज्र्थती त्यांच्या दे हबोलीिरून कळत होती.
"माफ करा, आपल्या माणसानं सांगितलं, पण तशीच तनकड होती म्हणून..."
त्यांचं बोलणं अध्याधतन
ू च तोडून बाबांनी दक
ु ानचा व्यिहार बंद असल्याचं, आणण उद्या सकाळी यायचं असं
सांगितलं पण त्या म्हणाल्या "नाही हो! मला काहीही खरे दी करायची नाही, मला माझ्या मल
ु ाची कॉलेजची फी
भरायची आहे . आज शेिटचा र्दिस. त्याचे िडील पैशयांची व्यि्र्था करायला कोकणात िेले आहे त. पण अजून
आले नाहीत, िेळेिर पैसे भरले नाहीत तर ऍडममशन ममळणार नाही... नाईलाज म्हणून.."
बाई अिदी काकुळतीला आल्या होत्या. बाबा विरघळले. बाई साध्या, प्रामाणणक िाटत होत्या. बाबा शांतपणे
ऐकतायत हे पाहून त्यांना र्ीर आला. "मला माझा डाि (ि्त)ू िहाण ठे िन
ू पैसे हिे आहे त. मी िहाणखत
करायला तयार आहे . पण कसंही करून माझी मदत करा...!"
"क्षमा करा! आमच्याकडे िहाणाचा व्यिसाय होत नाही. त्याचे लायसन्स आमच्याकडे नाही! आपण उद्या या.
शेजारच्या मारिाड्याकडे आपला..."
बाई मटकन खाली बसल्या. त्यांची शेिटची आशा मािळली होती. आता मल
ु िा मध्ये पडून विनिूं लािला. त्या
मायलेकांच्या बोलण्यातली कळकळ बाबांच्या हृदयाला मभडली.
इतका िेळ शांत असलेले रामभाऊ पढ
ु े आले. त्यांनी
तोडिा काढला, "हे पहा बाई.. तम
ु चा डाि आम्ही घेऊ... पैसेही
ममळतील पण पािती मात्र उद्याची ममळे ल... तम्
ु हाला मान्य
असेल तर बघा! तम
ु ची ि्तू दाखिा, ततच्या खरे दीची पािती पण
दाखिा.. मिच पढ
ु चा व्यिहार......!"
बाई एकदम हताश झाल्या. "अहो, लग्नात घातलेला दागिना!
माझ्याकडे पािती ििैरे काही नाही. आता कशी तम
ु ची समजत
ू
घाल.ू ..?"
"ठीक आहे . तम
ु चा डाि तर दाखिा, मि विचार करता येईल!"
बाईंनी िळ्यािरचा पदर दरू केला. िळ्यातलं मंिळसत्र
ू काढलं.
बाबांच्या पढ्
ु यात ठे िलं. त्यांच्या हातांचा कंप बाबांना जाणिला!
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"हे माझं सौभाग्य लेणं. माझ्याकडे यापेक्षा मोलाची ि्तू नाही. हे
ठे िा, मला पैसे द्या. माझे यजमान परत आले की, तम
ु चे पैसे
चुकते करून हे परत नेईन. कृपा करा, माझ्यािर विशिास ठे िा.
माझं रे शन काडध हिंतर ठे िन
ू घ्या...!"
इतका िेळ शांत असलेले बाबा एकदम म्हणाले, "रामभाऊ,
मंिळसत्र
ू ाचं िजन करा आणण बाईंना पैसे द्या!"

रामभाऊ कसलेले सेल्समन, "काळे मणी फोडायला पार्हजेत! मि
तापिन
ू सोन्याचा कस पाहून खरे दीच्या भािाने ककं मत होईल...
सोन्याचा डाि िजा होईल ...!"
मंिळसत्र
ू ाचे मणी फोडणार, या कल्पनेनीच बाईंचा बांर् फुटला,
इतका िेळ र्थोपिलेले अश्रू खळकन िालािर कोसळले.
त्याकाळी मंिळसत्र
ू मोडायची, विकायची िेळ िैध्यव्यानंतरच यायची. काही दक
ु ानदार "तशी" मंिळसत्र
ू ं
कमी भािात घेऊन पॉलीश करून विकायचे. बाबांच्या तत्िात ते कर्ी बसले नव्हते. एखाद्या निपररणणतेला
विर्िा ्त्रीचं मंिळसत्र
ू विकून भरपरू नफा कमिायचा, हे त्यांच्या पापमभरू मनाला कर्ीच पटलं नव्हतं... त्यामळ
ु े
मणी फोडल्यामशिाय मंिळसत्र
ाचं
सोनं
कर्ी
जमा
झालं
नव्हतं
.
ू
"रामभाऊ, मणी न फोडता िजन करा! कस पाहू नका!... अंदाजे तोळाभर सोनं असेल असं मानन
ू आजच्या भािाने
पैसे चुकते करा...!“
"पण शेटजी... तनदान ककती नंबरी सोनं आहे हे तरी....."
"रामभाऊ, माझं ऐका, त्यांना ह्या क्षणी पैशयांची अत्यंत िरज आहे . िेळ महत्िाची आहे . द्या त्यांना पैस!े "
मि ते िळून बाईंना म्हणाले, "बाई, पैसे नीट जपून न्या... मल
ु ाची ऍडममशन झाली, तम
ु चे यजमान परत आले
की आपण पढ
ु चं पाहू!"
बाईंच्या रडणाऱ्या डोळ्यांत आशचयध आणण आनंद एकदमच दाटून आला... इतका िेळ आईची कुतरओढ नाईलाजाने
बघणारा मल
ु िा हळिा झाला... त्याने बाबांच्या पायािर डोकं ठे िलं!
"यशिंत हो! िण
ु िंत हो! एक चांिला माणस
ू हो!" रामभाऊंनी र्दलेल्या नोटा बाईंनी रुमालात िड
ुं ाळल्या, वपशिीत
घालन
ि
ड
ं
ाळी
क
े
ली,
कपाळाला
लािली,
बाबां
न
ा
नम्कार
करून
त्या
िळल्या.
ू
ु
"र्थांबा! बाई.. हे तम
ु चं मंिळसत्र
ू िळ्यात घाला. माझ्या पेढीिरून, अशया भड्
ुं या िळ्याने परत जाऊ नका. तम
ु चे
यजमान आले की परत या!"
बाई र्थबकल्या. त्यांचा कानािर विशिास बसेना. मल
ु िाही र्थकक झाला.
"अहो... आपण माझं नाि, िाि, पत्ता काही पार्हलं नाहीत,
आलेल्या ्त्रीिर इतका विशिास?"

रे शनकाडधही घेतलं नाहीत. एका अनोळखी, अिेळी

बाबा मंद हसले. "ताई! सोनं आणण सोन्यासारखी माणसं पारखण्यात माझं आयष्ु य िेल.ं या तम्
ु ही, तम्
ु हाला उशीर
व्हायला नको!"
सम
ु ारे १५ र्दिसांनी त्या बाई, त्यांचे यजमान आणण मल
ु िा, पैसे घेऊन आले. सार्ा मभक्षुक माणस
ू !
िािाकडच्या लहानशया जममनीचा त्यांच्या िाटणीचा तक
ु डा, ्ितःच्याच भािाकडे िहाण ठे िन
ू आपल्या असामान्य
बद्
ु गर्मत्तेच्या मल
ु ाच्या मशक्षणासाठी पैसे घेऊन आला होता! आता बाबांचे डोळे पाणािले. त्या नोटा त्यांच्या हातात
कोंबत ते म्हणाले... "ठे िा ते पैस!े मल
ु ाला खूप मशकिा! त्याला मशक्षणानेच नाही तर मनानेही मोठा करा. मला
तम
ु चे पैसे नकोत. माझं मशक्षण फकत मराठी पाचिी पयांत. सहा मर्हन्याची फी तब
ुं ली आणण मा्तरांनी कान
र्रून शाळे बाहे र काढलं! खप
कष्ट
क
े
ले
.
..
नाि,
प्रततष्ठा,
पै
स
े
कमािला
पण
मशक्षण
अर्धिटच रार्हलं! त्या िेळी
ू
जर कोणी माझी फी भरली असती तर.........?"
आता अिाक होण्याची पाळी त्या ततघांची होती.

*****
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२९ नोव्हें बर २०१०, माझा पर्हला "घे भरारी...!" हा कर्थासंग्रह प्रमसद्र् झाला. महाराष्ट्रातल्या सिध प्रगर्थतयश
तनयतकामलकांनी माझ्या कर्थांचं तोंड भरून कौतक
ु केलं. प्
ु तकाच्या पाठच्या पानािर माझा फोटो आणण पररचय
छापला होता. त्यात माझं नाि 'श्रीमती छाया िोपालकृष्ण िेदपाठक'... पि
ू ाधश्रमीच्या 'कु. नंर्दनी पांडुरं ि िैद्य' असं
नाि होतं. मि पढ
ु े पररचय, मशक्षण, पत्ता, फोन नंबर, ििैरे ििैरे. त्यामळ
ु े िाचकांचे फोने, पत्रं सतत यायची.
एक र्दिस फोन खणखणला, "घे भरारीच्या लेणखका छाया िेदपाठक आपणच का? पांडुरं ि हरी िैद्य...
पेढीिाले.. ते आपले िडील का?"
"होय मीच! माझ्याच िडडलांची पेढी होती 'मे. हरी महादे ि िैद्य'. पांडुरं ि हरी िैद्य त्या पेढीचे मालक माझेच
िडील! पण आपण कोण?"
"मी... डॉकटर िद्रे .. आपलं प्
ु तक फार आिडलं, तम
ु च्या पेढीिर फार पि
ू ी िेलो होतो. त्यानंतर बरीच िर्ध
परदे शात... त्यानंतर पन्
ु हा एकदा िेलो पण तेर्थे तम
ु ची पेढी नव्हती...!”
"माझ्या िडडलांच्या पशचात आमचं सिळं भाऊबंदकीत िेल!ं पण आपण ही चौकशी का करताय? आपला काय
संबर्
ं ...?”
"माझा तम
ु च्या िडडलांबरोबर जुना व्यिहार आहे . काही र्हशोब अपण
ू ध आहे .
भेटाल?"

तम्
ु हाला भेटायची इच्छा आहे . आपण

"अहो, माझे िडडल िेल्याला आता ३७ िर्ध झाली. त्यांच्या व्यिहाराशी माझा काहीच संबर्
ं ...!" फोन खटकन बंद
झाला.
माझ्या डोकयात चक्र कफरू लािली.... कोण हा माणूस? कसला र्हशोब? कसला व्यिहार? माझ्या फोनला caller ID
नव्हता त्यामळ
ु े पन्
ु हा संपकध करता येईना. डोकयाला नसता ताप झाला!
आठिड्याभरात दाराशी एक ‘शोफर डड्रव्हन’ िाडी र्थांबली. हातात फुलांचा िच्
ु छ घेऊन आलेल्या त्या
िह
ु हाला भेटायला अडीचशे
ृ ्र्थाचं मी ्िाित केलं. "मी डॉकटर िद्रे . आपलं फोनिर बोलणं झालं.मी खास तम्
मैलांचा प्रिास करून आलोय!"
'अततर्थी दे िो भि!' हा सं्कार बालपणापासन
ू रुजलेला. पाहुणचार झाला. िह
ृ ्त दे खणा, प्रततजष्ठत िाटत होता.
माझ्या प्
ु तकाचं त्यांनीकौतक
ु केलं.. इतरही िप्पा झाल्या पण ‘र्हशोब, अपरु ा व्यिहार' हे शब्द माझ्या कानात
भग्ुं यासारखे िज
ुं ारि करत होते. शेिटी मीच सरळ मद्
ु द्याला हात घातला आणण डॉकटर िद्रें नी त्यांच्या
ऍडममशनच्यािेळी आईचे मंिळसत्र
ू कसं िहाण ठे िायचं होतं, बाबांनी मणी न फोडता, कोणताही कािदपत्र न करता
र्दलेले पैस,े त्यांची मेडडकलची झालेली ऍडममशन, पन्
ु हा परत न घेतलेले पैस,े त्यांच्या मनाचा मोठे पणा, तोंड भरून
मनापासन
ू र्दलेला आशीिाधद... ते भरभरून बोलत होते... त्या आठिणीत रं िन
ू भािवििश होत होते. आम्हा
दोघांचेही डोळे पाणािले होते. शेिटी ते र्थांबले, णखशातन
ू एक लखोटा काढला, माझ्या हातात र्दला, त्यािर मलर्हलं
होतं,
'कृतज्ञता... Thank You! छायाताई, माझ्या उपकारकर्तयााची पन
ा ेट घडवन
ु भ
ू आिल्याबद्दल!!'
डॉकटरांसारख्या ककतीतरी लोकांना बाबांनी तनः्िार्थध, तनःरपेक्ष
मदत केली होती पण ह्या हाताचं दान त्या हाताला कळू र्दलं नव्हतं!
इतकया सज्जन माणसाच्या अखेरच्या र्दिसात मात्र त्यांचा मर्म
ु ेह
बळािला, िॅंग्रीनमळ
ु े िड
ु घ्याखालचा पाय कापािा लािला, र्ंद्यािरची
पकड सट
ु ली, भाऊबंदकी उफाळून आली, घर कफरलं तसे घराचे िासेही
कफरले, कंु पणच शेत खाऊ लािलं!

'कर भला तो हो भला!' हे त्यांचं ब्रीद िाकय, या ्िार्थी जिात ककती
तकलाद ू आहे याची जाणीि झाली. त्यांनी हाय खाल्ली आणण त्यातच
त्यांचा शेिट झाला. त्यांच्यानंतर आम्हाला फार कटू प्रसंिांना तोंड दे त
आयष्ु य जिािं लािलं. मानिी मल्
ू यांिरचा जिाच्या चांिल
ु पणािरचा
माझा विशिास उडाला. माझ्या बाबांचं तत्िज्ञान ककती पोकळ होतं याची
जाणीि झाली.
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"आणण आज हा माणस
ू माझ्या नािातलं माझ्या िडडलांचं नाि िाचन
ू , इतका लांबचा प्रिास करून मला भेटायला
आलाय! पि
ू ीच्या कटू अनुभिाचे घोट गिळल्यािर हा अमत
ृ ाचा घास घशयाखाली सहज उतरे ना. जिात अजूनही
कृतज्ञ, सज्जन माणसं आहेत हा अनभ
ु ि विलक्षण सख
ु दायी होता! 'कर भला तो हो भला' हा त्यांचा विशिास परत
ममळाला. तो लखोटा मी उघडला नाही. त्यात जे काही होतं ते मला नको होतं. डॉकटर िद्रे परत जायला तनघाले...
मी त्यांना र्थांबिलं.. एक मोठा कोरा लखोटा घेऊन त्यात त्यांचा लखोटा घातला आणण त्यािर मलर्हलं....
'कृतज्ञता... Thank You... डॉ. गद्रे '

"मला, माझ्या िडडलांनी बाळिलेली, जोपासलेली आणण आमच्या मनािर बबंबिलेली मानिी नीतीमूल्यं परत
प्र्र्थवपत करण्यासाठी... अजूनही र्थोडी का असेना, पण उपकारांची जाणीि ठे िणारी माणसं या जिात आहे त हे
पटिण्यासाठी…
आयुष्याचं ि्त्र विणतांना त्या विध्यात्याने जरी शंभर र्ािे दःु खाचे घातले असतील तरी कृतज्ञतेचा एक सुखाचा
जरतारी र्ािा त्यात विणून मानिी आयुष्य सुसह्य केला आहे हे दाखविण्यासाठी....
कटू अनुभिांच्या काळ्या ढिाळ, कृतज्ञतेची चंदेरी ककनार लािून माझ्या श्रद्र्ा, माझा विशिास मला पुन्हा प्राप्त
करून दे ण्यासाठी... डॉकटरसाहे ब मी आपली अत्यंत आभारी आहे .
र्न्यिाद, Thank You Very Much!!"

- Chhaya G. Vedpathak
Email: chhaya.vedpathak@gmail.com
Ph: 91-9987299926
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एवा कुलकिी
ट्रॉय मराठी शाळा
इयत्ता : नतसरी
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अिाव ससद्ध
ट्रॉय मराठी शाळा
इयत्ता : नतसरी
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ज्वारीच्या फुलक्ाांचे “wrap”
मला साां गा सुख म्हिजे नक्की काय असतां, काय पुण्य असतां - की ते घरबसल्या चमळतां? हे गाि ऐकलां की आजीच्या, आईच्या
हातच्या जे विािी आठवि आल्याचशवाय राहाति नाही. मस्त तव्यावरिी गरम गरम भाकरी, चमरिीिा ठे िा, मे थीिी भाजी आ हा
हा चकती सुखािे चदवस होते ते. उगाि नाही म्हित की लहानपि दे गा दे वा…..
भाकरी न आवडिारा मराठी मािूस हा क्वचिति सापडे ल. अमे ररकेत भाकरी बनविे म्हिजे एव्हरे स्ट पार करण्यासारखे ि
आहे . एकवेळ एव्हरे स्टवर जाऊ पि ही भाकरी करिे नको असां वाटायला लागतां. एक तर इथे पीठ िाां गलां चमळत नाही, िुकून
कधी चमळालां ि तर ‘coil? gas?’ हा उच्छाद असतोि. आजकाल भाकरी ‘फुलके’ करतो तशी करण्यािे फॅड आल्यामु ळे बराि
त्रास न् कष्ट वाितात. पि खरां साां गू का थापून केले ल्या भाकरीिी िव ह्या फुलक्ाां ना नाही.
‘मी वजन कमी करते आहे ’ हे आपि सारखां ऐकत असतो. Diet मधे काय खाता चविारल तरां बरे ि जि ओट् स, quinoa, salad
असेि पदाथण साां गतात. Wrap हा प्रकार पि पोटभरीिा होतो. मी YouTube वर शोधत असताना ‘ज्वारीच्या फुलक्ाां िे wrap’ ही
पाककृती पाचहली अन् करून पाचहली. खू पि सोपी वाटली करायला.
साहित्य :
• १ कप पािी
• िवीनु सार मीठ
• १ कप ज्वारीिां पीठ
• ३-४ टे बस्पुन ताां दूळ पीठ
• २ िमिे तेल
• पनीरिे तुकडे
• लाल चतखट
• धने पूड
• गरम मसाला
• िवीनु सार मीठ
• कसुरी मे थी
• चलां बािा रस
• ले ट्युसिी पानां
• मे यॉनीज
• चिली सॉस / पुदीन्यािी िटिी / चमरिीिा ठे िा
• काां द्याच्या िकत्या
• टोमॅ टोच्या िकत्या
कृती:
गॅस वर १ कप पािी उकळल्यावर त्यात तेल आचि मीठ घालू न, नीट चमसळू न त्यात १ कप ज्वारीिे व ताां दुळ पीठ घालू न उकड
काढू न घ्यायिी. आडवट भाां ड्यात १-२ िमिे तेल गरम झाले की त्यात पनीरिे तुकडे घालावे. १-२ चमनीट परतल्यावर त्यात लाल
चतखट, धिेपुड, गरम मसाला, िवीनु सार मीठ घालू न एकत्र करून १-२ चमनीट परतून घ्यावे. जास्त चशजवू नये.
गॅस बांद करून त्यात कसुरी मे थी, चलां बािा रस घालू न चमश्रि एकत्र करावे.
उकड थां ड झाली की छान मळू न घेऊन त्यािे मध्यम आकारािे फुलके करून घ्यायिे. (गव्हाच्या चपठािे फुलके करतो तसेि.)
तयार फुलका घेऊन त्याला मध्येि कापा, एका बाजू ला ले ट्युस ठे वावे , त्याि बाजू ला मे यॅानीज व चिली सॉस चकांवा पुदीन्यािी
िटिी चकांवा ठे िा पसरून घ्या.
िटिी पसरले ल्या बाजू ला आवडीप्रमािे काां दा, टोमॅ टो, काकडीच्या िकत्या ठे वून सगळ्यात शे वटी पनीरिे तुकडे ठे वावे.
ले ट्युस ठे वले ल्या बाजू नी दु मडायला सुरवात करावी. नां तर िटिी, सॅलेड, पसरले ल्या बाजू ला दु मडून शे वटी पनीरिी बाजू
गुांडाळू न wrap is ready to eat!
ह्यामधे खू प प्रकार करता येतील. नाििी, बाजरी ह्याां िे फुलके बनवून wrap करता येतील. पनीर ऐवजी चिकन, फीश घालू
शकता. ओट् स,quinoa, salad चकांवा तेि तेि खाऊन कांटाळला असाल तर हे wraps करुन बघा. लहान मु लाां ना पि नक्कीि
आवडतील.

- बागे श्री नाईक
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येशील ना रां िांद्रा...
आजच्या परी उद्या बी तू
येशील ना रां िांद्रा
झोपडीतला हा अांधार दू र
करशील ना रां िांद्रा
उद्या माझ्या नाती दोन
येनार हायेत िांद्रा
खाऊसाठी हट्ट गोड
धरनार हायेत िांद्रा
मागच्या येळी खाऊ नीट
जमलाि न्हाई रां िांद्रा
अांधारात मी चशऱ्यात मीठ
घातलां की रां िांद्रा
कुशीत चशरून, गोष्ट साां ग
म्हनल्या त्या रां िांद्रा
पन अांधारास घाबरून या
झोपल्या ना रां िांद्रा
म्हनून म्हनते उद्या ही तू
असाि ये रां िांद्रा
थोडा खाऊ तुलाही ठे वीन
खाशील ना रां िांद्रा

नातीांसांगां हसत-नाित
खेळशील ना रां िांद्रा
आजी साठी एवढां तरी
करशील ना रां िांद्रा
- चवसु पटवधणन

गढ
ु ीपाडव्याच्या हाददा क शुभेच्छा !!

रचववार ०३ एचप्रल, २०२२ ला कँटन मराठी शाळे मध्ये गुढीपूजनािा कायणक्रम उत्साहात पार पडला. गु ढीपाडव्याच्या
एकमे काां ना शु भेच्छा दे ण्याबरोबरि या वर्षी मु लाां ना गुढी कशी उभारायिी?, यािी माचहती आचि प्रात्यचक्षक दाखवण्यात
आले . मधुराताई, सुरेखा, स्मिता आचि चगररजा मावशीनी मु लाां ना गुढी म्हिजे काय, ती उभारायला काय काय तयारी
करायिी यािी छान माचहती चदली.
दर रचववारी शाळे च्या सुरुवातीला आपि जे मराठी मचहने म्हितो त्यातला िैत्र मचहना, वसांत ऋतु आचि आज, शु द्ध
प्रचतपदे िा कसा सांबांध आहे हे ऐकून मु लाां ना जरा गांमत वाटली.
चहां दू/मराठी नववर्षण असां ०१ जाने वारी सोडून मधेि कसां काय बरां िालू झालां असे काही प्रश्न पि पडले. अजू न सगळी
उत्तरां कळिार नाहीत पि उत्सु कतेिी एक चठिगी तर पडली ह्यािाि आम्हा चशक्षकाां ना आनां द झाला. नवीन वर्षाण िां
स्वागत म्हिून आचि हजारो वर्षाां पूवी दु ष्ट राविािा पराभव करून श्रीराम आयोध्येला परतले म्हिून सगळ्याां नी घराबाहे र
गुढी उभारून, “flag hoisting” करून कसां “celebration” केलां हे ऐकून मु लाां ना आपि कधी गुढी उभारिार असां झालां
होतां.
गुढीसाठी लागण्याऱ्या साचहत्यािी काठी, गडू, साखरबत्तासे, झेंडूिी फुले , डहाळी अशी नवीन नवीन वाटिारी नावां ऐकत
सगळी मु लां कुतुहलानी गांमत बघत होती.सवाां नी घरी मस्त श्रीखां ड पुरी वर ताव मारलेला होता आचि सगळां असां गोड”Goody” असताना, गोडािी िव कळायला कडू-चलां बािा थोडासा कडवटपिा पि कसा गरजे िा आहे हे आम्ही मु लाां ना
नु सतांि साां गू शकलो, कारि कडू-चलां बािी िटिी करायला लागिारा तो चलां ब तर लाां ब चतकडे इां चडयाति राहून गेलाय…
गुढीला वस्त्र ले वून, साखरबत्तासे-झेंडूिा हार घालू न कसां सजवायिां आचि आां ब्याच्या चहरव्यागार डहाळीनी लाल-केशरी
रां गाच्या गुढीला कशी एकदम झळाळी येते हे बघण्यात मु लां हरखून गेली होती. गुढीवर स्वस्मस्तक काढलेला गडू पालथा
घालू न, सगळ्या मु लाां नी आचि चशक्षकाां नी सरत्या वर्षीिा घडा पि पालथा करून, उत्साहात नवीन वर्षाण िी गुढी उां िि उां ि
जावी अशी प्राथण ना केली.
सवण मु लां घरी गेल्यावर एकि प्रश्न मनात रें गाळत होता..
०१ जाने वारीिी, आदल्या रात्रीच्या जागरिानी अजीिण
झाले ली, आळसावले ली सकाळ आचि गुढीपाडव्यािी िैत्र
प्रचतपदे ला सकाळी, सकाळी आां घोळ करून नवीन कपडे
घालू न उत्साहात गुढी उभारून साजरी केले ली ही सकाळ
ह्यातला फरक ही मु लां कधी “notice” करतील का?
आचि जें व्हा “notice” करून “realize” करतील तेंव्हा
‘आपली सांस्कृचत’ सातासमुद्रापार पुढच्या चपढीला द्यायिी
आमिी धडपड सांपले ली असेल.

शब्ाांकन
- अहिहित िोगदे व
(कँटन मराठी शाळा )
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उदां ड औक्ष
वेळ चतन्हीसाां जेिी. आईने भाकरी थापल्यािा लयबद्ध आवाज व नां तरिा खरपूस वास.
आजी उद्यािी भाजी चनवडते आहे आचि परविा वगैरे म्हििाऱ्या आम्हा नातवांडाां कडे लक्ष ठे वून आहे .
"घरातली चपडा ....?" "बाहे र जावो' आमिा कोरस .
"बाहे रिी लक्षु मी....?" "घरात येवो" साां चघक उत्तर
"घरच्या धन्याला ....?" "उदां ड औक्ष चमळो"
कशी कोि जािे, त्या चदवशी माझ्या डोक्ात शां केिी पाल िुकिुकली-(आजीने ि माझां नाव िौकस भवानी ठे वलां
होतां!)
"आजी, घरिा धनी म्हिजे कोि गां"
माझ्या डोळ्याां पुढे कोितरी ऐटबाज फेटा बाां धले ला, भरघोस चमशाां िा मािूस होता.
आजीने हळू ि आरामखु िीत बसून दासबोध वािण्याऱ्या आजोबाां कडे बोट दाखचवलां .
"आचि तू म्हिजे धनीि?" आजीने नु सती होकाराथी मान हलचवली.
"फक्त धन्यालाि का उदां ड औक्ष? धचनिीला का नाही?"
"अगां मी थोडीि पचहल्या तारखे ला पेन्शन, पगार घरात आितेय? बायका चकतीही हुशार झाल्या, तरी त्या चबिाऱ्या
स्वयांपाकघरात आचि माजघराति."
आजी, आई या "घरच्या धचनिी" नसले ल घर कसां ओकांबोकां, अनाथ असेल या कल्पने नेि मी कासावीस झाले .
खरां ि, आजी, आई, काकू, मावशी वगैरे कधी आजारी पडून चदवसा अांथरुिात लोळत आहे त हे आम्ही कधी पचहले ि
नव्हते. उलट, बाबा, काका इत्यादी मां डळी आजारी आहे त ही बातमी सगळ्या िाळीति नव्हे तर सगळ्या आळीत
पसरले ली असायिी.
बाबाां सारखां, आजोबाां सारखां सदी झाल्यावर अमृ ताां जन कपाळाला फासून, त्यावर घट्ट फडकां बाां धून कण्हत झोपले ली
कोिी बाई मी क्वचिति बचघतली होती. खरां ि, पुरुर्षाां च्या तुलने ने बायका कमी आजारी पडतात का? की दु खण्याकडे
शक् तेवढां दु लणक्ष करून, चनसगाण वरि भरां वसा ठे वून त्याां च्या सहनशीलतेच्या बळावर हळू हळू बऱ्या होतात?
स्वतः च्या प्रकृतीच्याकडे स्मस्त्रया दु लणक्ष करताति (आचि कधी कधी त्यािी फार मोठी चकांमत मोजतात ), पि
स्वतः मधील सजणनशीलता, कलागुि याां नाही दाबून टाकतात. "राां धा, वाढा, उष्टी काढा" या चत्रसूत्रीमधे त्याां च्यातील
कलावती हरवूनि जाते.
गेल्या दोन वर्षाां मध्ये मात्र मला या पररस्मथथतीत खू प बदल जािवला. कोरोनाच्या सावटाखाली आपि खू प गोष्टी
चशकलो---"माझ्या आरोग्यािी मीि काळजी घ्यायला पाचहजे "
"माझ्या मानचसक स्वास्थ्यािी जबाबदारी माझ्यावरि आहे "
"हे महामारीने लादले लां सक्तीिां एकटे पि सुसह्य करायला मलाि प्रयत्न करायला पाचहजे त"
मग आपि खू प गोष्टी नव्याने चशकलो चकांवा जु न्या कलाां ना पुन्हा उजाळा दे ण्यािा प्रयत्न करू लागलो. ज्ये ष्ठ
नागररकही "झूम"वर वगैरे मु क्तपिे सांिार करायला चशकले . योगसाधने िे, ्सन-चनयांत्रिािे, पाक-कौशल्यािे , गायनािे,
चित्रकले िे, सांस्कृत व्याकरिािे असांख्य नवीन वगण सुरु झाले. पुण्याहून सांस्कृत, न्यू जसीमधून चित्रकला, चदल्लीमधून
पाक-कला, दीनानाथ मां गेशकर रुग्णालयामधून ्सन-चनयांत्रि व योगासने आपि चशकलो.
सगळ्याि वयाच्या स्त्री-पुरुर्षाां नीि मनापासून या वगाां िा आनां द घेतला. इथल्याही आचि भारतातील स्मस्त्रयाां नीही घरी
राहून, पूिणवेळ ऑचफसिे काम, घरकाम,मु लाां च्या अभ्यासावर लक्ष, स्वयांपाक अशी चवचवध जबाबदाऱ्या साां भाळण्यािी
कसरत करत, कुटुां बाला घट्ट बाां धून ठे वले .
माझ्या आजीच्या गळ्यातले गोड़ सूर फक्त अांगाईगीतां गाण्यापुरतेि आम्ही ऐकले .
माझ्या आईच्या, मावशीच्या हाताां मधली कला चनव्वळ दु पटी चशविे व स्वेटर चवििे
याति सीचमत राचहली. पि आता स्मस्त्रया खू पि आत्मचनभणर व आत्मचव्ासू झाल्या
आहे त. आपापल्या आवडी, कला, छां द जाां िीवपूवणक जोपासत आहे त, आरोग्यािीही
काळजी घेत आहे त.
या बदलािे मनापासून स्वागत.
आता वेळ आली आहे आपली सायांप्राथण ना थोडी बदलण्यािी.
"घरातली पीडा बाहे र जावो, बाहे रिी लक्षु मी घरात येवो
घरच्या धन्याला, घरच्या धचनिीला, घरच्या सवाां ना उदां ड औक्ष लाभो!“
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- डॉ. वीणा शिा
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करोना आणि एक प्लेट भजी
काल परिाचीच िोष्ट आहे , फार पूिी नाही २०१९ ची
पूिेकडून जिभर पसरलेल्या िणव्यांची.
सुरिात झाली होती ऑ्ट्रे मलयातल्या जंिलातल्या िणव्यांनी,
अन ् १९ चा शेिट झाला होता करोनाच्या ॐ फट ्िाहानी.

काढे झाले -िाफारे झाले, शंखध्ितनने िातािरण शुद्र् करून झाले,
करोनाने तोडले सिळे बंर् आणण शाळा, कॉलेज, offices झाली एकामािे एक बंद.
महामारीने सिळं जि झालं ठप्प, “ह्याला जबाबदार कोण?”
ह्यािर WHO मात्र मूि गिळून िप्प

Pfizer ने आणलं vaccine झर-झर,
मॉ’डरना’‘ म्हणे “मैं हुँ ना तो कफर ककससे डरना’’.
िाटले भत
ू लािर प्रकटले साक्षात र्न्िंतरी,
नंतर पटले तनव्िळ ‘र्न’ िसले ह्यांच्या ‘अंतरी’.
अंकल सॅमच्या डोकयात आलं खळ
ू , ह्या िायरसचं आपण शोर्ायचंच मूळ,
िुहान मीट माकेट की चायतनज लॅ ब की िुहेत लटकलेलं ते िटिाघूळ?
डोळे मोठ्ठे करून अंकलनी ‘छोट्या डोळ्यांिर’ आजमािला िट,
पमलकडून अनपेक्षक्षत उत्तर आलं ‘चल, यहॅ ां से िट’’
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माझी आजी नेहमी म्हणायची, शोर्ू नये नदीचा उिम अन ऋवर्चं कूळ,
माझ्याकडून त्यात add झालंय, ‘करोनाचं िटिाघूळ’.
महासत्तांची जंप
ु ली
आमच्यापुढे मात्र एकच
२०२० मध्ये णझंिाट
whatsappिर येणाऱ्या उपायांचा

अन चालू झाली हीs मारामारी,
प्रशन, ‘कशी संपायची ही महामारी?’
सट
ु ला करोनाचा िळू की िाघळू,
आम्ही करत बसलो, अिडक चिडक दामाडू

अल्फा-बबटा-िॅमा-डेल्टा..., अिघड होत चालला होता variantsचा पाढा,
आता िाटतंय बरा होता तो २९चाच पाढा अन बाबांचा एरं डल
े ाचा काढा.

असाच पाढा लांबता लांबता.. एक र्दिस आला variant Lambda,
चोरून ऐकलं मी,vaccine सांित होतं mask ला“लिकरच िल
ू करतो की नाही बघ मी ह्याचा डब्बा”
आपण पण काय कमी नाय, म्हणून, मनाशी तनर्ाधर केला पकका
तुळशीबािमर्े िदीत गचरडून एंकाऊंटर करायचा ह्याचा अन लािायचा मोकका.
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‘मी पन्
ु हा येईन’ असे कोणीतरी बोलले ‘िर्ाध’ ला फाड’फाड’ एकोणीस ‘िीस’ िेळा,
दे िेंद्रांच मार्हत नाही पण एकिीस-बािीस िर्ी,करोनानी आणले ओमायक्रानला.
लक्षात येतय
ं का तम
ु च्या? ह्या डेल्टा च्या नादात आपला प्रिास चाललाय उलटा.
आप्त भेटल्यािर घ्यायचो िळाभेटी, आता िाटते अंतर आपले बरे सहाफूटी.
मरु डायचो नाकं सोिळ्या-ओिळ्याला, आता बाहे रून आलो की पळतोय लिेच आंघोळीला.
हँडशेक पेक्षा नम्कार िाटतोय बरा, अन ् कमरे चं सोडून लंिोटी आलीये तोंडाला.
िटारातला बॉल काढल्यािर, हात झटकून, चड्डीला पस
ु न
ू viruses आम्ही पळिायचो
बबनर्दककतपणे येता-जाता दरिाजाच्या कड्यांशी खेळायचो.
ममत्राचा जोक आिडला की द्यायचो टपली नाहीतर कडक टाळी,
आता र्दसतो करोना, जळी ्र्थळी अन ् काष्ठी पार्ाणी.
कोणीतरी परत द्या ते माझे सह
ु ाने र्दन,
Sanitizer चोळून चोळून हात परु ते झालेत दीन.
्टॉक माकेट आणण बबटकॉइन मर्े अनभ
ु िली अभत
ू पि
ू ध तेजी
२०२२ कडे आता एकच मािणे, भेटू दे त ममत्र परत with कर्टंि चाय अन ् एक प्लेट भजी...

- असभजजत जोगदे व

https://billori.blogspot.com/2022/01/blog-post.html
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Pandemic मध्ये काय सशकलो …..

‘पँडमे मक’, ‘कोविड १९’, ‘महामारी’ ही विशेर्णे साल २०२० ला कायमची लािू होणार आहे त. िेली दोन िर्े
पथ्
ृ िीिरील मानि जातीस कठीण काळ होता. जिातील सिधच शा्त्रज्ञांनी नव्या तंत्रज्ञानाने ह्या रोिािर जशी मात
केली; तशीच मानि जातीने सद्
ु र्ा दःु ख मािे सारून ्ितःला आणण पररिारास सािरण्याचा प्रयत्न केला.
मी सद्
ु र्ा ह्या कठीण काळातील एक साक्षीदार आहे. एवप्रल २०२० ते एवप्रल २०२१ हे िर्ध बरे च काही दाखिन
ू
आणण नकळत मशकिन
िे
ल
.
े
आपल्या
दे
श
ापास
न
हजारो
मै
ल
द
र
दे
श
ी
क
ट
ं
ब
आणण
ममत्रमं
ड
ळीसोबत
गचिटपणे
लढत
ू
ू
ू
ु ु
रार्हलो. अशयाच कसोटीच्या क्षणी ्ितःला आनंदी, सकारात्मक आणण कायम प्रयोिशील राहण्यास मला गचत्रकलेचे
साह्य लाभले.
अशयाच प्रसंिी इततहास काही िोष्टींचं ्मरण करून दे तो. महाराष्ट्राचे आराध्यदै ित छत्रपती मशिरायांची
यद्
ु र्नीतीची आठिण प्रकर्ाधने झाली. छत्रपतींचे सैन्य हे कर्ीच सैन्यभरतीप्रमाणे एकाच र्ठकाणी राहणारे नव्हते.
ही मािळे , सैतनक, िप्ु तहे र मंडळी आपल्या घरी राहून, आपली कौटुंबबक कतधव्य पार पाडून यध्
ु दात भाि घेत
असत. त्यामळ
ु े यद्
ु र्भम
ू ीपासन
ू लांब असण्याच्या काळात हीच मंडळी शेती, त्याला लािणारी अिजारे , आपल्या
व्यिसायात लािणारे इतर कौशल्य तनमाधण ककं िा आत्मसात करण्यात िेळ दे त असत. त्यातन
ू च नकळत एखाद्या
यद्
ु र्पद्र्तीचा जन्म झाला असािा. निीन शत्रांची तनममधती झाली असािी आणण हजारोंच्या संख्येत असणाऱ्या
शत्रच
ू ा काहीशे मािळ्यामध्ये पाडाि होत असािा.
तसाच काहीसा विचार करून मी कामाला लािलो. मी तसा
लहानपणापासन
हौशी कलाकार आहे . शाळे तील ह्तकला
ू
ि्तप
ूं ासन
ू ते विज्ञान प्रदशधनात बऱ्याच उपक्रमात भाि घेत असे.
कािद, माती आणण रं ि ह्या कामात कौशल्य नाही; पण
लोकांपयांत पोहचविण्याची हातोटी मात्र होती. त्यातन
ू च एकदा
तांबत्रक अडचणीमळ
ु े मी काढलेल्या गचत्रास ममत्राच्या नािाने
प्रमसद्र् करून पर्हल्या नंबरचे बक्षीस ममळण्याचा िमतीशीर
प्रकारसद्
ु र्ा अनभ
ु िला.
एवप्रल २०१२ अमेररकेतील मशकािो शहरात िा्तव्य असताना,
कामाव्यततररकत बराच ररकामा िेळ र्दसू लािला. त्यामळ
ु े इतरत्र
िेळ िमविण्यापेक्षा मी तो िेळ माझ्या गचत्रकलेच्या छं दात घालिू
लािलो. त्याकाळी मी ्ितः ला "Weekend Painter" म्हणत
असे. परं तु सलि असा िेळ ममळत नव्हता.
तो िेळ मला एवप्रल २०२० मध्ये ममळाला. कोणत्याही कलेच्या
तनपण
ु तेत रोजचा सराि, ररयाज फार महत्त्िाचा घटक आहे .
रोजची र्ािपळ, मीर्टंि आणण कममटमें टपासन
ू दरू असल्यामळ
ु े
मी बऱ्याच आर्टध ्टच्या Online Tutorials ला सहभाि नोंदिू
लािलो. मी हौशी गचत्रकलेकडून गचत्रकलेच्या इतर तांबत्रक बाबी
समजण्यासाठी प्रयत्न करू लािलो. गचत्रकला ही जाद ू नाही. काही
प्रमाणात लांबी आणण रुं दीच्या कािदािर बत्रममतीय भास होणारी
दृशय कला आहे . त्यामळ
ु े गचत्रकाराला गचत्र कािदािर ककं िा
कॅनव्हासिर गचतारतांना बऱ्याच िोष्टींचा प्रर्थम विचार करािा
लाितो.
माझे जलरं ि हे आिडीचे माध्यम आहे . ह्या माध्यमािर प्रभत्ु ि
ममळिणे अिघडसद्
ध
काम
ु र्ा आहे . त्यासाठी मला प्रयत्नपि
ू क
करणे िरजेचे होते. मी माझा र्दनक्रम तयार केला. रोज २ ते ४
तास काम करू लािलो. त्या काळात मी शकयतो माझ्याकडील
आणण Facebook सारख्या सोशल मीडडया िरून काही फोटो
रे फरन्ससाठी िापरत होतो. Photo हे कॅमेऱ्याच्या तंत्रज्ञानाने तयार
झालेला कला प्रकार आहे . आम्ही कलाकार, त्या तंत्रज्ञानािर मात
करून रं ि आणण कािद ककं िा ‘कॅनव्हास पोत’ चा विचार करून
निीन आविष्काराचा आनंद ममळवितो.
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मी माझ्या कामाची पद्र्त ठरिन
ू घेतली. शकयतो landscape, still life आणण Nature हया विर्यांची तनिड केली.
त्यासाठी पेजन्सल आणण पेन ह्या माध्यमातन
ू छोट्या आकाराची ्केचेस तयार करू लािलो. त्यामध्ये काळा आणण
पांढरा रं ि छटा िापरून value sketches चा सराि सरू
ु केला. माझ्या गचत्राचा प्रार्थममक आराखडा तयार करू
लािलो. गचत्रातला िोल्डन पॉइंट ठरविण्यासाठी िेििेिळ्या compositionsचा अभ्यास करत होतो. नंतर रं िाचे
कोणते माध्यम कोणत्या कािदािर योग्य िाटते त्या पद्र्तीने रं िलेपनाचा प्रयोि करू लािलो.
अशया प्रार्थममक तयारीनंतर माझ्या १ ते २ तासांच्या बैठकीत मी गचत्र पण
ू ध करू लािलो. माझ्या मलखाणातन
ू
गचत्रजन्म कर्थेचा अनभ
ु ि दे ण्याचा प्रयत्न केला आहे च, परं तु खालील काही कलाकृतीतन
ू त्याचे दृशय ्िरूप तम्
ु हाला
अनभ
ु िता येईल.

- योगेश औांधकर
6308907884
ydaundhkar@gmail.com

35

36

श्रीमांत आशा
मे मर्हन्यातील िरमीचे र्दिस ि दप
ं नसल्यासारखा प्रत्येक जण
ु ारची िेळ होती. बाहे रच्या जिाशी ततळमात्र संबर्
आपापल्या घरात दारे -णखडकया लािन
ू बसला होता. र्ता तनमधनष्ु य होता. सय
ू ध िरून आि ओकत होता ि र्रती
त्यास झेलन
ू तप्त झाली होती. अशा उन्हाने पोळून तनघालेल्या र्त्यािर कुणी पािले चालायला तयार नव्हती ि
िाहने पण र्ाित नव्हती. बाहे र सिधत्र भकास ि रखरखीत िातािरण होते.
अशािेळी कोणी घरी येण्याची कल्पना तर अशकयच होती. तनमधला शांतपणे िाणी ऐकत पडली होती. तेिढ्यात
पािलांचा हलकासा आिाज आला ि त्या पाठोपाठ दारािरची बेल िाजली. तनमधलाने णखडकीतन
ू डोकािले तर घामाने
डबडबलेले ि र्थकलेले दोन अनोळखी चेहरे ( बहुर्ा निरा- बायकोच) ततला र्दसले. त्यांनी पाणी वपण्याचा इशारा
करून तनमधलाला बोलािले. तनमधला तांब्याभांडे घेऊन बाहे र िेली, ततने त्यांना पाणी पाजले. पाणी वपऊन ते जोडपं
तप्ृ त झालं. त्यानंतर अचानक त्यांनी समोरच्या घराच्या ककल्लीची मािणी केली. या अनपेक्षक्षत मािणीनं, तनमधलाला
आशचयाधचा र्ककाच बसला. कारण समोरच्या घरात राहणारा अतनल, एकटाच होता ि त्याला कोणी नातेिाईक
नसल्याचं तो नेहमी सांित असे. एकटा जीि सदामशि असल्यामळ
ु े फकत ककल्ली ठे िायला तो तनमधलाकडे यायचा.
आजपयांत त्यांच्या घरात कोणी दस
ु री व्यकती ततने पार्हली नव्हती. म्हणून येणाऱ्या जोडप्यांनी जेव्हां अगर्काराने
ककल्ली मागितली तेव्हा तनमधला चपापली ि ककल्ली द्यायला ततने नकार र्दला. जोडपं तनराश होऊन परत कफरलं ि
तनमधला पण आपल्या कामाला लािली.
पण ती बाई दस
ु ऱ्या र्दिशी काड्यापेटी मािण्याच्या तनममत्ताने तनमधलाकडे परत हजर झाली. म्हणजे रात्रभर ते दोघे
अतनलच्या घरीच रार्हले होते! परु
ु र्ाच्या डोळ्याला काहीतरी झाल्या सारखं र्दसत होतं. तनमधलाने काड्यापेटी र्दली.
पण ततला आता जाणून घ्यायचं होतं की ह्या येणाऱ्या जोडप्याचा, अतनलशी काय संबर्
ं होता!
एक-दोन र्दिस लोटले ि ततला सिध िोष्टींचा उलिडा झाला. ते दोघेजण अतनलचे भाऊ-िर्हनी, ककरण ि आशा
होते. तनमधलाला आठिलं ककल्ली मािताना ती बाई असं काहीतरी सांित होती पण ततने त्या िोष्टीकडे कानाडोळा
केला. कारण ततचा या िोष्टीिर विशिासच नव्हता. आज ततला खरी बातमी कळली. ज्या अनोळखी बाईिर ततचा
विशिास नव्हता, ती बाई, खरं बोलत होती ि इतके र्दिस समोर राहणारा अतनल मात्र ततच्याशी खोटं बोलला होता.
ततला राहून राहून या िोष्टीचं निल िाटलं. पण याची खात्री ककं िा चौकशी करण्याची ही िेळ नव्हती. कारण त्या
बाईंनं (आशानं) तनमधलाला जे काही सांगितलं, ते ऐकून तनमधला चं मन फार कष्टी झालं होतं. आशा ि ककरण
नािपरू -बडोदा असा लांबचा प्रिास करून ्टे शन पासन
ू इतकया दरू िर भर दप
ु ारी उन्हात चालत आले होते. त्यानंतर
तनमधलाने त्यांना ककल्ली न दे ऊन अजून अतनलच्या ्टुडडओ पयांत चालायला भाि पाडलं होतं. ककरणला डोळ्याचा
कॅन्सर होता ि त्याचा इलाज करण्यासाठी ते नािपरू हून इर्थे (भािाकडे काही मदत ममळे ल या आशेन)े आले होते.
अशा अि्र्थेत आपण त्यांना ककल्ली न दे ऊन जणू िन्
ु हाच केला होता, असं ततला सारखं िाटत रार्हलं.

आता समोरच्या घरात एकाच्या ऐिजी तीन जणं र्दसू लािली. काही कारणाने आशा तनमधलाकडे येऊ लािली ि
तनमधलाला आशाच्या बयाधच िोष्टी कळल्या. आशा ि ककरणचं लग्न दहा िर्ाधपि
ू ी झालं होतं. आशा अिदी अडाणी ि
अमशक्षक्षत बाई असल्यामुळे ततला जिाच्या िा्तविकतेची कल्पनाच नव्हती. ततच्यािरील प्रेमापायी ककं िा
कतधव्यतनष्ठे पायी ककरणनं, आपल्या सामान्य मोटर मेकॅतनकच्या नोकरीत ततला फुलासारखं जपलं होतं ि आनंदात
ठे िलं होतं. लग्नानंतर त्यांना दोन मल
ु ी ि एक मल
ु िा झाला. सध्यातरी आशा त्यांना नािपरू लाच ठे िन
ू आली होती.
पण आता मात्र तनयतीनं ततच्यासमोर भलतंच ताट िाढून ठे िलं होतं!
र्दिस लोटत होते ि ककरणच्या कॅन्सरचा जोर िाढत होता.
त्याच्या रकताच्या र्ारांचे कपडे र्ण्
ु यात आशाचा र्दिस
संपायचा. आशाला येर्थील जािा, माणसं, त्यांचे व्यिहार,
सिध काही निीन होतं. तशात तनमधला सारख्या बाईचा ततला
काडीचा आर्ार होता. त्यांना येऊन दहा-बारा र्दिस झाले ि
ककरणला दिाखान्यात नेण्यात आले. कारण घरी आता
इलाज शकय नव्हता. ककरणचा कॅन्सर शेिटच्या पायरीिर
पोचला होता. खरं म्हणजे केिळ मनाच्या समार्ानासाठी
त्याला दिाखान्यात भरती केलं होतं. आता आशाची २४
तास ड्यट
ु ी ततर्थेच लािली होती.
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दिाखान्यात जाऊन तीन-चार र्दिस झाले ि ककरणने आपली शेिटची इच्छा आशाकडे व्यकत केली. त्याला,
आशाला नव्या निरीच्या रूपात बघायची होती. सकाळी चहा वपताना त्यानं तसं िचन ततच्याकडून घेतलं होतं.
खरं तर हे सिध करण्याच्या मनज्र्थतीत आशा नव्हतीच. परं तु मरण पर्थारीिर टे कलेल्या कोणत्याही व्यकतीची
शेिटची इच्छा आपण पण
ू ध करतो. इर्थे तर आशाला सिाधर्थाधनं सांभाळणारा ततचा निरा होता. कर्ी नव्हे तो
प्रर्थमच त्याने ततच्याकडे काहीतरी मागितले होते. त्याला नकार दे ण्याचं ततच्या जीिािर आलं. म्हणन
ू च ती
तशीच दिाखान्यातन
ू घरी आली.
न्हाऊन-माखून आरशासमोर उभी रार्हली. दहा िर्ाांपि
ू ीचं वपिळ िर्-ू ि्त्र ल्याली. कपाळािर तशीच चंद्रकोर,
हातात र्हरिा चुडा, डोकयात मोिऱ्याचा िजरा माळून ती ्ितःलाच तनरखू लािली. आज ततच्या चेहऱ्यािर तो
आनंद नव्हता पण नियाधची शेिटची इच्छा पण
ू ध करण्याचं आव्हान होतं. पायात चपला अडकिन
ू ती ताबडतोब
तनघाली ि र्थेट दिाखान्यात ककरणच्या खोलीत पोचली.
दहा िर्ाांपि
ंृ ार, तीच आशा ि तोच ककरण होता. परं तु
ू ीचा तोच साजशि
पररज्र्थती िेिळी होती. ककरण च्या हातात िरमाले च्या ऐिजी सय
ु ा
टोचलेले होत्या. िरमाला घालण्यासाठी आतरु असलेल्या ककरणच्या ऐिजी
मत्ृ यश
ू ी झिडणारा ि शेिटचे क्षण मोजणारा ककरण ततच्यासमोर पर्थारीत
पहुडला होता. त्या दोघांची नजरानजर झाली ि आशाचे हे सौभाग्य रूप
डोळ्यात साठिन
ू ककरण ने डोळे ममटले ते कायमचेच. आशाने ककं काळी
फोडली. आभाळ कोसळणार हे मार्हत असले तरी प्रत्यक्ष आभाळ कोसळले
की त्याची िा्तविकता ककती भयाण असते त्याची ततला जाणीि झाली.
िर्ू-ि्त्र नेसलेल्या आशेचा ककरण या जिातन
तनघन
िेला
ू
ू
होता.चंद्रकोरीच्या र्ठकाणी आता कोरं कपाळ घेऊन ततला या जिात
िािरायचं होतं.
ककरणचा अंत्यविर्ी जलारामसारख्या सं्र्थेच्या मदतीने पार पडला. आशा घरी परतली. ततच्या सासरहून कोणी
येणार नाही याची ततला खात्री होती. परं तु माहे रचं मायेचं एक पण मनष्ु य ततचे अश्रू पस
ु ायला जिळ नव्हतं.
तनमधलाने हे सारं पार्हलं. आशाला र्दलासा र्दला. अतनल ि आशाला आंघोळीचं पाणी दे ऊन त्यांच्या जेिणाची सोय
केली. जेिण कसलं ते! अतनल ने चार घास गिळले पण आशाच्या घशाखाली तर एक घास पण उतरत नव्हता.
आशा तशीच झोपली. झोपली कसली, ही भयाण रात्र ततने जािन
ु च काढली. आता रोज अशाच रात्री ततला
काढायच्या होत्या!
र्दिस कसेबसे जात होते पण आशाचा अश्रच
ूं ा परू चालच
ू होता. आता मल
ु ं पण नािपरू हून ततच्याजिळ आली होती,
त्यामळ
ु े त्यांची पण जबाबदारी ततच्यािर होती. अर्थाधत ् अतनलचा आसरा असल्यामळ
ु े ततला र्थोडा आर्ार होता.
मल
ां
न
ा
शाळे
त
घालण्याचे
काम
तनमध
ल
ाच्या
मदतीने
ततने
पार
पाडलं
.
ु
समोरचं शांत घर आता मल
ु ांनी िजबजलं होतं. पण िातािरण मात्र िढूळ होत चाललं. घरात िाद वििाद, ओरडणं,
रािािणं, मारणं हे प्रकार सरू
ु झाले होते. दीर-भािजय एकत्र रहातात यािर लोकांच्या चचाध सरू
ु झाल्या. खरं म्हणजे
अतनल पण आशाचा संसार सांभाळायला राजी नव्हताच. परं तु आशाने ठरिले होते की काही झालं तरी अतनलचा
आसरा सोडायचा नाही ि मल
ु ांना इर्थेच मोठं (मशक्षण दे ऊन खऱ्या अर्थाधन)ं करायचं.
एकदा तनमधलाने आशाच्या हातच्या कुरडया खाल्ल्या. तेव्हां ततला तो व्यिसाय करून पैसे ममळिायचा सल्ला र्दला.
आशाने तट
ु पज्
ुं या पैशाने काम सरू
ु केलं ि हातखची िोळा होऊ लािली.
आशाच्या आयष्ु यातील छोट्या-मोठ्या दख
ु द घटनांचं आता ततला काही अप्रप
ू नव्हतं. लोखंडािर घाि घातला की ते
अगर्क भककम होतं तशी ततची अि्र्था झाली होती. लोकांचं कुजत्सत बोलणं, र्दरांचं रािािणं, मल
ु ांना मारणं ििैरे
िोष्टी ततच्या अंििळणी पडल्या होत्या ि त्याला ती नजर अंदाज करत होती. मल
ु ांबरोबर बाराखडीचे र्डे गिरिन
ू
सही करण्यापरु ती ती सज्ञान झाली.
मल
ु ं मोठी होऊ लािली ि त्यांचे ममत्रमैबत्रणी घरी येऊ लािले. आशा या सिाांचं ्िाित मोठ्या आनंदाने करत असे.
्ित:ची िररबी झाकून, मनाच्या श्रीमंतीनं, जे जमेल, जे असेल ते त्यांना खाऊ घालन
ं जोडण्याचे
ू त्यांच्याशी संबर्
काम मनापासन
ू करत होती. कष्टाची ककं मत मोजून ती आपली कामं पार पाडत होती.
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हळूहळू अतनलचं ्टुडीओतील काम मंदािलं. आशाच्या तट
ु पज्
ुं या कमाईिर घर जेमतेम चालत होतं. दःु खाचा डोंिर
कमी व्हायच्या ऐिजी िाढतच होता. अतनल कर्ीकर्ी कामाचं कारण काढून जायचा तो पंर्रा-पंर्रा र्दिस घरी
परतायचा नाही. त्याचे पैसे येण्याचे पण जिळपास बंद झाले होते. आशाने बाहे रून तपास केला तर ततला कळले की
अतनल टी.बी. च्या दख
ु ण्याने ग्रासला आहे ि ते लपिण्यासाठी घरी यायचं टाळत होता.
हळूहळू अतनलची तब्येत पण खालािली ि त्याला पण सरकारी इज्पतळात दाखल करण्यात आलं. आशा परत
एकदा त्याच दिाखान्याच्या पायऱ्या चढली. ततने अतनलकडे पाहीलं तर त्याचा जीणध झालेला दे ह, पर्थारीच्या
कोयऱ्यात िोळा होऊन पडल्यासारखा र्दसला.िालफडं आत िेली होती. डोळे खोलिर काही शोर्त असल्यासारखे
भासले. त्याला काही तरी सांिायचं होतं पण त्याच्या तोंडून शब्दच फुटत नव्हते. आशाच्या संसाराचा डोलारा त्याला
सांभाळायला लािला म्हणून ततच्यािर राि असला तरी पण नाईलाजानं त्यानं ते केलं होतं. ह्या अल्पकाळातील
सहिासाने त्याला र्थोडी माया िाटत असणार. अतनलच्या डोळ्यात पाणी तरळलं. आशाला पण रडू कोसळलं.
णखन्न मनानं ती घरी परतली. रात्री जेमतेम झोपली. पहाटे उठली तर, ्टुडडओतील माणस
ू अतनल िेल्याची बातमी
घेऊन हजर झाला.
ककरण िेल्यानंतर आशाला अतनल चा आर्ार होता, तो पण िेला. तरी पण ककरण िेल्यानंतर ची आशा ि अतनल
िेल्यानंतर ची आशा, यात जमीन अ्मानाचा फरक होता.आर्ीची हतबल झालेली आशा या १०-१२ िर्ाधच्या काळात
खूप काही मशकली. कोणत्याही संकटाला ती खंबीर पणे तोंड दे त होती. अडाणी ि अमशक्षक्षत असली तरी या काळानं
ि पररज्र्थतीनं ततला द:ु ख सहन करायची ताकद र्दली ि समाजात उभं रहायला मशकिलं होतं.
आता मल
ु ं पण मोठी, जाणती झाली होती.द:ु खाचं िादळ जाऊन ततला आता सोनेरी र्दिस प्राप्त होतील या एकमेि
आशेिर ती जित होती. आशाकडे बघताना तनमधलाला नेहमी िाटायचं, माणसाला जिण्यासाठी फकत हिा, पाणी,
अन्न याची िरज नाही तर खऱ्या अर्थाधनं मनष्ु याला जीिन जिायला आत्मबळाची िरज आहे . पैशानं, पररज्र्थतीनं
िरीब असलेली आशा मनानी श्रीमंत होती. अनभ
ु िातन
ू ममळालेलं ज्ञान हे ततचं खरं मशक्षण होतं.
आज अचानक बराच काळ लोटल्यानंतर, तनमधलाला आशा पन्
ु हा भेटली. डोळ्यांिर िॉिल, हातात मोबाईल, डीझाईनर
साडी, कानात मोठे झूमके ि िळ्यात सोन्याची चेन अशा िेशात असलेल्या आशाला ततने खरं तर ओळखलंच नाही.
पण डोळ्यािरचा िॉिल दरू सारत ततने (आशा ने) विचारलं तेव्हां तनमधलाला ततची ओळख पटली. आर्ीची आशा
मनाने श्रीमंत होती. आज लौकककार्थाधने पण ततच्या श्रीमंतीचं मशककामोतधब झालं.

- वसध
ु ा टाकळकर
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Quarantine च्या फेऱ्यात !!!!
आजिर आपण बरे च फेरे ऐकले आहे त. शनीचा फेरा, साडेसातीचा फेरा, सात फेरे , पण आता मात्र आपण quarantine
च्या फेऱ्यात सापडलो आहोत. त्यातन
ू जर निराबायको असाल तर “quarrel time” च्या फेऱ्यात पडायला िेळ नाहीं
लािणार !
तसं बघायला िेलं तर आम्ही दोघ ररटायडध माणसं, ह्या सेल्फ quarantineचा आमच्यािर फारसा पररणाम होता कामा
नये असा बहुतेकांचा समज असेल, पण िा्तिता मात्र िेिळीच आहे . शाळा बंद असल्याने घरी अडकलेल्या मल
ु ांना
कसं सांभाळािं असा बहुतेक आयांना पडलेला मोठा प्रशन आहे पण त्याहीपेक्षा कठीण काम घरांत अडकलेल्या निऱ्यांना
कसं सांभाळािं हे आहे .
मी ककत्येक र्दिस मैबत्रणींकडे तक्रार करत असे की माझा निरा र्दिसभर घराबाहे र उं डारत असतो, म्हणन
ू मला
दे िाने मशक्षा केली की काय? एकदम नजरकैद! मला िाटतं हे coronavirus सिाधना र्डा मशकिायलाच तनमाधण झालं
आहे . Deviation from the normal life कोणात कसा बदल घडिेल हे काहीच सांिता येणार नाहीं.
एरिी दर तासाला “र्थोडा चहा ममळे ल कां?” अशी विनिणी करणारा माझा निरा दर तासाला ्ितः चहा करून माझ्या
हातात आणून दे तो. चहाचा कप ररकामा झाला की लिेच येऊन चहा हिाय का, असं म्हणून ररकामा कप ताजा चहा
भरून आणायला घेऊन जातो. खप
ू दा मी म्हणते, अरे ककती िेळा चहा प्यायचा तर म्हणतो we have to stay
hydrated!!!
मि मी म्हणते अरे चहा diuretic आहे बेतानेच घ्यािा!
पन्
ु हा आम्ही नस
ु ताच चहा वपतो असं नाहीं, आम्हाला त्याच्याबरोबर टो्ट
बबज्कटं लाितात. Troy मर्ल्या पटे लकडे ज्या बबज्कटांच्या ररकाम्या
शेल्फ र्दसतात, त्या ररकामी करण्यात माझ्या निऱ्याचा मसंहाचा िाटा
आहे . मला त्याला सारखी आठिण करून द्यािी लािते; “अरे आपल्या
दोघांना diabetes आहे . बब्कीट खाऊन मरायच कां?” त्यािर त्याच
म्हणणं … “कर्ीतरी मरायचंच आहे .”
त्यािर माझं उत्तर “मरायचं तर इंडडया-चीन बॉडधरिर लढायला जा आणण
र्ारातीर्थी पड; पण बब्कीट खाऊन मरू नकोस.”
आता निीन िाकय ऐकायला ममळत ते म्हणजे “coronavirus ने
मरण्यापेक्षा बब्कीट खाऊन मेलेलं बरं .”
जेव्हा हा self quarantine प्रकार चालूं झाला तें व्हा माझा निरा मोठ्या
तोऱ्यात म्हणाला “मला िाचायला पष्ु कळ प्
ु तक आहे त.” नंतर लक्षात
आलं की र्थोडा िेळ िाचल्यानंतर डोळे र्थकतात, ममटतात.

मि निीन छं द लािला. एक र्दिसाआड laundry व्हायला लािली. (हा
मनष्ु य िेल्या जन्मी र्ोबी असािा) एक र्दिस रोजचे कपडे,
नंतर towels, नंतर पलंिपोस, पायपस
ु णी. मि तक्रार घेऊन निरोजी
आले.
निरा: मी दोनदा ज्पन cycle लािलं तरी खूप पाणी बाहे त पडतंय.
मी: तू ओव्हरलोड केला असशील!
निरा: मला िाटत िॉशरला प्रॉब्लेम आहे . आपण condo घेतांना realtor
म्हणाली होती सिध appliances निीन आहे त .
मी: जाऊ दे ! हे corona संपल्यािर आपण निा िॉशर घेऊ.
निरा: तझ्
ु याकडे सिध िोष्टींिर सोप्पा उपाय असतो “निीन घेऊंया”.
अजून निीन निरा कसा शोर्ला नाहीस दे िास ठाऊक. ह्या corona
नंतर economy ककती खराब होणार माहीत आहे ?
मी: मि आपल्याला appliances ्ि्त ममळतील. जाऊ दे पढ
ु चं पढ
ु े.
तू आता tax करायला घे. असं म्हणून मी त्याला र्ोबीघाटापासन
ू दरू
करायचा प्रयत्न केला पण पढ
ु ची आफत काय आहे याची कल्पना
नव्हती .

42

माझ्या विनंतीला मान दे ऊन निऱ्याने टॅ कस करायचा तनणधय घेतला. मि र्थोडी कािदपत्रांची शोर्ाशोर् चालू
झाली. Basement मर्ून ढीिभर कािद dining table िर येऊन पडले. मि त्यांची तपासणी करताना लक्षात
आलं कीं आपल्याकडे िेल्या ४५ िर्ाांची कािदपत्रं अजून आहे त.
मि ते नको असलेले कािद फेकून दे ण्याचा
तनणधय घोवर्त केला िेला आणण मीसध्
दा
या
तनणध
य
ाबद्दल
निऱ्याचे
अमभनंदन केले आणण मि आमच्या घरी
ु
कािद shred करायचा कारखाना चालूं झाला. तो shredder इतका भयंकर आिाज करतो कीं त्यापेक्षा १० washerDryers एकदम चालू केलेले बरे . त्या आिाजाने माझें इतकं डोकं उठलं कीं शेिटीं जजभेिरचा ताबा सट
ु ला ...
मी: आमचं आणखी ककती िेळ डोकं उठिणार आहे स? माणसाच्या सहनशकतीचा अंत तरी ककती पाहायचा?
निरा: अिं िेल्या ४५ िर्ाधचे कािद आहे त.
मी: पण तो एक एक कािद shred करण्यापेक्षा बाहे रून सिध एकदम कां नाहीं कापन
ू घेत ?
निरा: घरी करणं safe असतं (र्दली एक लोणकढी ठे िन
)
ू
मी: मि मी अंघोळीला जाईन तेिढ्या िेळातच shred कर. र्दिसभर माझं डोकं उठिू नकोस .
Tax file करायची deadline पढ
ु े ढकलली िेल्यामळ
ु ं आता आपल्याला तेिढी घाई करायची िरज नाहीं. Shredding
postponed !!
Move on to the next hobby ... हात र्ण
ु े.
ह्या corona problem च्या अिोदर सध्
ु दा माझ्या
निऱ्याचा सतत हात र्ुणे हा आिडता छं द होता. आणण
आता तर त्या छं दाचं अततरे कामध्ये रूपांतर झाले आहे .
मंिेश पाडिािकरांनी हे ऐकलं तर म्हणतील “अहो हात
त्याचे र्ुणारा तो मि तम
ु चे कुठे नडले?”
म्हणणं बरोबर आहे ; पण हॅन्ड सोप भाराभर संपतो त्याचं
काय? दक
ु ानात हॅन्ड सोप आणण sanitizer च्या shelves
ररकाम्या आहे त त्याचं काय?
मी: हे बघ आपण घरातच असतो तें व्हा खप
ू हात र्ि
ु ायची िरज नाहीं. हॅन्ड सोपचा shortage आहे .
निरा: दक
ु ानात असेल पण आपल्या घरी १० िर्ाधचा सप्लाय आहे . त्या िरच्या closet मध्ये तनळी वपशिी आहे
त्यात बघ ककती बाटल्या भरल्या आहे त त्या. एिढा साठा करायची काय िरज आहे ?
मी:
अरे मी त्या िोष्टी भेट द्यायला घेतल्या आहे त. आजकाल मी मैबत्रणींना रोजच्या िापरातल्या िोष्टी gift
म्हणून दे त.े म्हणजे उिाच दस
ु रं काहीतरी दे ऊन त्यांच्या घरात अडिळ नको.
निरा: आणण काय काय मैबत्रणींना गिफ्ट दे तस
े ? Toothpaste? toilet paper?
मी: पण तू अिोदर माझ्या closet ला हात लािायला िेलास कशाला?
निरा: मला निा टॉिेल हिा होता. आणण मला काय मार्हत तझ
ु ी closets कुठली आणण माझी कुठली!
मी: बरं मि ऐक ..... बेडरूममर्लं - तझ
ु े कपडे आहे त - फकत ते closet तझ
ु ं. बाकीची सिध माझी!
निरा: तझ
ी
ि
ड
ं
गिरी
र्दिसें
र्
दिस
िाढत
चालली
आहे
.
ु
ु
शेिटी हात र्ुण्यािरून चालू झालेलं संभार्ण माझ्यािर िड
ुं गिरीचा आरोप झाल्यािर संपलं.
इतकयात बातमी ऐकली चीनमध्ये ३५० जोडप्यांनी घट्फोटासाठी अजध केले आहेत. Quarantine मध्ये एकमेकांशी
भांडून कंटाळल्यामळ
ु े त्यांनी हा तनणधय घेतला आहे . िेडी आहे त की काय ही लोकं? न भांडता रटाळ आयष्ु य
जिणं ककत्ती कठीण आहे हे मार्हती आहे कां यांना? खरं म्हणजे आपली सहनशकती िाढिल्याबद्दल आपण ह्या
करोनाचे आभार मानले पार्हजेत. quarantine मध्ये आपलं लग्न र्टकलं म्हणजे आता आपण कुठल्याही संकटाला
तोंड दे ऊ शकतो!!

- शमा सख
ु टिकर
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Astrophotography - The Art of Light
By Devesh Pande - IG Astrodarks
Introduction
Have you ever wanted to be a time traveller? This is a photo of the Andromeda galaxy I
took in the fall of 2021. This spiral galaxy containing 1 trillion stars is one of the closest
neighbours to our Milky way galaxy but is still 2.5 million light years away from us. That
means this photo is a snapshot of the galaxy 2.5 million years ago because that's how
long the light took to reach us. So, in a way, time travel is already possible. And if you
have a camera, a tripod, and a telephoto lens, you can also ‘look’ into the past!

The Andromeda Galaxy photographed on Nov 8 2021
What is Astrophotography ?
Astronomy is a popular hobby in its own right. Perhaps you participate in the plethora of
local stargazing events or perhaps you have a telescope of your own. If not, these are
great ways to understand what astronomy is all about. There is, quite literally, a universe
of possibilities out there. Astrophotographers, like me, typically start with very modest
equipment and want to share what they see through the eyepiece. Many others who have
seen milky way shots or shots of the planets get inspired and want to take up this hobby.
To put it simply, astrophotography is the art of shooting astronomical objects. These
subjects range from planets to nebulae to different galaxies!
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Set your expectations right
The digital revolution has made astrophotography accessible to anyone with a camera. Yet,
this art remains one of the most intimidating genres of photography. If you look through
astronomical journals with spectacular photographs and read the “fine prints'', you’ll see a lot
of technical jargon. This leads one to believe that you need expensive equipment, to capture
such photographs which isn't necessarily true. At the same time, we are not professionals. If
you expect to capture Hubble-like images with simple equipment, there would be no reason
to build gigantic observatories or send telescopes to space. It's important to set your
expectations right!

Your camera sees what your eyes cannot
This is perhaps the coolest part of astrophotography. Our eyes are very good at seeing in the
dark, but they can only see part of the visible spectrum of light. The camera has no such
limitation. A nebula, which is a cloud of gas that forms the stars, looks like a brown smear
through the most expensive binoculars but looks vibrant through the camera’s eye. Get ready
to discover the wonders of the cosmos!

Rosette Nebula photographed on Jan 17 2022
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The Observable Universe
The night sky is full of wonders. Many of the spectacles can be observed with naked eyes as
well as cameras. However, nothing beats what you see through your eyes. I still remember
as a young 15-year-old, I saw rings of Saturn, bands on the surface of Jupiter along with its 4
moons and the red planet, Mars and I was mesmerised to say the least! To observe the
moon, planets and constellations, all you need is a binocular, a spotting scope or better a
telescope. The exception to this is the deep sky stuff like nebulas and galaxies.

Plan your travel to find dark skies
One of the most unfortunate parts of astrophotography is finding dark skies. Light pollution
is literally everywhere. If you look at the skies in Troy, you would hardly be able to see any
stars. At the same time, if you venture out to Port Huron, you will see thousands of stars.
There are a couple of dark sky reserves in Michigan, one in Port Austin and the other near
Clayton. Mackinaw city has an international dark sky park so the next time you go to
Mackinac island, be sure to visit this place.

Conclusion
Astrophotography is one of the most immediate ways we as humans can engage with the
cosmos. Taking photos allows us momentarily to escape from our terrestrial confines. As
technologies have improved and become more accessible, it has become easier to pursue
astrophotography as a hobby. If you want to learn more about astrophotography, see more
of my work or if you want to discuss the universe in general, you can reach me at
deveshpande27@gmail.com. I post my work on instagram and can be looked up with the
username AstroDarks. And as we say in the astro community, Clear Skies!

- Devesh Pande
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Takeaway from first week of सर्तसांग
हॅ....यात तर काय ऐकायचंय! लहान असल्यापासन
ू रामायण, महाभारत, कर्था - कीतधन - प्रिचन ऐकतोय!!
मार्हतीये 'मला' सिळं !!!
अहं कार!
भििंताला संपण
ू ध शरण जाण्यात पर्हला अडसर जर कुठला असेल; तर तो अहंकाराचा! हा अनेक रूपांत आडिा
येतो. 'मार्हतीये मला सिळं ' च्याच पाठोपाठ आडिी येत;े ती आपली 'गचककत्सक' बद्
ु र्ी!! आपण चांिले मशकले
सिरलेले असतो; त्यामळ
ु े आपल्याला 'सिळं कळतं'... असाही आपला समज असतो. त्यामळ
ु े प्रत्येक िोष्ट
विज्ञानाच्या कसोटीिर घासन
पाह
लाितो.
र्रणाच्या
उं
चािरून
पडणाऱ्या
पाण्यापास
न
िीज
नककी
कशी तनमाधण
ू
ू
ू
होते; हे ठाऊक नसन
ू ही आपण त्यािर विशिास ठे ितो...कारण बटण दाबल्यािर लािलेला र्दिा आपण रोज बघत
असतो. पण या अमयाधद, अफाट, अनंत विशिाचा पसारा; कुठल्याही ककल्लीविना अविरत चालिणाऱ्या
परमेशिराच्या अज्तत्िाविर्यी, त्याच्या सामथ्याधविर्यी मात्र आपली िैज्ञातनक दृष्टी शंका घेऊन; आपल्याला
संपण
ू ध शरणािती पासन
ू अडित असते.
जी कर्था दे िाची; तीच िरु
ु ची! 'मी आणण माझा दे ि' यात direct connection असतांना हा “middle man”
हिाच कशाला? अहं काराचंच हे अजन
ू एक रूप... िरू
ु झाला तरी तोसद्
ु र्ा माणस
ू च ना...मि मी काय बबनडोक
आहे का; माझं मला न समजायला...िीतेत, िेदात, उपतनर्दात सांगितलेल्यापेक्षा िेिळं काय सांिणार आहे त
ते...अशा अनेक फुत्कारांचे विळखे घालत अहं कार आपल्याला बबलिन
ू असतो!
या अहं कारािर समजा जरी मात करू शकलो; तरी 'अविशिास' हा पढ
ु चा अडसर तयार असतोच!!
अहं कारामळ
ु े फकत 'र्दसणाऱ्या' िोष्टींिर विशिास ठे िायची सिय लािल्यािर; संगचत, प्रारब्र्, पाप-पण्
ु य,
ितजन्म, पन
ु जधन्म अशा साऱ्या न र्दसणाऱ्या िोष्टींिर विशिास ठे िणं मि जड जातं.
साक्षात भििंतांनी िीतेत र्दलेल्या
अनन्याजशचन्तयन्तो मां ये जनाः पयप
ुध ासते।
तेर्ां तनत्यामभयक
ु तानां योिक्षेमं िहाम्यहम ्।।
(जे भकत अनन्य भािनेने मला शरण येऊन माझी उपासना आणण सतत गचंतन करत असतात; त्यांच्या योि
क्षेम याची काळजी मी िाहात असतो) या िचनािर आपण विशिास ठे ित नाही; तर मि माणूसच असलेल्या
िरू
ु िर कसा विशिास ठे िणार?
नैनं तछद्रजन्त श्त्राणण नैनं दहतत पािक:।
न चैनं कलेदयन्त्यापो न शोर्यतत मारुत।।
कमधण्येिागर्कार्ते मा फलेर्ु कदाचन।
मा कमधफलहे तभ
ु म
ूध ाध ते सङ्िोऽ्त्िकमधणण।।
सिधर्माधन्पररत्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्िां सिधपापेभ्यो मोक्षतयष्यामम मा शच
ु :।।

हे सिध मशकायच्या बरोबरीने 'अहं कार' आणण 'अविशिास' यांिर
विजय कसा ममळिायचा हे भििंतांनी आर्ी सांिायला हिं होतं....
.------------------------------------------------------------र्दव्य रर्थ
पाच ज्ञानेंर्द्रये, पाच कमेंर्द्रये असे दहा अशि जोडलेला रर्थ....आपले शरीर!
जजव्हे ला तऱ्हतऱ्हे च्या रसना भोिण्याचं, बोलण्याचं ्िातंत्र्य आहे , कानांना सिध काही ऐकायचं, डोळ्यांना जे र्दसेल
ते पाहायचं ्िातंत्र्य आहे ...
या अतनयंबत्रत, बेफाम घोड्यांच्या जोरािर, भरिशािर सोडलेला रर्थ कसाही भरकटू शकतो; म्हणून या घोड्यांचे
लिाम असतात
ते आपलं मन...!
एक िेळ िायल
ू ा िश करता येईल; पण मनाला आिरणं सिधर्था अशकय!...अचपळ मन माझे, नािरे र्ाि आता!!
पज
ा,
आरती
करतां
ना, मीर्टंिमध्ये बसलो असतांना दहा र्ठकाणी र्ािन
ू
ू येत.े ..
अशा या अचपळ मनाचे, बेफाम घोड्यांचे लिाम हाती घेतलेला; या र्दव्य रर्थाचा सारर्थी असतो... ती आपली
बद्
ु र्ी...!
अतनयंबत्रत घोड्यांना असलेल,े अचपळ मनाचे लिाम; काबत
ू ठे िायची मोठीच जबाबदारी 'सद्सद्वििेक बद्
ु र्ी' या
सारथ्यािर!...कारण
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बद्
ु र्ी विकल झाली की मायेच्या मोहाखाली असलेल्या मनाचा विजय ठरलेलाच!!
.
..मि सैल सोडलेल्या लिामाने, बेफाम अशिांचा रर्थ भरकटायला िेळ तो ककतीसा लािणार!!!
बद्
ु र्ीला संितीचा 'दोर्' चटकन लाितो. "ढे कळासंिे र्हरा भंितो" असं म्हणतात. म्हणून सत्संि महत्िाचा! संतांच्या
संितीत, िरू
ु च्या संितीत बद्
ु र्ी चांिल्या मािाधिर तनजशचतच राहते.
...आणण या र्दव्य रर्थात प्रिासी असतो तो
अविनाशी, अभोिी आत्मा!
जोिर शरीर, बद्
े आहे त, चांिल्या विचारांशी तादात्म्य पािलेले आहे त; तोिर आत्म्याचा
ु र्ी आणण मन एका रे र्त
परमात्म्याच्या र्दशेने प्रिास तनिेर् चालू असतो!!
------------------------------------------------------------सार्क, सार्न आणण साध्य
सार्क आपण ्ितः असतो. शरीर हे 'केिळ' सार्न असतं; आणण ईशिरप्राप्ती हे अर्थाधतच सिाांचं साध्य!!
आत्मा अविनाशी आहे ...शरीर नशिर आहे ...; हे जरी खरं असलं तरी - याच शरीराच्या जोरािर सार्ना करता येते
हे ही विसरून चालणार नाही. त्यामळ
ु े शरीराचं भरणपोर्ण केलंच पार्हजे, काळजी घेतलीच पार्हजे. “You need a
right tool; to get the job done right.”
पण 'काळजी घेणे' आणण 'लाड परु िणे' यात फरक आहे आणण तो ध्यानात ठे िलाच पार्हजे. 'ब्रह्म आणण माया' यात
जशी िल्लत होते; तशीच 'सार्क आणण सार्न' यात होते. 'अहं ब्रह्माज्म' हे ठाऊक असन
ू सद्
ु र्ा; मायेच्या
प्रभािाखाली शरीराची सख
लोल
प
ता
िाढतच
जाते
.
“If
you
only
keep
sharpening
the
tool;
no
job gets
ु
ु
done“. त्यामळ
ु े 'सार्क आणण सार्न' यात जजतकया लिकर फरक करता येतो; तततकया लिकर सार्नाचा फकत
'उपयोि' करून 'साध्या'िर लक्ष केंर्द्रत होतं.
सार्क, सार्न आणण साध्य हे 'एका रे र्त
े न येणारे बत्रकोणाचे तीन बबंद'ू समजायचे; की 'कोणत्याही तीन बबंदं त
ू न
ु
एक ितळ
ुध जातंच' असं म्हणत आपलं ितळ
ुध पण
ू ध करायचं हे ज्याचं त्यांनी ठरिायचं.

- सांजय
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गैरसमज...

गैरसमज आणि समज ह्यात फरक काय असतो?
सांवाद हाच खरां तर दोघाांचा जनक असतो
पि मतभेदाचा फासा फेकून अहां कार ठाकतो उभा
सोपां समीकरि अवघड करतो... म्हितो आता सोडवा
वववेक हळूच माघार घेतो, मुद्दे सैरभैर होतात
कटू शब्द भरतात जागा, गाठोडां जड करतात
तू का असां म्हिालीस? म्हिन
ू मी असां म्हिालो
तू आधी गचडलीस माझ्यावर, मग मीही रागावलो
ववधानावर ववधान आदळतां - नछडते जुगलबांदी
एकमेकाांवर सर करायची सोडत नाहीत सांधी
गुलाबाांच्या कळयाांमधले काटे च आता ददसतात
दस
ु ऱ्यावर ताशेरे ओढत उगीच दोघे दमतात
भावनाांच्या लाटाांचा येतो मग पूर
आणि.. अश्रह
ु ी टाहो फोडतात, भरून येतां उर
पि साध्य काय होतां साांगा, मनाला असां छळून ?
भूक नाही लागत मग, झोपही जाते उडून!
"चूक माझी नाहीच" ... जरी तोरा असतो ठाम
मन सारखां सुचवत असतां - "मोड अबोलाचा बाांध"
वाटतां... सशरावे घट्ट समठीत, गालावर ओठ दटकवावे
करून सारी पाटी कोरी, श्री गिेश पुन्हा गगरवावे
पि..."पेहेल कोि करिार?" अहां कार पुन्हा ववचारतो
आणि मनातल्या मनात ववचार दबकून तसाच रें गाळतो
खरां तर टाळी कधीच एका हाती वाजत नाही
पि तरीही अरे रावीचा तोरा पटकन सांपत नाही
दख
ु त, खुरडत, गचडगचड करत जातात क्षि फुकट
समज नतथेच कोपऱ्यात असतो, उभा सगळां बघत
अश्या वेळी साांगते तुम्हाला नामी युक्ती करावी
गैरसमजातला "गैर" वगळून, जवळीक जरा साधावी
ववश्वासाने समजाला थोडे कुरवाळून पाहावे
चक
-भ
ल
दे
ऊ
न-घे
ऊ
न, प्रेम फक्त उरावे.. प्रेम फक्त उरावे... प्रेम फक्त उरावे
ू
ू
ववचार: समज आणि गैरसमज एकाच नाण्याचे दोन बाजू आहे त. ठरवलां तर समजुतीने घेऊ
शकतो. पि बहुतेकवेळा इरे ला पेटून वाद होतात अनु र्तयातुन गैरसमज वाढत जातात.
उगीचच "baggage" - गाठोडां तयार होत आणि मनां दख
ु ावली जातात. समज खरां तर नतथेच
आडोश्याला उभा असतो. आपल्याला तो फक्त ददसावा लागतो.

- पूनम तोरगल
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