समस्त मराठीप्रेमीींसाठी उत्तर अमेररकेतील एकमेव मराठी माससक

बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

२

नोव्हें बर, २०२०

इकडे

आपल्या

मराठी

छावणीतही

ही

ददवाळी

चाींगलीच

रीं गणार आहे बरीं का! ब.ृ म. मींडळाला ४० वर्षे पूणव झाल्याबद्दल
यावर्षीचा

“झुळुक आणखी एक

ददवाळी

िमाकाही

जोरदार

आहे .

चार

वववविरीं गी

आणखी एक पान गळले

कायवक्रमाींची मेजवानी रससकाींसाठी टीम बीएमएम घेऊन आली

हसत सरा माझझया क्षणाींनो

अवचट याींच्या 'ददलखुलास राशी', जादग
ू ार रघुवीर याींचे ‘जादच
ू े

अक्षयपण उमले”...

याींची 'पोएदटक साींधगततक मैक्रिल' हे कायवक्रम तनयोव्जत आहे त.

खुशाल गळता? गळा दळाींनो

आहे . यामध्ये कमलेश भडकमकर याींचा 'वाजवता िनी', सींददप

बघे क्षणाींच्या पानझडीत मी

प्रयोग’ व ‘मॅव्जक वकवशॉप’ तसेच वैभव जोशी आझण सावनी शेंडे

कवव

वा.

कववता.

रा.

काींत

पानगळ,

याींची

पाचोळा

'मोगरा' या ‘नेटक’ची घोडदौड सुरू आहे च. अमेररकेतील

ही

जवळजवळ २००० प्रेक्षकाींनी या नाटकाचा आनींद आतापयांत

या

झाडाची क्षय अवस्था सुचवणाऱ्या

घेतला. ऑनलाईन लाईव्ह नाटक पदहल्याींदा सादर करण्याची नोंद

काव्यात ददसतात. पण ही क्षय

हृवर्षकेश जोशी आझण समीरा गुजर याींचे मनःपूववक आभार.'

बहृ न्महाराष्ट्र

प्रततमा तशा सववच प्रततभावींताींच्या

मींडळाच्या

इततहासात

होऊ

शकली

त्याबद्दल

’लेखक तुमच्या भेटीला' या आपल्या असभनव कल्पनेलाही

अवस्थाच नवतनसमवतीची प्रेरणाही

चाींगला प्रततसाद समळतो आहे . त्याववर्षयी अधिक मादहती या

दे ते. जाणारा प्रत्ये क क्षण येणाऱ्या क्षणाला नव्या स्वपनाींची
मींडळी, आज हे सगळीं आठवण्याचे कारण म्हणजे आपल्या

अींकात आहे च. १७ ऑक्टोबर रोजी कोजाधगरीतनसमत्त ब.ृ म.
मींडळाने उत्तर अमेररकेतील कलाकाराींचा पदहला कायवक्रम

बाहे र पानगळ सुरू आहे तसाच इकडे मनातही आठवणीींच्या

कववताींचा प्रवास आपल्यासमोर असभवाचनातून आझण गाण्याींतून

गोडबोले आझण जयाताई हुपरीकर याींच्या पुढाकाराने ब.ृ म.
मींडळाची स्थापना झाली. मराठी भार्षा, परीं परा, कला, सादहत्य,

मराठी शाळे च्या आघाडीवरही उत्तम कामधगरी होत आहे .

पालवी दे त असतो. हे ऋतुचक्र अव्याहत चालत राहते.

बहृ न्महाराष्ट्र मींडळाने (ब.ृ म.मींडळाने) ४० वर्षे पूणव केली आहे त.

‘सरस्वतीची

पानाींचा पाऊस पडतो आहे . ४० वर्षाांपूवी ववष्ट्णु वैद्य, शरद

वप्रया पाडळीकर आझण जया दाते याींनी उलगडून दाखवला.

चौिरीच्या

७५ वर्षावपयांतचे- मराठी बोलू इव्च्छणारे अमराठी, अभारतीय तसेच
काही कारणाने मराठी सशकायचे राहून गेले असे ववववि स्तरातील
ववद्याथी आहे त. सध्या प्राथसमक पातळीवर अभ्यासक्रम असून

आझण दजेदार साींस्कृततक कायवक्रमाींचे येथे आयोजन आझण त्या

त्याच्या पातळ्या (Levels) वाढवत नेण्याचा शाळे चा मानस आहे .

माध्यमातून आपल्या मायभूमीशी होणारी साींस्कृततक दे वाणघे वाण

आणखी एक आनींदाची गोष्ट्ट म्हणजे ब.ृ म. मींडळाची नवीन

गेली ४० वर्षे अव्याहत सुरू आहे .

वेबसाईट https://www.bmmonline.org/ झाली असून या

दर दोन वर्षाांनी भरवले जाणारे अधिवेशन हे देखील ब.ृ म.

सींकेतस्थळाला जरूर भेट द्या.

मींडळाचे वैसशष्ट््य. येत्या २०२२ मध्ये होणाऱ्या या अधिवेशनाचे

मींडळी, बघता बघता चाळीस वर्षे पूणव झाली. मायबोलीशी

यजमान-पद मराठी ववश्व न्यू जसी भूर्षवणार आहे . अनेक
प्रत्ये काने

आपली नाळ घ्ट रहावी या हे तूने चाळीस वर्षाांपूवी सुरू केलेली

चचावसत्र, हे त्याींपैकीच काही उल्लेखनीय कायवक्रम.

या वारीत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक मराठीप्रेमीचे असभनींदन.

कायवक्रमाींनी

भरगच्च

असे

हे

अधिवेशन

ही सादहत्य आझण सींस्कृतीची वारी आजही उत्साहात सुरू आहे .

अनुभवायला हवेच. क्रक्रकेट लीग, पयावयी और्षिोपचार पध्दती,
वपढीला

बहृ न्महाराष्ट्राच्या

प्रवाहात

सामील

करून

STEAM, रे शीमगाठी

(BMM

वपढ्या येतील आझण जातील. परर 'अमत
ृ ातेही पैजा व्जींकणारी’
मराठी अखींड राहील यात शींका नाही !

घेण्यासाठीही अनेक कायवक्रम बहृ न्महाराष्ट्र मींडळ पुढील दोन
वर्षाांत

बदहणाबाई

उपक्रमाला भरघोस प्रततसाद समळतो आहे . या वगावसाठी १८ ते

व्यासपीठ समळवून दे णे, कलावींताींचा व्व्हसा, भारतातील असभनव

पुढच्या

केला.

‘सींभार्षणात्मक मराठी’ या पदहल्याींदाच सुरू केलेल्या नवीन

काम ब.ृ म. मींडळाने आजपयांत अगदी व्रतस्थपणे केले आहे .
भारतातील आझण उत्तर अमेररकेतील अनेक लक्षणीय कलावींताींना

व्यावसातयक

अयोव्जत

ऑनलाईन शाळे त आतापयांत १५ ववद्यार्थयाांनी प्रवेश घेतला आहे .

व सींस्कृती जोपासण्याचे आझण पुढील वपढीपयांत पोहोचवण्याचे

असभनव

लेक'

तनयोव्जत

आहे त.

यात

Matrimonial) आझण BMM वत्त
ृ APP अशा योजना आहे त.

कळावे लोभ असावा,
आपली नम्र,

विद्या जोशी (अध्यक्षा, बहृ न्महाराष्ट्र मींडळ, उत्तर अमेररका)

थोडक्यात, "इये मराठीधचये नगरी। ब्रह्मववद्येचा सुकाळू करी।
दे णे-घेणे

सुखाधच

वरी।

होऊ

दे ई

या

जनाीं।।’’

Vidya.Joshi@bmmonline.org

असा वसा घे ऊन बहृ न्महाराष्ट्र मींडळाचे कायव अखींडपणे सरू
ु आहे .
मींडळी, बाहे र गारवाही हळूहळू वाढतो आहे . मात्र
अमेररकेतील राजकीय वातारण चाींगलेच तापले आहे . सगळ्या
जगाचे डोळे अमेररकेतील अध्यक्षीय तनवडणुकीवर लागले आहे त.
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

३

नोव्हें बर, २०२०

अध्यक्षीय: ववद्या जोशी

३

सींपादकीय: ववनता कुलकणी

४

ब.ृ म. मींडळ २०२२ अधिवेशन वाताव: प्रशाींत कोल्हटकर

५

ब.ृ म. मींडळासाठी मुलाखत एका असभनय सींपन्नतेची: सशल्पा दे शपाींडे

६

कववता: २०२०च्या ओव्या: ववद्युल्लेखा अकलूजकर

८

लेख: योग रररीट: मािुरी बापट

१०

लेख: कोच हरली, मातननी व्जींकली: पद्समनी ददवेकर

१३

कथा: द ग्रीन बल
ु : गायत्री गद्रे

१४

कथा: दृष्ट्टी: मोहना प्रभुदेसाई-जोगळे कर

१८

ब.ृ म. मींडळ उपक्रम: लेखक तम
ु च्या भेटीला

नाते: प्रशाींत दामले अन ‘बीएमएम’चे: ववनता कुलकणी

७

लेख; “वाटा वाटा वाटा...गीं...” अनुजा बवे

९

इ.

स.

महामारीने

२०२०मिे

उद्भवलेल्या

जनजीवन

ढवळून

कोववड-१९

तनघाले

आहे .

सामाव्जक दरू ी, ‘वकव फ्रॉम होम’, ‘होम स्कूसलींग’,
‘नससांग-होम्स’मिील
अधिकच
आधथवक

दरू ी,

िटका,

वयोवध्ृ दाींची

कोववडजन्य
मानससक

आपतेष्ट्टाींपासून

पररव्स्थतीने

कुणाला

अस्वास्र्थय,

कुणावर
शारीररक आपत्ती... याींच बरोबर तनसगावच्या कोपाने
कुठे वणवा, कुठे महापूर, कुठे नागरी अशाींतता आझण
भरीला

अमेररकेच्या

अध्यक्षीय

तनवडणुकीच्या

तनसमत्ताने सशमगा, तमाशा सदृश अिूनमिून काही
राजकारणी खेळ! कोरोना काळात आपण (मी, कुटुींब,
समाज,

दे शी,

ववदे शी

सरकार...याींनी)

घेतलेल्या

कववता: दे वाची रीत: जया हुपरीकर

१७

लेख: उजळती लक्ष ज्योती: मींव्जरी जोशी

२२

धचत्र: कोरोनामददव नी: स्वाती जोशी

२३

जीवनशैलीकडे

२५

ददवाळी साजरी करत असताना, “अींतरीचा ज्ञानददवा

प्रवासवणवन: ऑस्रे सलयाच्या अींतरीं गात- उलुरू: नीसलमा कुलकणी

२६

महाराष्ट्रीय परीं परा, सादहत्य आझण सींस्कृती

कववता: अतनवायव अतनव्श्चतता: दहरण्मय कोपरकर

३२

लेख: स्व. लोकमान्य दटळक व “गीतारहस्य”: प्रकाश लोथे

३३

कथा: ग्रीन झोन: वप्रयदशवन मनोहर

३४

लेख: जन्ममरणाचा िेरा: ववजया मराठे

३७

Book Review: Manjusha Naik
News: VJTI International Alumni Association

४०

लेख: ऐकावे ते नवलच: सशरीश कीतवने
कववता: ददवाळी: अतनता म. काींत
कववता: दे जीवनाला अथव: रोदहत काळे

प्रवासवणवन: दोन लढाया-रॉय व गॅसलपोली, तुकवस्तान: सुिीर शीं. कुलकणी २९

लेख: गीतरामायणाच्या ६५व्या वाढददवसातनसमत्त: शसशकाींत पानट

४१

लेख: माझ्या बाबापणाची केस: गौतम पींगू

४२

लेख: उत्सव अनुसजवनाचा: ववद्या हडीकर-सप्रे

४३

लेख: गींि माहात्म्य: सौंदयव सोहोनी

४४

यशोगाथा: श्रीतनवास ठाणेदार

४८

उत्तररीं ग: योगें द्र वाघ

तनणवयाींचे पररणाम दीघवकाळ राहणार. इ. स. २०२०

या वर्षाांमिे अशा वातावरणातून तनिावराने आझण
वववेकतनष्ट्ठे ने

पुढे
व

वाटचाल

जगाकडे

करताना

अधिक

आपल्या

डोळसपणे

पाहण्याची “2020 Eye Sight” जोपासय
ू ा. बाह्यरीं गी
मालवू नको रे ” असाही परस्पराींना ददलासा दे वूया.

जपण्यामिे ददवाळी अींकाींचा मोलाचा वाटा आहे . उत्तर

अमेररकेतील बहृ न्महाराष्ट्र मींडळही मराठी सींस्कृती,
सादहत्य जोपासनेसाठी सातत्याने प्रयत्नशील असते.

याच कारणाने, गेली अनेक वर्षे ब.ृ वत्त
ृ ाच्या माससक
प्रकाशनाबरोबर, वावर्षवक ददवाळी अींक प्रकासशत होतो.

गेली ४० वर्षे उत्तर अमेररकेतून दर मदहन्याला

प्रकासशत होणाऱ्या बहृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ ाच्या वाटचालीत
लेखक,

वाचक,

जादहरातदार,

आजवरचे

दहतधचींतक

सींपादक,
आझण

व्यावसातयक

बह
ृ न्महाराष्ट्र

मींडळाची कायवकाररणी या सवाांचा पादठींबा मोलाचा
आहे . यापुढेही बहृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ ास सवव मराठी प्रेमीींचे
असेच सहकायव लाभो!

दीपावलीतनसमत्त सवाांना हाददव क शुभेच्छा!

- विनता कुलकणी

पुरिणी ई विभाग साहित्य: (Online- ब.ृ म. मं. संकेतस्थळािर):

- धचराग मनोहर: एक मराठी अमेररकन अद्भुतकथा! - मल
ु ाखतकार:

४९

सींपादक, बह्
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ , उत्तर अमेररका

उदयन आपटे , भार्षाींतर आझण सींपादन: वप्रयदशवन मनोहर

- कथा: हरवलेला शेवटचा समत्र: अव्स्मता मोडक
BMM YuvaVani - Newsletter (Online)
रासशभववष्ट्य: नोव्हें बर, २०२० (Online)

या ददवाळी अींकाचे मुखपष्ृ ठ आझण
काही पानाींवरील सजावट लॉस

अँजलीस येथील शीतल वागळे दहने

यू ट्युब विभाग: (Online:– Click below or See Page 23 for Details)
अभभिाचन: कथा: द ग्रीन बुल,

केली आहे .

कथा: उजळती लक्ष ज्योती

Business Advertisements
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

४

नोव्हें बर, २०२०

अंकासाठी साहित्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:

बि
ृ न्मिाराष्र ित्त
ृ

बि
ृ न्मिाराष्र मंडळ उत्तर अमेररका या संस्थेचे मुखपत्र

vinata@gmail.com or newsletter@bmmonline.org
3254 Thunderbird Court (E) Aurora IL, 60503

संस्थापक: कै. ववष्ट्णु वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर
संपादक: ववनता कुलकणी, सशकागो, इसलनॉय

ब.ृ म. मंडळ २०२२ अधििेशन िाताा

स्थापना 1981 (भशकागो)

संपादन-सल्लागार: मोहन रानडे, क्रिलाडेव्ल्िया, पेव्न्सल्वेतनया

बि
ृ न्मिाराष्र ित्त
ृ कायाालय

- प्रशांत कोल्िटकर (न्यू जसी)

संयोजक-प्रमुख, बि
ृ न्मिाराष्र मंडळ अधििेशन २०२२ न्यूजसी

‘उर्षःकाल होता होता काळरात्र झाली

Mohan Ranade 411 Hope Road, Holland PA 48966
Tel: 4-245-351-4123 (EST), E-mail: brihanmm@gmail.com

अरे , पुन्हा आयुष्ट्याींच्या पेटवा मशाली’

िगाणीचे दर: Printed Copy: $25/ year

कवी सुरेश भटाींच्या या ओळी आज

Subscription payment is accepted online by Paypal at:
http://www.bmmonline.org/vruttasubscription

४० वर्षावनींतरही आजच्या पररव्स्थतीत

जाहिरातींचे दर

पूणव पान: $175

साथव आहे त. प्रततकूल पररव्स्थतीतूनही
मागव तनघेल असा आशावाद तनमावण

अिे पान: $ 100

पाव पान: $ 70

अष्ट्टमाींश पान: $ 50

करणारे हे गीत अजरामर आहे .

वत्त
ृ दर मदहन्यास प्रससध्द होते. आदल्या मदहन्याच्या २० तारखेपयांत

हाती आलेल्या मजकुरातून तनवडक मजकूर त्या नव्जकच्या वत्त
ृ पत्रात
प्रससध्द करण्याचे सवव प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो यतु नकोड
मराठीत MS word/Text Fileसह ईमेलने पाठवावा. प्रससध्द झालेल्या
मजकुराशी सींपादक सहमत असतीलच असे नाही. सलखाणाच्या
तनवडीचे, प्रकाशनयोग्य क्रकरकोळ बदलाचे आझण व्याकरणीय दरु
ु स्तीचे
अींततम अधिकार सींपादकाींकडे राहतील. पाठवलेल्या सादहत्याची पोच
ईमेल कळववल्यास ददली जाईल.

बि
ृ न्मिाराष्र मंडळाची कायाकाररणी (२०१९-२०२२)
मताधिकार असलेले सदस्य

अध्यक्ष

ववद्या जोशी

सशकागो, इसलनॉय

सधचि

कोमल चौक्कर

लॉस अँजलीस, कॅसलिोतनवया

कोषाध्यक्ष

सोना सभडे

क्रितनक्स, ॲररझोना

सदस्य:

समसलींद बावडेकर

ॲटलाींटा, जॉव्जवया

सींदीप बेलखोडे

ऑव्स्टन, टे क्सास

सींदीप दीक्षक्षत

व्क्लवलँ ड ओहायो

सशल्पा कुलकणी

बॉस्टन, मॅसॅच्युसे्स

हे मा राचमाळे

डेरॉईट, समसशगन

कोववड-१९ च्या महामारीवर आपण

आज ना उद्या मात करूच. आपले आयुष्ट्य पुन्हा सुरळीत होईल
आझण जीवन उत्सव परत साजरा करायला आपण तयार असू.

मला पूणव खात्री आहे , की बह
ृ न्महाराष्ट्र मींडळाचे २०२२

मिील अधिवेशन (बीएमएम २०२२) सींस्मरणीय व यशस्वीररत्या

पार पडेल, आझण पुढील येणाऱ्या बीएमएम अधिवेशनाींसाठी एक
उत्तम

बीएमएम

२०२२

यशस्वी

करण्याची

सहकायावची, मागवदशवनाची आझण आशीवावदाींची गरज आहे . हे कायव
ससध्दीस नेण्यासाठी ४००-५०० स्वयींसेवक कायवरत असतील.

मला पूणव ववश्वास आहे , की अमेररकेतील मराठी समुदाय

आमच्या बरोबर खींबीरपणे उभा असेल. कोववड-१९ सींकटावर मात
करून “मराठी ववश्व” मोकळ्या मनाने तुम्हा सवाांचे ‘बीएमएम
२०२२’ला स्वागत करण्यासाठी सज्ज असेल. चला तर मग,
तुम्ही आम्ही समळून रचू एक नवा इततहास!

आझण होऊ एका ऐततहाससक घटनेचे साक्षीदार!

िन्यवाद!

***

लेखक तम
ु च्या भेटीला -

माजी अध्यक्ष: अववनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसे्स
ववनता कुलकणी, सशकागो, इसलनॉय

Live प्रसारण

भाग २: ऑक्टोबर १७, २०२० रोजी प्रसाररत झाला. Hemant

विश्िस्त सभमती:

Karkare: A Daughter’s Memoir: लेझखका- जुई करकरे नवरे
दहच्याशी सींवाद, सींवादक: ववनता कुलकणी: य्
ू यब
ु सलींक:
https://www.youtube.com/watch?v=uppAB0-_Blo
भाग ३: शननिार नोव्िें बर २१, २०२०, सकाळी ११-११:३० CST

अध्यक्ष मोदहत धचटणीस, ससॲटल, वॉसशींग्टन
सदस्य तनतीन जोशी, सशकागो, इसलनॉय

सदस्य सुनील सय
व ींशी, ररजक्रिल्ड, कनेदटकट
ू व
...

AMERICAN AS PANEER PIE- लेझखका

प्रकाशक: बह
ृ न्महाराष्ट्र मींडळ, उत्तर अमेररका

सवु प्रया

केळकर

याींच्याशी ववद्या जोशी ब.ृ म. मींडळ िेसबुक व य्
ू युबवरून
(Live) गपपागोष्ट्टी करतील.

संकेतस्थळ: http://www.bmmonline.org

Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity from
Bruhan Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable nor responsible
for any actions or communications between third parties and the advertised
businesses, including parents and subsidiaries of the advertised businesses.

बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

ठरे ल.

जबाबदारी आपणाीं सवाांवर आहे . यासाठी आम्हाला तुम्हा सवाांच्या

ननयक्
ु त सदस्य

ित्त
ृ संपादक:

उदाहरण

या उपक्रमात आपले लेखन प्रस्तुत करण्यास इच्छुक लेखकाींनी
author@bmmonline.org या ईमेल-पत्त्यावर सींपकव करावा.

५
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आझण

मल
ु ाखत: एका अभभनयसंपन्नतेची

असभतनत

नाटक

अमेररका

गाजवन
ू

गेले

होते.

मग

आयोजकाींनी प्रभावळकराींनाच नवीन नाटक सलदहण्याची ववनींती
केली आझण तसे अधिवेशनाच्या पत्रत्रकेत जाहीरही करून टाकले.

शबदांकन - भशल्पा दे शपांडे (भशकागो, इभलनॉय)

आता आली का पींचाईत! मग त्याींनी त्याींच्याच एका दरू दशवनवर

'त्यांचे' नाव उच्चारताच मराठी

अनेकववि भूसमका डोळ्यापुढे येतात.

गाजलेल्या एकाींक्रककेवरून एक सींपूणव नाटक सलदहले. ते सलहून
होत नाही, तोच प्रवासाचा ददवस उजाडला. त्यात ना्यसींचातील

‘चौकटराजा'तील नींद,ू 'वासूची सासू'

तयार असलेल्या दस
ु ऱ्या असभनेत्रीला केलेली ववनींती, अमेररकेला

आझण दहींदी ना्य-धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील
अगदी धचमणराव पासून तर,

एका प्रमुख असभनेत्रीचा व्व्हसा नाकारला गेला. मग काय! व्व्हसा

मिील लोभस सासू, हवेहवेसे वाटणारे

सगळ्याींनी एकाच घरात राहून केलेल्या तालमी, नाटकाचा सेट
डडझाईनर म्हणून बाबाींच्या मदतीला िावून आलेला आक्रकवटे क्चर

आबा दटपरे , 'हसवािसवी' मिील

सशकणारा त्याींचा मुलगा असे अडथळे पार करत एका यशस्वी

सगळ्या व्यव्क्तरे खा आझण 'मुन्नाभाई’

नाटकाची तनसमवती झाली ते म्हणजे, 'चूकभूल द्यावी घ्यावी!'

मध्ये साकारलेले प्रत्येक भारतीयाच्या मनातले महात्मा गाींिीीं तर

नाटक सींपल्यावर खूप वेळपयांत प्रेक्षक उभे राहून टाळ्याींचा
कडकडाट करत होते. 'या अधिवेशनामुळेच एका चाींगल्या
नाटकाची तनसमवती झाली'
अशीच

आठवण

‘हसवािसवी’च्या

असे ते मनापासून साींगतात.

'वाह

तनसमत्ताने

गुरू!'

या

सशकागोतील

नाटकाची.
सुभार्ष

१९९३साली

आझण

रे खा

दे विर याींची झालेली ओळख, पुन्हा २००१ साली कॅलगरी (कॅनडा)

येथील ब.ृ म. मींडळ अधिवेशनात त्याींची झालेली भेट आझण त्याींनी
धगफ्ट म्हणून ददलेले 'Tuesdays with Morrie’ हे अमेररकेत
केवळ अप्रततम, अववस्मरणीयच!

अशा

पुस्तकाींचे

सादहत्य

गाजत असलेले पस्
ु तक आझण त्या पस्
ु तकावर २०१० साली
प्रभावळकराींच्याच साींगण्यावरून डॉ. िणसाळकराींनी सलदहलेले हे

५० पेक्षा अधिक वववविरीं गी भूसमका, २८
लेखन,

अकादमी,

त्यासाठी

क्रिल्मिेयर

आझण

नाटक... असा सगळा घटनाक्रम साींगताना ते अगदी रीं गन
ू जातात

आझण याही नाटकाच्या तनसमवतीत ब.ृ म. मींडळ अधिवेशनाचा
हातभार आहे , हे जाणवून आपण मनातल्या मनात सुखावतो.

राष्ट्रीय

पुरस्कारासह अनेक पुरस्कराींनी सन्मातनत

" अमेररकेत राहून BMM च्या माध्यमातून तुम्ही एकत्र येता,
मराठी भार्षा, सींस्कृती, कला, सादहत्य जपता ही खरोखर

असे चतुरस्त्र व्यव्क्तमत्त्व म्हणजे ददलीप प्रभावळकर.

बहृ न्महाराष्ट्र

मींडळाला

(बीएमएम)

४०

वर्षे

कौतुकाची गोष्ट्ट आहे " असीं ते म्हणतात तेव्हा उत्साह अधिकच

पूणव

वाढतो. इथला प्रेक्षक खूपच ररसेपटीव्ह आहे . चाींगल्या कलाकृतीींना
भरभरून दाद दे तो. दौऱ्याींतनसमत्त अनेक कुटुींबासोबत राहून त्याींचे

झाल्या तनसमत्त त्याींचे येथील अनुभव क्रकीं वा आठवणी जाणून
घ्याव्यात असे वाटले. ज्याींना केवळ पडद्यावरच पादहले आहे ,

अगत्य

त्याींच्याशी प्रत्यक्ष बोलायचीं म्हणजे माझ्यासारखीची अवस्था एका

त्याींच्यासोबतच्या

क्षणी 'एक झोका...' तर दस
ु ऱ्याच क्षणी 'चुके काळजाचा ठोका...'

क्रकीं बहुना अधिक व्यापक ठरावी अशा शुभेच्छा ते व्यक्त करतात.

४००० ते ५००० प्रेक्षक ही अवाक करणारी गोष्ट्ट आहे . अशाच
अधिवेशनातील

मजेदार

परीं तु

कारक्रकदीत

म.

अततशय

खरीं तर, आपल्या ददलखुलास शैलीत ददलीप काका

मींडळाच्या

असलेले अनभ
ु व ऐकतच रहावे असे आहे त. परीं तु

महत्त्वाची

साींगत

तनरोप घ्यायची

वेळ येऊन ठे पतेच. त्यावेळी एवढे च शब्द उमटतात,

ठरलेली आठवण ते साींगतात. झालीं असीं की, या अधिवेशात डॉ.

‘ददलीप काका, सातासमद्र
ु ापसलकडे राहणाऱ्या या नाटकवेडयाींना

लागूींचे एक नाटक सादर होणार होते ते काही कारणामुळे रद्द

भेटायला असेच पन्
ु हा पन्
ु हा ये त रहा!’

झाले. त्यावेळी नुकतेच 'हसवािसवी' हे प्रभावळकर सलझखत
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

आहे त.

जपण्यासाठी BMM ने सुरू केलेली ही चळवळ यापुढेही अशीच

वेळी वेगळा असतो असीं ते साींगतात. एकाच वेळी जमत असलेले
ब.ृ

खूप

गेली.

मत व्यक्त करतानाच गेल्या ४० वर्षाांपासून मराठी सींस्कृती

वेळा आलेले. पण बीएमएम कन्व्हें शनचा अनुभव मात्र प्रत्येक

येथील

आठवणीही

जोडली

मराठी नाटक, धचत्रपटाींकडे वळायला काहीच हरकत नाही असे

तसे नाटकाींच्या दौऱ्यातनसमत्त ते आजपयांत अमेररकेत १३-१४

ह्यूस्टन

माणसीं

आझण कलावींत आहे त त्याींनीही हौसेपसलकडे जाऊन व्यावसातयक

आझण सािे आहे याची प्रधचती आली.

सालच्या

वैयव्क्तक

अनेक

सशकल्याची मस्त आठवण ते साींगतात. इथे अनेक गुणी लेखक

सशखराींना स्पशव करणारे हे व्यव्क्तमत्त्व प्रत्यक्षात क्रकती तनगवी

१९९५

आले.

कायवक्रमातनसमत्त ववद्या जोशीींच्या घरी राहत असताना योगा

अशी झालेली. मात्र प्रत्येक भसू मकेतन
असभनयाच्या नव्याच
ू

एका

अनुभवता

***

६
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अधिवेशनाचे ४ ददवस पारीं पररक पोशाख, दागदाधगने, सग्र
ु ास

नाते: प्रशांत दामले अन ‘बीएमएम’चे

जेवण

चार दशके आपल्या असभनयाने झळकत

असून

एकदा, दोनदा नव्हे , अनेकदा- किी ना्यप्रयोग करण्याची,

नव्हे तर दे शववदे शाींतील सािारण तीन

किी

वपढ्याींतील मराठी रससकाींना सुपररधचत

मुलाखत

घेण्याची,

किी

गाण्याच्या

कायवक्रमाींचे

सूत्रसींचालन करण्याची सींिी समळाली, ही माझ्यासाठी िार

अन लाडके असे व्यव्क्तमत्व! “लोकाींना

आनींददायी गोष्ट्ट आहे .

आपल्या कलेतून सतत हसत ठे वणे हे

प्रश्न: ब.ृ म. मींडळाच्या अधिवेशनात तुमचा पदहला कायवक्रम

माझे आयुष्ट्यातील स्वपन आहे ’ असीं ते

किी झाला? त्यावेळेच्या काही लक्षणीय आठवणी?
प्रशांत:

म्हणतात. आजवर १२५००+

१९९७मिे

बॉस्टन

येथे

मी

पदहल्याींदाच

बीएमएम

अधिवेशनास हजर रादहलो. ततथे मी “चार ददवस प्रेमाचे” हे

ना्यप्रयोगाींचा त्याींनी

नाटक सादर केलीं होतीं. आमचा तो पदहलाच दौरा होता. आमचे

जागततक ववक्रम केला आहे .

ना्यतनमावते सुिीर भट याींनी मोठ्या दहमतीने आझण मेहनतीने

तसेच ससने-ना्य-क्षेत्रात

तो दौरा आखला होता. आमचा तो पाच आठवडयाींचा दौरा होता.

३२+ नामाींक्रकत परु स्काराींचे

मला आठवतीं, आमची आठ जणाींची टीम होती; मी, कववता

ते मानकरी आहे त. अथावत

लाड, सववता प्रभुणे, अरुण नलावडे, गोपाळ अलगेरी, सुिीर

अशा या कलाकाराचे

भट, क्रकशोर इींगळे आझण प्रकाश खोत! आमच्या बारा बॅगा

बह
ृ न्महाराष्ट्र (ब.ृ म.)
मींडळाशी आझण रससकजनाींशी

होत्या. आझण दौरा असल्याने आमच्या बॅगाींमिे ताींदळ
ू , मसाले,
नारळ... असे ववववि प्रकारचे व्जन्नस; तसेच, नाटकाचा दौरा

व्जव्हाळ्याचे नाते जळ
ु ले,

असल्याने

यात नवल नाही. काही

अमेररकेतील

प्रश्नोत्तराींतून ब.ृ म.
मींडळाववर्षयी (बीएमएम)

आमचे

कायवक्रमाींच्या

कपडे,

बऱ्याच

व्व्हडीओ

नाटकाचे

लोकाींनी

कॅसे्स

कपडे;

आम्हाला
घेऊन

आझण

भारतातन
ू

येण्यास

त्यावेळी

काही

आग्रहाने

साींधगतल्याने, अनेक व्व्हडीओ कॅसे्स... असीं आमच्यासोबत

प्रशाींत दामले याींच्या काही

भरभक्कम सामान होतीं. न्यू जसीहून बॉस्टनला आम्ही रे ल्वेने
प्रवास केला होता. न्यू जसी रे ल्वे स्टे शनवर दस
ु ऱ्या मजल्यावर

आठवणी,

खास बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ ाच्या वाचकाींसाठी!
प्रश्न: सववप्रथम, बह
ृ न्महाराष्ट्र मींडळाववर्षयी काय ववचार माींडाल?

आमच्या बारा बॅगा नेताना आमच्या नाकात दम आला होता.

प्रशांत: बीएमएम म्हीं टलीं, की मराठी कलाकाराच्या अींगावर

आझण रे न आली तेव्हा सि
ु ीर भटने खास त्याच्या स्टाईलने

रोमाींच उभा राहतो. आझण या बीएमएमच्या माध्यमातून स्वत:ची

मोटरमनला साींधगतलीं, की आमच्या बारा बॅगा आहे त त्या

कला सादर करण्यासाठी प्रत्येकजण उत्सुक असतो. सुरुवातीला

डब्यात

बीएमएमववर्षयी मला नीटशी कल्पना नव्हती. नींतर लक्षाींत आलीं,
आझण

मराठी

समुदायाला

चढवेपयांत

रे न

मोटरमननेही ते ऐकलीं.

की बह
ृ न्महाराष्ट्र मींडळ ऊिव बीएमएम ही अमेररका व कॅनडा या

सोडू

नका.

अन

ववशेर्ष

म्हणजे,

बॉस्टनला आल्यावर अधिवेशन सींयोजकाींनी आिी आमची

एकत्र

सोय होस्टे लसारख्या एका दठकाणी केली होती. ततथे ’बींक बेडस’

आणणारी सींस्था! बीएमएम कायवकाररणी त्यासाठी सतत अनेक

सारखी सोय होती. त्या रात्री आम्हाला अव्जबात झोप लागली

उपक्रम आयोव्जत करत असते. त्यातला दर दोन वर्षाांनी होणारा

नाही. कारण प्रचींड उकडत होतीं आझण ततथे खोल्याींमिे पींखा

एक भव्य कायवक्रम म्हणजे बीएमएम कन्वें शन/अधिवेशन. या

नव्हता. दस
ु ऱ्या ददवशी सि
ु ीर भटने अधिवेशन सींयोजकाींना

अधिवेशनाला उत्तर अमेररकेतील सािारण साडेतीन ते पाच

आमची अडचण साींधगतली व दस
ु रीकडे सोय करण्याबद्दल

हजारापयांत मराठी लोक हजर असतात. तीन/चार ददवस मराठी

सच
ु वले.

नाटक, नत्ृ य, सादहत्य अशा अनेक कायवक्रमाींची रे लचेल असते.

आझण

मग

आमची

सोय

एकदम

पींचताराींक्रकत

हॉटे लमध्ये १६व्या मजल्यावरील रुम्समिे करण्यात आली.

इतकेच नव्हे तर त्रबझझनेस कॉन्िरन्स, जेष्ट्ठाींसाठी, युवागटासाठी,

बॉस्टन येथील त्या अधिवेशनामिे आमच्या नाटकाचा तो

कायवक्रम, आझण लग्न जमवण्यासाठी, इच्छुक विूवरमेळावाही

प्रयोग उत्तम रीतीने सादर झाला. मुळात “चार ददवस प्रेमाचे” हे

असतो. हे ही लक्षात आलीं, की उत्तर अमेररकेतील मराठी मींडळी

नाटकच उत्तम आहे . त्यात चारच पात्रे असली, तरी आम्ही

या अधिवेशनाची अततशय आतुरतेने वाट बघत असतात.
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

थाटमाट

सहभागी होण्याची आझण आपली कला सादर करण्याची मला

असलेले प्रशाींत दामले हे महाराष्ट्रातच

मींडळाींना

लग्नसमारीं भासारखा

सींपल्यानींतर मनात जरा हुरहुर असली, तरी पुन्हा भेटू अशी
आश्वासनेही समळतात. तर अशा या बीएमएम कन्वें शनमिे

मराठी नाटक व धचत्रपटक्षेत्रात सुमारे

मराठी

अगदी

सगळे जण त्याचा मनापासून आनींद घेताींना ददसतात. अधिवेशन

- ई मल
ु ाखत ि शबदांकन - विनता कुलकणी (भशकागो)

दे शाींतील

असा

चौघेही वेगवेगळ्या प्रवेशाींमिे वेगवेगळ्या पध्दतीचे “get up”

७

नोव्हें बर, २०२०

घेऊन काम करत होतो. तीन-साडेतीन हजार जाणकार प्रेक्षकाींसमोर तो प्रयोग करायला
खूप मजा आली.

प्रश्न: महाराष्ट्रातील प्रेक्षकाींच्या तुलनेने उत्तर अमेररकेतील प्रेक्षकाींच्या प्रततसादामिे
काही िरक जाणवतो का?

प्रशांत: भारतातून उठसुट अमेररकेत नाटकीं करायला येणीं जमत नाही. मुींबई, पुण्यात

आमचे अनेक प्रयोग तनयसमत चालू असतात; आझण महाराष्ट्रात मराठवाडा, सोलापुर,

२०२० च्या ओव्या
- विद्यल्
ु लेखा अकलज
ू कर

(ररचमींड, त्रब्रदटश कोलींत्रबया, कॅनडा)

खानदे श, कोकण, ववदभव या भागात आम्ही वर्षावतून तीन/चार वेळा जातो. पण

अमेररकेत काही आम्ही वरचेवर येत नाही. त्यामुळे इथले ना्यरससक मराठी नाटक
बघण्यासाठी अततशय आसुलेली असतात, हे जाणवतीं. उत्तर अमेररकेतील मराठी
लोकाींना नाटक कसीं बघायचीं, कसीं ‘एन्जॉय’ करायचीं याची उत्तम जाण आहे . त्याींचा

मराठी नाटकाला प्रततसाद हा अगदी महाराष्ट्रातील, पुणे, मुींबई, ... बालगींिवव ना्य
मींददर, सशवाजी मींददर, गडकरी ना्य मींददर इथल्या रससक प्रेक्षकाींपेक्षा तसूभरही कमी
नसतो; क्रकीं बहुना मी तर म्हणेन, त्याींच्यापेक्षा जास्तच असतो.

प्रश्न: उत्तर अमेररकेत नाटक सादर करताना महाराष्ट्राच्या तुलनेने वेगळी आव्हाने?
इथल्या सींयोजकाींववर्षयी काही मत?

प्रशांत: उत्तर अमेररकेत भरभरून दाद दे णारे मराठी ना्य रससक असल्यामुळे, मी
१९९७ पासून इकडे बरे चदा येतो, असलकडे काही काळ तर अगदी दर वर्षी नाटक सादर

केलीं आहे . २०१७च्या ग्रँड रॅ वपडस (समसशगन) येथील बीएमएम अधिवेशनात “सींगीत
सींशयकल्लोळ” आम्ही सादर केलीं. त्या नाटकाचा सेट अवाढव्य दीड मजली असा

होता. आझण ग्रँड रॅ वपडसला येण्यापूवी आम्ही ते नाटक इींग्लींडमिे सादर केल्याने तो

सेट इींग्लींडला होता. तेथून तो समुद्रमागे आणावा लागला. आमची बावीस जणाींची टीम
होती. तो सेट लावतानाही आम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागली. आझण पदहल्याींदा, हे

दोनावरी शून्य, दोनावरी शून्य

करोना-कोववड-युतीने जागोजागी दै न्य!
वीसशे वीस सालामध्ये माजले खवीस
ज्याला त्याला पाठववती यमसदनास!
हात िुवा वारीं वार, मुखबन्ि काचे िार

ववस्मरण होताीं खुले मरणाचे यमद्वार!
ववस्कळीत जीवन सारे झाले कासावीस

भव्य नाटक खुल्या ना्यगह
ृ ात (ओपन धथएटर-मिे) करावीं का अशी ववचारणा झाली.

घरी नाही आले कोणी दसरा ददवाळीस!

मत होतीं. आझण आमचा होरा खरा ठरला. सींयोजकाींनी आमची ववनींती मान्य करून ते

रानी पेटले वणवे, सोडा घरे दारे

पण अशा नाटकाींचा प्रयोग बींददस्त ना्यगह
ृ ात केल्यास अधिक रीं गतो असीं आमचीं
नाटक बींददस्त धथएटररमिे झालीं. राहूल दे शपाींडेंच्या प्रत्येक गाण्याला वन्स मोअर
समळालीं. आझण आम्हीही ते नाटक अततशय चोख पध्दतीने सादर केलीं. मात्र एक
साींगण्यासारखीं, की बीएमएम असो, क्रकीं वा उत्तर अमेररकेतील इतर मराठी मींडळ, येथील
कायवकते एकदा जबाबदारी घेतल्यावर ती पूणव होईपयांत अव्जबात मागे हटत नाहीत.
जे येतील ते प्रश्न सोडवायला ते एका पायावर तयार असतात. त्यामुळे येथे कायवक्रम
सादर करणीं ही आम्हा मराठी कलाकाराींसाठी एक असभमानाची गोष्ट्ट असते.

प्रश्न: बह
ृ न्महाराष्ट्र मींडळाला यींदा ४० वर्षे पूणव होत आहे त. ब.ृ म. मींडळाच्या पुढील
वाटचालीत तुमचीं भरभरून योगदान गदृ हत िरायचीं ना?

प्रशांत: नक्की! आता २०२२मिे न्यू जसी येथे बीएमएम अधिवेशन भरणार आहे .

माझ्यासाठी ते अगदी घरचींच कायव असल्यासारखीं आहे . १९९७ पासून उत्तर अमेररकेत
माझा असा एकही नाटकाींचा दौरा झाला नाही, की त्या दौऱ्यात न्यू जसीला

कोपली महाभूतें हीीं, आदळती वादळवारे
वीसशेवीस सालीीं नाही कोठे ही ववसावा,
जाग मानवा, हातीीं घे वसींि
ु रे साठी ददवा!
स्वच्छ करा नदीनाले, स्वच्छ करा मनें
झाडे लावा, प्राणी राखा, वाटा गररबाीं कोठारें
जपा एकतेचा मींत्र, भेदभाव टाका
िरे वर स्वगव येवो, ऐका ततच्या हाका!
***

ना्यप्रयोग झाला नाही! “मराठी ववश्व, न्यू जसी” हे महाराष्ट्र मींडळ, त्याींच्या

कायवकत्याांची टीम इतकीं तयारीने चोख व्यवस्थापन करतात आझण प्रेक्षकवगवही इतका

सुजाण असतो, की नाटकाचा सेट नीट लागेल ना, ना्यप्रयोग नीट होईल ना, अशा

शींका मनात अव्जबात येत नाहीत. आशा करतो, २०२२च्या बीएमएम अधिवेशनात
मला आपली कला सादर करायची सींिी समळे ल.
बह
ृ न्महाराष्ट्र

मींडळाच्या

सवव

अधिवेशनासाठी माझ्या शुभेच्छा!
िन्यवाद!

बह
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उपक्रमाींना

आझण

आगामी

२०२२मिील

बीएमएम

***
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तुझ्याबरोबर? असीं ववचारत होते.”

“िाटा िाटा िाटा गं...”

“काssय ? शेअर? अजन
ू एक वेगळीं च समतनींग?”

- अनज
ु ा बिे (मुींबई)

“हुीं ! आपल्या झाींजा शोिेपयांत तुला िीर नव्हता मगाशी म्हणन
ू
तस्साच खाली गेलास. झाींजाींचा नींबर कमी तन मुलाींचा नींबर

“आज्जीss, दार उघड लवकर!”
रोदहनची हाक तन पाठोपाठ दाराची कडी

जास्त असला की शेअर कराव्या लागणार नीं त्या? राईट? So

जोरात वाजल्याचा आवाज आला.

‘आल्या का *वा्याला*?’ असीं ववचारलीं.”

सोसायटीतल्या साववजतनक गणपतीच्या
आरत्या

म्हणायला

सगळी

“ अगीं, लेल्याचा िोन होता. ‘रात्री ॲानलाईन त्रब्रज खेळणार

बाल-गोपाळ

का’ ते ववचारायला... अरे च्चा, रोदहन तू किी आलास केला नीट

मींडळी खाली उतरली होती.
“आले

रे ss बाबा, दोन

समतनटीं

िीर

नमस्कार बापपाला?” - िोनवरचीं बोलणीं सींपल्यामुळे आबाही

िर”

‘आजी-नातवाच्या’ सींवादात सासमल झाले.

म्हणत मी लगबगीनीं दार उघडायला उठले.

‘घ्याs! रोदहन आल्यानींतर आमचा एवढाs सींवाद झाला तरी

“ काsय? झाल्या का म्हणन
बापपाच्या आरत्या? झाींजा
ू

ह्याींना पत्ताच नाही. एकदा समत्राचा िोन आला की...’ मी

आल्या का तुझ्या *वा्याला*? आिी हात-पाय-तोंड िुवायचीं हीं .”

मनातल्या मनात हे बोलत असतानाच,

“आज्जी, तुला एक गींमत साींगायची आहे , मी आलोच,” असीं

“मग, तुम्ही काय साींधगतलीं आबा?” रोदहननीं उत्सुकतेनीं ववचारलीं.

म्हणतच रोदहन सशरला बाथरूममध्ये.

“सकाळी क्रकीं वा दप
ु ारी खेळणीं शक्य आहे . रात्रीचीं कसीं जमणार

“अगीं ते मींत्र... समधथींग म्हणतात नीं”, हात-पाय िुवून

ब्वॉ? आिीच माझ्या झोपेचा प्रॉब्लेम आहे . ‘यू कॅरी ऑन, मला

झाल्यावर स्वारीची सरु
ु वात झाली

नाही जमायचीं. आपल्या *वाटा* वेगळ्या आहे त’ असीं चोख

“काय साींगतोयस रोदहssन ?”

साींगून टाकलीं त्याला.”

“ते नाही काs, ‘ओम यज्ञेन..’ etc म्हणतात, आरत्याींनींतर”

आबाींच्या

“ हाीं हाीं, मींत्रपुष्ट्पाींजली ! त्याचीं काय ?”

ऐकलीं

मात्र,

तन

लग्गेच

रोदहन

वाटतीं! चालून्दे !! मी जरा बातम्याींचा खेळ बघतो.” आमची

कशी सशस्तीत आपापल्या गोलात अींतर ठे वून उभी आहे त. चला

नजरानजर चटकन आबाींच्या नजरे नीं दटपली, तन ते दटव्हीकडे

चला लवकर, अरे ती िुलीं *वाटा* पटापट’ असीं जोरजोरात

वळले.

साींगत होते.”

“रोदहन, *वाट*चा एक अथव रस्ता-मागव म्हणजे ‘way’ असाही

“ हुीं ss!! मsग ?”

होतो. आबा म्हणाले त्या * वाटा * म्हणजे ह्या *वाट* चीं

“तू नाही का परवा म्हणत होतीस की, ‘डोसे करणीं इझी आहे

अनेकवचन !”

पण ते पीठ *वाटा*, चटणी *वाटा*, हे करायचा कींटाळा येतो

“आज्जी, क्रकत्ती वेगवेगळी समतनींग्ज आहे त गीं ! इींटरे व्स्टीं ग

हल्ली’! त्यामुळे, मी कन्फ्यूज झालो, की एवढी डेसलकेट तन

आहे . आज्जीss....” रोदहन पुढे काही बोलणार तोच डोअर-बेल

ब्युटीिुल िुलीं *वाटा* म्हणून का साींगतायत हे ?”

वाजली. समोरच्या ब्लॉकमध्ये रहाणाऱ्या वदहनी दारात उभ्या.

“ अरे s *वाटा* चा एक अथव ‘डडव्स्रब्यट
ू करा’ असाही होतो नीं. ”

“आज्जी, घाईघाईत खाली उतरले तन चावी बरोबर घ्यायला

“ नींतरच्या ॲक्शन वरून कळलीं मला ते!, तन हे ही कळलीं की,

ववसरले. तुमच्याकडे ठे वलेली स्पेअर चावी द्या जरा!” अन

‘शब्द एक अथव अनेक’ वाली अजून एक गींमतै ही! दे s टाळ्ळी!
हीच गींमत तुला साींगायला मी ईगर होतो.”
आता

मराठी

भार्षेतल्या

गींमती

तुम्हाला कळलीं की नाही? ददक्षक्षताींच्या दोन मुलाींमध्ये जोरात
वाद चालू आहे त सध्या!”...

आवडायला

दार उघडून चावी परत दे ताना

उभ्या उभ्या वदहनीींचीं गॉससप सरू
ु झालीं. मी हळुच मागे वळून

लागल्यायत तन note ही करता यायला लागल्यायत बरव का!”

पादहलीं तर रोदहन आरत्याींच्या पुस्तकातली धचत्र पहाण्यात गकव

*वाटा* शब्दाची माझ्या कीचनमिल्या *वाटा*शी आठवण

होता. बहुतेक ‘वादाची गोष्ट्ट’ रोदहनच्या कानावर पडली नसावी
असा अींदाज आल्याने मला ‘हुश्श’ झालीं.

ठे ऊन साींगड घातली पठ्ठ्यानीं तन त्याच्या टपपोऱ्या डोळ्यात
तरळलेला त्याबाबतचा आनींद पाहून मी मनोमन सुखावले खरीं तर!
“आज्जी, पण आत्ता ‘झाींजा वा्याला’ असीं काहीतरी म्हटलींस

“ म्हणजेs कारण तसीं नेहमीचींच, ‘प्रॉपटीतला *वाटा*’!

चालायचींच म्हणतात नीं, घरोघरी...” असीं म्हणत वदहनी त्याींच्या

तेs? *वा्या* तर *वाटी*चीं plural आहे नीं ??”

घरी गेल्या, पण रोदहनच्या कानाींनी *वाटा* शब्द बरोब्बर

शब्द असा बरोब्बर पकडतो नीं रोदहन, की आमच्या ह्या

दटपला.

‘शब्दाींच्या खेळात जराव म्हणून शब्द खाली पडू दे त नाही.’

“आज्जी, त्याींनी पण *वाटा* म्हटलीं का? आता ह्याचीं काय

“अरे , * वा्याला* म्हणजे शेअर केल्या का झाींजा कुणी,

बह
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*वाटा*

माझ्याकडे बघून हळुच हसला.“तुमचा ‘भावर्षक खेळ चाललाय

“ते म्हणण्याच्या आिी जोशीकाका त्या व्हॉलें दटअसवना, ‘मल
ु ीं पहा

“रोदहssन, तुला

तोंडून

समतनींग आहे ?”

९
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“ साींगते हीं !” , असीं म्हणन
ू प्रॉपटी आझण त्यातला *वाटा* हे

क्रकती वेगळीं समतनींग आहे नीं आजी?”

समजावलीं रोदहनला.

“ ते नाही का”...

सगळीं (‘वादा’चा भाग वगळून) सोपपया शब्दात तन थोडक्यात

“कोणतीं रे ss”

“रोदहsन, आबाींच्या बातम्या सींपल्या का बघ बरीं , म्हणजे

‘वळत वळत गाडी कशी डोंगरात जातेs

मी पानीं वाढायची तयारी करते.” पटकन ववर्षय बदलून रोदहनला

*वाटातून घाटातून* ददसेनाशी होतेs’

छो्टीं सीं काम ददलीं तन मी कीचनकडे वळले. पण कसचीं काय!

“हे तर समजायला इझी आहे . पण, *चचाव* म्हणजे...”

“आज्जी, ‘बातम्या सींपायला ५ समतनटीं आहे त अजून. पण...”

“मssग आहे च मुळी”... माझीं वाक्य पूणव व्हायच्या आतच...

असीं म्हणाले आबा. ...आबाींचा तनरोप घेऊन कीचनमध्ये रोदहन

“ ‘आहे च मुळी आमची मराठी तशी

आला खरा, परीं तु चेहऱ्यावर प्रश्नधचन्ह होतीं.

बोलायला भारी तन अथावला खाशी’ - राईट आज्जी?”

“ पण... काय रोदहन “

रोदहनच्या समव्श्कल नजरे त, ‘राईट ✅असल्याचा ववश्वास‘

“ ततथे दटव्हीतले काका, ‘ *वाटाघाटी* तनष्ट्िळ ठरल्या* असीं

तरळत होता. तो बघताींना नकळत मी हात समळवला, आझण

म्हणत होते.

*वाटा* ची चचाव सुिळ सींपूणव झाल्याच्या आनींदात पुढच्या

“ अरे , *वाटाघाटी* म्हणजे चचाव क्रकीं वा बोलणी.”
“ काssय?... अमेझझींग आहे . पण

तयारीला लागले.

तू एक गाणीं म्हणतेस त्यात

***

योग रररीट
- मािुरी बापट (थॅचर, ॲररझोना)
गेल्या

आठ ददवसाींवर रररीट होती. म्हणून त्याच्या तयारीत

वर्षी

माचवमध्ये

लागले.

माझ्या

हायक्रकीं गच्या

काठ्या,

शूज,

स्लीवपींग

बॅग,

राींगोळी

योगासनाींच्या

क्लासमिली

होपी

क्लासला लागणारे सगळे सादहत्य, म्हणजे अथावत राींगोळी, पाींढरी

१०० मैलावर

ववींकलमन जवळच्या रॅंचवर

सशवाय मी शाकाहारी असल्याने माझ्या आवडीचे पदाथव, म्हणजे

मैत्रीण

ववल्यम्स म्हणाली, ‘मडुरी, आपल्या इथन
ू

व

रीं गीत,

डडझाईन्सच्या

कॉपीज,

पेव्न्सल्स,

क्रेयॉन्स

वगैरे.

एक रररीट आहे . ततची चालक डेब्रा जोया

ही पण तझ्
ु यासारखीच एक क्रिव्जससस्ट

मेथीचे पराठे , टोमॅटोचे लोणचे, समचवमसाला भाजी बनवन
ू घेतले.
तसे ती दोन ददवस सगळे जेवण दे णार होती पण होपीला माझे

समजावून दे ते. तुला आवडेल. येणार असशील तर आपण दोघी

होती. म्हणून माझा नेहमीचा मेनू रताळ्याचा कीस व काकडीची

मी एकदम खुश. वीस वर्षाांपूवी पण अशाच एका रररीटला

त्या आठवडयात खूप पाऊस पडला. डेब्राचे ई मेल आले.

पदाथव आवडतात; आझण पदहल्याच ददवशी नेमकी माझी एकादशी

आहे . ती सायन्सच्या दृव्ष्ट्टकोनातून सवव

बरोबर जाऊ. त्याचे ररझवेशन डेब्राच्या वेबसाईटवर करायचे.’

कोसशींबीर करून घेतली. सशवाय इींस्टीं ट टी बॅग्ज. त्या हव्यातच.

गेले होते. पेसनला. क्रितनक्सहून उत्तरे ला ९० मैलावर. खूप मजा
आली होती. ॲररझोना स्टे ट युतनव्हससवटीने पूणव ॲररझोनातल्या

रॅंचला जाताना एक मोठ्ठा ओढा ओलाींडावा लागतो. तो दथ
ु डी

केली होती. १००-१५० लोक आले होते. तेव्हा ततथेच प्रथम ‘ताई
ची’ सशकले होते. मेव्क्सकन व नेदटव अमेररकन सींस्कृतीतील

ईमेल; आता पाणी कमी झालेय पण धचखल खूप खोल असल्याने
‘सदान’ गाडया चालणार नाहीत. उीं च गाडयाच हव्यात. म्हणन
ू

की क्रितनक्स, पेसनचे अक्षाींस व उीं ची अगदी जम्मू-काव्श्मर

रवववारऐवजी रवववार, सोमवारी. त्यामुळे दोन/चार लोक गळाले.

भरून वहातोय. त्याचे पाणी कमी झाले तरच जाता येईल.

नकटीच्या लग्नाला...सारखी व्स्थती. मग परत दोन ददवसाींनी

सगळ्या यतु नव्हससवटी व कॉलेजमिल्या िॅकल्टीजसाठी आयोव्जत

काही ररच्यअ
ु ल्सची ओळख झाली होती. असलकडेच लक्षात आले,

परत होपीच्या ‘स्टे शन वॅगन’ मिन
ू जायचे ठरवले. पण शतनवार,

सारखीच आहे . खूपच तनसगवरम्य असे पेसन आहे . डोंगर, दऱ्या,
िबिबे, वनराई. त्यामुळे या रररीटला जायची उत्सुकता वाटू

ततथे सकाळी अकराला पोचायचे होते. म्हणजे घरातन
ू साडेआठला

ड्राईव्ह करीन.’ कारण आम्ही टूसॉनला वगैरे जाताना बरे चदा ती
करते. डेब्राच्या वेबसाईटवर रररीटमध्ये आटव चे पण क्लासेस

एकुलती एक कन्या. वाण नाही पण गुण लागल्याप्रमाणे इींडडयन
स्टॅं डडव टाईमप्रमाणे वागणारी. पण नशीब सव्वाआठला आली.

माझी बहीणच सशकवते. नेदटव अमेररकन सॅंड आटव . पण यावेळी

करता दहचीं ब्रेकिास्ट दोन्ही माींडयात व्स्टअररींग िरत एकीकडे

साींधगतली. ती खश
ु होऊन म्हणाली, ‘तू जरूर ती सशकव.’ म्हणन
ू

मी ततला म्हणाले, ‘होपी, तझ
ु ा ब्रेकिास्ट खाऊन होईपयांत मी
ड्राईव्ह करते.‘ तशी म्हणाली, ‘अगीं काही काळजी करू नकोस. मी

तरी तनघायलाच हवे होते. होपी वेळेवर तनघेलच याची शाश्वती

लागली. तशी मी ररझवेशन केले. होपीला म्हणाले, ‘यावेळी मी

नसते. ती आहे त्रब्रदटश पण दहपपी आईवडडलाींनी वाढवलेली,

आहे त असीं ददसलीं. म्हणून ततला ववचारलीं. तर म्हणाली, ‘हो

ततच्या कारमध्ये सगळीं सामान भरून तनघालो. ड्राईव्ह करता

ततला जमणार नाहीये.’ मी ततला आपल्या राींगोळीववर्षयी मादहती

बोलमिल्या िळाींचे तक
ु डे का्याने तोंडात भरत माझ्याशी गपपा!

मीपण खश
ु , रररीटला जायचा माझा उत्साह वाढला.
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ
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व्यवव्स्थत मॅनेज करतेय.’ माझ्या व्जवात जीव नव्हता, ततचीं

वातावरणापासन
ू दरू . तशी मी शहरी वातावरणापासन
ू नेहमीच दरू

तनघालो. वीस वर्षावत किी या रस्त्यावर आले नव्हते, ऐकलेले

मजेत घालवायला; काहीतरी नवीन सशकवायला, सशकायला.

खाणीं सींपेपयांत! ग्लोबपाशी आलो व टूसॉनला जायच्या िा्यावर

असते. माझा हे तू होता, लाईक माईंडेड लोकाींबरोबर दोन ददवस

होते, होपीकडूनच. मी एकदम खुश. खूपच तनसगवरम्य वाट. डोंगर
दऱ्या.

वळणावळणाचा

नुकत्याच

व्यायाम प्रकार वा ध्यान िारणेचा प्रकार सशकवला. काहीसा

प्रसन्न, हलके झाले. काही वेळाने डावीकडे वळण घेऊन कच्च्या

व्क्लष्ट्टता असते. लॉव्जक असते. सममीती असते. ताई ची मध्ये

झालेल्या

पावसाने

रस्ता.

िार

रहदारी

सगळीकडे दहरवेगार

नाही.

त्यानींतर डेब्राने ‘चीगाँग‘ (Qigong) हा वेगळाच हलका

गासलचे.

अगदी मन

योगासने

रस्त्यावर २० मैल वाट होती. रॅंचकडे जायच्या वाटे वर िारशी

व

ताई

ची

याींच्या

मिला.

हायत्रब्रड.

योगासनात

लॉव्जक व सममीती दोन्ही नसते. काहीसे धचनी अक्षराींप्रमाणे.

मनुष्ट्यवस्ती नाही की रस्त्याींची नावे वगैरेच्या पा्यापण नाहीत.

‘चीगाँग‘मध्ये समसमती असते. म्हणजे जी हालचाल उजव्या

एका रॅंचप्रमाणे वाटणाऱ्या इस्टे टीपाशी थाींबन
ू त्याचे िाटक उघडून
कोणी आहे का बतघतले. पण नो लक. तेवढ्यात एक ‘सदान’च

अींगाने करू तीच परत डाव्या अींगाने करायची.

एव्हाना बात्रबवक्यू लींचची वेळ झाली होती. परत सगळ्याींना

मागून आली व जोरात पुढे गेली. वाटलीं आपल्याच रररीटसाठी
जाणारा कोणीतरी असावा. पण ‘सदान’मिन
ू कसा जातोय?

क्रकचन मिल्या आयलींड भोवती गोल करून हातात हात गींि
ु ून
उभे रहायला साींधगतले. आपण कशाबद्दल आभारी आहोत हे

ओळ ददसू लागली. तेव्हा वाटलीं बहुिा त्या ओढ्याच्याच काठची
झाडे असणार. वपींपळाच्या जातीतील ही झाडे सतत पाण्याच्या

कुटुींबीय वगैरे ऐकायला समळाली. वपकतनक टे बलावर मी माझे
िराळाचे खात होते. त्यावर इतराींचे प्रश्न. मग जरा माझे

काही वेळाने उजव्या बाजूला लाींबवर कॉटनवूडच्या झाडाींची

प्रत्येकाने साींगायचे! तब्येत चाींगली असणे, चाींगले समत्रमैत्रत्रणी,

शोिात असतात. अपेक्षेप्रमाणे काहीवेळातच एक िाटक लागले.

एकादशीवर बौव्ध्दक झाले. लींचनींतर राींगोळी वकवशॉपची खोली

बघून आले. थोडयावेळाने सगळे हायक्रकींगला तनघणार होते. तोवर

पुढच्या सदानच्या ड्रायव्हरने ते उघडले. त्याच्या पाठोपाठ आम्ही
आत जाऊन ते बींद केले. एक वळण घेऊन आत गेलो तो समोर

मी वामकुक्षीसाठी जरा लवींडले तो चक्क झोपच लागली. जाग
आल्यावर खाली गेले तो घरात शुकशुकाट. कोणीच ददसेनात.

ओढा. त्याच्या िो िो वहाणाऱ्या पाण्याचा आवाज. काठावर

आमच्यासारखे बरे चजण गाडया पाकव करून ओढा ओलाींडायच्या

बॅकयाडव, क्रकचन, डायतनींग हॉल, स्टडी. सवव पालथे घातले. मग मी

राईडची वाट बघत होते. कुणाच्याच गाडया तो ओलाींडायच्या कामी
उपयोगी नव्हत्या. रॅंचची मॅनेजर, एक सुींदर तरुणी, पाठीवर लाींब,
मोकळे केस सोडलेली, सवाांना ततच्या खास वाहनामिन
ू

माझा व्जींजर फ्लेवडव इींस्टीं ट चहा करून पढ
ु च्या अींगणात गेले.

ततथे एक मध्यमवयीन माणस
ू ददसला; ररचडव, त्याचीं नाव. त्याला

पसलकडे

म्हणाले, तू कसा गेला नाहीस सवाांबरोबर?’ म्हणाला, ‘मी पव
ू ी

नेत होती. त्या उघडया जीपला पाण्यातल्या धचखलात रुतणार

नेव्हीत होतो तेव्हा पाठीला दख
ु ापत झाली. त्यामुळे चढणे जमत

नाहीत, अशी मोठी चाके होती. आमची बारी आल्यावर आमचे सवव

नाही. आता इींटेलमध्ये काम करतो. त्याचे िार प्रेशर असते.

सामान आम्ही ततच्या जीपवर चढवले. पाण्यातून जाताींना जीप
बरीच दहींदकाळत होती. मी एका हाताने राींगोळीचीं सामान भरलेली

म्हणन
ू अशा रररीटला येतो. मी कुक्रकीं ग करतो म्हणून डेब्रा मला
िुकटात दे ते.’ मलाही ततने राींगोळी कायवशाळा सशकवणार म्हणून

म्हणाले, ‘ही पेटी पडली पाण्यात तर गेला माझा क्लासपण

चहा वपता वपता मी ओढा, डोंगर, रॅंच न्याहाळत होते. रॅंचवर

त्रबन

झाकणाची

पेटी

कशीबशी

िरून

ठे वली

होती.

होपीला

डडस्कौंट ददला होता.

पाण्यात.’ नसशबाने तसे काही झाले नाही. ओढ्याच्या काठावरच

दोन घोडे पण होते. हवा खूपच छान होती. खूप थींड नाही पण
गरमही नाही. डावीकडे जराशी पववतराजी. उजवीकडे बराच ऊींच

पाच/सहा बेडरूम्स असलेले दम
ु जली भले मोठे घर होते. एकेका
खोलीत दोन/तीन-जण. आम्ही आमचे सामान आमच्या खोलीत

असा डोंगर. त्याच्या पायर्थयाशी खळाळ वाहणारा आरावाईपा क्रीक

नेले. अपेक्षेपेक्षा छानच व्यवस्था होती. अगदी पींचताराींक्रकत नाही

वा ओढा. ओढ्याकाठी ओळीत उभे असलेले, व्स्प्रींग

पण तीन* म्हणायला हरकत नाही. सशाच्या सशकारीला जाताींना

सीझनच्या

वाघाच्या सशकारीची तयारी केली होती. कारण ससा आहे की वाघ

खण
ु ा दाखवत नव्या दहरवाईत सजू लागलेले कॉटनवड
ू वक्ष
ृ .
ओढ्याच्या गींभीर आवाजाने धचत्तवत्त
ृ ी कशा नुसत्या एकाधग्रत

खाली गेलो.

आले व सवव धचत्र िोटोत बींददस्त करायचा प्रयत्न केला. तेवढ्यात

हे मादहती नव्हतीं. खालून सशटीचा आवाज आला. तशा आम्ही

झाल्या होत्या. चहा सींपला तशी मी आत जाऊन आयपॅड घेऊन

बॅकयाडवमिल्या झाडाखाली डेब्राने सवाांना गोल करून उभे

रहायला

साींधगतले.

सवाांना

आपली

ओळख

करून

हायक्रकीं गला गेलेली मींडळी परतायला लागली.

द्यायचा

रात्रीच्या जेवणानींतर दोघाींनी पुढच्या अींगणात शेकोटी पेटवली.
दोघाततघाींनी आपली वाद्ये आणली होती. धगटार, बोंगो, वगैरे.

कायवक्रम झाला. एकूण तेराजण होते. चौघे सोडून बाकी सगळे च
साठीच्या पुढचे. कॅनडा, समसशगन, पेव्न्सल्वेतनया वगैरे दठकाणहून

एका बाईने गायला सुरवात केली. त्याच्या तालावर काहीजण नाचू

आलेले ववींटर बडवज आझण काही आमच्यासारखे ॲररझोनातलेच.

लागले. मी पण बोंगो वाजवायचा प्रयत्न केला. सवाांना तो खूपच
आवडला. मला वाटलीं नव्हतीं जमेल असीं. मग एक बाई एक

सात बायका, सहा परु
ु र्ष. मी, एक धचनी जोडपे व एक आक्रफ्रकन
सोडून सगळे गोरे . आपण कशासाठी इथे आलो, हे थोडक्यात

आयररश गाणीं गाऊ लागली. त्याचा अथव पण ततनीं पढ
ु ीलप्रमाणे

साींगायचे. कुणी बदल म्हणून, ररलॅ क्स व्हायला. कुणी शहरी
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
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ू चा.

११

नोव्हें बर, २०२०

दस
ु रा माझ्या वडडलाींपासन
ू चा. ततसरा माझ्या भावापासन
ू चा.

ओढ्याकाठच्या कातळाींवर बसन
ू ध्यानिारणेच्या सत्राला बाहे र

ऋग्वेदपूवव काळात बहीणभावाचा असा सींबींि असायचा, यम-यमी

किीच जमले नाही. अथावत क्रकतीही प्टीचा पोहणारा असला

चौथा माझ्या मल
ु ापासन
ू चा.’ तो अथव ऐकून मी स्तब्िच झाले.

पडलो. मला आिीच पाण्याची जाम भीती आहे . पोहायला तर

सारखा हे माहीत होते. नेदटव अमेररकनाींच्या ररझवेशन्सवरपण
मुलीींवर,

बायकाींवर

असे

अत्याचार

अजूनही

होतात.

तरी त्या खळाळत्या पाण्यात त्याचा तनभाव लागणीं कमवकठीणच.

पण

पाण्याला जोर असा, की सहज कोणीही त्यात बघता बघता

युरोपमध्येही पूवी अशी गोष्ट्ट घडत असेल असीं वाटलीं नव्हतीं.

नादहसा होईल. त्यात तो कातळ सपाट नव्हता. ओढ्यापयांत

मग वाटलीं, जगात कुठे ही जा, पुरुर्ष-जात सारखीच.

सतत उतरता होता. लॉराच्या मदतीने ततचा हात घ्ट िरत मी

आता थींडी बरीच वाढली होती. दोघे जण पॉट स्मोक

त्यावर चालत, चढत होते. एका जागी त्यातल्या त्यात सपाट

करायला लागले, तशी मी टरकले. उठून घरात आले. खोलीच्या

जागा बघून स्थानापन्न झाले. मला सतत पायाखालची वाळू

झखडकीतून हळूहळू ववझणारी शेकोटी ददसत होती. गाण्याचे

सरकावी तसा भास होत होता. बाकीच्याींना भीती म्हणून काही

आवाज मींद व्हायला लागले. मी झोपेच्या आिीन किी झाले, ते

नव्हतीच. सगळे आरामात बसले होते. एकीकडे डेब्राची कॉमें टरी

कळलेच नाही.

चालू होती. डोळे समटा. खोल श्वास घ्या. नुसता पाण्याचा

दस
ु रे ददवशी सहाला जाग आली तीच खजावत वाजणाऱ्या

आवाज

घींटेने! आव्न्हकीं आटपून खाली जाऊन चहा घेतला तोवर लॉनवर

ऐका.

मींद

वहाणारा

वारा

अनुभवा.

सभोवतालच्या

तनसगावशी एकरूप व्हा. माझ्या भीतीमुळे मी मात्र पूणवपणे त्यात

योगासनाच्या सत्राची (सेशन) वेळ झाली. 'सुखासने' म्हणावी

समरस होऊ शकले नाही. पण दहमालयात पूवी ऋर्षी, मुनी कशी

तसा व्यायाम होता. पण भोवतालचे वातावरण आणखीनच

ध्यानिारणा

त्याची लज्जत वाढवत होते. तनळे शार आकाश. िो िो वहाणाऱ्या

करत

असावेत

तासाभराने ततथून परत आलो.

ओढ्याचा गींभीर आवाज. पक्षाींचा क्रकलत्रबलाट. मिूनच झुई करून

चहा

जाणारा एखादा हसमींगबडव. अगदी ज्ञानेश्वरीत वणवन केल्याप्रमाणे

घेतला

व

याची

हायक्रकीं गला

थोडी

बाहे र

कल्पना

पडलो.

आली.

आदल्या

ददवशीच्या हायक्रकीं गने होपी व आणखी एक बाई अजूनही

ध्यानिारणेला योग्य असेच वातावरण. शवासनात मनाच्या आत

डोकावन
ू बतघतले तर आत व बाहे र हा भेदच उरलेला नव्हता.

दमलेल्याच होत्या. त्या दोघी माझ्याहून चार/पाच वर्षावनी तरी
मोठ्या. त्यामुळे आम्ही ततघी हळूहळू तनसगव अनभ
ु वत,

पण... नेहमीचेच चटणी सॅंडववच, बाहे र बॅकयाडवमध्ये वपकतनक

चढाचीच होती. एका मोठ्ठ्या सवारो कॅकटसबरोबर िोटो काढले.

अशी अवस्था प्रथमच अनभ
ु वली. ती सींपच
ू नये असीं वाटलीं.

रीं गीबेरींगी रानिुले, दगड बघत वाट चालत होतो. तशी ती

टे बलापाशी बसन
ू खाल्लीं, की कसीं जास्तच चववष्ट्ट लागतीं, तसीं

एवढा उीं च सवारो मी ॲररझोनात आल्यापासन
ू तीस वर्षावत खरीं च

काहीसीं या उघडयावरच्या योगासनाींबद्दल वाटलीं.

किी बतघतला नव्हता. आम्ही मैलभर चालल्यावर पुढे गेलेला

ब्रेकिास्टनींतर मी आटव रूमकडे गेले. हळूहळू दहा बारा जण

एक ग्रुप परत येताना ददसला. आम्हाला वाटलीं, त्याींनी पूणव केली

जमले. होपीसशवाय कोणीच राींगोळी हा कलाप्रकार बतघतला वा

हाईक!

अनुभवला नव्हता. एका टे बलावर मी शींख, चक्र, गदा, पद्म

तर ते म्हणाले, ‘छे , पूणव कुठले जातोय. तुमच्या पुढे

िारतर अिाव मैल गेलो असू.‘ डेब्रा म्हणाली होती एकूण तीन

वगैरे काढले होते. ते बघून थॉमस म्हणाला, ‘हे तू साींस्कृतमध्ये

मैलाची हाईक आहे . होपी म्हणाली, ‘आपणही परत जाऊया.’

काय सलदहले आहे स?’ एखादी गोष्ट्ट कळली नाही, की ती

म्हणून आम्ही परत क्रिरलो. घरी येऊन हुश्श करून बसलो
होतो.

चायनीज वा सींस्कृत आहे असीं म्हणायची पध्दत आहे . मी

त्याला व इतराींनाही सवव राींगोळ्याींचे अथव समजावून साींधगतले.

तेवढ्यात एकीने माझ्याकडून ‘ॐ नम: सशवाय’, ‘ॐ गीं

सवाांना दठपके जोडून त्याींचे भौसमततक आकार बनवायची व ते

रीं गवायची कल्पना खूपच भावली. डेब्रा म्हणाली, ‘दोन दठपके

गणपतये नम:,’ वगैरे मींत्र दे वनागरीत व रोमन सलपीत सलहून
घेतले. ते कसे म्हणायचे ते पण माझ्याकडून सशकली. या

येतील असीं किी वाटलीं नव्हतीं.’ ततला म्हणाले, ‘हे काहीच नाही,

उत्साहाची कमाल वाटते. थॉमस व आणखी एकजण तासाभराने

सरळ रे घेनीं जोडायचीं माहीत होतीं पण ते वक्र रे र्षेनींपण जोडता

लोकाींचे

दठपक्याींभोवती रे घ काढून आकृती बनवायची पध्दत आणखीनच
आगळी आहे .’ प्रत्येकाने काही ना काही आकृत्या काढून त्यात
राींगोळीने रीं ग भरले. माझ्या राींगोळीच्या पुस्तकाींचीही त्याींना

कुतूहल

व

इतर

सींस्कृतीतील

गोष्ट्टी

सशकण्याच्या

परत आले. म्हणाले, ’एकूण सहा मैलाची हाईक होती.’ पूणव
ददवसाच्या भरगच्च कायवक्रमाने दमणूक झाली होती. जेवल्यावर
शेकोटीजवळ बसायचीही शक्ती नसल्याने झोपेचा रस्ता सुिारला.

मादहती ददली. काहीींनी ती ववकतही घेतली. सवाांच्या प्रश्नाींना

ततसरे ददवशी सकाळी योगासनाींच्या सत्रानींतर ब्रेकिास्ट,

उत्तरे दे ताींना मजा आली. एकूणच सगळे उत्साहात पार पडले.

त्यानींतर परत एक ‘चीगाँग सेशन’ झाले. मग आम्ही परत पढ
ु ले

लोणचे, समचवमसाल्याची चव

मागावसाठी, ओढा पार करायच्या नादास लागलो.

तोपयांत लींचची वेळ झाली होती. सवाांना मी मेथी पराठे , टोमॅटो
ददली.

त्यावर

वर्षी या रररीटला यायच्या मनात वल्गना करत परतीच्या

सगळ्याींनी झडप

घालन
ू , माझ्या पाककौशल्याची तारीि करत, सवव पदाथाांचा

***

िडशा पाडला. लींचनींतर थोडावेळ ववश्राींती घेऊन आम्ही
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

१२

नोव्हें बर, २०२०

माझ्याकडूनही डब्यात परत काही समळे ल ह्याची अपेक्षा करणीं,

कोच िरली मानननी जजंकली
- पद्भमनी हदिेकर (नेपरव्व्हल, इसलनॉय)
आम्ही

२२

वर्षाांपूवी

आम्हाींला त्याींच्या सणाींना जेवायला बोलावणे, आझण ददवाळी,

गणपतीला प्रथम काही वर्षे औत्सुक्यामुळे आझण नींतर उत्साहाने
आमच्याकडे येणे, ततचे माझ्याकडे काही वेळा येऊन स्वतःचे मन

सशकागोच्या

नेपरव्व्हल नामक उपनगरात घर घेतले.

मोकळे करणे, हे अगदी सववसािारण शेजारिमावला अनुसरूनच

तासातच

प्रसींगाबद्दल मी नींतर किी सलहीनच. पण अगदी असलकडे

आझण

दोन

चाललेलीं आहे . आमच्यातील मैत्रीबद्दल आझण काही ववनोदी

सवव सामान

घरात

घडलेला आझण माझ्या दृष्ट्टीने अत्यींत हृदयस्पशी, आझण मला

अपाटव मेंटमिून घरात आल्याने िारसे सामान नव्हते. मी आझण

पॅदरसशयाचा मला सोमवार २० जुलैला सकाळी टे क्स्ट मेसेज

घर

ताब्यात

घरासमोर
उतरवून

समळाले

आमच्या

आला.

एक

सामानाचा

तासाभरात

तो

रक

अनपेक्षक्षत अशा

गेला.

प्रसींगाववर्षयी येथे साींगते.

माझ्या सासूबाई जरा हुश्श करून बसलो होतो, तेवढ्यात डोअर
बेल वाजली, आपल्या घराच्या डोअर बेलचा आवाज आम्ही

आला, की मला तुला काहीतरी द्यायचीं आहे , मी किी येऊ? मी

त्याच पावली मागे आल्या, म्हणाल्या, "अगीं कोणीतरी गोरी बाई

एकमेकाींच्या सहवासात येणे टाळत असताना पॅदरसशयाला मला

जरा

चक्रावलेच!

जाणे

सध्याच्या
अगदी

ह्या

दरु ापास्त

कोरोनाच्या
झाले

सींकटामुळे

प्रथमच ऐकला. माझ्या सासूबाई दरवाजा उघडायला गेल्या आझण

एकमेकाींकडे

आहे .

माणसे

दारात आली आहे ."

काहीतरी दे ण्यासाठी यायचीं आहे , हे च जरा ववधचत्र वाटतीं होतीं.

उघडला, तर दारातली बाई हातात िुलाींचा गच्
ु छ आझण एक

बसन
ू तल
ु ा गपपा मारायच्या असतील तर मला साींग. असा मी

"आय ॲम पॅदरसशया, यअ
ु र नेबर" ततने हातातली िुलीं पढ
ु े केली.

ततला आवडणारीं पन्ह तयार ठे वलीं. दोन खुच्याव जरा अींतर

सींध्याकाळी सहा वाजता माझ्या अींगणात भेटूया, बाहे र

मी प्कन उठून कोण आहे ते बघायला गेले, दरवाजा

धगफ्ट बॅग घेऊन उभी होती. मी दरवाजा उघडला, तर म्हणाली,

मेसेज सलदहला. ती लगेच हो म्हणाली.

मी ततला आत ये म्हटले. ती प्कन आत आली, इकडे ततकडे

ठे ऊन तयार ठे वल्या. ठरल्याप्रमाणे पॅदरसशया सहा वाजता आली,

आलात

तरीच

व्स्थरस्थावर झालो, मी ततला पन्ह ददलीं. पदहला घोट घेतल्यावर,

मी ओळखलीं. मी एकदम चक्रकतच झाले, आमच्या सामानाचा

गरज होती. मनापासून कौतुक करणीं हा ततचा स्थायी भाव आहे .

ततच्या

एक नजर क्रिरवन
ततने ववचारले, तम्
इथे
ू
ु ही अपाटव मेंटमिन
ू
का?

मी

हो

म्हटलीं.

ती

लगेच

म्हणाली,

हातात

एक

धगफ्ट

बॅग

होती.

आम्ही

जरा

बसून

तुमच्याकडे इतकीं कमी सामान आहे , रक पटकन गेला तेव्हाच

ती लगेच म्हणाली, धिस इज डडसलसशयस, मला याची तनताींत

रक आला केव्हा, गेला केव्हा यावर लक्ष ठे वून असणारी,

"हे तुझ्यासाठी" असीं म्हणून ततने वपशवी माझ्या हातात

घरातल्या सामानावरून आम्ही कुठून घरात आलो ते ओळखणारी

ददली. मी वपशवीत पादहलीं तर त्यात “कोच”ची एक छोटी पसव

आहे याची खात्री झाली. ततने हातातला िुलाींचा गुच्छ आझण

ततने ददलेल्या उत्तराने मी सुन्न होऊन गेले.

ओळख करून ददली, ततने त्याींना लगेच ववचारले, तुम्ही उन्हाळा

जाईल, ती आता होस्पेस केअरमध्ये आहे . यींदा िेब्रुवारीमध्ये

होती. मी लगेच ततला ववचारलीं, ही भेट आता काय तनसमत्ताने?

माझी शेजारीण पादहल्यावर "शेजार पाजार" भारतातल्या सारखाच

पॅदरसशयाची ९३ वर्षाांची आई आता केव्हाही हे जग सोडून

धगफ्ट बॅग मला ददली. मी ततचे आभार मानले. ततची सासूबाईंशी
सींपेपयांत इथे राहून थींडीत भारतात जाणार की कायम इथे
राहणार? माझ्या सासूबाई ततला म्हणाल्या, ‘यस, आय ॲम

ततच्या आईचीं सगळीं घर ररकामीं केलीं तेव्हा ततच्या आईने

ससदटझन्सची लाईि स्टाईल मादहत होती. मुलीं क्रकती? नवऱ्याचे

लग्नाला सत्तर वर्षां पण
ू व झाल्यावर थोडयाच ददवसाींत पॅदरसशयाचे

गोइींग

बॅक

कामाचे

इन

ववींटर’.

म्हणजे

ततला

भारतीय

आपल्या काही गोष्ट्टीींची वाटणी मुलाींमध्ये केली. ततच्या आईचीं
लग्न वयाच्या ववसाव्या वर्षी झालीं, तीन वर्षाांपव
ू ी म्हणजे

सीतनअर

वडील दे वाघरी गेले. सत्तर वर्षाांच्या प्रदीघव सहवासानींतर पतीचीं

दठकाण

कुठे ? वगैरे चौकशा करून झाल्यावर
स्वतःबद्दलची तशीच मादहती ततने ददली आझण लाडू खाऊन,

तनिन झाल्यावर, ततच्या आईच्या आयष्ट्ु यात प्रचींड पोकळी

त्याची स्तत
ु ी करून, काही मदत लागली तर हा माझा िोन

तनमावण झाली. तसीं पादहलीं तर पॅदरसशयाच्या सहा भावींडाींपैकी

गेले २२ वर्षे पॅदरसशया अशीच बेल वाजवत काही न काही

नाती, नातू याींच्यासकट प्रत्येकजण आळीपाळीने ततच्याजवळ

नींबर, िोन कर, सनतला खेळायला पाठव, असे साींगन
ू ती गेली.

कोणी ना कोणी आईजवळ सतत असायचे. अगदी सून, जावई,

कारणाने येत रादहली, मी सध्
ु दा ततच्याकडे जात रादहले. ततचा

असायचे.

मैत्री आहे . आम्ही दोघीही अगदी सखी शेजाररणी बनून गेली २२

वाढददवसाला ततच्या आईला मी म्हटलीं, की दे वाने पॅदरसशयाला

कुटुींबाची चौकशी करतानाच स्वतःची आझण कुटुींबाची मादहती
दे णे, वेळोवेळी काहीतरी डब्यात घालून आणून दे णे, आझण

स्वभावानुसार पॅदरसशया म्हणाली, ‘मॉम पद्समनी लॉस्ट हर मॉम

सुखेनैव

नाींदत

बह
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आहोत.

सुरवातीला

मी

आझण

ततची

आई

यायची

तेव्हा

मला

भेटल्यासशवाय किीही जायची नाही. जेव्हा पॅदरसशयाच्या ६० व्या

िाकटा मल
ु गा आझण माझा मल
ु गा सनत ह्याींची अगदी घ्ट
वर्षे

पॅदरसशयाकडे

िारच छान धगफ्ट ददलींय, ते म्हणजे, "आई". लगेच आपल्या

माझ्या

व्हे न शी वॉज नाईन’. ततच्या आईने मला प्कन जवळ घेतलीं,

१३

नोव्हें बर, २०२०

प्रेमाने माझ्या डोक्यावर थोपटलीं, आझण म्हणाली, ’यू आर माय चाईल्ड

द ग्रीन बल
ु

नाउ’.

पॅदरसशयाला तेव्हा मी भारतातन
ू आणलेली एक ससल्कची कुती आझण

एक खणाची क्रॉस बॉडी बॅग भेट म्हणन
ू ददली. ततच्या आईने मला बॅग

- गायत्री गद्रे (टोराींटो, कॅनडा)

मिुरा उठून खाली आली तेव्हा

कोणत्या ब्रँडची आहे असे ववचारले. कुतीवरचे भरतकाम हाताने केलेले

सकाळचे ९ वाजून गेले होते.

होते आझण बॅग कोणीतरी डडझाईनरने डडझाईन करून सशवून घेतलेली

सौरभ किीच ऑक्रिसला गेला

आहे , असे मी साींधगतले. त्या दोघीींना तेव्हा त्याचे िार अप्रूप वाटले
होते.

होता.

डायतनींग

पॅदरसशयाने मला आत्ता साींधगतले, की ती बॅग आईला खूप आवडली,

मलूल

रीं ग, आकार आईच्या सवव मैत्रत्रणीींना पण खूप आवडायचा, “पद्समनीज
प््याची लाींबी अगदी परिेक्ट. मोबाईल िोन, क्रेडडट काडव, इन्शुरन्स
काडव, आझण थोडी रोख रक्कम सहज राहायचीं. खाींद्याला भार व्हायचा

नाही, इतकींच नाही तर त्यात पासपोटव सुध्दा टाकून ती बाससवलोनाला
मुलाकडे जाऊन आली. तेव्हा ती व्हीलचेअरमध्ये बसन
सगळीकडे
ू

जायची, तर ती बॅग कडेला अगदी उभी रहायची, त्यामुळे सहज हात
घालून पटकन पासपोटव काढणे, ठे वणे अगदी सोयीचे होते.

ती बॅग जवळ जवळ गेली सात वर्षे ततच्या आईने वापरली जी

अजूनही अत्यींत सुव्स्थतीत आहे . त्यावेळी पॅदरसशयाने ततच्या आईला
ददलेली कोचची पसव मात्र आईने किीच वापरली नाही. जेव्हा ततची आई

आपल्या सगळ्या वस्तींच
ु े मल
ु ाींमध्ये वाटप करत होती, त्या वेळी ततने ही
“कोच”ची पसव पद्समनीला दे असे साींधगतले. ती ही "कोच" पसव त्या
खणाच्या बॅगेच्या बदल्यात माझ्यापयांत येऊन पोचली.

मला एकदम आठवलीं, आझण मी पॅदरसशयाला साींधगतलीं की तुझ्या

आईला मी ददलेल्या त्या खणाच्या बॅगची डडझाइनर, "मातननी" आहे , मी
- पद्समनीने िक्त ती तुझ्यापयांत पोहोचवली.

आता कोरोनाच्या िोक्यामुळे पॅदरसशया आझण ततच्या भावींडाना

आईला भेटता येत नाही. तेव्हा झूमच्या माध्यमातून आईला बघता येते,
सींवाद करता येतो. पण आता ततला आईला प्रत्यक्षात भेटता येणार

नाही. आई अींत्यसमयी एकटी असणार, ततच्या अींत्येष्ट्टीला सुध्दा जाता
येईल

की

नाही

हे

माहीत

नसल्याने,

त्याची

व्यवस्था

आईच्या

ओळखीच्या वप्रस्टना साींगून त्यावेळी म्हणायच्या प्राथवनाींची सोयही झाली
आहे . हे साींगताना ततच्या डोळ्यातून वाहणाऱ्या अश्रुींना थाींबव, असे मी
अव्जबात म्हटले नाही.

या सगळ्यात एका गोष्ट्टीचे राहून राहून आश्चयव वाटते, की मला
आझण ततच्या आईला एकत्र ठे वणारा एक िागा म्हणजे ती खणाची बॅग,
व्जची डडझाइनर, "मातननी गुजरव ", ततला मनःपूववक िन्यवाद. ततच्या
ह्या सज
ृ नतेने दोन सभन्न सींस्कृतीींना जोडण्याचे काम केले आहे .

पॅदरसशया ती खणाची बॅग ततच्याकडेच ठे वणार आहे . तशी ततच्या

आईची इच्छा आहे .

मी जेव्हा ह्या सवव योगायोगाींकडे पहाते, तेव्हा एक गोष्ट्ट प्रकर्षावने

जाणवते, कोणत्याही वस्तल
ू ा जेव्हा दे वाचा वरदहस्त लाभतो, तेव्हा,
"कोच हरते आझण मातननी व्जींकते."

बसली.

दीघव

गाडवनकडे

बघून

सुस्कारा सोडला.

ततने

आयवन

आझण ररया युतनव्हससवटीला जाऊन एक मदहना झाला तरी

अजूनही ततला मुलीं घरात नसण्याची सवय होत नव्हती.

सौरभ ऑक्रिसला गेला, की ददवसभर ततला सगळीं घर
खायला उठायचीं. रोज सकाळी मल
ु ाींची िावपळ, त्याींना

त्याींच्या शाळे त, वेगवेगळ्या क्लासना नेणे आझण आणणे,
दोन वेळचा स्वयींपाक आझण वीकएींडचे त्याींचे शेडयल्
ु स यात
ततचा

ददवस

कुठे

जायचा

ततला

कळायचेच

नाही.

'ददवसभरात एक कप भर चहा सुध्दा शाींतपणे बसून वपता
येत नाही' अशी नेहमी तक्रार असायची ततची.
पण

आता

एकदम

सगळा

ददवस

मोकळा

समळाल्यावर तो कप भर चहा पण गोड वाटत नव्हता ततला.

आयवन आझण ररया ही जुळी मुलीं झालीत तेव्हा मिुरा
गमतीने म्हणायची, “चला एका वेळच्या वेदनेत दोन्ही

समळाले, एक मुलगा आझण एक मुलगी, पुन्हा त्या
सगळ्यातून जाणीं नको”. लग्न झालीं तेव्हा सौरभकडून ततने

ऐकलीं होतीं, अमेररकेत डडसलव्हरी करणीं क्रकती खटाटोपाचीं

असतीं ते. कामाला बाई नसते, सगळीं घरातल्या लोकाींनाच
मॅनेज करावीं लागतीं. पण त्यावेळेस खुश होताींना ततच्या

मनात किी हा ववचारच आला नाही, की सशकायला बाहे र
पडतील तेव्हा दोघीं मुलीं एकदमच बाहे र पडतील.

लग्नाच्या वेळेसच सौरभने साींधगतलीं होतीं की त्याला

भारतात परत यायची इच्छा नाही. मल
ु ीं दीड वर्षावचे असताींना

त्याींनी हे घर ववकत घेतलीं. सौरभला खरीं तर सािींसीं घर
घ्यायचीं होतीं, पण ततच्या ह्टापायी हे गाडवन असलेलीं मोठीं

घर त्याने घेतलीं. "गाडवनची दे खभाल कोण करे ल? मला

जमणार नाही आझण आवडही नाही" त्याने तनक्षून साींधगतलीं
होतीं. त्यावेळेस ततने मोठ्या तोंडाने त्याची जबाबदारी

घेतली खरी, पण ववशेर्ष किी काही करायला जमलींच नाही.

आिी मुलीं लहान म्हणून, मग मुलाींना ददवसातन
ू १० वेळा
वपक-अप, ड्रॉप करून थकते म्हणून. दोन/तीन वर्षां ततने

कॉन्रॅ क्ट दे ऊन गाडवन बनवून घेतलीं पण खूप महाग पडतीं

म्हणून तेही बींद केलीं. नाही म्हणायला दर वर्षी mowing
करायला ती दोन आठवडयातून एका मुलाला बोलवायची.

***
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टे बल-जवळ

काचेच्या दरवाजातून ददसणाऱ्या

म्हणून मी ततला ददली. ती बॅग आईने भरपूर वापरली, ततचे मटे ररयल,
बॅग” म्हणून आईने ती प्रससध्द केली. ती बॅग वजनाने हलकी, ततच्या

ती चहाचा कप घेऊन

आता ददवसभर मोकळा वेळ असूनही ततची गाडवनमध्ये काम

१४

नोव्हें बर, २०२०

करायची इच्छाच होत नव्हती.

सौरभकडून 'हम्म' या पलीकडे काहीच उत्तर आले नाही. शेवटी

खरीं साींगायचीं तर ततची काहीच

ततनेही नाद सोडला. सौरभने पुढच्या ततच्या नेहमीच्या कटकटीतन
ू

करायची इच्छा होत नव्हती. सरु
ु वातीला थकवा बाहे र पडत असेल,
थोडे ददवस ततला आराम समळावा म्हणन
ू सौरभने ऑक्रिसमध्येच

सट
ु का समळाली म्हणन
ू सुटकेचा तनश्वास सोडला.

समळालीं नाहीये तुला, छान झोप काही ददवस" म्हणत त्याने ततचे

गेला होता. मिुरा चहा घेऊन बसली आझण ततचा िोन वाजला. "काय

जेवणातच ती थोडीं जास्त बनवून दस
ु ऱ्या ददवशी सकाळी तेच खात

ततच्या नेहमीच्या

ड्राईव्व्हीं ग अींतरावरच्या युतनव्हससवटीमध्ये प्रवेश समळाला होता.

ततच्या हातचीं गाजराचीं लोणचीं िार वप्रय. दर ४-५ मदहन्याींनी ती

होतीं आझण आयवन ‘एम आय टी’ला. इन समन चार माणसाींचा

चहा सींपवून लोणच्याच्या तयारीला लागली. दोन तासात सुधचत्रा

दस
ु ऱ्या ददवशी सकाळी पन्
ु हा ती उठे पयांत सौरभ ऑक्रिसला

जेवण घ्यायला सरु
ु वात केली. "अनेक वर्षां उसशरापयांत झोपायला

रात्रीच्या

करतेयस? लोणचीं बनवलींस? मी येऊ थोडया वेळाने?" सुधचत्राने

होती. मुलीं पण केवढे ह्टी. खरीं तर ररयाला घरापासून एक तास

प्रश्नाींच्या िैरी झाडल्या. मिुरा पूणप
व णे ववसरली होती. सुधचत्राला

ततला वरचेवर भेटता आलीं असतीं, पण ततला ऑव्स्टनलाच जायचीं

मिुराकडून बरणीभरून लोणचीं बनवून घेऊन जायची. मिुरा झटपट

पररवार ततचा, पण तीन टोकाींना.

आलीच.

सकाळचे उरले सुरले कामही कमी करून टाकले होते.

पण आज वेळ जाण्याचा प्रश्न नव्हता.

स्टाईलमध्ये ततला बोलायची सींिी न दे ता

आल्या आल्याच ततने मिुराचा नूर ओळखला.

मग

आदल्या ददवसाच्या सत्यनारायण पूजेचीं आझण त्या तनसमत्ताने नवीन

तनिीकडे आज

म्हणून ततने सगळ्या मैत्रत्रणीींना जेवायलाच

कार, रवीची नवीन पोझझशन, सौरभला काही अँत्रबशन कशी नाही

मिुराच्या नजरे त भरली नवीकोरी, चकचकीत लाल ऑडी A8L,

"तुला ना empty nest syndrome झालाय, लोणच्याची चव

सत्यनारायण होता,
बोलावलीं होतीं.

याचीं साद्यसींग्रीत वणवन झालीं.

तनिीच्या घरी पोहोचल्यावर आत सशरण्यापूवी

अगदी ततला हवी होती तशी, लेदर सी्ससह. ततचा जीव खाली वर

बघत सुधचत्रा म्हणाली.

तनिीच्य घरात जाण्याची इच्छाच मेली. जड पावलाने ती आत गेली.

ददलींय त्याचा काहीतरी सदप
ु योग कर".

चाललेल्या कौतक
ु ात तनिी न्हाऊन तनघाली होती. आत गेल्यावर

गेल्या काही ददवसात बऱ्याच जणाींनी सुचवलीं होतीं, कोणी आडून तर

त्या आनींदावप्रत्यथव ही कार घेतली.

नव्हती.

मन नव्हतीं. एक दोघीींनी ववचारलींसुध्दा, पण मुलीं दरू गेल्यापासून

करणार?"

नसला तरी तनदान मुलीं तरी अँबीसशयस तनघालेत, एवढीं च काय ते

सशवाय ततच्याशी बोलायला वेळ नसायचा आझण सौरभ घरात असला

नवीन कारच्या,

स्वतःला त्रबझी

ठे वायला. दे वाने बुध्दी ददली आहे , आईवडडलाींनी एवढीं सशक्षण

झाला. गेले ४ मदहने ती सौरभच्या मागे लागली होती या कार साठी.
सगळ्या आिीच जमल्या होत्या.

"काही तरी सुरू कर,

मिुरा आणखीच उदास झाली. "काहीतरी कर" असीं ततला

तोंड भरून

कळलीं, तनिीचा नवरा रवी गेल्या मदहन्यात डायरे क्टर झाला म्हणन
ू

कोणी डायरे क्ट. पण ती काय करणार? ततने किीच नोकरी केली

नेहमीप्रमाणे खाण्याची रे लचेल होती. पण मिुराचीं कशातच

आली. सगळीं आयष्ट्ु यीं नवरा आझण मल
ु ाींभोवतीच गेलीं. "आता काय

करमत नाही म्हटल्यावर कोणी िार खोलात सशरलीं नाही. नवरा

नव्हती, पण ररकामा वेळ ततला खायला उठत होता. मुलाींना वीकएींड

सुख ततला होतीं.

तरी घुम्यासारखा असायचा.

दोघाींनीही टॉप युतनव्हससवटीजमध्ये ॲडसमशन

पोस्ट ग्रॅजुएशन झालीं आझण लग्न करून
या प्रश्नाचीं उत्तर कोणाकडेच नव्हतीं.

सुधचत्रा इरे ला पेटली.

समळवली म्हणून केवढा असभमान वाटला होता ततला, त्याींचा आझण

अमेररकेला

पैशाींची गरज

कागद पेन घेऊन बसली.

मिुराचीं

बारीक लक्ष घातलीं होतीं ततने. मुलाींनी कष्ट्टाचे चीज केले. नवरा मात्र

सशक्षण, छीं द, आवडी तनवडी सगळीं सलहून काढलीं. पण ततलाही काही
सुचेना.

त्याने मनात आणलीं असतीं तर किीच त्याच्या कींपनीत डायरे क्टर

का करत नाहीस? मी बघू का माझ्या freelancing websiteवर

यु.एस.मध्ये तो सौरभ नींतर पाच वर्षाांनी आला, सौरभनेच मदत

आली. मिुराने बराच वेळ ववचार केला, पण ततला डडग्री घेऊन आता

स्वतःचाही. त्याींच्या अभ्यासाकडे आझण इतर ॲव्क्टव्व्हटीजमध्ये

"तू इकॉनॉसमक्स मध्ये पोस्ट ग्रॅड केलींस ना? मग त्यातच काही

आहे त्याच्यावर समािान मानायचा, याचा ततला िार राग होता.

वर्षां जुतनअर,

इकॉनॉसमक्ससाठी काही समळतीं का ते?" क्रिरून ती सशक्षणावरच

केली होती त्याला सुरुवातीच्या ददवसात, आझण आता तो सौरभच्या
पुढे तनघून गेला. मिुरा मनातल्या मनात चरिडतच घरी आली.

२० वर्षां होतील. त्यातून ततला एवढे वर्षां अमेररकेत राहूनही इींव्ग्लश
बोलण्याचा आझण सलदहण्याचा कॉव्न्िडन्स नव्हता.

काहीतरी करत होता. रात्री जेवणाच्या टे बलवर दोघीं गपपच होते. मल
ु ीं

आत्ताच्या इकॉनॉसमक ससचुएशन चा अभ्यास करून, ततला आवडेल

काही बोलण्यासारखीं असायचीं.

पण
ू व वेळ आयवन आझण ररया

इींव्ग्लशमध्ये अनुवाद करायचा. दोघीींनी समळून या ववर्षयावर ब्लॉग

गेल्यापासन
त्याींच्यातला सींवादच
ू अन दरू राहू लागल्यापासन
ू
खुींटला होता. बोलायला काही ववर्षयच उरले नव्हते. मिुराने रवीचा

तर? कोणाला ते वाचण्यात इींटरे स्ट असेल का? सौरभ हो म्हणेल

झाला असता.

खरीं म्हणजे रवी त्याला तीन

शेवटी हो नाही म्हणता त्याींना एक उपाय सुचला. मिुराने

नेहमीप्रमाणे सौरभ ऑक्रिस मिून येऊन त्याच्या स्टडी मध्ये

असताींना त्याींचा अभ्यास, ददवसभराच्या गमती जमती असीं बरीं च

त्या

जेवणाच्या टे बलजवळ अखींड बडबडत असायचे. मुलीं यतु नव्हससवटीत

सरू
ु करायचीं ठरवलीं. मिुराला अनेक प्रश्न होते, "मला जमलीं नाही
का?

काहीतरी

सलहायचीं

आझण

ओळखीचे लोक ते वाचून हसतील का?

सुधचत्राने

त्याचा

मैत्रत्रणी बासलश

म्हणतील का?" एक ना अनेक! मग असीं ठरलीं, की दोघीींनीही खरीं

जॉब, त्याींची नवीन कार याबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

ववर्षयावर

१५

नोव्हें बर, २०२०

रात्रभर झोप लागली नाही.

नाव न टाकता 'The Green Bull' नावाने ब्लॉग बनवायचा!

"काही गडबड झाली तर?

कोणी

आझण सध्या कोणालाच साींगायचीं नाही, अगदी आपापल्या नवऱ्याींना

ओळखीचीं भेटलीं तर? सौरभला खरीं कळलीं तर? मल
ु ाींना कळलीं तर ते

"गाजराची पींग
ु ी, वाजली तर वाजली, नाही तर लोणचीं

एअरपोटव ला सोडायला येऊ नये म्हणन
ू , सधु चत्राने टॅ क्सी बोलावली

काय म्हणतील?"

आझण मल
ु ाींनाही नाही. हसीं व्हायचींच असेल तर ते दोघीतच राहू दे त.

डोकीं प्रश्नाींनी भींडावन
ू गेलीं होतीं.

आझण मिुराला रस्त्यात वपक-अप केलीं.

करून खाल्ली" सधु चत्रा डोळे समचकावत म्हणाली.

ती खुश होती.

सौरभने

ततला

क्रिरायला आवडायचीं आझण ततच्या शब्दाींत "नवरा आझण मुलीं सोबत

पुढचे काही ददवस मिरु ा चाींगलीच त्रबझी झाली. सौरभ

नसले तर, सोने पे सुहागा!"

ऑक्रिसला गेला की ती वेगवेगळ्या न्यूजपेपसवच्या वेबसाईट
वाचायला लागली. िूळ जमली असली तरी ततचीं ज्ञान अजून तसींच

फ्लाईट सशकागोला लँ ड करे पयांत मिुराचीं दडपण जरा कमी

होतीं. मनापासून आवडायचीं ततला इकॉनॉसमक्स. ग्रॅ जुएशन आझण

झालीं.

हॉटे लला पोहोचल्यावर तर ततची कळी चाींगलीच खुलली.

इींटनवसशपपण दे ऊ केली होती. पण त्याच दरम्यान सौरभचीं स्थळ

नाही.

रात्री दोघीजणी मस्तपैकी जेवायला बाहे र गेल्या.

कोणाची काळजी करायची नाही की कुठल्या गोष्ट्टीची धचींता करायची

पोस्ट ग्रॅजुएशनला िस्टव क्लास होता ततला. ततच्या सराींनी ततला

जेवण

झाल्यावर लाींबवर चक्कर मारून आल्या. हॉटे लला परत आल्यावर

साींगून आलीं आझण "झट मींगनी पट ब्याह" म्हणतात तसीं, आई

पण उसशरापयांत गपपा मारत बसल्या. रात्री उसशरा कॉिी बनवून

बाबाींशी इींटनवसशपचीं बोलण्याआिीच ती लग्न होऊन अमेररकेत येऊन

पयायल्या. कोणाचीं बींिन नाही, उशीर झाला तर कोणाला उत्तर

पोहोचली होती.

जाणवू लागले. सुधचत्रा पाटव -टाईम इींव्ग्लश रायदटींगचे फ्रीलाव्न्सींग

द्यायचीं नाही की घरातलीं कुठलीं काम 'आ' वासून वाट बघत नाही.
ततला एकदम हलकीं हलकीं वाटत होतीं. क्रकती ददवसाींनी ती मनमोकळीं

बघता बघता ८ मदहने तनघून गेले.

जेवायच्या, मस्तपैकी आईस्क्रीम खायच्या.

हळूहळू ततला ववर्षय सुचायला लागले, नवीन नवीन रें ड

हसली. रोज सींध्याकाळी कॉन्िरन्स सींपल्यावर त्यादोघी

काम घेत असल्याने, ततला सवय होती इींव्ग्लश मध्ये सलदहण्याची.

दोघीींच्या सोयीने त्या दर

बाहे र

बघता बघता कॉन्िरन्स चे तीन ददवस सींपले. बऱ्याच नवीन

आठवडयाला एक आदटव कल पव्ब्लश करत. ब्लॉगवर दर मदहन्याला
येणाऱ्याींची सींख्या आता हजाराींच्या घरात गेली होती.

ओळखी झाल्या. इींव्ग्लश बोलताींना अजूनही भीती वाटत असली तरी

मोठी कॉन्िरन्स सशकागोला होणार आहे . मिुराच्या मनाने घे तलीं

ब्लॉगर म्हणन
ू ततला खास मुभा होती, काही एक्स्पटव स्पीकसवशी

आता मिुरा चक
ु त चुकत का होईना इींव्ग्लश बोलायला लागली होती.

त्यातच मिुराला कळलीं, की लवकरच इकॉनॉसमक्सची एक

बोलण्याची. ततने एकही सींिी वाया जाऊ ददली नाही. सधु चत्रा मात्र

की ती अटें ड करायची. त्याींना ब्लॉगर म्हणन
ू खास डडस्काउीं ट मध्ये

कींटाळली. ततला या ववर्षयातलीं काहीच कळत नसल्याने बराचसा वेळ

ततकीट समळत होतीं. पण सौरभ समोर ववर्षय काढल्यावर "तल
ु ा काय

ती खाण्यावपण्यात क्रकीं वा आजूबाजूला भटकण्यात घालवत होती.

करायचींय कॉन्िरन्स अटें ड करून?" म्हणत त्याने ततला पढ
ु े काही

मिुराला कल्पना होती, की सुधचत्रा िक्त ततला सोबत म्हणून आली

बोलू न दे ता ववर्षय उडवन
ू लावला.

होती. कॉन्िरन्स सींपल्यावर एक ददवस दोघी मनसोक्त भटकल्या.

"आपण असीं केलीं तर?" सुधचत्रा ववचार करत म्हणाली. "तू

घरी परत आल्यावर मिुरा फ्रेश मनाने नवीन आदटव कल्स

सौरभला कॉन्िरन्सची तारीख आझण शहर साींधगतलीं नाहीस ना?"

मिुराने नकाराथी मान हलवली. "सौरभला साींग, तल
ु ा मैत्रत्रणीींसोबत

सलदहण्याच्या मागे लागली.

ववचारणार."

आिीच्या आदटव कल्समध्ये पव्ब्लश केलेले काही इकॉनॉमीचे अींदाज

मटे ररयल समळालीं होतीं. त्यातून गेल्या काही ददवसात ततने ततच्या

दरपला जायचींय. मग तो पैसे पण दे ईल आझण पुढे काही प्रश्नही नाही
"पण कोण मैत्रत्रणी ववचारलीं तर?"

मिुराने शींका

खरे झाले होते, त्यामुळे ततला नवीन हुरूप आला होता. लवकरच मल
ु ीं

काढली. "माझीं नाव साींग, आझण माझ्या अजून काही मैत्रत्रणी आहे त

सु्टीसाठी काही ददवस घरी ये णार म्हणूनही ती उत्साही होती.

म्हणून साींग". सुधचत्राचा अींदाज खरा ठरला. सौरभने सुरुवातीला

सौरभ सध्या कामात बुडून गेला होता. कोणीतरी नवीन क्लायींट

जरा कुरकुर केली, पण मग मुलाींसशवाय करमत नाही, ४-५ ददवस

समळणार म्हणून त्याचीं काम खूप वाढलीं होतीं. मिुरा मात्र स्वतःवरच

जरा चें ज समळे ल म्हटल्यावर लगेच तयार झाला. पैसे द्यायला िार

खुश होती. आज ततने खुप इींटरे व्स्टीं ग आदटव कल पव्ब्लश केलीं होतीं.

काही कुरकुर केली नाही, उलट हॉटे ल शोिायला मदत केली.

रात्री जेवताींना सहज सौरभच्या तोंडातून

सुधचत्राला ततच्या नवऱ्याला पटवायला िारसीं जड गेलीं नाही.

क्लायींटचीं नाव तनघालीं

आझण मिुराला ठसकाच लागला. रात्रभर ततला झोप लागेना. काय

ती अिूनमिून नवरा आझण मुलाींना सोडून २-३ ददवसाींसाठी

करावीं काही कळे ना.

मैत्रत्रणीींबरोबर जायची, त्यामुळे नवऱ्याला आझण मुलाींना त्याची

ततने त्याच ददवशी पव्ब्लश केलेल्या

आदटव कलमध्ये सौरभ ज्या नवीन क्लायींट बद्दल बोलत होता,

सवय होती. मिुरा मात्र, सौरभ आझण मुलाींसशवाय किीच कुठे गेली

त्याींच्याबद्दल प्रेडडक्ट केलीं होतीं, की िक्त ती कींपनीच नाही तर ती

नव्हती. पदहल्याींदाच ती आझण सुधचत्रा अशा दोघीच एवढे ददवस

सगळी इींडस्री लवकरच गोत्यात येणार. या क्लायींटवर सौरभचीं पढ
ु चीं

कुठे तरी जाणार होत्या, तेही सौरभशी खोटीं बोलून. ततला मनातल्या

प्रोमोशन अवलींबन
ू होतीं. त्याला साींधगतलीं नाही तर क्लायींट सोबत

मनात अपरािी वाटत होतीं. दोन तीन वेळा ततला वाटलीं, सरळ

त्याची कींपनी पण अडचणीत ये ऊ शकत होती. पण साींगावीं कसीं?

सौरभला सगळीं साींगन
ू टाकावीं. पण तो दरप रद्द करायला लावेल या

ततला काहीच कळे ना. शेवटी दहम्मत करून ततने दस
ु ऱ्या ददवशी

भीतीने ती गपप रादहली. तनघण्याच्या आदल्या रात्री तर ततला
बह
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ब्रेकिास्टच्या वेळी सौरभ जवळ ववर्षय काढला,

न राहवून तो म्हणाला, "दाखव तुझा ब्लॉग मला".

सौरभ

मिुराने 'The Green Bull'ची वेबसाईट उघडल्यावर तर त्याची

घेतला नव्हता आझण आज ती त्याला त्याचा आत्तापयांतचा सगळ्यात

आहे स? वेडा समजतेस का मला? माझा बॉस िॉलो करतो या

कारणासशवाय. "बारीकसारीक गोष्ट्टीींत लक्ष घालायला मुलीं नाहीत

कळे ना,की काय केलीं तर त्याची खात्री पटे ल. "तू सधु चत्राला

असीं स्वतःशी म्हणत, सौरभने मिुराचीं म्हणणीं मनावर घेतलीं नाही.

साक्ष" तो वैतागत म्हणाला. "मी तुला या ब्लॉगच्या ॲडसमन

त्याच्यासमोर बरे च ग्राफ्स,

ततने डायरी उघडून त्यातले डडटे ल्स घातले आझण ब्लॉगच्या

"मला वाटतीं या कींपनीचीं अकाउीं ट तू घे ऊ नयेस".

इतक्या वर्षाांत मिुराने त्याच्या कामात कुठलाही रस

खात्रीच पटली की ती खोटीं बोलतेय. "हा ब्लॉग तू सलदहला

मोठा क्लायींट सोडून द्यायला साींगत होती, तेही कुठल्याही रास्त

ब्लॉगला!" आता त्याच्या रागाचा पारा वर चढला. मिुराला

म्हणून आता माझ्या कामात लक्ष घालायला सुरुवात केली वाटतीं",

ववचार हवीं तर." ती शेवटी म्हणाली. "हे बरीं य, उीं दराला माींजराची

चमकला.

घे तलीं.

पॅनलला लॉधगन करून दाखवते, मग पटे ल?" मिुराला सुचलीं.

स्टे टमें ्स होते. गेल्या दोन ददवसात काही आदटव कल्स पव्ब्लश झाले

ॲडसमन पॅनलला लॉधगन केलीं. सौरभचा त्याच्या डोळ्यावर

पण

दोनच

ददवसाींनी

सौरभला

बॉसने

बोलावून

डॉक्युमें्स आझण िायनाव्न्शअल

होते. इींडस्री एक्सपटव सच्या मते ती कींपनी आझण एकूणच सगळीं
सेक्टर कोलॅ पस होणार अशी धचन्हीं ददसत होती. कोणीतरी 'The

ववश्वासच बसेना. "खरीं च तू हा ब्लॉग सलदहतेस?" त्याने पुन्हा

त्याबद्दल सलदहलीं, आझण आता बऱ्याच लोकाींनी त्या आदटव कलमध्ये

अजूनही ते पचवायला जड जात होतीं.

सौरभ आझण त्याच्या बॉसने पटापट पुढचे तनणवय घेतले. पण राहून
राहून सौरभला दोन ददवसाींपूवीचीं मिुराचीं बोलणीं आठवत होतीं. जर हे

त्याने ववचारलीं. "मला वाटलीं मला सगळे हसतील, तू रागावशील.

ततने कुठे वाचलीं असूच शकत नाही. सींध्याकाळी घाईने काम आटपून

त्याने मग बॉसशी झालेलीं सगळीं बोलणीं सववस्तर साींधगतलीं.

आल्या मिुराला हाका मारत सुटला. मिुरा क्रकचन मिून िावत

कसीं सलहीत आहे तेही साींधगतलीं. "मला मादहतीये. मला ३-४

पुन्हा मिुराला ववचारून खात्री करून घेतली. त्यातल्या दोन तीन

नावाच्या ब्लॉगरने पदहल्याींदा दोन ददवसाींपव
ू ी

गोष्ट्टी ततला ववचारल्या. मग त्याची खात्रीच पटली जरी . त्याला

रस घेऊन त्यावर आणखी प्रकासशत करायला सुरुवात केली होती.

"एवढ्या ददवसाींत मला साींधगतलीं का नाहीस?" शेवटी

Green

Bull'

बासलश म्हणून मूखावत काढशील." मिुरा खाली बघत म्हणाली.

सौरभला ततच्या वेडेपणाचीं हसू आलीं, आझण स्वतःच्याही पण.

सगळीं दोन ददवसात घडलीं तर घडण्यापूवी मिुराला कसीं कळलीं?
सौरभ घरी आला. त्याला शूज काढे पयांतही िीर नव्हता. आल्या

ततच्या एका आदटव कलमुळे आता बरे च तज्ञ या ववर्षयावर अजून

आली, "काय रे , काय झालीं? ठीक आहे स ना?"

ईमेल्स आल्या आहे त, या ववर्षयावर अजून डडटे लमध्ये माझ्याशी
बोलायचींय म्हणन
ू ", ती म्हणाली.

"तू मला परवा क्लायींट सोडून द्यायला साींगत होतीस, ते का?"

सौरभला पदहल्याींदा आपल्या बायकोचा असभमान वाटला

मिुरा क्षणभर बावरली. मग सारवासारव करत म्हणाली "अरे मी
वाचलीं कुठे तरी."

आझण स्वतःची चूकही लक्षात आली.

"आठवत नाही, न्यूजमध्ये बतघतलीं असेल" ती कचरत म्हणाली.

ब्लॉग मस्त चाललाय आझण या वर्षीच्या कॉन्िरन्सला मिुराला

या गोष्ट्टीला आता एक वर्षव होईल. मिरु ा आझण सधु चत्राचा

"कुठे वाचलींस?" सौरभने ततच्याकडे सींशयाने बघत ववचारलीं.

स्पीकर म्हणून आमींत्रण आहे .

"शक्यच नाही. आत्ता हे सगळीं न्यूज मध्ये यायला लागलींय, तुला

***

त्या आिीच मादहती होतीं!"

आता मात्र मिुराला काही सुचेना. सौरभची रोखलेली नजर

दे िाची रीत

ततला अस्वस्थ करत होती. ती रडायला लागली "I am sorry

- जया िुपरीकर (सशकागो)

सौरभ". सौरभ गडबडला. रडण्यासारखीं काय झालींय ते त्याला

पव
व न्मीचे सक
ू ज
ु ृ त आज दे सी िळे

कळे ना. रडणीं कमी झाल्यावर मिरु ाने त्याला साींधगतलीं की कसीं

दे वा तझ
ु ी रीत किी कोणाला नकळे ।

ततने आझण सधु चत्राने ब्लॉग सरू
ु केला होता. सौरभ ऑक्रिसला

दष्ट्ु कृत, सक
ु ृ त पव
ू तव नयोव्जत

गेल्यावर ती काम करायची आझण हे सगळीं त्याच्यापासून लपवून
ठे वलीं.

"आम्ही

सशकागोला

गेलो

ते

दरपसाठी

नाही

तर

जन्मोजन्मीचाही तूच सववश्रत
ु ।

इकॉनॉसमक्सची कॉन्िरन्स अटें ड करायला, ज्यासाठी तू नाही

आमच
ु े व्जववत तझ
ु ेच खेळणे

म्हणाला होतास. पण आय स्वेअर िक्त मी आझण सुधचत्राच

दे वा, तज
ु हाती रूप बदलणे।

होतो, ततसरीं कोणीही आमच्यासोबत नव्हतीं. मला तुझ्याशी खोटीं

आमच्
ु या चक
ु ाींना तच
ू की टाळावे

बोलायचीं नव्हतीं, काही लपवूनही ठे वायचीं नव्हतीं. माझीं चुकलीं".

लेकराींना तुझ्या, तूच साींभाळावे।

अनेक ददवसाींचीं ओझीं ततच्या मनावरून उतरत होतीं. सौरभला

***

काय बोलावीं सुचेनासीं झालीं. अजूनही त्याचा मिुरावर ववश्वास
बसत नव्हता. त्याच्या मनाींत आलीं, ‘मिुरा त्याच्याशी खोटीं
बोलली? एवढी मोठी गोष्ट्ट ती लपवून कशी ठे ऊ शकते?’
बह
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"कारण अजून तीन वर्षां तुम्हाला माझ्याबरोबर काढायची आहे त

दृष्टी

या शाळे त. पदहल्याच ददवशी अशा िापा टाकायला लागलात, तर

कसीं होणार?" हॅ रीला ररटा सावलीसारखी त्याच्या मागेमागे येत

- मोिना प्रभद
ु े साई-जोगळे कर (शालवट, नॉथव कॅरोलायना)

होती त्याचा जरासा कींटाळाही आला होता.

"हॅ पी हॅ री?" ररकाम्या वगाववर नजर

"वय नाही साींगणार मी माझीं. बायकाींना वय नसतीं ववचारायचीं."

टाकत ररटाने ववचारलीं.

ररटाने त्याला सुनावलीं.

"ग्राऊींडवर." कागदाींमध्ये डोकीं

"मग िापा नका टाकू." पाठ वळवून तो व्जना चढायलाही

खुपसलेला त्रस्त चेहरा वरही झाला

लागला. वगावजवळ पोचलाही. ररटाच्या चेहऱ्यावर क्रकीं धचत काळजी

नाही. ग्राऊींड कुठे आहे हे

उमटली. आगीतून िुिा्यात असीं तर होत नाही ना, असींही

ववचारण्याच्या िींदात ररटाही पडली

ततला वाटून गेलीं. ती पायऱ्या चढता चढता ओरडली.

नाही. दाराबाहे र झखदळणाऱ्या एकाला

"चौपन्न. झाला का जीव शाींत? होईल मला आठ - एक ददवसात

थाींबवत ततने पुन्हा तेच ववचारलीं. तुरुतुरु चालीने ती शाळा
ओलाींडून

कोपऱ्यात

मैदानावर
घोळका

पोचली

जमलेला

आझण

होता

पाहतच

आझण

रादहली.

त्याबरोबर

सवय." हॅ रीने वरच्या पायरीवरून हात पुढे केला तसीं ततला बरीं

दरू वर

वाटलीं. दोघीं एकत्रच वगावत सशरले. ररटा ब्रेल सलपीत सगळीं

जोरात

िाडिाड उतरवन
ू घेत होती. हॅ री कानात प्राण आणन
ू सगळीं

आरडाओरडा. बहुिा कुणीतरी मध्ये गोल गोल क्रिरत असावीं.
काय चाललीं आहे त्याचा लाींबून अींदाज येत नव्हता. ततथेच

ऐकत होता. मैदानावर घडलेला प्रसींग ररटाच्या मनात घोळत

होता. हॅ रीला हॅ पी हॅ री का म्हणतात, हादे खील प्रश्न ततला पडला

केसाींशी चाळा करणाऱ्या, उभ्याउभ्या एकदा या पायावर तर

होताच. बोलेल का हा मुलगा त्याबद्दल? ववचारायचे हे

एकदा त्या पायावर करत गपपा मारणाऱ्या मुलीींचीं लक्ष ततने

प्रश्न त्याला हा तास सींपल्यावर?

स्वत:कडे वेिायचा प्रयत्न केला.

"तुला माझी गरजच नाही. पाठही झालीं तुझीं." ररटाने

"हॅ पी हॅ री तुमच्या वगावत आहे का?" ततच्या बोलण्याकडे कुणाचींच

कौतुकाने

लक्ष गेलीं नाही इतक्या त्या मुली एकमेकीींबरोबर खुसूखुसू

वाचता वाचताच साींगेन." दोघींही हसले. हॅ री पुस्तकात डोकीं

"हॅ पी हॅ री तम
ु च्या वगावत आहे का?" ततने जोरात ववचारलीं.
न

बघताच

घोळक्याकडे बोट दाखवलीं.

त्यातल्या

एकीने

कोपऱ्यातल्या

खुपसून बसला. ररटा त्याच्याकडे बघत ववचारात हरवून गेली.

त्या

‘ग्रीन होप’ शाळे तला ततचा पदहलाच ददवस होता. आठवडाभर
ततला वेि लागले होते. खूप ददवस मनात असलेलीं काहीतरी

"मध्ये आहे ." क्रिस्सकन हसत ती मुलगी म्हणाली आझण ररटा

सापडल्यासारखीं वाटत होतीं ररटाला. नोकरीत समािान समळत

अक्षरश: त्या ददशेने िावली.

नव्हतीं आझण घरी, घरातल्या कटकटीींना कींटाळून जायला झालीं

"हॅ पी हॅ री, हॅ पी हॅ री." ओरडणाऱ्या, क्रकीं चाळणाऱ्या मुलाींना हाताने

होतीं. नोकरी तर मनात आल्याआल्या िाडकन सोडून ददली होती,

बाजूला करत ती वेगाने त्या वतळ
ुव ात सशरली. हॅ री स्वत:चा शटव

पण करायचीं काय, हा मोठा प्रश्न होता. घरातून बाहे र पडायचीं

एका हाताने िरून ओढून ओढून बघायचा प्रयत्न करत होता

होतीं. त्यातनसमत्ताने कुणाला तरी मदत होत असेल तर उत्तमच

आझण मुलीं पुन्हा पुन्हा त्याचा शटव मागे खेचत होती. ररटा पुढे

असाही

होत हॅ रीसमोर ढालीसारखी उभी रादहली. मुलीं हळूहळू बाजूला

घेऊन आली, त्याबद्दल इतक्या वेळात तो अवाक्षरही बोलला

ततने हॅ रीच्या भववष्ट्याला आकार दे ण्याचा दृढतनश्चय केला.

क्रिरत होती. हा वगव, तो वगव, बाथरूम, कॅिेटे ररया एका ददवसात

त्याच्या

"आवाजावरून वय ओळखता आलीं, तर क्रकती बरीं

होईल."

तारुण्याच्या वेगाशी पोचतापोचता ततची दमछाक झाली.

"आज मैदानावर मुलीं तुला त्रास दे त होती?" हळुवार आवाजात
ततने ववचारलीं.

"चालायचींच." सहज स्वरात तो म्हणाला.

"चालायचींच? असीं सगळीं सहज सोडून दे णीं जमतीं तुला?" ततला

डोळ्यावरचा काळा चष्ट्मा सारखा करत हॅ रीने मान वळवली.

आश्चयवच वाटलीं.

"वय कशाला हवींय रे तल
ु ा माझीं? हॅ रीच्या डोक्यावर टपली

"त्याींना ददसतीं,

मारल्यासारखीं करत ररटा हसली.
बह
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पॅराएज्यक
ु े शनचा

इथून तो बाहे र पडेल, ते उत्तम कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीच.

नव्हता. पायाला चाकीं लागल्यासारखी ती त्याच्या बरोबरीने
पण

ततने

हॅ री हुशार आहे . अींिपणावर मात करून तो त्याचीं भववष्ट्य
घडवेल, आपण त्याला मदत करू, त्याचीं हायस्कूल सींपल्यावर

आहे स?" ररटा कठडयाला रे लून थाींबलीच. मैदानातून ती हॅ रीला

घातलीं

होता.

होती. दस
ु ऱ्यासाठी काहीतरी करावीं, ही इच्छा पूणव होणार होती.

"व्जने चढून िाप लागली. अजून क्रकती वगावत क्रिरवणार

पालथीं

मनात

सापडलीं होतीं. पन्नाशीनींतर उचललेल्या पावलावर ततची तीच खश
ु

केला. हॅ रीने मींद व्स्मत करत ततच्या हातात हात ददला.

हायस्कूल

ततच्या

होतीं, पण त्यामुळेच ‘आता काय?’ या पडलेल्या प्रश्नाचीं उत्तर

"मी ररटा." काहीच न झाल्यासारखीं ररटाने हॅ रीसमोर हात पुढे

त्याच्याबरोबर

ववचार

अभ्यासक्रम पण
ू व केला तेव्हा नवीन काहीतरी करू इतकींच मनात

झाली.

ततने

हॅ रीकडे पादहलीं. हॅ री िुशारला.

"एकपाठी आहे मी. तुम्ही सलहायला चुकला असाल, तर मी

करण्यात दीं ग होत्या.
ततच्याकडे

दोन्ही

१८

मला

ददसत

नाही. मारामारी

करायची

तर,

नोव्हें बर, २०२०

ददसायला तर हवीं?" तो हे चेष्ट्टे त म्हणतोय, की द:ु खाने हे कळून

ठे वन
ू मदत करू नका. मला कुणाची सहानुभत
ू ी नकोय."
"मी माझीं काम करायला आले आहे . सहानुभत
ू ी दाखवायला

घ्यायचा प्रयत्न केल्यासारखीं ती त्याच्याकडे बघत रादहली.

"तू जायलाच नको होतींस एकटीं ." ररटा कळकळीने म्हणाली.

नाही." ररटाने त्याला आश्वस्त केलीं, पण ततचीं ततलाच जाणवलीं,

"तुम्ही आला नाहीत. मी एकटीं बसून काय करणार वगावत?" -

की आपण एका अींि मल
ु ाला मदत करू, त्याचीं भववष्ट्य घडवू

ततला त्याने पेचात पाडलीं.

असा ववचार करूनच आलोय इथे आझण या मुलाने ते ओळखलीं

"वगव सापडला नाही रे पटकन तुझा आझण नींतर ग्राऊींडही."

आहे . ववर्षय बदलत ततने ववचारलीं.

ओशाळल्या स्वरात ती म्हणाली.

"उठूया. दस
ु ऱ्या ववर्षयाच्या तासाला पोचायचींय ना वेळेवर?"

"माझ्या पाठीवर कुणीतरी काहीतरी धचकटवलीं होतीं. झखदळत

दोघींही उठले.

होती, धचडवत होती सगळी; पण कुणीच साींगत नव्हतीं काय
सलदहलींय ते." आिीच्याच सहज सुरात हॅ रीने साींधगतलीं.

"मी ओळखलीं ना बरोबर?" हॅ रीने हसत ववचारलीं. ररटाचा चेहरा
गोरामोरा झाला.

"वगावतली मुलीं ही? अशी कशी वागतात. तू समत्र म्हणतोस

"काय ओळखलींस?" हा मुलगा खरीं च दृव्ष्ट्टहीन आहे ना? असा

याींना?" पोटततडडकीने ररटाने ववचारलीं.

ततलाच प्रश्न पडला. न ददसताही चेहरे वाचणाऱ्या या मुलाची

"सीतनयसव होते. एकदोन माझ्या वगावतली मुलीं त्याींना थाींबवत

दृष्ट्टी आरपार जाणारी आहे , हे ररटाच्या लक्षात आलीं . ततच्या

होती." आता मात्र त्याचा सूर बदलला. हॅ रीला त्याच्या समत्राींना

प्रश्नाला हॅ रीनेही उत्तर ददलीं नाही. ददवसभर दोघाींचीं ववशेर्ष बोलणीं

नावीं ठे वलेली आवडलेलीं नाही, हे ररटाच्या लक्षात आलीं.

झालीं नाही. शाळा सुटल्यावर हॅ रीने उत्साहाने ररटाचा तनरोप

"बाकीची मल
ु ीं कुठे होती?" त्याचे समत्र कुठे होते, हे ततला

घेतला. ररटाची जड पावलीं घराकडे वळली.

अजन
ू ही कळलेलीं नव्हतीं.

दार उघडतानाच डॅनचा आवाज ततच्या कानावर पडला. तो

"काय माहीत. सगळी िावत होती ना. जाऊ दे . तम्
ु हाला माहीत

सलसावर चाींगलाच भडकलेला होता.

म्हणायचीं आहे ते ररटाच्या लक्षात आलीं.

हवेत

आहे ना, माझीं नाव हॅ पी हॅ री आहे ?" त्या प्रश्नानेच त्याला काय

"आता काय केलीं या मुलीने." ररटा दारापाशीच थाींबली. मोकळ्या

"हो आहे स खरा नावाप्रमाणे आनींदी. कुणी ठे वलीं हे नाव तुझीं?"
ततने कौतुकाने ववचारलीं.
हॅ रीने

पुस्तकात

डोकीं

खुपसलीं.

दस
ु ऱ्या

श्वास

कोंडायला

सुरुवात

झाली.

होतीं ततला. आत येऊन ती घटाघट

पाणी पयायली. अपेक्षेने ततने स्वयींपाकघराकडे नजर टाकली.

तासाला

ओटा ररकामा ददसल्यावर ततच्या में दत
ू न
ू एक सशरसशरी गेली.

जवळजवळ तासभर होता. शाळे च्या आवारातल्या दहरवळीवर

ततरसमरीत ततने पास्ताचीं पुडकीं हातात घेतलीं.

छान वाटत होतीं. गार वारा सुटला होता. बसल्या बसल्या ततने

"मला लाथ मारे न म्हणतेय सलसा." बसल्या जागेवरून डॅन

पाय सरळ केले. दोन्ही हात मागे टाकून ततने ते दहरवळीत

ओरडला.

रोवले. हनुवटी उीं चावून आकाशाकडे झेपावणाऱ्या आजूबाजूींच्या

"लाथ मारे न म्हणाली ती." सोयीस्करपणे ररटाच्या िुसिुशीकडे

झाडाींचे शेंडे तनरखीत रादहली. ततचीं मन प्रसन्न होऊन गेलीं.

डॅनने दल
व केलीं. आवाजात तोच आवेश आझण चीड.
ु क्ष

"कसला ववचार करताय?" पुस्तकातलीं डोकींही न काढता हॅ पी

"तू मला वा्टे ल तसीं बोलतोस." सलसाची तणतण मात्र डॅ नला

हॅ रीने ववचारलीं.

मानवली नाही.

"काही नाही असींच." काही न बोलता तसींच बसून राहावीं असीं

"हळू बोलशील का? िास्ट रे नचा वेग असल्यासारखी सुटतेस."

ररटाला वाटत होतीं.

"तू म ला वा ्टे ल त सीं बो ल तो स." सलसाने एकेक शब्दावर

"म्हणजे कसीं?" हॅ रीच्या प्रश्नाला ततने उत्तर ददलीं नाही.

जोर ददला.

"माझी िाईल तम्
ु ही पूणव वाचली आहे ना? मी असा नव्हतो

"वा्टे ल ते तू बोलत असतेस. समजावून साींगायला गेलीं की

आिी. अींि असलो तरी मला सगळीं येतीं नीट. ददसत असतानाच

आक्रस्ताळे पणा करतेस. मुद्दाम करतेस ना? मी धचडावीं म्हणून?

या शाळे त होतो; त्यामुळे तसीं सगळीं पायाखालचीं आहे ."

तुला िास्ट रे न म्हटलीं, म्हणून मुद्दाम एकेक शब्द. उध्दट

"सतत तुझ्याबरोबर मी यायला नको, असीं साींगतोयस का?" ततने

कुठली."

त्याला हटकलीं.

"कशाबद्दल भाींडत होता ते ववसराल." ररटाने आठवण करून

"नाही. मला सगळीं जमतीं असीं साींगतोय मी." हॅ रीने पुस्तक

ददली. सलसाने ’लाथ मारे न’ असीं म्हटलीं असेल तर डॅनने वेळीच

समटून बाजूला ठे वलीं.

आवर घालायला हवा असीं ततलाही वाटत होतीं.

"अच्छा. चाींगलींच आहे की ते. वाचली आहे तुझी िाईल मी नीट.

“मी तेच ववचारत होतो. तुझा बाप आहे मी; आझण मला लाथ

तू अींि आहे स हे तुझ्या मनातून काढून टाक." ततने समजूतीने

मारे न म्हणतेस?" मनातल्या मनात डॅनने ररटाचे आभार मानले.

घेतल्यासारखीं म्हटलीं.

"तू माझ्याशी बोलतोस तसींच मी बोलणार तझ्
ु याशी." सलसाचा

"माझ्या मनात नाहीच येत तसीं, पण तुम्ही तुमच्या मनात ते
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

घेतलेला

ढकलतोय असीं होऊन गेलीं

"शाळे तल्याच मुलाींनी. का ते ववचारू नका. कळे लच तुम्हाला
हळूहळू."

भरभरून

बापलेकीच्या वादामध्ये ततला रस नव्हता. किी पोटात काहीतरी

आक्रमकपणा ररटाला थक्क करत होता.
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“बोलणार? आदर शब्दाचा अथव कळतो ना?" दोघाींचे आवाज

जाऊन गाणी ऐकत बसली. ती उठून झोपायला गेली तेव्हा ततला

"सलसा, सावकाश बोल, आवाज कमी." ररटा क्रकीं चाळून म्हणाली.

घ्यायचे!

वाढायला लागले.

उद्याचे वेि लागले होते. हॅ रीला भेटण्याचे, मोकळा श्वास

"हे तू मला ओरडूनच साींगतेयस आझण मी तुझ्याशी बोलत
नाहीये.

हॅ रीने सलदहलेली कववता ररटा पुन्हापुन्हा वाचत होती. हॅ री

डॅ डला साींगतेय."

शाींतपणे बसला होता. दोघाींमध्ये ववलक्षण शाींतता पसरली होती

"तेवढीं कळतींय मला. मोठ्याींना असीं बोलणीं चुकीचीं आहे ."

तरीही प्रत्येक क्षण बोलका झाला होता.

"डॅड आदर दाखवू दे मला, मग मी आदर दाखवीन त्याला. यात
काय चुकलीं?" सलसाला आईबाबा
बसले

आहे त

तेच

समजत

"चाल लावण्यासारखे शब्द आहे त." नकळत ती गुणगुणायला

एकाच मुद्द्याला का िरून

नव्हतीं.

सलसाच्या

तोंडून

लागली.

शब्द

"तुम्ही गाता?" हॅ रीने उत्सुकतेने ववचारलीं.

िुटाण्यासारखीं टणटण उडत होते. आदर म्हणजे काय हे न

"कॉलेजमध्ये गायचे. नींतर मी गाते हे च ववसरून गेले."

समजण्याइतकी सलसा तनरागस आहे , हे च ररटाला पटत नव्हतीं.

"किी ववसरलात?"

"सलसा, तू मला साींग, शाळे त तझ्
ु या सशक्षक्षकेने तल
ु ा मूखव म्हटलीं

"हे भरायच्या मागे लागल्यावर." ततने स्वत:च्याच पोटाकडे पाहत

तर तू ततला ’मूख’व म्हणन
ू हाक मारतेस का?"
"कोणतेच सशक्षक असीं म्हणत नाहीत."
"सशक्षक

ववसर.

तझ्
ु याहून

मोठ्या

माणसाींनी

तल
ु ा

म्हटलीं, अन एकदम ततला हॅ री पाहू शकत नाही हे लक्षात आलीं.
"पोटाची खळगी भरायचीं काम जास्त महत्त्वाचीं वाटायला

बावळट,

लागल्यापासन
ू ! कववता वाचू तझ
ु ी?" ततने हसन
ू ववचारलीं. हॅ रीने

नालायक असीं काही म्हटलीं, तर तू त्याींना म्हणतेस का?"

नुसतीच मान डोलावली.

"आम्ही दोघाींनीही किी तुला लाथ मारू असीं म्हटलेलीं नाही."

"आता मी स्वत:ला सींपूणव ददसतो

सलसाचीं वय अिववट आहे , तरुण रक्त आहे वगैरे हजारवेळा ररटा

मनाच्या आरशातलीं प्रततत्रबींब न्याहाळतो

आझण तो बोलले असले, तरी सलसाचा असा उध्दटपणा डॅ नच्या

आतून, बाहे रुन!

पचनी पडत नव्हता.

बाहे रच्या जगाला ववसरतो

"अगदी तसींच नाही, पण तुम्ही तशा अथावचीं बोललाय खूपवेळा."

ते आता मला ददसतच नाही

असलीं काही कुणी तुला बोललेलीं नाही आझण समज बोललो

प्रत्येकाने आपल्याच मनात डोकावायला हवीं

तरीदे खील तू आम्हाला असीं बोललेलीं चालणार नाही."

दृष्ट्टी जाण्याची वाट न बघता

"ठीक आहे . चु क लीं मा झीं." चुकलीं हे ती अशा काही आवेशाने

स्वत:ला शोित राहायला हवीं!"

म्हणाली, की दोघींही गपप झाले .

"तुला पररव्स्थतीचा राग ये त नाही?

"काय करायचीं नाही तेच साींगत असता. काय करायचीं ते साींगा.

तू

काही जन्मापासून

दृव्ष्ट्टहीन नाहीस." हॅ रीची वही ततने अलगद बाजूला ठे वली.

ते पटकन सींपेल." सलसा िणकारली.

"हे बघ, हे बघ. हाच तो तुझा आगाऊपणा." डॅन धचडला. ररटाने

"नाही येत. माझे बाबा म्हणतात”, ’इतकी वर्षव तू जग पाहू
शकलास हे समािान मोठीं आहे . जे समळालीं त्याचा आनींद

"बास झालीं तारे तोडणीं. धगळा." अन्न समोर आल्यावर घर

का?’ ररटा काहीच बोलली नाही.

उठून गॅसवरचीं पातेलीं दाणकन दोघाींसमोर आदळलीं.

घ्यायला सशक. जे नाही त्यात रडून काही बदल होणार आहे

शाींतच झालीं. ततघाींच्याही पोटात भुकेचा डोंब उसळलेला होता.

"माझ्या बाबाींना बोटीं नाहीत." हॅ रीने झटकन साींगून टाकलीं.

ततघींही पास्ता धगळत रादहले. हळूहळू ततघाींचाही राग तनवळला.

ररटाला आपण काय ऐकलीं हे कळायलाही क्षणभर लागला.

डॅननेच ववचारलीं.

"िॅक्टरीत काम करायचे बाबा. चुकून एकदा त्याींच्या हातन
ू

"तझ
ु ा आज पदहलाच ददवस होता. कसा आहे तझ
ु ा ववद्याथी?"

कुठलींतरी बटण दाबलीं गेलीं आझण बोटीं यींत्राखाली धचरडली. खप
ू
उपचार झाले पण काही उपयोग नाही झाला. बाबा घरीच बसन
ू

ररटा सुखावली.

"हॅ पी हॅ री ना. हुशार आहे . कुठल्याशा आजारपणात दृष्ट्टी कमी
कमी होत गेली. त्याला अगदी अींिुक ददसतीं." त्याच्या नावाने
सलसाचीं आझण डॅनचीं कुतूहल चाळवलीं.
"हॅ पी

हॅ री हे

नावाबद्दल?"

कसलीं

नाव?

ववचारलींस

का त्याला

असायचे. ररकामटे कडे. तनराश. आमचीं शेत आहे . आई ते एकटीच

बघायची. आईनेच बाबाींना शेतात मदतीला यायला लावलीं. आता

ततला ववश्राींती समळते. दे वाने बोटाींचा आिार काढून घेतला पण

त्याच्या

तुमचा दोघाींचा ददला असीं म्हणतात बाबा. सारखे बरोबर असतो
ना आम्ही त्याींच्या, म्हणून."

"ववचारलीं. कळे ल म्हणे हळूहळू. बघू किी कळतीं ते." ती

"नसशबवान

आहे स.

जवळजवळ

तुझ्याएवढीच

माझी

आपुलकीच्या स्वरात म्हणाली. कुणीच काही बोललीं नाही.

मुलगी आहे पण सींध्याकाळी घरी जायचींही माझ्या जीवावर येतीं.

आवराआवर न करता तसींच सगळीं ठे वून ददलीं. ’आवरायचीं तर

ततघाींचे वाद होत असतात. िणा काढूनच बसलेली असते ती

सलसा ततच्या खोलीत गेली. डॅनने टी.व्ही. चालू केला. ररटानेही

सगळीं व्यवव्स्थत आहे . नावीं ठे वायला जागा नाही पण आमचे

आवरतील. नाहीतर मरा’ असीं काहीसीं पुटपुटत ती व्हराींडयात
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

सतत."
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आपल्या मुलीच्याच वयाच्या कोणापुढे मनातला सल बोलून

खुलवून साींगतो, की ऐकत राहावीं असीं वाटतीं."

चाचपडत ततच्या हाताला ओझरता स्पशव केला.

"म्हणजे कसा?" हॅ रीने कुतुहलाने ववचारलीं.

"तू तुझ्या बाबावर गेला आहे स हॅ री." ररटाने म्हटलीं.

दाखवतोय, यावर ररटाचाच ववश्वास बसत नव्हता. हॅ रीने अींदाजे
"मी

सुध्दा

वाटायचो.

तसाच

माझी

मतीं

होतो,

लाडावलेला.

ठामपणे

माींडलेली

आईबाबाींना

आवडायचींच

"गोष्ट्ट खुलवून खुलवून साींगतोस तू."

ह्टीच

"हीं , आई म्हणते, मी ततच्यासारखा मुद्दे सूद बोलतो आझण कथन

नाही

बाबासारखीं करतो." हॅ री खूर्ष झाला.

दोघाींना. कारण दोघाींनाही वेळच नव्हता. आईचीं काम म्हटलीं तर

"आम्ही ततघीं आता भाींडत नाही, वाद झाले तर सोडून दे तो आझण

२४ तास असायचीं. बाबा सींध्याकाळी आला, की त्याला आराम

एकमेकाींचीं ऐकतो. त्यामुळे माझा स्वभावच बदलत गेला. बाबाही

करायचा असायचा. नेमकीं तेव्हाच कुणीतरी शेतातून काहीतरी

सारखा ’आहे ते आहे . जे समळालींय त्याचा आनींद घेऊ’ असीं

द्यायला यायचीं. आईची िावपळ व्हायची म्हणून ततची धचडचीड
आझण बाबाचा शाींतपणा समळत नाही म्हणून वैताग. मी दोघाींचे

म्हणतो, तेही कारण असेल. हा जो माझ्यात िरक पडला ना तो

स्वत:शीच बोलत होता. एकदम तो म्हणाला,

त्या मानसोपचारतज्ज्ञ आहे त. त्याींच्या सशिारशीमुळे शाळे ने माझीं

चेहरे कायम तसेच बतघतले. धचडलेले, वैतागलेले." हॅ री जणू

समस ज्युलीींच्या लक्षात आला. त्याींनी मला नाव ददलीं ’हॅ पी हॅ री’.

"मला हॅ पी हॅ री का म्हणतात असा, तुम्हाला प्रश्न पडला होता

भार्षण ठे वलीं होतीं. ततथे कुणीतरी सच
ु वलीं, की मी सगळ्या
शाळाींमध्ये जायला हवीं. समस ज्यल
ु ीींनी पढ
ु ाकार घेतला. आता मी

ना?" ततच्या उत्तराची वाट न पाहता त्याने स्वत:हूनच साींधगतलीं.
"मी कुणाला ववरोि करत नाही, म्हणून मला हॅ पी हॅ री म्हणतात,

क्रकतीतरी शाळाींमध्ये ’बोलायला’ जातो. सगळे मला ’हॅ पी हॅ री’

हे कारण नाही. मी सववसामान्य मुलाींसारखाच होतो. द्वाड,

म्हणूनच ओळखतात. मलाही आवडतीं ते! मी खरीं च ’हॅ पी’ आहे ."

कुणाच्या हातचा मार खात नव्हतो, शब्द खाली पडू दे त नव्हतो.
वाद घालायची खम
ु खम
ु ीच असायची. बाबाींचा तो अपघात झाला

लागलीं. नकळत ततला स्वत:च्या घराची ओढ वाटायला लागली.

हॅ रीचीं सुखी समािानी घर त्याच्या शब्दाींतून ररटाला ददसायला

मस्तीखोर. म्हणजे रोज उठून मारामारी नव्हतो करत, पण

आझण

आमची

सवाांचीच

आयष्ट्ु य

बदलली.

समज

हॅ रीला घरी सोडल्यावर ववलक्षण ओढीने ततची पावलीं स्वत:च्या
घराकडे वळली. रस्ताभर ती स्वत:च्याच ववचाराींना चाचपडत

आली

रादहली आझण एकदम ततच्या काहीतरी लक्षात आलीं. ती तशीच

आयुष्ट्याला. कदाधचत घरातले सगळे च समािानी झाल्यामुळे
असेल आझण त्यातच मला काचत्रबींद ू झाला."

मागे वळली. हॅ रीच्या घराचीं दार ततने ठोठावलीं.

"हो. दृष्ट्टी गेली पण नजर आली असीं आम्ही घरात सगळे

हॅ रीचे ततने हात िरले. हॅ रीने दार लोटलीं. ररटाच्या आिाराने तो

"म्हणजे?"

"काय झालीं? इतक्या का खुश आहात तुम्ही? घरी जाऊन परत

"हॅ री, मला तुला काहीतरी साींगायचींय." दाराशी आलेल्या

"म्हणजे ग्लुकोमा ना?" ररटाने खात्री केली.

पायऱ्या उतरला.

म्हणत असतो." हॅ री उत्साहाने साींगत होता.

हॅ रीने बोलतच राहावीं असीं वाटत होतीं ररटाला.

आलात?" त्याच्या चेहऱ्यावर मींद व्स्मत होतीं.

"एकमेकाींचा सहवास जास्त येत गेला तसे हळूहळू आम्हा

ततघाींच्या

स्वभावात

बदल

होत

गेला.

एकमेकाींना

"घरी गेलेच नाही. हॅ री, इतके ददवस मला वाटत होतीं,

समजून

मी तुला

घ्यायला सशकलो. सुरुवात झाली ती अथावत बाबापासून. एकदम

मदत करतेय."

आईच्या कामात व्जतका जमेल तेवढा हातभार लावायला लागला.

आवाजातल्या आगाऊ खोडकरपणाकडे ततने दल
व केलीं.
ु क्ष

बदललाच तो. घरात सतत आमच्या आसपास वावरायला लागला.

"ते तुमचीं कामच आहे . पैसे घेता ना शाळे कडून?" त्याच्या

एक ददवस तर त्याने आईला आश्चयावचा िक्काच ददला. आपण

"पैसे घेत असले तरी मला वाटायचीं, की एका अींि मल
ु ाचीं
भववतव्य मी घडवतेय. समाजसेवा करतेय."

दोघाींनीही शेतातच लक्ष घालू या असीं त्याने सुचवलीं. आईला
आश्चयावचा सुखद िक्का होता तो, पण ती सावि झाली."

"खरीं च आहे ते. पैशाचीं मी गमतीने म्हटलीं." हॅ रीने ररटाच्या

"बाबा ततच्या कामात ढवळाढवळ करे ल ही भीती. ततने बाबाला

"तेच तुला साींगायचीं आहे ." चालता चालता ररटाने हॅ रीला थाींबवलीं.

"सावि?" ररटा बुचकळ्यात पडली.

बोलण्याला पुष्ट्टी ददली.

मदतीसाठी घेतलीं होतीं ते त्याचा जीव रमावा म्हणन
ू , पण पण
ू व

त्याचे

दोन्ही

हात

हातात

घेतले.

त्याच्यासमोर

उभीं

राहून

वेळ तो येणार म्हटल्यावर ती काळजीत पडली. त्याला स्वत:चीं

त्याच्याकडे ती पाहत रादहली.

करे ल असीं ततला वाटत होतीं, त्यामळ
ु े ती तयार झाली नाही.

काहीतरी बोलू पाहतोय, हे बतघतल्यावर ततने त्याला थाींबवलीं.

तेच खरीं करायची सवय आहे . आईच्या कामात पण तो तसींच

"हॅ री, तू, तू... माझीं भववतव्य घडवतो आहे स. मी तुझीं नाही." तो

बाबा थोडे ददवस बसला होता हुपप होऊन. काही ददवसाींनी आईला
न ववचारताच लुडबुड करायला लागला. आईने स्वीकारलीं ते

मला बोलू दे . तुला साहाय्य करताना मला जे समािान समळतीं,
ती माझी खरी कमाई आहे . तूच मला मदत करतोयस. मी
माझ्या सींसाराकडे वेगळ्या दृष्ट्टीने पाहायला हवीं, हे तुझ्यामुळे

शेवटी आझण दहशोबाचीं काम त्याने अींगावर घेतलीं. त्या दोघाींच्या

मला कळलीं. आनींदी कसीं राहायचीं, हे मी तुझ्यामुळे सशकतेय.

मागूनमागून मी असायचो. आईबाबा बरोबर खरीं च मजा यायला
लागली.

माझ्या

त्याच्या लहानपणच्या गोष्ट्टी बाबा इतक्या खुलवून,

बह
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घरातलीं

वातावरण

बदलतींय.

आज तुझ्याशी बोलणीं

नोव्हें बर, २०२०

झाल्यावर

ते

अधिक

ठळकपणे

जाणवलीं

मला.

खरीं तर

घरच्या

कटकटीींपासून सुटका म्हणून मी समाजसेवा करून मन गुींतवायचीं
ठरवलीं होतीं, पण त्या कटकटीींना तोंड दे ऊन पररव्स्थतीत बदल कसा
घडवायचा

हे

तुझ्यामुळे

सशकले

तुझ्यासारख्या मुलाला मदत

करून

मी

हॅ री.

मला

वाटत

होतीं,

उजळती लक्ष ज्योती

- मंजजरी जोशी (डॅलस, टे क्सस)

दीपावली

मी उपकार करतेय. थोडीशी

ओळ!

सहानुभूती, बरीचशी दया माझ्या कृतीत होती, तनदान सुरुवातीला तरी.
जसजशी तुझी ओळख झाली तसीं हळूहळू माझीं मत बदलत गेलीं.

अशी

आरास

तुझ्यावर उपकार नाही केलेले. केले असशील तर ते तू माझ्यावर.

ददलीस,

आनींद

कसा

शोिायचा

हे

सशकवलींस,

समािान

ददलींस.

माझ्याकडून तल
ु ा जे समळतींय त्यापेक्षा क्रकत्ये क पटीने तू मला ददलीं
आहे स हॅ री. " हॅ रीने ततचे हात घ्ट िरले. ततच्या दोन्ही हातावर त्याने
आपले ओठ हलकेच टे कवले.

"तुमच्या घरातले ताणतणाव कमी झाले ना? झाले नसतील, तर
होतील. मी साींगतो ना." भरल्या डोळ्याींनी ती मान हलवत रादहली.

"तुम्ही मला जे साींधगतलींत तेच माझ्याबरोबर शाळाशाळाींमध्ये येऊन

साींगाल? माझ्यामुळे माझ्यासारख्या मुलाींच्या आयुष्ट्याला ददशा समळते.
तुमच्यामुळे तुमच्यासारख्या क्रकतीतरी सशक्षकाींना, पालकाींना नवी ददशा
समळे ल." हॅ रीने उत्सुकतेने ववचारलीं. ररटाला इतक्या पटकन त्याला
अशी काही कल्पना सुचली, याचींच कौतुक वाटलीं.
"हो.

आता

जवळजवळ

लागल्यापासून,

वर्षव

तुझ्याबरोबर

होईल

ना

तुझ्या

शाळे त

यायला

राहून." कटाक्षाने मदत शब्द ररटाने
टाळला. "तेव्हापासून हळूहळू नकळत पण खात्रीशीर बदल होत गेला
माझ्यात व त्यामुळे माझ्या घरीही." ररटा क्रकतीतरी वेळ बोलत रादहली,
घरातल्या बदलत गेलेल्या वातावरणाबद्दल त्याला साींगत रादहली.

"ग्रेट भेट ववथ हॅ पी हॅ री ॲड ग्रेट ररटा." असीं नाव दे ऊ आपल्या

कायवक्रमाला. ररटाचीं बोलणीं सींपायची वाटच बघत असल्यासारखा हॅ री
म्हणाला आझण दोघाींच्या नजरे त आनींदाचीं रोप रुजलीं.

सम्ट

ताऱ्याींची
आहे ?

लखलख

करायची

चींदेरी

दीपाींची

तनसगावलाही

हुक्की येते. रोज रात्री लाखो
माींडणाऱ्या तनसगावला काय अशक्य

सजावट

अशीच

नैसधगवक

रोर्षणाई

मी

किीतरी

अनुभवली...ती मनातून कशी पुसली जाईल?

सुमारे पस्तीस वर्षाांपूवीची गोष्ट्ट! मी त्या वेळी चार

ददवसाींचा रे क करायला भीमाशींकरला गेले होते. आमच्या

ग्रूपने तनसगावच्या साव्न्नध्यात तींबू ठोकून मुक्काम केला

होता. एके ददवशी आम्ही बरीच दरू असलेली एक दे वराई
पहायला गेलो होतो. दे वाच्या नावाने राखलेली आझण
त्यामुळे

जींगलतोडीपासून

बचावलेली

दहरवीगार

वनश्री

पाहून मन प्रसन्न झालीं. पण ददवसभर चाींगलीच
पायपीट झाली होती. परतताना अींिार पडला होता.
रस्त्यावर धचटपाखरूही नव्हतीं. बॅटरीच्या प्रकाशात पाय

ओढत आम्ही मुक्कामाच्या ददशेने चालत होतो. आझण
अचानक

समोर

लुकलुकण्याने

ते

उजळून

झाड

आलीं!

तनघालेलीं!

हजारो
जणू

काजव्याींच्या

आकाशातल्या

साऱ्या तारका झाडावर घडीभर ववसावल्या होत्या. एखाद्या
पींचताराींक्रकत

हॉटे लमिल्या

प्रचींड

झींुबराहूनही ते

झाड

दे खणीं ददसत होतीं. आम्ही दे हभान हरपन
ू ते दृश्य पहात
रादहलो, ददवसभराचा थकवाही एकदम पळाला.
तनसगावच्या

रोर्षणाईचीं

ते

दृश्य

आज

इतक्या

वर्षाांनींतरही मनात ताजीं आहे . त्यानींतर काही वर्षाांनी

***

न्यूयॉकवच्या

थींडीत

२५

डडसेंबरच्या

रात्री

रॉकिेलर

टॉवरसमोरचा हजारो ददव्याींनी सजवलेला प्रचींड झिसमस

प्रसाद प्रकाशन आणण प्रसाद माभसक



अमावस्येच्या

हा खास सण! पण किीकिी

जाता जाता ववचार करत होते आझण एकदम लक्षात आलीं, की मी

मात्र खूप काही पाहत असतोस. तू मला मदत केलीस. वेगळी दृष्ट्टी

ददव्याींची

अींिारात आशेचे दीप उजळणारा

माझ्यातही बदल होत गेला. आज तू जे साींधगतलींस त्याचाच मी घरी

सगळीं काही असूनही माझ्याकडे काहीच नव्हतीं आझण दृष्ट्टी नसूनही तू

म्हणजे

७३ वर्षाांची दीघव परीं परा असलेले ‘भारतीय सींस्कृतीची नव्याने ओळख’

हे सूत्र िरून कायव करणारे प्रसाद प्रकाशन व माससक. वेद, उपतनर्षदे ,
सींस्कृत वाङ्मय, यासारखी क्रकतीतरी प्रकाशने मूळ सींस्कृतसह व

री पादहला, त्या मानवतनसमवत कलाकृतीचीं कौतुकही केलीं.
पण भीमाशींकरचीं ते तेजाळलेलीं झाड मनातून किीच
पुसलीं गेलीं नाही.

ददवे तेच पण गणपतीची आरास दरवर्षी वेगळी

सोपया मराठीत अनेक योजनाींद्वारे उपलब्ि

असते.

दे णारा यींदाचा ददवाळी अींक.

कलाववष्ट्कार माझ्या मनात अजूनही ताजा आहे . आमच्या

 काश्मीरमिील अनेक अज्ञात ववर्षयाींची सखोल व सववस्तर मादहती
 ददवाळी अींक नोंदणीसाठी कृपया खालील ईमेलवर सींपकव सािा.
overseasprasadprakashan@gmail.com
(छापील अींक $7, ई-अींक $3) Visit us: www.prasadprakashan.com
WhatsApp: +918446037890, Telephone:- +91 020 – 24471437
Facebook: https://www.facebook.com/prasadprakashan1947
YouTube: https://youtube.com/channel/UCyyg25qVBJhC-PX25ZcsJXg
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तसींच

काजव्याींचीं

या

असतीं.

तनसगावतल्या

त्याींनी

ददव्याींचीं,

दाखवलेला

म्हणजे

आणखी

एक

अगदी जवळच्या नात्यातलीं लग्न होतीं, म्हणून जून
मदहन्यात मी रत्नाधगरीला गेले होते. लग्नाच्या ददवशी

तर सकाळपासूनच पावसाने जोर िरला होता. पण तरीही
त्याच ददवशी सींध्याकाळी समळे ल त्या एसटी बसने मी
पुण्याला यायला तनघाले, कारण माझी सु्टी सींपली होती.

नोव्हें बर, २०२०

बस कोल्हापूरमागे जाणार होती. पण साखरपयाला गाडी आली

बसमिल्या

आहे , तेव्हा गाडी साखरपा स्टँ डवर जाईल.’ झालीं! प्रवाशाींनी

शेकडो

सीटवर

मागे

डोकीं

टे कलीं.

थोडया

वेळाने

डोळे

क्रकलक्रकले करून पादहलीं, तर काय! बसचीं जुनाट छत न ददसता

आझण ड्रायव्हरने जाहीर केलीं, ‘पुढे अींबा घाटात दरड कोसळली

प्रकाशमय

दठपके चमकताना ददसले. क्षणभर

वाटलीं,

वाऱ्याने बसचीं छत उडून जाऊन आकाशातले तारे च ददसत आहे त.

त्यावर कावकाव सुरू केली! ‘पुढे दरड कोसळली आहे हे तुम्हाला

पण मग जरा तनरखून पादहलीं, तर छतच झगमगत होतीं. नेहमी

इथे कसीं कळलीं? (त्या काळात मोबाईल िोन माहीतही नव्हते.)

जींगलात चमकणारे शेकडो काजवे पावसाच्या माऱ्यामुळे बसच्या

पावसात घाटामध्ये गाडी न्यायला नको म्हणून सबब साींगत

आश्रयाला आले होते. एखाद्या झोपडीत रत्नाींची थैली ररती करावी

आहात. ते काही नाही, पुढे चला...’ वगैरे वगैरे. शेवटी हो-नाही

आझण त्याींच्या तेजाने ती झोपडी उजळून तनघावी, तसीं ते दृश्य

करता आमची बस घाटात सशरली. जेमतेम दोन-तीन वळणीं

वाटलीं मला!

गेल्यावर समोर दरड कोसळून पूणव रस्ता बींद झालेला ददसला.

अशी ही ‘लक्ष लक्ष ज्योतीींची आरास’ शब्दात वणवन करणीं

ड्रायव्हर म्हणाला, ‘आता बसा इथेच रात्रभर! एवढ्या अरुीं द

िार अवघड आहे . मी ती प्रत्यक्ष अनभ
ु वली आझण मग मनाच्या

रस्त्यावर, पावसात आझण अींिारात बस मागे वळणार नाही.’

अल्बममध्ये जतन करून ठे वली. मध्यींतरी ‘क्यार काळजात

(नींतर ड्रायव्हर कुणाशीतरी बोलताना मी ऐकलीं, ‘अहो, पींिरावीस समतनटात समोरून एकही वाहन आलीं नाही, तेव्हाच मी

घस
ु ली’ या नाटकाचीं धचत्रपट रुपाींतर पादहलीं. या धचत्रपटातलीं

‘मनमींददरा...’ हे गाणीं आठवतीं? शींकर महादे वन याींनी काय मस्त

ओळखलीं की घाटात काहीतरी गडबड आहे .’ एसटीचे ड्रायव्हर

गायलीं आहे ! पण गाण्याइतकींच त्या गाण्याचीं दृश्य मला िार

भलतेच हुशार!)
शेवटी ‘आसलया भोगासी असावे सादर’ म्हणून घाटातल्या

आवडलीं. त्या दृश्यात सुराींनी आकवर्षवत झालेले असींख्य काजवे
पादहले आझण माझ्या मनातला अल्बम हळूच उघडला.

त्या सम्ट काळोखात पावसाचा ताशा ऐकत मी डोळे समटून

***

कोरोनामहदा नी

ऐकािे ते निलच

धचत्रकला: डॉ स्िाती जोशी (बॉस्टन)

- भशरीश कीताने (एमडी) (ऑरलँ डो, फ़्लोररडा)

पव
ू ी एका माससकात ऐकावे ते नवलच अशा

सदराखाली काही सुरस व चमत्काररक गोष्ट्टी
प्रकासशत व्हायच्या. अथावत त्याला बरीच वर्षे
झाली आझण पूवी जे सुरस वाटत असे ते
कदाधचत आता वाटत नाही भारतभेटीत मला

सुरस आझण जरा नवल वाटलेले यापूवी मी सलदहले. मग माझ्याच लक्षात
आले, की अमेररका भी कूच कम नही है !

अथावत अमेररकेतल्या काही गोष्ट्टी वैयव्क्तक स्वातींत्र्याच्या नावाखाली

असतात,

आझण

काही

भाींडवलशाहीचा

मागव

अवलींबल्यामुळे

असतात.

त्याबाबतीत अनेक वर्षे अमेररकेत रादहल्यामुळे आपल्या सींवेदना थोडया

बधिर झाल्या आहे त आझण त्यामुळे अशा गोष्ट्टी चटकन लक्षात आल्या
नाही, तरी आठवल्यास अशी अनेक उदाहरणे वाचकाींनाही आढळतील.

खूप वर्षाांपूवी बऱ्याच कींपन्याींनी अींमली पदाथव/ड्रग घेतले आहे का

याची तपासणी (“random drug testing”) सुरू केली. होम डीपो हे
कालीरूवपणीच जणु, दग
ा ायि
ु म
ु िाररणी
आरोग्यसेिाव्रती, कोरोनामहदा नी !

- ववनता कुलकणी

ब.ृ म. मंडळ यू ट्युब विभाग
कथा: द ग्रीन बल
ु : गायत्री गद्रे - अभभिाचन:

यट्
ू यब
ु भलंक: https://youtu.be/x-fbZVn4jiQ

कथा: उजळती लक्ष ज्योती: मंजजरी जोशी- अभभिाचन:
यूट्युब भलंक: https://youtu.be/kvcy4kq_m10
बह
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त्यातलेच एक. म्हणजे कुठल्याही होम डीपोत काम करणाऱ्याला केव्हाही
अशा तपासणीसाठी लघवी दे ण्यास साींगता येते. मग एका 'हुशार' माणसाने

अींमलीपदाथावववना लघवी ("drug free urine") ववकायला सुरुवात केली.
म्हणजे

जर

कुणाला लघवीचा नमन
ु ा तपासण्यासाठी साींधगतले, तर
बाथरूममध्ये बहाणा करून, आिीच ववकत घेतलेली झखशात असलेली drug
free urine जरा गरम करून द्यायची. (गरम करण्याचे कारण जर त्या

मत्र
ू ाचे तापमान कमी आले तर समस्या व्हायला नको, कारण नक
ु त्याच

ददलेल्या लघवीचे तापमान शरीराच्या तापमानाएवढे असते.) या माणसाचा
दावा असा, की अशा प्रकारची टे स्ट घेणे आमच्या वैयव्क्तक स्वातींत्र्यावर
घाला. त्यासाठी मी दे शभक्तीने प्रेररत होऊन हा उद्योग सुरू केला आहे ...

२३

नोव्हें बर, २०२०

अथावत समळणारा पैसा तो लोककल्याणाथव दान करणार नव्हता.

इन्सेसमनेशनने झाले', असे म्हणून जबाबदारी टाळू शकेल. पण मग

पूवी भारतातून आलेल्या दीं तवैद्याींना परीक्षा ददल्या, की मग

पुढच्या कोटावत तो तनणवय बदलण्यात आला.

प्रॅव्क्टस करायला परवानगी समळायची. पण आता दोन/तीन वर्षे

अशीच अजून दोन उदाहरणे, एक आमच्या इथली तर दस
ु री

परत सशकायला लागते. मग परीक्षा दे णे आले, भारतात बी.डी एस.

युटाह मिली. दोन्ही गोष्ट्टीत तसे बरे च साम्य आहे . लग्नानींतर तीन

'दात'

उपचारामध्ये कीमोथेरपी ददल्यामुळे स्पमव काऊींट कमी होण्याची

झालेले असले तरी! त्या परीक्षाींना त्याींना स्वत:च्या खचावने बरोबर
आणायला लागत.

आता अमेररकेत सशकायला

वर्षावत नवऱ्याला ककवरोग झाला.

नवीन

आलेल्या मुलाींना असे दात कुठून समळणार? (स्वत:चे दात पiडणे हा

शक्यता असते. ती समस्या टाळण्यासाठी नवऱ्याने बँकेत स्पमव

एक उपाय आहे खरा!) मग एका महाभागाने असे दात पुरवायचा

वप्रझवव केले. नवरा गेल्यावर दोन वर्षावत बायकोने त्या स्पमवचा वापर

उद्योग सुरू केला. माझ्या एका समत्राच्या मुलाने आझण त्याच्या

केला आझण गरोदर झाली. मूल जन्माला आल्यावर त्या बायकाींनी

समत्राींनी असे दात बरे च पैसे दे ऊन घेतले! आलेल्या दातातले अनेक

(दोन तनरतनराळ्या राज्यातल्या दोन वेगळ्या केसेस)

दात तुटलेले तनघाले. मग ते परत करण्यासाठी आझण पैसे परत
मागायला गेल्यावर,

ह्या

"उद्योगपतीींचा"

द:ु खाची गोष्ट्ट म्हणजे हा एक भारतीयच होता.

बऱ्याच वेळा ककवरोगाच्या

सोशल

सेक्युररटी कडे ‘वडडलाींच्या मत्ृ यूनींतर समळणाऱ्या बेतनिीट’साठी अजव

पत्ता लागला नाही.

केला. सोशल सेक्यरु रटीने तो िेटाळला. त्याींचे म्हणणे असे, की

‘मॅव्जक

वडडलाींच्या मत्ृ यन
ू ींतर गभविारणा 'झालेल्या मल
ु ाचा, वडडलाींच्या
बेतनक्रिट वर हक्क नाही. त्या बायकाींचे म्हणणे, काहीही झाले तरी

थाींबायला लागते. मग येवढा वेळ गेल्यावर सवव शो पाहता येत नाही.

'हक्क' आहे ! सुप्रीम कोटावने सोशल सेक्युररटीच्या बाजूने तनकाल

असलकडे

काही वर्षाांपूवी एक बातमी

ऐकली.

क्रकीं ग्डम’मध्ये बऱ्याचशा ‘शोज’ना गदी असते. काहीवेळा एक तास

ही त्याींच वडडलाींची मल
ु े आझण त्याींचा वडडलाींच्या सोशल सेक्यरु रटीत

पण अमेररकेत ‘व्हीलचेअर'मध्ये असलेल्याींना सहानुभूतीने लोक

ददला.

पुढे जाऊ दे तात. त्यामुळे अशा लोकाींचा वेळ वाया जात नाही. मग

कारण वडडलाींमुळे जी रक्कम मुलाींना समळते त्याला

‘सव्हावयव्हर बेनेक्रिट’ म्हणतात. जर वडडलाींच्या मत्ृ यूच्या वेळी मूल

एका अमेररकन कींपनीने अशा (ददव्याींग) लोकाींना बरे च पैसे घेऊन

जन्मालाच आले नसेल तर हा िायद्याचा तनयम त्याला लागू पडत

व्हीलचेअर 'भाडयाने' पुरवायचा िींदा सुरू केला. चटचट पहा आझण

नाही. (जर िदटव लायझ ओव्हम फ्रीझ करून ठे वला असता तर? असा

वेळ वाचवा, पैशाच्या मोबदल्यात तुम्हाला राींगेत उभे राहायला नको

प्रश्न माझ्या मनात आला. कारण मूल जन्माला केव्हा आले असे

अशी जादहरात केली. अथावत बातमीदाराींना पत्ता लागल्यावर त्या

समजायचे, ह्याला कायद्याचे काय उत्तर आहे , हे मला माहीत नाही.)

कींपनीने आम्ही असे करतो, हे नाकारले.

ह्या दोन कोटव केसेस वरून, एक गोष्ट्ट आठवली.

नवीन तींत्रज्ञान, नवे शोि ह्याींच्यामुळे आपल्या जीवनात नवीन

सुप्रीम

कोटावतली केस. (मला वाटते की ववक्रमाददत्य आझण वेताळ मिल्या

समस्या येणार, हे जरी गदृ हत िरले तरी पुढील उदाहरणे म्हणजे ह्या

ववक्रमाददत्याची अशा प्रश्नाींना उत्तर दे ताना जरुरी आहे .) अमेररकेत

गोष्ट्टीींचा अततरे क.

आझण अनेक दे शात नव्या शोिाींची पेटींट घेतात. अशा पेटींटना

कॅन्सस मिल्या एका माणसाने एक जादहरात वाचली आझण

काळाचे बींिन असते. अथावत नव्या और्षिाींना हा तनयम लागू पडतो.

त्याला उत्तर ददले. दोन "एकत्र राहणाऱ्या" बायकाींना (त्याींचे लग्न

त्यामुळे दस
ु ऱ्या कींपनीला हे और्षि तयार करता येत नाही. ववचार

झाले होते का, ते माहीत नाही) स्वतःचे एक मूल हवे होते. त्यामुळे

करा, अमेररकेत ववकली जाणारी १८ टक्के और्षिे ‘ब्रँड नेम’ची

त्याींना एक ‘स्पमव डोनर’ हवा होता. त्यासाठी त्याींनी जादहरात ददली

असतात, पण ७३टक्के खचव ब्रँड नेम और्षिाींवर होतो. मग अशा

होती. हा तयार झाला. त्या बायकाींनी कागदोपत्री करार केला होता.

कींपन्या दस
ु ऱ्या कींपनीला और्षि तयार न करण्यासाठी पैसे दे तात.

त्यानस
ु ार, ह्याला त्या मल
ु ाींवर 'हक्क' साींगता येणार नाही, आझण

त्याच बरोबर त्या मल
ु ाची जबाबदारी पण ह्याच्यावर नाही’ हे पण

म्हणजे ‘ब्रँड नेम’चेच और्षि ववकून जास्त पैसे बनववता येतात.
सॅलवे नावाची कींपनी ‘टे स्टास्टे रोन’चे जेल बनवायची. ॲव्क्टव्व्हस

जन्माला आले. मग त्या बायकाींचे एकमेकाींशी पटे ना. आझण त्या

(पेटींट सींपल्यावर अशी परवानगी एखाद्याच कींपनीला समळते.) पण

त्यात स्पष्ट्ट केले होते. ‘स्पमव डोनेशन’ झाले. त्यातन
ू एक मल
ू
एकमेकाींपासून वेगळ्या झाल्या.

कींपनीला ते जेल व्यापक प्रमाणात करायची परवानगी समळाली.

मग त्या मुलाला साींभाळायची

मग पदहल्या कींपनीने दस
ु ऱ्या कींपनीला ते न बनवण्यासाठी पैसे ददले.

जबाबदारी त्यातल्या आईवर पडली. अथावत ह्या दे शातल्या इतर

ही केस कोटावत गेली. पेटींट सींपायच्या आिी दस
ु री कींपनी आपला

अनेक एक्या बायकाींप्रमाणे ततने कॅन्सस स्टे ट’ची मदत माधगतली.

'हक्क'

सरकारने पैसे तर ददले. पण मग मुलाच्या बापाचा शोि केला. मग

अथावत अशावेळी इतर

कींपन्याींकडे आकडेवारी मादहती नसल्याने त्याींना ते और्षि बनववता

ह्याचे नाव कळताच, ह्याच्यावर खटला भरला. कारण ततने "हाच

येत नाही. त्या काळात ’ब्रँड नेम’ और्षिाला िारशी स्पिाव नसते.

मुलाचा बाप" म्हणून ह्याच्याकडे बोट दाखववले. मग अथावतच

पण मग ते दस
ु ऱ्या कींपनीला और्षि न बनववण्यासाठी पैसे दे तात.

सरकारने त्याच्यावर पैसे परत समळववण्यासाठी केस केली. प्रथम

आता ग्राहकाींना ’ब्रँड नेम’चे और्षि ववकत घेण्यावाचून दस
ु रे गत्यींतर

कोटावने तनणवय ददला, की हे स्पमव डोनेशन डॉक्टराींच्या हजेरीत न

नसते. म्हणजे दस
ु री कींपनी और्षि न बनववता पैसे कमावते.

केल्याने ह्या बापावर त्या मुलाची जबाबदारी आहे . कारण उद्या

आझण

कोणीही आम्ही सेक्स केला नाही आझण मूल आदटव क्रिसशयल
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
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साींगून असे और्षि बनवू शकते.

पदहली

कींपनी त्याींना

काही

स्पिाव

नसल्यामुळे

पैसे

कमावते. िेडरल रे ड कसमशन (FTC) चे म्हणणे असे, की ह्या

२४

नोव्हें बर, २०२०

व्यवस्थेमळ
ु े ग्राहकाींचे नुकसान होते. तर पेटींट घेणाऱ्या कींपनीचे

कारणही चालते. अशा गोष्ट्टीींमुळे अमेररकेत प्रायव्हसी केसेसमध्ये

आम्ही

गेल्या काही वर्षावत झालेल्या दोन केसेस मला अचींत्रबत करतात.

कोटव कसा तनणवय दे ईल, याववर्षयी मला नेहमीच नवल वाटते.

म्हणणे, की आमच्या पेटींटचा काळ तर तम्
ु ही वाढवत नाही, मग
काहीही

करू,

तम
ु चे

(का

तम
ु च्या

बापाचे)

काय

पदहली केस होती एका ड्रग-डीलरची. पोसलसाींनी त्याच्या

जाते. ‘एिटीसी’चे म्हणणे, की लोकाींना और्षिासाठी जास्त पैसे

द्यावे लागणार. हे चाींगले नाही. व्जल्हा-न्यायालयाने ‘एिटीसी’ची

गाडीवर 'bug' म्हणजे ‘रॅ क्रकीं ग यींत्रणा’ बसवली. मग त्याच्या

सवोच्च न्यायालयाने ‘एिटीसी’च्या बाजूने तनणवय ददला.

त्याच्यावर केस केली. मग ती केस कोटावत गेली. सवोच्य

हालचालीींबद्दल

केस िेटाळली आझण खालच्या कोटावने पण दाद ददली नाही पण

हालचाली, आझण तो कोठे

असली तर गभवपात करतात. व्यव्क्तस्वातींत्र्याला काही महत्त्व
जनतेच्या

दहताच्या

दृष्ट्टीने

िोनवरून

क्रकीं वा

कोणालाही समळू शकते.

करताना कारण दाखवताना 'गभवतनरोिक कुचकामी होतीं’ हे

ददवा एक दे व्हाऱ्यात

अशा कातर क्षणाींत

ज्योत जुळे केंव्हा याींची

तुझा शब्द प्रकाशाच्या

बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

सख्यापरी येतो

वाटे वर नेतो ॥६॥

ददवा एक तुळशीपाशी

तुझ्या वलयात सारे

व्स्नग्ि तुझी सय माझ्या

सूय-व शशी-नक्षत्राींचे

उजळतो रात

ववश्व उजळले

जागवी ऊरात ॥२॥

ददवे पाजळले ॥७॥

ददवा कोणी सोडीयला

तरी का न दृष्ट्टी येई

पोचवी सींदेश जणू

व्जथे ततथे मींददरात

उीं च आभाळात

तुझे रूप खास

तुझा वायुदत
ू ॥३॥

ददव्याींची आरास ॥८॥

ददव्यावरी झेप घे ई

ददवा एक धचत्तामध्ये

ओढ उजेडाची खेचे

दे वा, तुझ्यामाझ्यामिे

किी साींजता सभोती

मीच ददवा, मीच वात

सावलीस काळोखाच्या

दे वा तुझीमाझी आज

क्रकतीदा हे मन

पेटवून दे रे

अींिारले तन

अींतर ना उरे ॥९॥

॥४॥

सेल

िोनमिून

समळणाऱ्या

***

- रोहित काळे (ग्रीनव्व्हल, साऊथ कॅरोलायना)

- अननता म. कांत (सॅन होसे, कॅसलिोतनवया)

॥१॥

आली.

दे जीिनाला अथा

हदिाळी

सरत येई वात

समळवण्यात

गेला इ. मादहती त्याच्या सेल

मादहतीला ‘प्रायव्हसी’ तनयम लागू नव्हते, कारण ती मादहती

नैततकतेच्या दृष्ट्टीने जास्त मह्त्त्वाची आहे , पण मग गभवपात

एक अींतरात

त्याींनी

केसमध्ये नायािीशाींनी तनराळा तनणवय ददला. त्यामिे आरोपीच्या

मुलगी आहे , हे साींगायला बींदी आहे , कारण बरे च लोक मुलगी
गोष्ट्ट

त्यानुसार

समळवलेली नसल्याने त्याला सोडून द्यावे. पण अशा दस
ु ऱ्या

गरोदर बाईची अल्रासाऊींड तपासणी केल्यानींतर मुलगा आहे का

ही

समळाली,

‘प्रायव्हसीवर’ गदा आणून समळवली असल्यामुळे, कायदे शीररीत्या

भारतात मात्र सामुदातयक दहताला प्रािान्य दे ण्यात येते. भारतात

कारण,

मादहती

न्यायालयाने तनणवय ददला, की ही मादहती त्या ड्रग डीलरच्या

वैयव्क्तक स्वातींत्र्यास अमेररकेत िार महत्त्व दे ण्यात येते.

नाही.

जी

उदासतो जीव

तूच रे झळाळी

स्वत:चीच कीव ॥५॥

आगळी ददवाळी ॥१०॥
***

२५

राहशील स्मरणात कुणाच्या
तर त्या मरणाचीं साथवक आहे ,
ववसरत असतील व्जतेपणी
तर हे जगणींही तनरथवक आहे
साजरी होते का आज्या,पणज्याींची
पुण्यततथी वा जयींती,
हारभरल्या िोटोंनी तू पण
मग भरवायच्या का सभींती?
साींग, तुझ्यात अन झुरळात
तसा िरक तो काय?
रें गाळते तेही जसमनीवर
िरिटत आपले पाय
जन्मावा छत्रपती घरात इतराींच्या
अन सेवेचाही घ्यावा त्याींनीच वसा
नाही वाटत एकदा तरी की,
स्वकतवत्ृ वाचा उमटावा ठसा ?
हो, रामकृष्ट्णही आले गेले
पण जग तयाींना पुजू लागले
आपपलपोटाची गाथा तुझी
जसमनीमध्ये बुजू लागले
सींसाराचा ओढत गाडा
जीवन सींपुन जाईल व्यथव
हो जागा, सोड स्वाथव,
दे जीवनाला जरा अथव !
***
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ऑस्रे भलयाच्या अंतरं गात – उलरू
ु

असणारा
ही

ऑस्रे सलयाची सींस्कृती म्हटलीं, की

ववमानाने

जागा!

उलुरूचे

त्रब्रदटशाींनी

ठे वलेले

नाव

आयसव

रॉक!

इथे पयवटकाींची सींख्या खूप वाढली आहे . चार लाखाच्या वर लोक

ततथे आले. त्याींनी उभारलेली ही शहरे

आलीं आहे . हॉटे ल्स आहे त सशवाय इमू वॉक अपाटव में्स हा

ऑस्रे सलयामिे

छोटा बाजार, ग्रोसरीचे दक
ु ान. अपाटव मेंट- २-३-४ बेडरूम सलव्व्हीं ग

आहे त.

ती

सगळी

दठकाणीं

पण

त्यापव
ू ी

खप
ू

इथे येऊन गेले आहे त. म्हणून या वाळवींटाला ररसॉटव चीं स्वरूप

वसलेल्या

होमस्टे डच्या अपाटव मेंटसारखा मोठा कॉम्पलेक्स आहे . यातच एक

अगोदर

नागररकाींच्या सींद
ु र सींस्कृतीचीं दशवन आमच्या भेटीत झाले.

आदद-

रूम व क्रकचन, डायतनींग रूम अशी प्रशस्त आहे त. एअरपोटव वरून

येऊन आमच्या अपाटव मेंटमध्ये आम्ही सामान टाकलीं. तात्पुरती

सन १६०६ मध्ये पदहला यरु ोवपयन (डच) ऑस्रे सलयाला

ग्रोसरी आणून जेवणीं उरकून ववश्राींती घेतली. सींध्याकाळी ततथून
मैलावर असणारे “क्रिल्ड ऑि लाई्स” पहायला गेलो.

पोहोचला, १७८८ मध्ये त्रब्रदटशाींनी ततथे पाऊल ठे वलीं. त्याआिी

आक्रफ्रकेतून ७० हजार वर्षाांपव
ू ी तनघालेले जे लोक सािारण ४०
आसशयामागे

मेलबनववरून

“world heritage” (जागततक वारसा) मध्ये समावेश केल्यापासून

डोळ्यापढ
ु े

आहे तच. सम
ु ारे ४०० वर्षाांपव
ू ी यरु ोवपयन

हजार

आम्ही

प्रेक्षणीय

येत.े

५०

पहाण्यासाठी

१९८७मध्ये युनेस्कोने उलुरू आझण काटाज्यूटा पववतराींगा याींचा

ससडने, मेलबनव अशा मोठ्या शहरातन
ू

ते

दगड

आम्ही आयसव रॉकला गेलो. ऑस्रे सलयाच्या मध्यभागी असणारी

- नीभलमा कुलकणी (रे स्टन, व्हव्जवतनया)

ददसणारी पाश्चात्य सींस्कृती

उलुरू येथील साींस्कृततक आझण भौगोसलक महत्त्व

Field of Lights: उलुरूच्या ह्या मानवतनसमवत चमत्कारासारखा

वर्षाांपव
ू ी

(भारतमागे)

ऑस्रे सलयात आले ते पदहले

स्थातनक लोक, असीं नॅशनल
व्जओग्राक्रिकचे मत आहे .
हजार

जगातले

वर्षाांपव
ू ीचे
पदहले

हे

७०

लोक

सस
ु ींस्कृत

नागररक समजले जातात.
टे स्मातनया

बेटावर

ऑस्रे सलयाच्या पव्श्चम

आझण

क्रकनाऱ्यावर त्याींच्या वसाहती
आहे त. तसेच ऑस्रे सलयाच्या

मध्यभागी, ससडनेपासून २८४२

क्रकलोमीटर अींतरावर उलुरू, व
काटाज्यूटा नावाचे गाव आहे ,
ततथेही

या

लोकाींची

वस्ती

आहे त.

त्या

आहे . त्याींच्या जवळजवळ २५०
बोली-भार्षा
जमातीला

अनींगु

म्हणतात.

अनींगुचा उच्चार ‘अनींग’ असा करतात. उलुरू येथे वाळवींटात

चमत्कार जगात कुठे ही नाही. बसमिून उतरून आम्ही काही
िलाांग चालत गेलो आझण डोळ्यावर ववश्वास बसत नव्हता,

सािारण सहा मैल पररघाचा मोठा लाल एकसुरी दगड (टे कडी
म्हणता येईल एव्हढा मोठा) आहे . या दगडाच्या एका कपारीत

इतकीं सुींदर दृश्य! ४९ हजार स्क्वेअर मीटर जसमनीवर व्जकडे

रहाणारे सापाचे जोडपे म्हणजे आजीव प्राण्याींची सुरुवात असीं

पहावे ततकडे रीं गीबेरींगी ददव्याींची राींगोळी! सािारण दीड दोन िूट

अनींग लोक मानतात. “अनींग” आझण “साप” – दोन शब्द एकत्र

उीं च अशा दाींडयावर बसवलेले हे रीं गीत ददवे शेतातून ददव्याचे

ऐकल्यावर मला “अनींत” शेर्षशायी ववष्ट्णूचा नाग – आपल्या

पीक आल्यासारखे वाटत होते. अनींग लोक दठपक्याींदठपक्याींची

सींस्कृतीप्रमाणे पदहला असा – तोच आठवू लागला. अनींग हा

राींगोळी असावी अशी सगळी धचत्रे काढतात. त्या राींगोळ्याींची

“अनींत”चा अपभ्रींश तर नसेल? असा ववचार मनात चमकून
गेला. अनींग लोक हे आक्रफ्रकेतून येण्याआिी भारतात थाींबले

आठवण व्हावी असे ददवे! एक-दोन समतनटाींनी एकेका ददव्याींच्या
समुहाचे रीं ग

होते, हे देखील मनात होतेच.
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
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२६

बदलतात

आझण

कॅसलडोस्कोपमिून

पहावे तसे

नोव्हें बर, २०२०

पन्
ु हा

दस
ु रे च

डडझाईन

समोर

येत.े

नयनरम्य

राींगोळ्याींवरून नजर हलवू नये, असीं वाटतीं!
त्या

दृश्याची

मोदहनी

मनात पदहला प्रश्न

उतरल्यावर

अशा

आपल्या

त्या

म्हणून

चुकुताा आणण चुकुतीजा
चक
व ाींनी घालून ददलेले तनयम – ही
ु ु तीजा म्हणजे पूवज
जागा आपल्या पूवज
व ाींची आहे असे मानून त्याींनी घालून ददलेल्या

म्हणजे सूयव-उजाव आहे . भरपूर जागा, भरपूर ऊजाव वापरून इथे

तनयमाींची यादी! ते तनसगावला मान दे त होते. वन्य प्राणी,

ददवे लावायचे, असीं त्याच्या मनात आले. २००४ मध्ये सींपूणव
काही

कुठल्याही प्रकारचे जलाशय अगदी डबके असले तरी त्याची नीट
काळजी घ्यायला पादहजे. तसेच सवव झाडाींचा आदर करावा. काही

स्टे म

(ददव्याींसाठी लागणाऱ्या सािारण दोन िूट उीं चीच्या दाींडया)

व

ववसशष्ट्ट झाडाींमध्ये दै वी शक्ती असते, ती तोडू नये, त्यावर चढू

ददवे तयार केले. त्यानींतर १० तींत्रज्ञ व १५ स्वयींसेवक घेऊन

नये. (मी वपींपळ आहे की काय बघायला लागले.) आझण उलुरू हा

त्याने हा प्रकल्प सुरू केला. ठराववक अींतरावर सोलर पॅनेल उभे

पववत्र दगड - त्याचा मान राखायचा म्हणून चढण्याला बींदी केली

करून सोलर एनजी गोळा करायची आझण त्याभोवती एकेक

आहे .

ददव्याींचा समूह ववसशष्ट्ट आकारात लावायचा.

मजल दरमजल करत ददव्याींच्या समुहाींची सींख्या वाढत

दहींद ू िमावच्या जवळ जाणारी गोष्ट्ट – हे सगळीं जग, मनुष्ट्य जात
तनमावण होण्यापूवी पर्थ
ृ वीवर काय होतीं? तर एक दै वी शक्ती

शेत – क्रिल्ड ऑि लाई्स- एक प्रेक्षणीय स्थळ झाले. ब्रूस मन्रो
म्हणतो, “या शेतातून प्रत्येक वेळी प्रेक्षकाींना प्रेमाचा, आशेचा

होती. ततचे नाव चुकुताव. (जगकताव-याचा हा अपभ्रींश का? म्हणजे

क्रकरण समळतो, असीं ददसल्यावर आमचा उत्साह वाढत गेला.

ब्रम्ह म्हणायचीं का?). चुकुतावचे व्जथे व्जथे अव्स्तत्व जाणवते,

जेवढे जास्त ददवे तेव्हढा जास्त प्रततसाद असीं एकातून एक

त्या जागेवर पाय ठे वण्याची परवानगी नसते. आपल्या िमावत

िुलत जाऊन हा प्रकल्प यशस्वी झाला. माणसाचेही असींच

सशव म्हणजे अींततम सत्य आझण सलींग म्हणजे त्याचीं अव्स्तत्व

३८०

जाणवतीं ती जागा. तसींच हे !

क्रकलोमीटर ऑव्पटक िायबर, तीन लाख एकूण घटक, आझण ५०
हजार ददवे! त्यापासून पहाणाऱ्याला समळणारा आनींद - अगझणत!

उलुरू पहाण्याआिीच हे सगळे वाचून मला या सींस्कृतीशी

जवळीक वाटायला लागली. आम्ही हा खडक पहायला गेलो

या प्रकल्पानींतर असे सौर ऊजेचे ऑग्यवतनक ददवे त्याने

त्याददवशी १०६ डडग्री तापमान होते. सकाळी

शहराींमिून अनेक दठकाणी वापरले. पण या शेतातला आनींद

वाळवींट! मिूनच बोरी बाभळी सारखी ददसणारी झुडुपे, सावलीचा

तनरामय वातावरण! वरती चाींदण्याींची राींगोळी आझण खाली ही

मागमूस नाही. आमच्या ररसॉटव पासून इतर हॉटे लमिील लोकाींना

ददव्याींची रीं गीत राींगोळी. एका सुींदर अववस्मरणीय अनुभवाने
उलुरूच्या

ररसॉटव च्या

आगळ्यावेगळ्या

पररसरात

आणखी

एक

रीपची

नवीन

सुरुवात
गोष्ट्ट

नऊ वाजताच

उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या. सगळीकडे शुष्ट्क लाल मातीचे

काही वेगळाच! वाळवींटाची तन:शब्द शाींतता, तनरभ्र आकाश,

आमची

चुकुतीजा वाचताना आपण चुकून आपलेच िमवग्रींथ

वाचत नाही ना, अशी मला शींका यायला लागली. आणखी एक

गेली. ररींगणाचा परीघ वाढत गेला आझण ५० हजार ददव्याींचे हे

असतीं. एकमेकाींच्या आिाराने आपण िुलत जातो”

त्रब्रदटश

तनयमाींची मादहती करून घ्यावी लागली.

मैल पसरलेल्या या लाल वाळवींटात मोकळी जागा, भरपरू उन्हे

त्याने

जातो.

जसमनीचे कायदे पळावे लागतात. म्हणून त्याींच्या सींस्कृतीची,

१९८४

होता. १९९२ साली तो आपल्या पत्नीसह उलरू
ु येथे आला. अनेक

वापरून

मानला

भाडेप्टीवर ददली आहे . पण जमीन अनींगाींची असल्याने त्याींच्या

ते १९९२ ऑस्रे सलयात ‘डडझाईन अँड लाईदटींग’ मध्ये काम करत

सामुग्री

पववत्र

जागा परत समळाली. आझण त्याींनी सरकारला परत ९९ वर्षावसाठी

साींगत होती - इथला खचव शून्य आहे . हे दस
ु रीं आश्चयव! ब्रस
ू

(सेंदद्रय)

अत्यींत

दगडावर पयवटक चढून जात. अनींग लोकाींना १९८५ मध्ये ही

येतो, रोज ४-५ तास जळणारे हे लाखो

ददवे, यावर क्रकती ववद्यत
ु - खचव होत असेल? तर ततथली गाईड

ऑग्यवतनक

खडक

राज्यकत्याांच्या कारक्रकदीच्या काळात त्याचीं पाववत्र्य िुडकावून या

जागरूक

मन्रो या कल्पक त्रब्रदटश कलाकाराचे हे स्वपन! ब्रस
ू मन्रो

हा

उचलत

झाली.

बस

तनघाली,

दहा/पींिरा

समतनटाींनी

त्या

वाळवींटात

मुद्दाम आणून ठे वल्यासारखा तो खडक ददसला, लालसुरूक!

कळली.

ऑस्रे सलया ववर्षुववत्त
ृ ाच्या दक्षक्षणेला असल्याने ततथे जसमनीत
जाणारे

पाणी

“anti-clockwise”

क्रिरतीं.

आम्ही

आक्रफ्रकेत

ववर्षुववत्त
ृ ावर गेलो असताना ततथले लोक पाण्याची बादली अगदी
दहा

िुटाच्या

अींतरावर

हलवून

ववर्षुववत्त
ृ ाच्या

दोन

बाजूला

पाण्याची ददशा कशी बदलते, याचे प्रात्यक्षक्षक दे त होते. पण

तेव्हा इतके स्पष्ट्टपणे ददसले नाही. इथे माकेटमध्ये सािारण
दहा-पींिरा िुटाच्या पररघाच्या टाक्यात मात्र ते स्पष्ट्ट ददसले.

दस
ु ऱ्या ददवशी सकाळी आम्ही मुख्य आकर्षवण- उलुरूचा

खडक पहायला गेलो. अनींगाींच्या भार्षेत उलुरू म्हणजे मोठी

गारगोटी. त्याींच्या दृष्ट्टीने जगाची सुरुवात झाली इथून झाली,
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

२७

नोव्हें बर, २०२०

सँडस्टोन’ची

११४२

िूट

उीं चीची

टे कडी.

पररघ

५.८

मैल.

विभलयम ररकेट्स सँक्च्युअरी: (अभयारण्य)

सकाळच्या उन्हात हा खडक गदव लाल रीं गात तळपतो. खडकाची

मेलबॉनव

पासून

३५

क्रकलोमीटर

अींतरावर

‘डाींडेनोंग’च्या

उीं ची तो दगड व्जतका जसमनीच्या वर आहे त्याच्या दपु पट खाली

पववतराींगा आहे त. त्यातल्या एका डोंगरावर ही तनसगवरम्य जागा

(waterhole) गाईडने दाखवले. अनींगाींच्या मते इथे राहणारे दोन

सींद
ु र आहे . हा भाग वसींतऋतत
ू िुलाींनी गच्च भरलेला असतो.

आहे असे साींगतात. खडकावर असणारे सप्र
ु ससध्द वॉटरहोल

आहे . दहरव्यागार जींगलातन
जाणारा वळणाचा रस्ता अततशय
ू

साप, ज्याींच्या पासन
ू जगात चर सष्ट्ृ टी तनमावण झाली त्याींची
नावे कुतनया आझण सलरु! ते या दठकाणी रहातात.

ततथे दहरव्या रानाींतन
ू , डोंगर चढून वर जाताींना एक टुमदार
छोटीं सीं गाव लागतीं. आणखी वर चढून गेल्यावर हे राखीव जींगल

दठपक्याींदठपक्याींनी काढलेली या दोन सापाींची धचत्रे कल्चर

आहे .

सेंटरमध्ये ठे वली आहे त.

ववसलयम ररके्स हा एक त्रब्रदटश घराण्यातील ऑस्रे सलयात

ततथून आम्ही उलुरूच्या कल्चर सेंटरमध्ये गेलो. ततथे मात्र

जन्मलेला आझण वाढलेला सशल्पकार होता. १९३५ मध्ये त्याने

िक्त एक क्रिल्म शो सुरू होता. काही अनींग लोक ततथे रीं गकाम

ववकत घेतली. आपल्या आईबरोबर अत्यींत साध्या पध्दतीने तो

डाींडेनोंगच्या एका डोंगरावर अनेक एकराची मोठी, जींगलाची जागा

तनराशा झाली. ततथे अनींगाींच्या खास रीं गकलेचे नमुने वगळता

माझी तनराशा झाली. इतक्या दरू ये ऊनही साींस्कृततक स्पशावचे

इथे रहात होता आझण मातीच्या सशल्पाकृती तयार करीत होता.
१९४९ च्या सुमाराला दठकदठकाणी जाऊन त्याने अनींग लोकाींच्या

युटाचे ब्रायसेस पाकव क्रकीं वा ससडोना इथले लाल दगडाींचे सौंदयव

सरणीची ववसलयमवर छाप पडली. आझण एका नव्या प्रकारच्या

करीत होते; पण त्याींच्याशी बोलायला प्रवाशाींना परवानगी नसते.

सहवासात बरीच वर्षव घालवली. त्याींच्या सींस्कृतीची, ववचार-

काहीच गवसलीं नव्हतीं. खरीं म्हणजे अमेररकेतील ग्रँड कॅतनयन,

वाटणार नाही. एक अततप्राचीन सींस्कृती म्हणून मला ही जागा

कलाकृतीींचा जन्म झाला. जगात कुठे ही नसावा असा प्रकार
म्हणजे, मातीची सशल्प त्याने एका ववसशष्ट्ट प्रकाराने इथल्या

या भागात हायक्रकीं ग, बलून राइडडींग व इतर अनेक

अनींग लोक तनसगावलाच दे व मानतात. त्याला “नुम्बकुला”

ज्याींनी पादहले आहे , त्याींना उलुरूच्या दगडाचे ववशेर्ष काही
आवडली.

‘िनव’च्या जींगलामध्ये झाडावर, दगडाींवर जडवलेली आहे त.

त्याींच्या खाद्यपदाथाांची ओळख, असे अिाव एक तासाचे कायवक्रम

म्हणतात. ‘मानव ही तनसगावची सवावत सुींदर कलाकृती आहे ,
तनसगव आपली आई आहे , तेव्हा ततचीं ऋण तुम्ही िेडायला

दाखवलेल्या

तनसगावचे हात सतत आपल्याला साींभाळत असतात ही भावना ते

कायवक्रम प्रवाशाींसाठी आहे त. अनींगाच्या प्रतततनिी बरोबर गपपा,

पादहजे. ततचा आदर करायला पादहजे ’ अशी त्याींची समजूत आहे .

हॉटे लने आयोव्जत केले होते. एअरकींडीशन्ड रुममध्ये टे बलावर
“रे ससपी”

कुठल्याही

हॉटे लमध्ये

बघता

आल्या

जपतात.

असत्या, त्यामुळे मला त्याचे महत्त्व वाटले नाही. याच भागात
काही मैलाींवर ‘काटाज्यूटा’च्या पववतराींगा आहे त. ३६ डोंगराींच्या या

या जींगलात काम करण्यापव
ू ी ववसलयमने अशा अथावची

असणारे

अनेक सशल्प केली. पण ‘म्यझु झयम ऑि अपलाईड आ्वस अँड

दहींडता येते, त्याींचे पदाथव खाऊन बघता येतात, अशी वणवने मी

घेतली नाहीत. अनींग लोकाींना “सुसींस्कृत” म्हणून ओळखण्याची

पववतराींगा

हायक्रकीं गसाठी

प्रससध्द

आहे त.

त्याजवळ

सायन्स’ यासशवाय ऑस्रे सलयाच्या कुठल्याही वस्तुसींगहाने ती

काटाज्यट
ू ा गाव - ततथे अनींग लोकाींबरोबर त्याींच्या गावातन
ू

त्रब्रदटशाींची तयारी नव्हती. १९६६ मध्ये आपली सशल्प घेऊन

वाचली होती. मी काटाज्यूटाला जाण्यासाठी उत्सुक होते. पण
काही वर्षाांपूवी त्या जमातीने त्याींची “प्रायव्हसी” जाते,

रीकेटस भारत व अमेररकेच्या दौऱ्यावर गेला. तनसगाववर प्रेम

म्हणून

करण्याचा सींदेश त्याला जगात पसरवायचा होता.

त्याींच्या गावातून प्रवाशाींनी दहींडायला बींदी घातली आहे . इतकी

ररकेटस भारतात काही वर्षे रादहला. अरत्रबींदो आश्रममध्ये

वर्षां टुररस्टसाठी ही मींडळी म्हणजे “प्रेक्षणीय वस्तू” होत्या.
काटाज्यूटाला जाऊन

त्याींच्या खेडयातून

राहून त्या व अनींगाींच्या सींस्कृतीतील साम्य त्याला भावलीं असावीं.
परत आल्यावर त्याच्या या राखीव जींगलात त्याचे कायव सुरू

िेरिटका मारायला

समळाला नाही, म्हणून माझी तनराशा झाली. पण म्युझझयमसारखे

झाले. मातीचे पुतळे करून एका ववसशष्ट्ट तींत्राने तो ततथल्या

आपल्या घरात कोणीही केव्हाही डोकावून बघावे हे , कोणाला

झाडाींमध्ये क्रकीं वा दगडावर कायमचे जडवू लागला. अशी एकूण
९२ सशल्प या सँकन्च्युअरीमध्ये आहे त. ररके्सच्या या

आवडेल? त्याींची मानससकता मी पूणप
व णे समजू शकते. पण जसे

आसमश लोकाींच्या गावात सींस्कृती दशवनासाठी काही घरे तयार

“जींगलातील सींग्रहालया”त गेलीं, की एक तनरव शाींतता जाणवू

केली आहे त, तसे इथे करायला हवे होते, असे मला वाटले.

लागते. िनवची उीं च उीं च जाळीदार झाडीं उनसावल्याींचा खेळ खेळत

उलुरूची तनराशा आझण माझी अनींगाबद्दलची उत्सुकता पाहून
माझ्या मेलबॉनवला रहाणाऱ्या भाचीने - अददती दे वने मला

असतात. छत्रीसारखी असणारी िनव –तनसगवचक्राची आठवण करून

दे तात. प्रवेशद्वाराशी पायवाटे च्या दोन बाजूच्या दगडाींवर दोन

आणखी एका दठकाणी नेऊन सुखद िक्का ददला. अनींगाींच्या

वध्ृ द अनींग माणसाींचे मातीचे पुतळे जडवले आहे त. वध्ृ दाींचा मान

सींस्कृतीचे खूप सुींदर कलात्मक दशवन ततथे आम्हाला झाले.

राखणे

प्राचीन सींस्कृतीची आवड असणाऱ्याींनी ऑस्रे सलयाला गेल्यावर

पण

अनींगाची

सींस्कृती.

ररकेटस

आपल्या

कलाकृतीींबद्दल म्हणतो, “ह्या मातीच्या कलाकृती नाहीत,

पादहलींच पादहजे असे हे दठकाण- ववसलयम ररके्स सँक्च्यअ
ु री!
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ही
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त्यात, माझीं या दे शाच्या मातीवरचे प्रेम आहे .

दोन लढाया: रॉय ि गॅभलपोली, तक
ु ा स्तान

आझण अनींग लोकाींनी मला सशकवलेलीं तनसगावचीं

प्रेम आहे . या समाजाकडून खूप सशकण्यासारखे
आहे . आपल्या आझण या सींस्कृतीचा मेळ घालून
जगाने तनसगावला जपावीं.”
४००

वर्षावपूवी

त्रब्रदटश

लोक

ऑस्रे सलयात

(एक प्राचीन तर दस
ु री आिुतनक)

- सि
ु ीर शं. कुलकणी (लेथम, न्यू यॉकव)

एिेसुसच्या (Ephesus) उत्तरे ला एव्जयन (Agean)

आल्यानींतरच्या सींघर्षावत जवळजवळ २० हजार

समुद्रावरील पौराझणक रॉयकडे आमची तुकवस्तानमिील

लोक मारले गेले. दस
ु री द:ु खद गोष्ट्ट म्हणजे,

टूर बस तनघाली. रॉय बींदर डाडवनेल्स (Dardanelles)

त्रब्रदटशाींनी बळजबरीने या आददवासीींच्या मुलाींना

सामुद्रिुनीवरील

दत्तक घेऊन, आपली सींस्कृती सशकवून, त्याींची

होते.

सींस्कृती ववसरायला लावली. या दोन्ही द:ु खद

उत्तरे कडील

एका

मोक्याच्या

काळया

दठकाणी

समुद्राला

बसलेले

दक्षक्षणेकडील

एव्जयन समुद्राला जोडणारी ही धचींचोळी सामुद्रिुनी

घटनाींचे पडसाद काही सशल्पाींमध्ये उतरले आहे त.

आहे ततथे झालेल्या उत्खननावरून हे शहर इ. स. पूवी

दत्तक गेलेल्या “लॉस्ट जनरे शन”मळ
ु े काळाच्या

३००० मध्ये स्थापन झाल्याचे ससध्द होते. स्कमाींडर (Scamander) नदीच्या

गोष्ट्टी लपु त झाल्या आहे त. त्या पाश्ववभम
ू ीवर

िक्क्याींनी समद्र
ु आता ५ क्रकलोमीटर आत गेलेला आहे .

ओघात या मळ
ू नागररकाींच्या अनेक साींस्कृततक
ववसलयम रीके्सचे हे कायव खरोखरीच स्पह
ृ णीय
आहे . काटाजूटामध्ये क्रकीं वा टे स्मातनया बेटावरील

लोक अजूनही आपले रीं गकला, ववणकाम कला
राखून

त्याींच्या
ददसते.

आहे त.

पण

इततहासाचीं

‘चुकुतीजा’ची

ररके्सने

अनींगाच्या

सँक्च्युअरीमध्ये

सशकवण

त्याच्या

कलावस्तू

भ्टी इ. गोष्ट्टी

शेवटी

दशवन

इथे

स्पष्ट्टपणे

सींग्रहालयात

ठे वल्या

ररके्सची

क्रकीं वा
काही

आहे त.

कायवशाळा,

आहे त. आता ही सँक्च्युअरी

सरकारने घेतली आहे . सगळ्यात आश्चयवकारक

गोष्ट्ट म्हणजे, भारतीयाींना अगदी जवळची वाटे ल
अशी

एक

कलाकृती इथे आहे . ही सशल्प
करण्याआिी काही वर्षव ववसलयमने भारतात
अरत्रबींदो आश्रममध्ये काढली होती. या जींगलात

एका गुहेसारख्या जागेच्या तोंडाशी एक दगडी

कमान बाींिली आहे . त्या कमानीवर “all living
things everywhere are for everyone with us”
असे सलदहले आहे आझण आतमध्ये पद्मासन
घालून

ध्यानस्थ

दगडामध्ये
आहे ,

शाींतता,

ही

जडवले

आपल्या

िनवचे

दाट

बसलेल्या
आहे .

ऋर्षीचे

सगळीकडे

ऋर्षीींची

जींगल

सशल्प

सशकवण!

परमेश्वर
इथली

आझण

ध्यानस्थ

परमेश्वराचे

अव्स्तत्व

बसलेल्या ऋर्षीची प्रततमा पहाताना अनींग लोकाींना
जाणवलेलीं

तनसगावतले

आपल्याला इथे जाणवू लागतीं.
एका

अततप्राचीन

सींस्कृतीच्या

दशवनाने

ऑस्रे सलयाची रीप लक्षणीय झाली.
Reference: National geographic Website:
http://parkweb.vic.gov.au/explore/parks/
william-ricketts-sanctuary-gardens-of-th...

***
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

मुखाजवळ त्या काळात ते होते. नींतर वर्षावनुवर्षे साचलेला गाळ आझण भूकींपाच्या

पौराझणक कथाींत वणवन केलेल्या रॉयचे अींदाजे दठकाण ह्या भागातील स्थातनकाींना

हजारो वर्षे माहीत होते. मात्र नक्की दठकाण १९ व्या शतकापयांत अज्ञात होते. एका

उीं च टे काडाला स्थातनक दहसाररक (Hisarik) म्हणन
ू ओळखत असत. त्या दठकाणी

परु ातन रॉय असल्याचा अींदाज एका त्रब्रदटश पुराण-वास्तश
ु ास्त्रज्ञाने व्यक्त केला.

परीं तु त्याकडे लक्ष ददले एका जमवन पुराण-वास्तुशास्त्रज्ञाने! त्याने १८७० ते १८९० ह्या
काळात उत्खनन केले व त्यानींतरही २००५ पयांत अनेकाींनी त्याला हातभार लावला.

त्यावरून असे ससध्द झाले, की एकींदर नऊ वसाहती (क्रकीं वा शहरे ) तनरतनराळ्या

काळात एकमेकाींवर उभारलेल्या आहे त. जुने शहर आगीत भस्मसात झाले, क्रकीं वा

भूकींपात जमीनदोस्त झाल्यावर लोक पडझड साि न करता त्यावरच नवीन शहर
वसवत असत. सवाांत पुरातन रॉय १चा काळ होता इ. स. पूवव ३००० ते २६००. आझण

रॉय ९ चा काळ होता, इ. स. पूवव ८५ ते इ स ५०० पयांतचा. रॉयच्या झालेल्या नऊ
पदरी उत्खननाींवरून
मिील

ह्या भागातील

म्हणजेच उत्तर-पव्श्चम

आसशया

मायनर

सींस्कृतीचा कसा ववकास होत गेला, ह्याचा उलगडा होण्यास मदत झाली.

युनेस्कोने हा भाग जागततक वारसा स्थळ म्हणून १९९८ मध्ये घोवर्षत केला.

ह्या पुरातन शहराचे वैसशष्ट््य म्हणजे इथे झालेले रोजन (Trojan) यध्
ु द व

येथील सुप्रससध्द राणी हे लन! हे युध्द रॉय ७ म्हणजेच इ. स. पूवव १३०० ते
११९०च्या काळाींत झाले असावे, असा

अींदाज आहे . प्रससध्द ग्रीक कवी होमर

ह्याींनी त्याींच्या 'इसलयड’ आझण "ओडेसी” ह्या महाकाव्याींत युध्दाचा तपशील
ददलेला आहे . ही

काव्ये

इ. स. पूवी ७०० ते ८०० काळाींत म्हणजे रोजन

यध्
ु दानींतर अनेक शतकाींनींतर सलदहलेली आहे त. हे यध्
ु द खरोखरच झाले का
कपोलकव्ल्पत आहे हा वादाचा मद्
ु दा होता. परीं तु आतापयांतच्या उत्खननावरून
यध्
ु दाचे

पुरावे

पढ
ु े

येत

आहे त.

(ग्रीसने

आपल्या

आरमाराच्या

बळावर

आसपासच्या प्रदे शातील मोक्याच्या दठकाणी आपल्या वसाहती स्थापन केल्या,

हल्लीच्या काळाींतील त्रब्रदटशाींप्रमाणे! त्यात हल्लीच्या तक
ु व स्थान-मिील एिेसस
ू ,
रॉय ह्या बींदराींचा समावेश होता.)

रॉय युध्दाची कहाणी िार गींमतीशीर आहे . पौराझणक ग्रीसमध्ये आपले नाते

दे वाींशी जोडण्याची पध्दत होती.

त्यानुसार हे लन

ही

दे वाींचा दे व म्हणजे झेऊस

(Zeus) याची कन्या होती. ददसायला ती अततशय सुींदर असल्यामुळे अनेक ग्रीक
योध्दे

ततचे चाहते होते.

त्यापैकी एकाने ततला पळवून नेले. ततला सोडवून
आणल्यानींतर बाकीच्या योध्याींनी आपापसाींत करार केला, की ह्यानींतर कोणी ततला

२९
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पळवून नेले, तर ततला सोडववण्यासाठी सववजण एकजुटीने पुढे येतील.
नींतर ततचे लग्न ग्रीक राजपुत्र मेनलेअस (Menelaus) याच्याशी
झालीं. लग्नानींतर काही वर्षाांनी रॉयचा राजकुमार ‘पॅररस’ने हे लनचे

तक
ु व ” म्हणन
ू ही सींबोितात; त्यात आितु नक तक
ु व स्थानचे “जनक”
केमाल अतातुकव ह्याींचा समावेश होता.
ऑक्टोबर १९१४ मध्ये ऑ्टोमन साम्राज्याने युध्दात उडी

हरण

करून ततला रॉयला नेले. ततची सट
ु का करण्यासाठी ततच्या
चाहत्या योध्द्याींसह ग्रीक आरमार अनेक यध्
ु दनौकाींसमवेत रॉयकडे
रवाना झाले. त्याींनी ददलेला रॉय क्रकल्ल्याचा वेढा सतत १० वर्षे

घेतली जमवनीच्या, केंद्रीय शक्तीच्या (Central Powers) बाजूने.
लगेच दोस्ताींनी (इींग्लींड, फ्रान्स, व रसशया) साम्राज्याववरुध्द युध्द

रॉयचा धचवटपणा बघून शेवटी ग्रीकाींनी एक गतनमी काव्याची

पुकारले. ऑ्टोमन सैन्याचा, ईव्जपतवर हल्ला करून सुवेझ
कालवा काबीज करण्याचा ववचार होता. त्यामळ
ु े त्रब्रदटशाींना
दहींदस्
थान
व
अततप
व
क
डचा
साम
द्र
ीमागव
बीं
द
झाला
असता. ते
े
ु
ू
ु

घोडा बनवून तो रॉयच्या वेशीबाहे र ठे वला. ग्रीक आरमार कींटाळून
परत मायदे शी चालले असा दे खावा तनमावण केला. गािील

लागणाऱ्या सािनाींचा फ्रान्सकडे तुटवडा होता. इव्जपत, फ्रान्सच्या

चालला.

युक्ती योजली. त्याींनी ४० सैतनक बसतील एवढा एक लाकडी

ओळखन
ू त्रब्रदटश सेनाधिकारी क्रकचेनेर ह्याींनी भम
ू ध्य समुद्रावरील
अलेक्साव्न्ड्रयावर स्वारी करण्याची योजना आखली. परीं तु त्यासाठी

रॉयकराींनी तो घोडा क्रकल्ल्याच्या आत आणला व सववजण

प्रभावाखाली असल्याने त्यात त्रब्रदटशाींनी ढवळाढवळ करायची नाही

ववजयोत्सव साजरा करू लागले. पहाटे सवव सामसम
ू झाल्यावर
घोडयात लपलेले ग्रीक सैतनक हळूच बाहे र पडले. त्याींनी परत

ह्या जाझणवेने क्रकचेनेरने योजना बाळगली. त्यामुळे दोस्ताींनी
गॅसलपोली मोदहमेची आखणी करायला सुरुवात केली. आपल्या

क्रिरलेल्या ग्रीक आरमाराच्या सैतनकाींसाठी क्रकल्ल्याचे दार उघडले.

दोस्तराष्ट्र-रसशयाकडे

जाणारा सामद्र
ु ीमागव गॅसलपोलीवरून जात
असल्याने अततशय मोक्याचा भाग होता. हे ओळखन
ू त्रब्रटन व

नींतर झालेल्या लढाईत रॉयचा िुव्वा उडाला; आझण हे लनची
सुटका झाली.
सशरून

फ्रान्सने

म्हणूनच एखादया युक्तीने गािील शत्रूला त्याच्या गोटात

समुद्रमागे

असलेल्या

वेढा

घालण्याचा

ववन्स्टन

चधचवल

ह्याींचा

हातभार

होता.

त्याींनी

नौदलाच्या ववमानाने टे हेळणी केल्यावर दोन ददवसाींनी दोस्ताींची
आठ ववमाने व युध्दनौका यासह

राणी एसलझाबेथच्या साहाय्याने

मोदहमेला सुरुवात केली परीं तु ऑ्टोमन तोिखाने व वाईट
हवामानापढ
ु े त्याींना माघार घ्यावी लागली.
१८ माचव रोजी दोस्ताींनी परत १८ युध्दनौकाींसदहत प्रवासी व

१९ व्या शतकाींतील

राज्यकत्याांच्या तनव्ष्ट्क्रय वत्त
ृ ीींमुळे

ववध्वींसक सामुग्री घेऊन सामुद्रिुनीच्या धचींचोळ्या भागावर हल्ला

त्रब्रदटश व जमवन पुराणवास्तुशास्त्रज्ञाींनी तेथील उत्खनने

करण्यास सुरुवात केली. पाणसुरूींग तसेच क्रकनाऱ्यावरील क्रिरत्या
(Mobile) ऑ्टोमन

झालेले पत
ु ळे , सशल्पे, खोदीव काम
इत्यादी अमोल साींस्कृततक ठे वे त्याींनी लींडन तसेच बसलवन
म्युझझयममध्ये ठे वले. आपला ऐततहाससक वारसा त्या त्या राष्ट्राने

तोिखान्याच्या

भडडमाराने

एक

फ्रेंच

युध्दनौका बुडाली व पाींच युद्िनौका तनकामी झाल्या. भडडमाराने
एक फ्रेंच युध्दनौका बुडाली व पाींच युध्दनौका तनकामी झाल्या.
अस्वीकारणीय हानी व खराब हवामानामुळे ही आरमारी मोहीमही

स्वतःच्या दे शात जपणे आवश्यक असते, पुढच्या वपढीला त्याींचा
साींस्कृततक वारसा कळण्यासाठी!

दोस्ताींना बींद करावी लागली.

क्रिरत्या ऑ्टोमन तोिखान्याींमुळे सामुद्रिन
ु ीतील पाणसरू
ु ीं ग
तनकामी करण्यात दोस्त आरमाराला यश समळत नव्हते. त्यासाठी

उत्तर-पूवेला रॉय पासून ११० क्रकलोमीटर अींतरावरील गॅसलपोली
द्वीपकल्पाकडे आमची टूर बस तनघाली. गॅसलपोली हे डाडवनेल्स

क्रकचेनेरने मोदहमेकरता जनरल हॅ समल्टनला ७८,००० सैतनकाींच्या

सामद्र
ु िन
ु ीच्या उत्तर काठावर आहे . ही सामद्र
ु िन
ु ी एव्जयन आझण
काळ्या समद्र
ु ाींना जोडते. ववसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला

िौजेचा ताबा ददला. त्यात इव्जपतमध्ये सैतनकी सशक्षण घेत
असलेल्या ऑस्रे सलया व न्यू झीलँ ड मिील तरुणाींचा समावेश

ऑ्टोमन साम्राज्य झखळझखळे होऊ लागले. सन १९०८ मध्ये

समावेश होता. त्या दोस्ताींच्या पलटणीचे नाव पडले - अँझाक -

(आताचे

ANZAC (Australia, New Zealand Army Corps)! हॅसमल्टनने योजना

इस्तींबुल) काबीज करून सत्ता समळवली. ह्या अधिकाऱ्याींना “तरुण
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

जमवनीला

अींदाजावर बाींिलेला होता. १७ िेब्रुवारी १९१५ रोजी एका त्रब्रदटश

ग्रीक व रोमन काळापूवीची आहे
हे समजते. मात्र, तुकवस्थानच्या

कॉन्स्टॅ व्न्टनोपल

साहाय्याने

महासागरावरील मजबत
ू व जलद जमवन यध्
ु दनौकाींपढ
ु े क्रिक्या पडल्या
असत्या. त्याींचा हा सल्ला ऑ्टोमन सेनाबळाच्या चुकीच्या

एिेसुस, दहएरापोसलस व
रॉय ह्या परु ातन शहराींना भेट
ददल्यावर तक
ु व स्थानची सींस्कृती

अधिकाऱ्याींनी

करण्यासाठी

जलचढाईसाठी जन्
ु या यध्
ु दनौका वापरण्याचा सल्ला ददला. कारण त्या

पयवटक त्याींत उभे राहून िोटो
काढून घेण्याची मजा लुटतात.

लष्ट्करी

अलग

मोदहमेच्या आखणीमध्ये नौदलाच्या मध्यवती कचेरीत अधिकारी

बघायला समळतो. उत्साही

तरुण

रसशयाच्या

दोस्ताींच्या इरादा होता.

होत आहे . आज ततथे प्रतीक म्हणून एक दम
ु जली लाकडी घोडा

काही

कॉन्स्टॅ व्न्टनोपल

गॅसलपोली मोहीम चालू केली. ते ताब्यात घेतल्यावर काळ्या

त्याचा पराभव करणे ह्याला 'रोजन हॉसव' म्हणन
ू
सींबोितात. हल्लीच्या यग
ात
सीं
ग
णकाीं
त
एखादा
ववर्षाण
(Virus)
ु
ू
सशरला, तर त्याला 'रोजन हॉसव’'ची बािा झाल्याचा वाक्प्रचार रूढ

स्वखचावने केली. त्याींत जमा

साम्राज्यापासून

आखन
ू सामद्र
ु िन
ु ीच्या दक्षक्षणेकडील केप-हे लेस (Cape Helles)वर

३०

नोव्हें बर, २०२०

हल्ला करण्याचे ठरववले. कारण त्या दठकाणी दोस्त सैन्याला

उतरून,

ऑ्टोमन िौजा िारसा प्रततकार करणार नाहीत, असे चुकीचे

कॉन्स्टॅ व्न्टनोपसलकडे कूच करे ल. २५ एवप्रलला ह्या मोदहमेची
सुरुवात झाली. उत्तर क्रकनाऱ्यावर मेजर जनरल त्रब्रजेसच्या २५,०००

करायच्या.

जसमनीवर पदापवण करायला सोपे जाणार होते. मात्र तेथील

अनुमान दोस्ताींनी काढले. त्या िौजाींनी १९११ मध्ये सलत्रबया

ऑ्टोमन

तोिाींना

सैन्याला
तनकामी

घेरून

त्याींच्या

केल्यावर

नौदल

तोिा

काबीज

सामुद्रिुनीतून

अँझाक िौजाींनी हल्ला करण्यास सरु
ु वात केली. केमाल पाशाच्या
ऑ्टोमन िौजाींनी त्याला जोराचा प्रततकार केला. त्यात पदहल्या

तसेच नींतरच्या बाल्कन युध्दात िारच तनराशाजनक कामधगरी
बजावली होती. ते लक्षाींत घेऊन दोस्ताींना त्या िौजाींपेक्षा आपण

ददवशी

‘वरचढ’ आहोत, असा पव
ू वग्रह तनमावण झाला होता. हा समज
काहीवेळा त्या िौजाींववर्षयी अपुऱ्या क्रकीं वा चुकीच्या मादहतीमुळेही

अँझाक

२०००

त्रब्रगेड

अँझाक

ज्या

सैतनक

क्रकनाऱ्यावर

अँझाक बीच म्हणून ओळखली जाते.

झाला असावा. त्यामुळे दोस्ताींनी मोदहमेसाठी पूणव खबरदाऱ्या
घेतल्या नाहीत.

मेले

क्रकीं वा

उतरली

ती

जखमी
जागा

झाले.

आजही

दक्षक्षणेच्या केप हे लेस जागी २९ इींडडयन त्रब्रगेडने (अींदाजे

४,००० सैतनक), ज्यात गुरखा रायिल्सचा समावेश होता, हल्ला
चढवन
ू एक गाव काबीज केले. परीं तु त्याींना ऑ्टोमन िौजाींनी

जखमी अँझाक सैननकाला ऑट्टोमन सैननक उचलून नेताना

ततथे

कुमक मागवन
पढ
ू
ु े जाण्यास रोखले. केप हे लेसच्या
पव्श्चमेला दोन क्रकनाऱ्याींवर हलक्या बींदक
ू िाऱ्याींच्या तुकडयाींनी
(fusiliers) बोटीवरून उतरून हल्ला करण्यास सुरुवात केली.
ततथल्या

उीं चावरच्या

मोक्याच्या

जागी

बसलेल्या

ऑ्टोमन

सैतनकाींच्या मशीनगन माऱ्यामुळे २,००० सैतनकाींपैकी िक्त २१
जण क्रकनाऱ्यावर उतरू शकले.

ऑ्टोमन सींरक्षक सैन्यही सींख्येने थोडे होते परीं तु त्याींनी

दोस्ताींचा

हल्ला

तनकराने

परतवला.

दप
ु ारपयांत

त्याींच्याकडचा

दारुगोळा सींपत आला होता, मात्र शत्रश
ू ी लढण्यासाठी िक्त
सींधगनी हातात होत्या. केमाल अतातुकवने आपल्या सैतनकाींना
बजावले, ”तुम्ही लढत राहा असे न

साींगता, तुम्ही मरे पयांत लढा

असा हुकुम मी दे त आहे . तुम्ही मरे पयांत, आपली बाकीची
सेना आझण अधिकारी पुढे येऊन तुमच्या जागा घेऊ शकतील!”
आझण त्या आदे शानुसार, त्या सरीं क्षक पलटणीतील प्रत्येक
सैतनक िारातीथी पडला क्रकीं वा जखमी झाला. एका क्रकनाऱ्यावरील

हल्ल्यात १००० त्रब्रदटश सैतनकाींपैकी ६०० तनकामी (मेले क्रकीं वा
जखमी) झाले. ततथल्या टे कडीवर असलेल्या ऑ्टोमन कॅपटन

याहाच्या तुकडयाींनी जोराचा प्रततकार करून बाकीच्याींना परत
समुद्रात हटवले. त्यानींतर हलक्या बींदक
ू िारी डव्ब्लन पलटणीने

परत हल्ला चढववला. १०१२ सैतनक क्रकनाऱ्यावर उतरले परीं तु

इव्जपतमिील अलेक्साव्न्ड्रया बींदरातून दोस्त िौजा घेऊन

अींतगवत भागात प्रवेश करू शकले िक्त १२! त्या तनकराच्या

येणाऱ्या बोटीींना पाींच आठवडयाचा उशीर झाला. तेवढ्या अविीत

प्रततकाराने दोस्ताींचा गतवेग मींदावला. त्या कारणाने ऑ्टोमन

ऑ्टोमन िौजाींनी आपली बचाविळी मजबूत केली. त्यात रस्ते
बाींिणे, जलवाहतुकीसाठी लहान बोटी उभारणे, क्रकनाऱ्यावर

सैन्याला जादा कुमक मागवण्यास वेळ समळाला.
१९ मे रोजी ४२,००० ऑ्टोमन सैतनकाींनी अँझाक बीच

ताराींच्या साहाय्याने सुरुींगाचे जाळे पेरणे, नवीन खींदक खोदणे व
तोिखानाींच्या जागा बदलणे इत्यादी गोष्ट्टी होत्या. जमवन

वरील १७,००० अँझाक सैतनकाींना समुद्रात ढकलून दे ण्यासाठी

प्रततहल्ला केला. त्यात ऑ्टोमन सैन्यातील ३,००० मरण पावले,

सैन्याधिकारी सँडसवच्या नेतत्ृ वाखाली एकींदर ६०,००० पेक्षा जास्त

व १०,००० जखमी झाले. अँझाक पलटणीतील १६० मत
ृ झाले तर

िौजिाटा होता. त्यात लुटेनींट कनवल केमाल अतातुकव ह्याींच्या

४६८ जखमी. ऑ्टोमन सैतनकाींना पुरण्यासाठी दोन्ही सैन्यात तह
झाला, २४ मे रोजी.

१९व्या डडव्व्हजनमिील २०,००० तुकी सैन्य होते. त्याींना ह्या
भागाची चाींगली मादहती असल्याने क्रकनारा सरीं क्षण आझण येणारे

जमवन व ऑ्टोमन युध्दनौकाींनी तीन त्रब्रदटश युध्द-नौकाींना
बड
वल्यानीं
तर त्रब्रदटश तोिखाना थींडावला. अँझाक बीच वरील
ु
झालेल्या सैतनक हानीचा ववचार करून ऑ्टोमन सैनेने पुढून

आक्रमण थोपवून िरण्याची जबाबदारी त्याींच्यावर दे ण्यात आली
होती. ऑ्टोमननी जमवनाींच्या साहाय्याने चार छो्या ववमानाींचे
लहानसे

हवाईदल

उभे

केले.

त्या

दलाने

दोस्त

िौजाींच्या

प्रततहल्ला न करण्याचा तनणवय घेतला. जून-जुलै मध्ये दोन्ही
बाजूचे सैन्य एकमेकाींवर हल्ले-प्रततहल्ले करत रादहले. त्यामध्ये

जमवाजमवीबद्दल िेब्रुवारीपासून टे हेळणी करण्यास सुरुवात केली
होती! ह्या खेपेस दोस्ताींच्या ववचार होता, सहा दठकाणी जसमनीवर
बह
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दोन्हीकडचे सैतनक मरत क्रकीं वा जखमी होत होते. ऑगस्टपयांत दोन्ही बाजूींकडे
कुमकीचे सैन्य आले. त्याच्या जोरावर दोस्ताींनी अींतभावगात घस
ु ण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्य म्हणजे, गॅसलपोलीच्या लढाईत

“ववजयी”झालेल्या

परीं तु शथीने लढून ऑ्टोमन सैन्याने त्याींचा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानींतर दोन्ही
बाजूींमिे जैसे-थे (Stalemate) पररव्स्थती तनमावण झाली. काही मीटरच्या अींतरावर

त्याींच्या

आपापसाींत भेटवस्तूींची दे वाणघे वाण सुरू झाली. खजूर व समठाई ऑ्टोमन बाजूकडून
तर माींसाचे दटन व ससगारे टी दोस्ताींच्या बाजूने! उन्हाळ्यातील गरमी व खराब आरोग्य

तुकवस्तानचे

असलेल्या

दोन्ही

सैन्याच्या

खींदकामिून,

तनदव लीय

भागाींतून

(No Mans Land)

ह्या कारणाने माशाींनी िुमाकूळ माजवला. हागवणीच्या साथीने दोन्ही बाजूकडील
सैतनक दगावले.

ऑगस्टच्या असिल मोदहमेमळ
ु े ऑक्टोबरमध्ये काही दोस्त सैन्याधिकाऱ्याींच्या
मनात गॅसलपोली मोहीम सोडून दे ण्याचा ववचार आला. जनरल हॅ समल्टनने त्याला
ववरोि केला, कारण त्याच्या मते हा त्रब्रटनच्या प्रततष्ट्ठे चा प्रश्न होता. थोडयाच
ददवसात हॅ समल्टनच्या जागी दोस्त सेनापती म्हणून

मन्रो ह्याींची नेमणूक करण्यात

तरुण

केमाल

अतातुकव

तुकाांनी

आझण

ऑ्टोमन

साम्राज्यामिून नवीन तुकवस्तानची उभारणी
केली. आजही केमाल
जातात.

राष्ट्रवपता

अतातुकव आिुतनक
म्हणून

ओळखले

***

अननिाया अननजश्चतता
- हिरण्मय कोपरकर (टोराींटो, कॅनडा)

आली. दहवाळ्यात गरमी पासून सुटका समळाली परीं तु कोसळणारा पाऊस व बिववादळे

ह्यात बुडून तसेच गोठून मरणाऱ्या सैतनकाींची सींख्या वाढू लागली.
ऑक्टोबरमध्ये युरोपमिील बल्गेररया दे श जमवनाींना सामील झाला. त्यामुळे
दोस्ताींना गॅसलपोलीतन
तीन पलटणी हलवन
भू-मध्य समद्र
ू
ू
ु ात ठे वाव्या लागल्या.
जमवनाींनी बल्गेररयातून ऑ्टोमन सैन्याला नवीन कुमक पाठववण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळे त्रब्रदटश मींत्रत्रमींडळाने गॅसलपोलीमिून माघार घेण्याचा तनणवय घेतला. ९

जानेवारी, १९१६ रोजी शेवटच्या दोस्त पलटणीने ततथून माघार घेतली. जवळजवळ
३५,००० सैतनकाींसकट १२७ तोिा, ३,७०० घोडे व खेचरे , ३२८ वाहने माघारीत परत
आणली.

मोदहमेबद्दल

इततहासकार

सहमत

नाहीत

डारडानेल्समिून वाट काढण्यास दोस्त सैन्य असमथव ठरले!

परीं तु

एक

गोष्ट्ट

खरी,

दोस्ताींची गॅसलपोली मोहीम िसण्याची कारणे अनेक:

योजनेतील त्रट
ु ी, मोजके
तोिखाने, अननभ
ु वी सैतनक, चक
ु ीचे नकाशे व शत्रच्
ू या अपऱ्ु या गपु त वाताव आझण मख्
ु य
म्हणजे िाजील आत्मववश्वास. दोस्ताींनी मोदहमेआिी आपल्या शत्रूला कमी लेखले. आपण
आपल्या नौदलाच्या सामर्थयाववर मोहीम सहज ित्ते करू असा त्याींचा अींदाज होता.

दोस्त सैन्य क्रकनाऱ्यावर अडकून रादहले, ऑ्टोमन सैन्याच्या प्रखर प्रततकारामुळे
त्याींना अींतभावग काबीज करता आला नाही. दोन गोष्ट्टीत दोस्ताींना यश समळाले. ते

म्हणजे: १) माघार यशस्वीपणे पार पडली. २) दोस्ताींच्या पाणबुडयाींनी चाींगली
कामधगरी बजावली.

मोदहमेत दोन्ही बाजच्
ू या मत
ृ ाींची सींख्या जवळजवळ सारखी आहे . ऑ्टोमन सैन्य
- ५६,६४३, तर दोस्त सैन्य ५६,७०७. दोस्त सैन्यात ऑस्रे सलयाचे ८,७०९, न्यू
झीलण्डचे २,७२१, व त्रब्रदटश दहींदस्
ु तानातील १,३५८. युध्दानींतर आम्ही सुमारे १००
वर्षाांनी ह्या दठकाणी भेट दे त होतो. त्यामुळे लढायाींच्या पुसट खुणाही ददसल्या नाहीत.
मात्र दोस्त सैतनकाींना दिन केलेल्या अनेक मोठ्या स्मशानभूम्याीं व त्याींच्या
स्मरणाथव बाींिलेली स्मारके या भागात पहायला समळतात. ऑ्टोमन सैतनकाींना

पुरलेल्या स्मशानभूम्या दोस्ताींच्या मानाने छो्या आहे त परीं तु त्याींच्यासाठी बाींिलेली
अनेक स्मारके ददसतात.

ह्या मोदहमेसाठी ववन्स्टन चधचवल ह्याींनी पढ
ु ाकार घे तला होता. मात्र त्याींनी
शेवटी असिल मोदहमेचीदे खील जबाबदारी स्वीकारली. त्याींची राजकीय कारकीदव
त्यावेळी जवळजवळ सींपुष्ट्टात येत होती. परीं तु दोन वर्षाांनी परत राजकारणात प्रवेश

जीवनातील अनेक चढ

ह्याींचा अनुभव असतोच सवाांना
असते काळजी, भीती, धचींता

म्हणूनच आपण आखतो योजना |
पण त्या योजनेत एक घटक
दै वी आझण अनोळखी असतो

त्यामुळे होणारा पररणामात बदल
कोणालाच माहीत नसतो |

कमावचे िळ ... समळे न समळे
समळे ते असे गोड वा कडू

आयष्ट्ु यात काय असते तनव्श्चत
आपणास माहीतच नाही जणू |

कौटुींत्रबक आझण सामाव्जक कतवव्य
हाच असावा परम िमव

येणाऱ्या अतनव्श्चततेला सामोरे जाणे
हे जीवनाचे एक अववभाज्य ममव ।
िैय,व ध्यान, शास्त्र, शस्त्र

साींस्कृततक स्तींभ हे आपले

पररव्स्थतीचा स्वीकार, त्यावर ववचार
हे च उत्तर अतनव्श्चततेचे !
***

करून नींतर त्याींनी १९४०मध्ये पींतप्रिानकी समळवली. नुकत्याच त्रब्रटन पासून वेगळ्या
झालेल्या ऑस्रे सलया व न्यू झीलँ ड ह्या वसाहतीींना, गॅसलपोलीतील त्याींच्या सैतनकाींच्या
हौतात्म्यामुळे राष्ट्रीय ओळख समळाली. ह्या सैतनकाींच्या स्मरणाथव १९२० पासून
दरवर्षी दोन्ही दे श “अँझॅक डे” साजरा करतात.
बह
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उपतनर्षदे , आझण स्पेन्सर, समल्ल कान्ट व शोपेनहावर ह्या

स्ि. लोकमान्य हटळक ि "गीतारिस्य"

प्रससध्द

- डॉ. प्रकाश लोथे (ग्लेन ॲलन, व्हव्जवतनया)

झाली. भारतीय

भारतीय स्वातींत्र्य लढ्याचे अध्वयूव होते हे

गीतेचा मुख्य सींदेश कमवयोगच आहे , सन्यासयोग नाही हे

त्याींनी या ग्रींथात वारीं वार अत्यींत पध्दतशीरपणे व तकवशुध्दरीतीने
ससध्द केले आहे . त्यात त्याींची धचकाटी, अिाट व्यासींग व

दटळक

उद्ददष्ट्टतनष्ट्ठा

मराठी माणसेही

शींकराचायाांच्या

सध्याची वपढी स्वातींत्र्य गदृ हत िरून चालली आहे . आज आम्ही
भारतीय कला ववज्ञान वाझणज्य आझण वैद्यक ह्या सगळ्या

पलायनवाद

समजत असत. त्रब्रदटशाींना दे वदत
ू व त्रब्रदटश राजसत्तेला परमेश्वरी

गीतरहस्यासारखे

जीवनात भव्क्तमागव, कमवयोग ह्याींचा सींगम असतो. ब्रह्मज्ञान

झाल्यावरही खरा योगी कतवव्य ववन्मुख होत नाही आझण ह्याचे

कारावासाची कठोर सशक्षा झाली. त्यावेळी त्याींचे वय ५२ वर्षावचे

उदाहरण

होते. ब्रह्मदे शातील मींडाले शहरातील तरु
ु ीं गात त्याींना ठे वण्यात

म्हणून

उदाहरण ददले आहे .

आले. १२ बाय २० च्या डॉगहाऊस सारख्या कोठडीत त्याींना सहा

त्याींनी

श्रीकृष्ट्णाचे,

जनकाचे

व

व्यासाींचे

जरा खोलवर ववचार केल्यास हा ग्रींथ सलदहण्यात दटळकाींचा

वेळ दटळकाींनी वाया घालवला

अींतगवत हे तू अजुवनाप्रमाणे हतवीयव व सींभ्रसमत झालेल्या भारतीय

नाही. त्या सहा वर्षावत अिाट कष्ट्ट करून व प्रचींड व्यासींग करून

समाजाला स्वातींत्र्ययुध्दप्रवत्त
ृ करणे हा होता हे उघड आहे . तसेच

पारतींत्र्यामुळे

त्या

मरगळलेल्या, अचेतन व तनष्ट्क्रीय झालेल्या भारतीय जनतेच्या

काळात

बुव्ध्दमान

वगावतील

अनेक

लोक

त्रब्रदटशाींच्या

ददव्ग्वजयामुळे तसेच त्याींच्या भौततक प्रगतीस ददपून अज्ञानापोटी

जागत
ृ ीसाठी सलदहलेला हा ग्रींथ इतका अद्ववतीय आहे , की बाबू

िमाांतराकडे वळत होते. तेव्हा अशा लोकाींचा भ्रमतनरास करणे हा

अरववींद घोर्ष व महात्मा गाींिी ह्याींनी त्याचा ववसाव्या शतकातील

दटळकाींचा हे तू होता. भव्क्तयोगावरही त्याींनी एक पूणव प्रकरण

गीतेवरील तनरुपणात्मक सववश्रेष्ट्ठ सादहत्यकृती असा गौरव केला.
गीतारहस्याचा जन्म भगवान श्रीकृष्ट्णाप्रमाणे कारावासात

सलदहले आहे . त्यातही त्याींनी भव्क्तयोग हा सामान्य सींसारी
माणसाकररता भगवींताींनी दाखवलेला सद
ुीं र व सहज मागव आहे हे

झाला. सुमारे ७५० पानाींच्या या पुस्तकाचे लेखन व सींपादन

प्रततपादन केले आहे आझण त्याींच्या नेहमीच्या शैलीत भव्क्तमागी

दटळकाींनी अवघ्या सहा मदहन्यात केले व पूणव हस्तसलझखत

सींतही कतवव्याला पाठमोरे गेले नाही, हे दाखवून ददले आहे .

अगोदर

गीतारहस्य हा ग्रींथ वाचायला धचकाटी लागते. ग्रींथ तत्कालीन

पूवत
व यारी म्हणून त्याींनी अनेक सींस्कृत, इींग्रजी, जमवन व फ्रेंच

मराठीत सलदहला आहे व त्यात पुष्ट्कळ वाक्ये प्रदीघव आझण

पुस्तके मागवून त्याचा धचकाटीने अभ्यास केला. त्यात िम्मपद
बह
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त्याकररता

जरीचे तींतू एकरूपपणे ववणलेले असतात त्याप्रमाणे मानवी

होते. १९०८ साली त्याींना राजद्रोहाच्या आरोपावरून सहा वर्षे

त्या

होता

गीतेची तुलना पैठणीशी केली आहे . पैठणीत जसे रे शमाचे व

पैल.ू गझणत सींस्कृत व कायदा ह्यातील त्याींचे ज्ञान अतुलनीय

आहे .

बोकाळला

त्याींचस
े ाठी आहे , असा युव्क्तवाद दटळकानी केला आहे . त्याींनी

पण महान नेतत्ृ व हा त्याींच्या व्यव्क्तमत्वाचा िक्त एक

उल्लेखनीय

आहे .

त्याचा उद्दे श मूलतः त्या मागावकडे ज्याींचा जन्मतःचा कल आहे

तुरुींगवास भोगावा लागला ह्यात आश्चयव कसले?

हे

केला

भव्क्तयोग आझण ज्ञानयोगावरही भगवींताींनी चचाव केली आहे पण

मी समळववणारच!" हे ब्रीदवाक्य गजवणाऱ्या दटळकाींना दोनदा

सलदहले

युव्क्तवाद

हगवण झालेल्या रोग्यास जमालगोटा दे ण्यासारखे होते. गीतेत

येणार नाही. "स्वराज्य हा माझा जन्मससध्द हक्क आहे आझण तो

सशसपेव्न्सलीने

सन्यासमागावववरुध्द

लागली होती. अशा समाजाला सन्यासमागव सशकवणे म्हणजे

घातला त्यावर गाींिीींनी स्वातींत्र्याची इमारत बाींिली, हे नाकारता

केले.

त्रब्रदटश

परलोकाच्या उच्च गपपा मारण्याची घातक सवय आम्हाला

िाररष्ट््य दटळकानी दाखववले. स्वातींत्र्य लढ्याचा जो पाया त्यानी

तनमावण

दटळकाींनी

जालीम और्षि नव्हते. इहलोकातील समस्याींकडे कानाडोळा करून

वरदान मानणारे लोक बहुसींख्य होते. त्या काळात "केसरी" व
"मराठा" ह्या दोन वत्त
ृ पत्राींद्वारे सरकारवर प्रखर टीका करण्याचे

रत्न

िैयावने

त्या काळात आपल्या दहींद ू समाजात जी पराभूत प्रवत्त
ृ ी व

काळात त्रब्रदटश सरकार ववरुध्द शब्दही बोलणे, सलदहणे दे शद्रोह

हे

ज्या

ते कसा सुचवणार, असा सरळ युव्क्तवाद दटळकाींनी माींडला आहे .

ववसरून गेलो आहोत. पण दटळक ज्या काळात पुढे आले त्या

"गीतारहस्य"

येत.े

अजन
ुव ाला युध्द करण्यास प्रवत्त
ृ करणे हा जर भगवान कृष्ट्णाचा
उद्दे श होता तर त्याला सन्यासाचे तत्त्वज्ञान आझण तनवत्त
ृ ी मागव

क्षेत्रात जगात चमकत आहोत त्यामागे कुणाची पुण्याई आहे , हे

त्याींनी

ददसून

सरकारला टक्कर मारली, त्याच तत्त्वतनष्ट्ठे ने त्याींनी प्रसींगी आदद

ववसरली आहे त. भारत स्वतींत्र होऊन ७३ वर्षे लोटली आहे त.

वर्षे डाींबण्यात आले. पण तो

दटळक

केल्यावर) ते हस्तसलझखत परत करण्यात आले.

होते हे सुध्दा मादहत नाही. महात्मा
वर्षे

आहे त.

पटल्यावर त्याींना (अनेक मदहन्यानींतर व अनेक पत्रव्यवहार

प्रततमा अींिुक झालेली आहे . बहुतेक
भारतीय लोकाींना आज दटळक कोण
३०

ग्रींथ

भारतीय जनतेला भडकावणारे काही नाही, ह्याची पण
ू व खात्री

स्मत
ृ ीपटलावरील या महान नेत्याची

आिी

तत्वज्ञाींचे

सरकारने त्याींना “गीतारहस्य” सोबत नेवू ददले नाही. त्यात

दटळक ह्याींचा स्वगववास झाल्याच्या

गाींिीींच्या

व

कारावासातन
ू सट
ु ू न १९१४ साली मम्
ु बईला परतले पण त्रब्रदटश

१ ऑगस्ट २०२० रोजी लोकमान्य

घटनेला १०० वर्षे

नीततशास्त्रकाराचे

३३
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व्क्लष्ट्ट आहे त. पण तनष्ट्ठापूववक वत्त
ृ ीने व पूणव एकाग्र
धचत्ताने वाचल्यास (मला गीतारहस्य वाचावयास सहा
मदहने लागले) वाचकाच्या लक्षात येते, की त्यातील

युव्क्तवाद क्रकती त्रबनतोड व तकवशुध्द आहे . आपल्या

ग्रीन झोन
- डॉ. वप्रयदशान मनोिर (वप्स्बगव, पेव्न्सल्वेतनया)

२०२० सालाचा माचव मदहन्याचा दस
ु रा आठवडा

िमवग्रींथातील अनेक कठीण िारणा व तत्त्वे त्याींनी सुगम

होता. आयावचीं बारावीचीं वर्षां जसीं जाणीं अपेक्षक्षत होतीं

करून साींधगतली आहे त. साींख्यवाद व वेदान्त ह्यात

मूलभूत काय िरक आहे हे मला किीच कळले नव्हते
पदहल्या जवळपास ५०० पानाींत कमवयोग म्हणजे नक्की
तसेच

अनेक

तत्त्वज्ञानाचा

पाश्चात्य

ववपयावस

(किी

टीकाकाराींनी

गीतेतील

अज्ञानापोटी

तर

किी

खोडसाळपणे) कसा केलेला आहे , ह्याचे उत्कृष्ट्ट वववेचन
करण्यात आलेले आहे . भगवद्गीतेची पाश्ववभूमी काय,
ह्याचे ववश्लेर्षण व गीतेची इतर िमावतील िमवग्रींथाींची
तल
ु ना

मल
ु ादहजा

न

ठे वता

केली

आहे .

त्यातन
ू

दटळकाींमिला जाततवींत तनभीड योध्दा ददसतो. प्रत्येक

वेळी केलेल्या चचेत दटळकाींचा त्रबनतोड यव्ु क्तवाद व
तकवववशध्
ु दता ददसन
ू येते.
ऐततहाससक

पाश्ववभूमीवर

पादहले,

तर

दटळकाींची

स्वतींत्र

व

उत्कर्षावच्या

भूसमका काळास अनुरूप होती असे मला वाटते. आदद
शींकराचायाांच्या

काळी

भारत

सशखरावर होता. आजच्या अमेररकेप्रमाणे भोगवादात

लोळत होता. अशा समाजाला तनवत्त
ृ ीचा डोस हवा होता;
आझण बौध्द िमावतीले एकाींगी तनरीश्वर वादाचे खींडण

करणे हे त्याींचे दस
ु रे ध्येय होते. म्हणून त्या काळास जे
योग्य होते ते त्याींनी केले. एकोझणसाव्या शतकाच्या
शेवटी गुलाम धगरीत वपचत पडलेल्या तनवीयव
दटळकाींच्या

जालीम

कमवयोगाचीच

जरुरी

भारताला
होती.

िमवग्रींथाींचे तनरुपणही कालानुसार बदलावयास नको का?

गीतारहस्य ग्रींथातील कमवयोगी तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव

महाराष्ट्रावर इतका झाला, की आजही महाराष्ट्राइतके

तनष्ट्काम कमवयोगी समाजसेवक भारतात इतरत्र कुठे ही

ददसत नाहीत. ववनोबा भावे व बाबा आमटे याींच्यापासून
आींबेडकर व हे डगेवार याींच्यापयांत अगझणत समाजसेवक
येथे तनमावण झाले. ज्याप्रमाणे ज्ञानेश्वर माऊलीनींतर
महाराष्ट्रात एक सींत परीं पराच तनमावण झाली त्याप्रमाणे
दटळकाींच्या

तेजस्वी

व

तनःस्वाथव

जीवनाचा

आझण

कमवयोगी तत्त्वज्ञानाचा आदशव कमवयोगीींची एक वपढी
तनमावण होण्यात झाली ह्यात शींका नाही.

गीतारहस्य ग्रींथाचा अभ्यास हीच आज ह्या महान

नेत्याला योग्य अशी श्रध्दाींजली, यावर्षी त्याींच्या १००व्या
पुण्यततथीला शोभेल ह्यात शींका नाही.

***
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झाली

मॅर्थस

सालच्या ऑक्टोबरमध्ये एस.ए.टी.ची परीक्षा दे ऊन

ते दटळकाींनी एका तक्त्यामध्ये दाखवले. पुस्तकातील
काय, सन्यासयोग साींसाररक माणसासाठी का नाही,

तसींच गेलीं होतीं. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे
होती.

आयावला

ततच्या

हक्काच्या

सेक्शनमध्ये ७८०/८०० समळल्यामुळे ती खुश झाली

होती. दस
ु रा इबीआरडब्लू सेक्शन (एव्व्हडन्स बेस्ड रीडडींग अँड रायदटींग)
मात्र

ततला

नेहमीच

कठीण

जायचा.

पण

परीक्षेआिीच्या

शेवटच्या

मदहन्यात ह्या सेक्शनवर जास्तीत जास्त लक्ष केंदद्रत करून ततने
७४०/८००

गण
ु

समळवन
ू

स्वतःलाही

आश्चयावचा

िक्का

ददला

होता.

एस.ए.टी.च्या एकूण १५२०/१६०० ह्या उत्कृष्ट्ट माकाांबरोबरच शाळे तला
पदहल्या पाचातला गुणक्रम, सब्जेक्ट एस.ए.टी. परीक्षाींमिली गण
ु वत्ता,

कॉलेज प्रवेशासाठी ततने सलदहलेले तनबींि, सशक्षकाींकडून ततला समळालेली
सुींदर

सशिारसपत्रीं,

अभ्यासाव्यततररक्त

ततने

भाग

घेतलेल्या

अनेक

उपक्रमाींमिली ततची कतवबगारी लक्षात घेता ततला हव्या असलेल्या साऱ्या
साऱ्या

कॉलेजेसकडून,

ववशेर्षतः

ततला

हव्या

असलेल्या

समसशगन

युतनव्हससवटीकडून ततला प्रवेश समळाला होता ह्यात नवल काहीच नव्हतीं.

इतकींच नाही, तर बऱ्याच कॉलेजेसकडून ततला स्कॉलरसशपसही समळाल्या

होत्या. घरी आनींदी आनींद पसरला होता. कुठल्या कॉलेजमध्ये कुठल्या
कोसवसाठी ॲडसमशन घ्यायची, ह्याची रोज सींध्याकाळी सािकबािक चचाव

चालायची. ततच्या वयाच्या सगळ्याच मुलामुलीींच्या घरात हे च घडत होतीं.
पण पोरीं मात्र आईवडडलाींच्या दहरीरीने केलेल्या चचाांना शाळे त हसत होती.
कारण त्याींच्या मनात खरे महत्त्वाचे ववर्षय होते ते म्हणजे प्रॉम,

ग्रॅज्युएशन! म्हणजे शाळे तून ऑक्रिसशयली होणारी सुटका आझण त्याच्या
पुढे येणारे कॉलेजचे मुक्त ददवस! बारावीचे हे शेवटचे ददवस जाता जात

नव्हते. कॉलेज ॲडसमशन प्रक्रक्रया पूणव झाल्यामुळे शाळे त येण्यातही आता
तसा काही अथव वाटत नव्हता. बारावीचीं वर्षव पण
ू व करण्यासाठी आवश्यक
असलेल्या िॉमावसलटीज पार पाडायला हव्या होत्या म्हणन
ू च केवळ मल
ु ीं
शाळे त येत होती आझण कशीबशी सोपवलेली कामीं करत होती. पण त्याींचा
सारा जीव मे मदहन्यात होणाऱ्या प्रॉमकडे होता.

मुलीींनी प्रॉमचे गाऊन ववकत घेतले होते. त्याला अनरू
ु प असे

टव्क्सडो सूट मुलाींनी बुक

केले

होते.

आयावला ततच्याच

वगावतल्या

ऑसलव्हरने त्याच्याबरोबर प्रॉमला येण्याची ववनींती केली होती आझण ततने

तो प्रस्ताव आनींदाने मान्य केला होता. उीं च, हुशार, हँ डसम, शाळे च्या
स्वीम दटमचा कॅपटन असलेल्या ऑसलव्हरवर अनेक मुलीींचा डोळा होता
पण त्या साऱ्याींना डावलून त्याने आयावची तनवड केली होती. त्यामुळे

आयावचा भाव साऱ्या मुलीींमध्ये प्रचींड विारला होता. एरव्ही ततला हाय,

हॅ लो सुध्दा िड न करणाऱ्या मुली लींच अवर मध्ये ततच्या शेजारी बसून
जेवू लागल्या होत्या. ब्रेकमध्ये ततला स्वतःच्या टे बलवर बोलावून घे ऊन
ततच्याशी गपपा मारू लागल्या होत्या. ततचा आझण ऑसलव्हरचा प्रॉमसाठी

काय पलॅ न आहे , हे ववचारू लागल्या होत्या. प्रॉमनींतर पाटीला कुठे जायचीं,
ह्याचीं पलॅ तनींग करू लागल्या होत्या. इतर मुलीींकडून ततला समळणारीं हे

बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ
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खास पण थोडीं असूयायुक्त अटे न्शन हा अनुभव आयावला अगदी

आहे , की काही ववचारू नकोस, सध्यातरी त्याच्यावर काही और्षि

नवा होता, मनातून सुखावत होता. एक अनासमक हुरहूर लावत
होता. वगावत असताना अनाहूतपणे ततचीं लक्ष ऑसलव्हरकडे

नाही, काही उपचार नाहीत, कोणती लस नाही - एकदा का
इन्िेक्शन झालीं तर बाकी सगळा भरवसा दे वावर."

जायचीं, दोघाींची क्षणभर दृष्ट्टभेट व्हायची आझण दोघे ही घाईघाईने

"पण बाबा! हा रोग ओल्ड माणसाींना होतो - आम्हा तरुण

लक्ष दस
ु रीकडे वळवायचे. पुन्हा थोडया वेळाने असींच घडत असे,

मुलाींना होत नाही." आयावने वाद घातला.

आझण मग दोघे ही एकमेकाींना क्रकीं धचत व्स्मत हास्य दे त असत.

"ते ठीक आहे बाळा" वसींत म्हणाला,"पण तरुण मुलीं तो व्हायरस

पण माचव मदहना मुींगीच्या गतीने पुढे सरकत होता आझण मे

घरी घेऊन येऊ शकतात आझण ओल्डर लोकाींना दे ऊ शकतात.

मदहना काही केल्या उगवत नव्हता. आयावला तेव्हा काय माहीत

दॅ ट इज द ररस्क!"

होतीं, की त्या वर्षी मे मदहना उगवणारच नव्हता ते!

"बाबा - पण मी जर एकटीच नुसती िेरी मारून आले तर कुठे
मला कोरोना बगचीं इन्िेक्शन होणार?" आयाव म्हणाली.

"बाबा! आय नीड टू गेट आऊट ऑि धिस हाऊस! आय

ॲम कुक्ड स्टे तयींग ॲट होम!" आयाव लींच टे बलजवळ असताना
वैतागन
ू म्हणाली. कोरोना व्हायरसमुळे लॉक डाऊन होऊन सहा

"हे बघ तू उगाच ह्ट करू नको. मला कळतींय की तू घरी राहून
कींटाळली आहे स. आपण सगळे च कींटाळलोय. पण त्याला काही

अकौंदटींग िमवसाठी काम करायची. ती आता घरून काम करायला

िक्त ग्रोसरी आझण और्षिीं आणायला बाहे र जायला परवानगी

आठवडे उलटून गेले होते. ततची आई अींजली कामत एका

इलाज नाही बेटा - खरी गरज असल्यासशवाय बाहे र पडू नका -

लागली होती. ततने ततचीं ऑक्रिस डायतनींग टे बलवर थाटलीं होतीं.

आहे . आपला अजून रे ड झोन आहे . आपण सरकारी आदे श

ततचा बाबा वसींत कामत एका इींव्जतनअररींग िमव मध्ये डडझाईन

पाळायला हवेत." अींजली ठामपणे म्हणाली आझण तो ववर्षय त्या

ऑक्रिसमध्ये काम करत असे. वसींत म्हणजे पक्का वकावहॉसलक -

दठकाणीच थाींबला.

कामाला पूणवपणे वाहून घेतलेला माणूस! 'वकव इज वसशवप'वाला
माणूस. कामावर किी रजा नाहीत, किी दाींडया मारलेल्या

आयाव घरी राहून राहून उबली होती. शाळा तर केव्हाच बींद झाली
होती. बारावीची प्रॉम, ग्रॅ ज्यए
ू शन सेरेमनी, सगळ्या पाटीज - गेट

नाहीत, किी ऑक्रिसमिून लवकर आलेला नाही आझण किी

टुगेदसव - सगळीं सगळीं कॅन्सल झालीं होतीं. शाळे कडून ह्या सगळ्या

ऑक्रिसला एक समतनट उसशरा गेलेला नाही. वर्षावच्या शेवटी न

इ-मेल्स आल्या तेव्हा आयाव खूप खूप रडली होती. खूप तनराश झाली

घेतलेल्या रजाींचीं काय करायचीं, असा प्रश्न पडणारा माणूस!

होती. ततच्या साऱ्या कोवळ्या, उमलणाऱ्या स्वपनाींवरून पाणी क्रिरलीं

िॅसमली हॉलीडेला गेल्यावर चार-आठ ददवस ऑक्रिस नसल्यामुळे

होतीं. ही सींिी, हे गोड क्षण ततच्या आयुष्ट्यात परत किीच येणार

कासावीस होणारा जीव! पण तोदे खील आता गपचूप घरून काम

नव्हते. सुींदर इव्हीतनींग गाउन घालून ती आता डडस्को लाइ्समध्ये

करायला लागला होता. नाईलाजच होता. त्याच्या कींपनीने तर

ऑसलव्हर बरोबर डान्स करू शकणार नव्हती. ततच्या मैत्रत्रणीींबरोबर

सगळ्याींची आयडी काडवस डी-ॲव्क्टव्हे ट केली होती. त्यामुळे

एका गोलाकार टे बलवर बसून हलक्या आवाजात गॉससप करू शकणार

चोरूनसुध्दा ऑक्रिसला जाण्याची सोय उरली नव्हती! त्याच्या
डडपाटव मेंटच्या

दारावरच्या

आयडी

स्कॅनरने

नव्हती. कुणाची सीक्रे्स ततला कळणार नव्हती, की ततची सीक्रे्स

त्याच्यासाठी

ती कुणाला लाजत लाजत साींगू शकणार नव्हती. झूम, इींस्टाग्राम

डडपाटव मेंटचीं दारच उघडलीं नसतीं. लॉक डाऊन म्हणजे खरोखरच

आझण इतर सोशल मीडडयावर हव्या तेव्हढ्या चॅ ्स करता येत होत्या,

सारीं मानवी जग जागच्या जागी थाींबल्यासारखीं झालीं होतीं.

एकमेकाींना िोटो पाठवता येत होते. पण त्यात प्रत्यक्ष भेटण्याची

वसींतने घरच्या स्टडी रूममध्ये त्याचीं ऑक्रिस माींडलीं होतीं. आयाव
ततच्या बेडरूममध्ये

आझण

ततचा आठवीत

सशकत

मजा

असणारा

नव्हती.

इट

वॉजन्ट

कूल.

प्रत्येक

ददवस

दस
ु ऱ्या

ददवसासारखाच जात होता. कॉपी टू कॉपी. सोमवार कुठला आझण
शतनवार कुठला, तारीख काय आहे , ह्याचा काही पत्ता लागत

िाकटा भाऊ समहीर त्याच्या बेडरूममध्ये कॉम्पयट
ु रवरून त्याींच्या
त्याींच्या शाळाींची कामीं आझण अभ्यास करत होते. ददवसाींमागून

ददवस जात होते; पण घराबाहे र पडायची कुणालाच परवानगी

नव्हता. नाटक/ससनेमा नाही. कुठे कॉिी शॉप, आईस्क्रीम पालवर,
रे स्टॉरीं ट नाही. नुसतीं घरात राहून कैदी झाल्यासारखीं वाटत होतीं.

व्यग्र असले तरी लींच आझण डडनरच्या वेळी मात्र सगळ्याींनी

ततला आता चाींगलींच कळलीं होतीं, आझण ते ही वयाच्या अठराव्या

नव्हती. सगळे जण एरवी आपापल्या जागी आपापल्या कामात

घर कम्िटे बल होतीं पण तरी स्वातींत्र्य नसणीं म्हणजे काय हे

एकत्र यायचींच असा त्याींच्या घरचा तनयम होता.

वर्षीच्या ऐन तारुण्यात!

"जाऊ दे ना आई मला बाहे र - पलीज - अिाव तास भटकून येते

"ओ माय गॉड!" आयाव ततच्या लॅ पटॉपच्या कम्पयट
ु र

मी एकटीच", आयावने पुन्हा ववनवणी केली.

स्क्रीनकडे बघत क्रकीं चाळली.

"नको बेटा आयाव" अींजली समजावणीच्या सुरात म्हणाली, "बाहे र
क्रिरायला

जाऊ

नकोस.

अजूनही

कोरोनाच्या केसेस वाढतातच आहे त."

आपल्या

भागात

"काय गीं - काय झालीं?" अींजली िसकून म्हणाली.

रोज

"ममा - ही बघ समसशगन युतनव्हससवटीकडून इ-मेल आली आहे िॉल सेमेस्टर साठी कॉलेज सुरू होणार की नाही, हे अजून ठरलीं

"आई म्हणते आहे ते बरोबर आहे आयाव" वसींत अींजलीला दज
ु ोरा

नाही त्याींचीं! लवकरच ह्या बाबतीत तनणवय घेऊन सगळ्या

दे त म्हणाला, "हा रोग इतका िोकादायक आहे , इतका डेडली
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

ववद्यार्थयाांना कळवलीं जाईल, असीं म्हणतायत ते. म्हणजे ममा,

३५

नोव्हें बर, २०२०

मला कॉलेजलाही जायला समळणार नाही का? इतकी वर्षां वाट

डोक्यावर ‘ॲमझॉन फ्रेश’ची कॅप होती. त्याने ‘ॲमझॉन फ्रेश’चा

होत म्हणाली.

स्माटव ददसत होता.

बतघतली मी कॉलेजला जायची, आझण आता हे !" आयाव रडवेली

यतु निॉमव म्हणजे तनळा शटव आझण काळी पॅन्ट घातली होती.

"रडू नको सोन्या - असीं होणार नाही. कॉलेज सुरू व्हायला अजून

"डू आय नीड टू साइन समधथींग?" आयावने ववचारलीं.

शाळा - कॉलेजेस इतके ददवस बींद ठे वणार नाहीत. काहीतरी मागव

"डॅम द सोशल डडस्टीं ससींग!" आयाव म्हणाली.

ततची समजत
ू घालत म्हणाली.

गपपा मारायला बाहे र गेलो नाही. नो बार, नो क्लब, जस्ट बीइींग

"नोप, इ्स ऑल अबाऊट सोशल डडस्टीं ससींग नाऊ!" तो म्हणाला.

तीन/चार मदहने आहे त - इतका वेळा हा प्रॉब्लेम दटकणार नाही.

तनघेल ह्यातन
ू . तल
ु ा कॉलेजला नक्की जायला समळे ल!" अींजली

"टे ल मी अबाऊट इट! मी तर क्रकत्येक ददवसाींमध्ये समत्राींबरोबर

"पण मला घरी राहून ऑनलाईन कॉलेज करायचीं नाहीये! क्रकती
वैताग येईल ना, तसीं करायला लागलीं तर." आयाव तनराश होत

अ गुड बॉय-स्काऊट! सो बोअररींग!" तो हसत हसत म्हणाला.
आयाव हसली.

"वेल - एन्जॉय युवर ग्रोसरीज!" तो म्हणाला आझण मागे वळून

म्हणाली.

त्याची रॉली घे ऊन तो तनघून गेला.

"आयाव! स्वतःवर कींरोल कर!" वसींत थोडया कडक आवाजात

त्या ददवसापासून आयाव ‘ॲमझॉन फ्रेश’वरून रोज काही ना काही

म्हणाला, "सगळ्या जगाचीच पररव्स्थती सध्या इतकी वाईट आहे ,

ग्रोसरी मागवू लागली. ती पॅकेजेस दाराशी ये ऊ लागली. आयाव त्या

की काय साींगू - कुणाची नोकरी गेल्ये, कुणाला खायला-पयायला

डडसलव्हरीची वाटच बघत असे. पटकन पुढे होऊन ती दार उघडत

समळत नाहीये, कुणी परगावी, परदे शात अडकून पडलेत - त्याींना
घरी परतता येत नाहीये, कुणी कोरोना व्हायरसने आजारी पडून

असे. हळूहळू ततची त्या डडसलव्हरी मॅनशी ओळख झाली. त्याचीं नाव

घालून लोकाींची मदत करण्याचा प्रयत्न करताहे त. अशा वेळी आपण

सलअम ओ'कॉनर होतीं. तो ततच्याहून दोन वर्षां मोठा होता. त्याच्या
घरची आधथवक पररव्स्थती चाींगली नसल्यामुळे तो कॉलेज अिववेळच

आनींदाचे क्षण एन्जॉय करायला समळत नाहीत हे मान्य, पण इतर

डडसलव्हरीचीं काम करत होता. आयावचे आईबाबा हे बघत होते पण

चाींगली आहे . तू सुरक्षक्षत घरी, प्रेमळ कुटुींबाबरोबर आहे स, हवीं ते

सलअम पासन
ू सहा िूट दरू आहे ह्याचीं त्याींना समािान वाटत

मरणाशी झुींज दे ताहे त, डॉक्टर-नसेस तर स्वतःचा जीव िोक्यात

करत होता आझण उरलेला अिववेळ पैसे कमवण्यासाठी हे ग्रोसरी

िक्त आपला ववचार करून चालणार नाही. तुला तुझ्या हक्काचे

लोकाींकडे बतघतलींस तर कळे ल तुला, की तुझी पररव्स्थती क्रकतीतरी

ततला ह्याबद्दल ते काही बोलत नव्हते. मल
ु गी घरातच आहे आझण

खायला पयायला समळतींय, लनव टू काउीं ट युवर ब्लेससींग्ज माय डडयर!"

होतीं. मींग
ु ीच्या गतीने ददवस हळूहळू जात होते. व्हायरसचा पगडा
कमी होऊ लागला. त्याींचा ववभाग हळूहळू रे ड झोनवरून यलो

पण मी घरी बसन
ू बसन
ू उबली आहे , आय नीड टु गेट आऊट!

झोनमध्ये

मी बाहे र जाऊन ग्रोसरी करून येते!" आयाव म्हणाली.

आला

आझण

मग

ग्रीन

झोनमध्ये

गेला.

दक
ु ानीं

"काही नको बाहे र जायला, पण तल
ु ा इतका कींटाळाच आला

उघडली. रे स्टॉरीं ्स मध्ये ५०% कपॅससटीने क्रकीं वा बाहे र खुच्याव

काही चाींगलीं काम केल्यासारखीं वाटे ल तल
ु ा." अींजली म्हणाली.

वाऱ्या बींद झाल्या. बॅक याडवमध्ये छो्या प्रमाणात का होईना,

टे बलीं टाकून लोक एन्जॉय करू लागले. ‘ॲमझॉन फ्रेश’ रकच्या

असेल तर ‘ॲमझॉन फ्रेश’वरून ऑनलाईन ग्रोसरी ऑडवर कर बरीं ,

रक

पण सोशल गेट टुगेदसव सुरू झाली. आयावही घराबाहे र पडून

एक तरुण बाहे र आला. त्याने तोंडावर मास्क लावला होता.

त्यातच एक ददवस िॉल सेमेस्टरमध्ये कॉलेज नक्की सुरू होणार

उघडलीं आझण आतून एक मोठी दहरवी कूल बॅग बाहे र काढली.

चाींगल्या घडामोडी घडत होत्या पण तरी कुठे तरी काही कमी

रॉली बाहे र काढून, त्यावर त्याने ह्या दोन गोष्ट्टी ठे वल्या आझण

कपपयात तो ‘ॲमझॉन फ्रेश’चा रक अजून रें गाळत होता. त्याींच्या

ड्राइव्ह वे वरून ती रॉली ढकलत त्याींच्या घराच्या मुख्य दाराच्या

कळत झखडकीबाहे र डोकावून बघायची. लॉक डाउनच्या एकाकी,

बघणाऱ्या आयावला आनींद झाला होता. बऱ्याच ददवसाींनी आई,

क्षण ततला आठवत असत. बाहे रच्या जगाशी केवळ त्या एका

दस
ु ऱ्या

ददवशी

‘ॲमझॉन

फ्रेश’चा

दहरवा

ग्रोसरी

ततच्या

त्याींच्या दारासमोर उभा रादहला. ड्रायव्हरच्या बाजूचीं दार उघडून

अगदी

जवळच्या

खास

समत्रमैत्रत्रणीींना

भेटून

आली.

अशी बातमी आली आझण सगळा आनींदीआनींद पसरला. एव्हढ्या

त्याच्या हातात लॅ टेक्स ग्लोव्ह्ज होते. त्याने रकचीं मागचीं दार

पडतींय, असीं ततला वाटत होतीं. कदाधचत ततच्या मनाच्या एका

मग एक मोठा पुठ्ठ्याचा खोका बाहे र काढला. शेवटी एक छोटी

रस्त्यावरून कोणताही रक गेल्याचा आवाज आला, की आयाव न

एक वेळ मान वर करून त्याींच्या बींगल्याकडे त्याने पादहलीं. तो

दःु खी, काळ्या ददवसातले सलअमशी गपपा मारलेले ते चार सुखाचे

ददशेने येऊ लागला. हे सगळीं आपल्या बेडरूमच्या झखडकीतून

बाबा आझण भाऊ सोडून दस
ु ऱ्या कुठल्यातरी व्जवींत माणसाचीं

िाग्याने ती जोडली गेली होती. सलअमच्या नजरे तन
ू आजूबाजल
ू ा

दाराची बेल वाजली. ततने दार उघडलीं. त्याने रॉलीवरून सामान

ततला आठवण येत होती, एकीकडे ती स्वतःला दोर्ष दे त होती.

कसा वसींतबहार बाहे र िुलला आहे , ते ती बघत होती. त्याची

दशवन ततला झालीं होतीं. ती पटकन दार उघडायला पुढे झाली.
काढून दाराबाहे र ठे वलीं.

त्याचा

"हौ डी!" तो म्हणाला. त्याचे िक्त हसरे तनळे डोळे ददसत होते.

असल्यासारखींच ततला अजूनही एकटीं एकटीं वाटत होतीं.

समत्रमैत्रत्रणी

हे !" आयाव म्हणाली.
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ततला

नींबर

घ्यायला

आता

भेटत

ती

ववसरली

असूनही,

होती.

लॉक

ततच्या

डाउनमध्ये

नोव्हें बर, २०२०

एक ददवस सींध्याकाळी सहा वाजता एक अनोळखी

जन्ममरणाचा फेरा

जुनाट कार त्याींच्या घरासमोर थाींबली. त्यातून सलअम खाली

उतरला. त्याने चाींगला शटव पॅन्ट घातला होता. चेहऱ्यावर अजूनही

- विजया मराठे (पमोना, कॅसलिोतनवया)

मास्क लावला होता पण आता हातात ग्लोव्हज नव्हते. तो

ती एक सींद
ु र सकाळ होती. नेहेमी

झपाझप पावलीं टाकत ड्राइव्ह वे वरून वर आला आझण त्याने

प्रमाणेच मी क्रिरायला गेले. वळणावळणाची

घराची बेल वाजवली. वाऱ्याच्या वेगाने िावत येऊन आयावने दार

वाट, चौिेर उीं च उीं च झाडे, रीं गीत्रबरीं गी िुले,

उघडलीं होतीं.

पक्षाींचा क्रकलत्रबलाट, व हवेत असलेला मींद

"हे ! लाँग टाईम नो सी!" ती म्हणाली.

सग
ु ींि सगळीं च मनाला प्रसन्न करणारीं होतीं.

"या! आज माझ्याबरोबर डडनरला येशील का? तुला इटासलयन

क्रिरून परतले, अन म्हीं टलीं, दे वपूजेसाठी

िूड आवडतीं? माझ्या मादहतीचीं एक छान इटासलयन रे स्टॉरीं ट

आपल्या बागेतली िुले गोळा करूया. बागेत

आहे - ते नुकतींच सुरू झालीं आहे . खूप स्वच्छ, सुींदर, सुरक्षक्षत

जास्वींदी, जाई, व्जरे तनयम, इींपेशण्ट बरीच

आहे ती जागा." तो म्हणाला.

िुले िुलली होती. गुलाबाला नुकत्याच कळ्या यायला लागल्या

"मी येईन - पण..." आयाव चाचरली.

होत्या. तेव्हढ्यात गुलाबी गुलाबाच्या कळीकडे एकदम लक्ष गेलीं.

मी तझ्
ु या आईबाबाींशी बोलू शकतो का? मी तुला बाहे र घेऊन

ती सुींदर, अस्िुट, मोहक कळी पाहून वाटलीं, की दे वासमोर
िुलदाणीत ठे वली, की हळूहळू छान उमलेल अन दे वघराची शोभा

जाण्यासाठी त्याींची रीतसर परवानगी मागतो." सलअम म्हणाला.

"तरुण माणसा! मी इथेच आहे ! बोल तुला काय बोलायचीं आहे

वाढवेल. पण लगेच मनात आलीं, की नको ततला खुडायला,

ते." वसींत पुढे होत म्हणाला. आयावच्या गालाींवर गुलाबी रीं ग

ततच्या आवडत्या झाडावरच ततला छान िुलू दे . त्या

पसरले.

कळीच्या

शेजारीच एक उमललेलीं िूल होतीं, ते मी खुडलीं पण खूप

"सर! माझीं नाव सलअम ओ'कॉनर. मी आयावचा समत्र आहे . तुमची

उमलल्यानीं एक दोन पाकळ्या गळून जसमनीवर पडल्या. मग

परवानगी असेल, तर मी तुमच्या मुलीला डडनरला घेऊन जाऊ

गुलाबाचा नाद सोडून जास्वींदीची िुलीं अन वासाची जाईची

इव्च्छतो." सलअम म्हणाला.

िुलीं घेऊन परतले. पूजा करणार इतक्यात सेल िोन वाजला.

"यु नो, अजून सोशल डडस्टीं ससींग सींपलेलीं नाही." वसींत थोडया
"येस सर!" सलअम म्हणाला.

िोन सावनीचा होता. म्हणाली, "Surprise Mom, I have a
good news for you, guess what?"
मला ओळखायला काहीच वेळ लागला नाही. खूप ददवस

ददली.

होणार आहे . सावनी म्हणाली "हो मॉम, सुजनही खूप खुश आहे ,

म्हणाला.

डॉक्टरकडे जायचींय. तू ये हीं माझ्याबरोबर! सुजन आज स्पेशल

आठवण करून ददली.

पण ओ ओ, मला आता सुशी खायचीं नाहीये, पण तो चीज केक

"तुझा कॉन्टॅ क्ट नींबर आझण ॲड्रेस मला समळायला हवा." वसींतने

येणार आहे . जरा कँडल्स वगैरे लावते, नींतर बोलू." ...ती हवेत

कडक आवाजात म्हणाला.

"आमच्या घरचा कफ्यूव रात्री नऊला लागू होतो!" वसींतने वॉतनांग

मी या बातमीची वाट पाहत होते. लगेचच म्हीं टलीं, की मी आजी

"जेवण झाल्यावर लगेच आयावला घरी आणून सोडेन मी." सलअम

त्याला मुलीं खूप आवडतात. आता अजून एक मदहन्याींनी मला

"मास्क्सचा वापर जास्तीत जास्त वेळ करायला हवा." वसींतने

रीट आणणार आहे , माझ्यासाठी. मला वाटतीं, तो सश
ु ी आणेल,

"ऑिकोसव सर!" सलअम म्हणाला.

नक्की आणेल असीं वाटतींय. बाय मॉम, आज सुजन लवकर

मागणी केली.

"हे घ्या सर माझीं त्रबझझनेस काडव - ह्यावर सगळी मादहती आहे

तरीं गत होती. एकूण सगळा आनींदी आनींद ऐकून मन भारावलीं.
इकडे ततकडे पसरलेली िुलीं अन पाकळ्या गोळा करून मी

हवा असला, तर माझा ड्रायव्व्हीं ग लायसेन्स नींबर पण दे तो..."

माधगतला. दि
साखरे चा नैवेद्य दाखवला. तो ददवस खूप
ू

"डोन्ट बी टूs स्माटव !" वसींत म्हणाला.

भेटलो. मी सावनीच्या आवडते लझातनया घेऊन गेले होते.

चौकशी केली असती सर!" सलअम म्हणाला.

मदहने मी वाईन नाही घेऊ शकणार पण तू घे". खूप आनींदात

आयावकडे बघत म्हणाला आझण सगळे प्रसन्नपणे हसले.

होईल, मी ततला छान छान कपडे, बो घालू शकेन. पण काही

झोनची सुरुवात झाली.

काय म्हणाली, ते आठवलीं.

- माझीं नाव, गाव, पत्ता, िोन नींबर ह्याच्यावर आहे . तुम्हाला

अगदी मनोभावे दे वाींना पूजलीं आझण नातवींडासाठी आशीवावद

सलअम झखशातन
ू एक काडव पढ
ु े करत म्हणाला.

आनींदात गेला. दस
ु ऱ्याच ददवशी आम्ही सेलेब्रेशन करण्यासाठी

"नो सर! मला जर इतकी सींुदर मल
ु गी असती, तर मी पण खूप

सावनीने वाइनची बाटली काढली. म्हणाली, "मॉम, आता नऊ

"ठीक आहे मग - दोन तासाींची परवानगी दे तो तुला." वसींत

होती सावनी त्या ददवशी! म्हणाली, "मुलगी असली तर छान

त्या ददवशी खऱ्या अथावने आयावचा रे ड झोन सींपला आझण ग्रीन

असलीं तरी चालेल...” नकळत मला सावनीच्या वेळी माझी आजी
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मलाही तेव्हा मुलीची हौस होती.

म्हणाली होती, "अगींबाई,

मुलीची

का

हौस आहे , ...

नोव्हें बर, २०२०

कुणीतरी येणार येणार ग
ओळखीचीं होणार होणार ग

पदहला मुलगा झाला, की मग वाट पहायला नको." आज, मनात

म्हीं टलीं, काहीही असो; मूल तनरोगी असो अन माझ्या मुलीची

इवले इवले डोळे अन इवले नाक

तब्येत चाींगली राहो!

रािेचीं रूप घेणार ग!

तीन मदहन्याींनी आम्ही डॉक्टरकडे गेलो. तपासणी चाींगली

त्यानींतर सुजनने व सावनीच्या मैत्रत्रणीींनी समळून ततला

झाली. मग मी चोर ओटी भरली. छानसा दहरव्या रीं गाचा ड्रेस

सावनीसाठी शकुनाचा म्हणून घेतला. अन डोहाळजेवणाचे म्हणून
आत्ताच मॅटतनवटी कपडे घेतले. म्हीं टलीं घालेल चार ददवस.

बागेत पाटी

होतीं. डायपरची

कशी होतेय ते अन मुलगा का मुलगी हे कळणार होतीं. मी

मागावरीटापासून ते त्रेसलेचे केक पयांत. सवव मेव्क्सकन बेत होता.

सुींदर केक सारखी सजावट, दि
ु ाच्या बाटल्याींचे मनोरे व बाळाला
लागणाऱ्या

व्जनेदटक टे व्स्टीं गचा ददवस उजाडला, या ददवशी बाळाची वाढ

सवव

वस्तूींची

सुींदर

सजावट

होती.

जेवणासाठी

सावनीचा लाल रीं गाचा ड्रेस ततला खुलून ददसत होता. त्या

आतुरतेने वाट बघत होते. सावनीचा िोन आला म्हणाली, "मॉम,
बाळाची वाढ छान आहे अन ‘गेस व्हॉट...’,

ददली. टे बल अगदी छान सजवलीं

प्रसींगाला साजेशी अशी माझी कववता मी वाचली. त्या कववतेच्या

मुलगी आहे ."

या ववर्षयाची आवड असल्याने मी व सावनीनीं डायबेटीसच्या

काही ओळी होत्या,
I am so happy to say
Darling girl is on her way
Beautiful little girl, to love and adore
Who could ask for any more.
Enjoy the gift from God, you mother
Love you give, receive is like no other
त्या नींतर सावनीच्या सासूनेही सावनी व सुजनसाठी थाटात

सावनी

होती.

सासूच्या मैत्रत्रणीींनी सुजन व सावनीसाठी एक गींमतीदार नादटका

ततचे खूप कौतुक वाटलीं. ततचे वय जास्त होतीं पण बाळाची वाढ

अगदी आनींदात चाललीं होतीं. आता नाव काय ठे वणार, चचाव सुरू

असल्यानीं ततला िक्त दोन वेळाच स्पेशासलस्टच्या ॲपॉइींटमें ्स

आम्हाला सरप्राईज दे णार आहे त.

सुजन, मी व सावनीची सासू आळीपाळीने जात होतो. ते

होतीं. आठवा मदहना लागला होता. सावनी व सुजनने दोन

चचाव व्हायची. मी आपली

ववचारलीं. अजून बाळीं तीण होण्यास वेळ आहे व बाळ सुखरूप

सावनीच्या मनाप्रमाणे झालीं होतीं. सगळा आनींदी आनींद होता.

सावनीचे िोन रोज येत होते. आज बाळाचा आकार Pea

सारखा आहे तर आज grape सारखा, avocado सारखा वगैरे
बोलणे होत होतीं. लॅ ब टे स्टमिे जेस्टे शनल डायबेदटस असल्याचे

कळले. रक्तातील साखरे ला जपणीं आवश्यक होतीं. मलाही आहार
क्लासेस घेतले. डाएट साींभाळणे कठीण होतीं, पण

पाटी ददली. डोसेवाल्याला बोलावल्यामुळे सववजण खुश होते.

जेवल्यावर दोन तासाने रक्तातील साखर तपासात होती. मला

बसवली होती. हसून हसून सगळ्याींची पुरेवाट झाली. सगळीं

चाींगली

झाली. सावनी आझण सज
ु नने साींधगतलीं, की ते बाळ झाल्यानींतर

आहाराबद्दल

सगळे

तनयम

होत

अगदी

असल्यानीं

समळाल्या.

ददवस

सोनोग्राम

बघून

सरत

नाक

काटे कोरपणे पाळत

व

डायबेदटसही

होते, सोनोग्रामच्या

डोळे

कोणासारखे

होते.

सावनी

अपॉइींटमें टसाठी

आहे त

ददवस

याबद्दल

मनात म्हणायची, की हे सोनोग्राम

बघून काहीही कळत नाही. आता डोहाळजेवणाचे
झाले

आटोक्यात

वीकएींडला

असल्यानीं

ववचार चालू

डॉक्टरकडे

सॅन

जात

होती

डडएगोला

सवव

जाऊ

व्यवव्स्थत

का,

असीं

चालले

डॉक्टरला

तुम्ही जाऊ शकता, असे डॉक्टरने साींधगतलीं. तरी

जाऊन

मला वाटलींच, की उगीच दरू जाऊ नये. माझे ववचार जुनाट

कपडयात ती खूप छान ददसत होती. मला

सोमवारी होतीच त्यामुळे ते तनिावस्त होते. शुक्रवारी ते ‘सॅन

सावनीने

व

सुजनने

िोटोग्रािरकडे

झाडाजवळ, बीचवर व अशा अनेक सुींदर दठकाणी जाऊन िोटो

आहे त असीं त्याींना वाटलीं. सशवाय स्पेशॅसलस्टची अपॉइींटमें ट

सावनीच्या वेळचे माझे कमळातले, मोरावरचे व रथातले िोटो

डडएगो’ला पोचले. तो ददवस मजेत गेला. शतनवारी सावनीला

सावनीच्या डोहाळजेवणाची तारीख ठरली. काही मैत्रत्रणीींना

वाटलीं कदाधचत रक्तातील साखर कमी झाली असेल. ततने लगेच

लागली, की डोहाळजेवणाच्या तारखेला अमावस्या आहे व मी

झाल्यावर ततला बाळाची हालचाल जाणवली. ततला वाटलीं, की

तारीख बदलायचीं

मैत्रत्रणीींनी ततला साींधगतले

घेतले होते. पाींढऱ्या

आठवले. तेव्हा माझ्यापेक्षा माझ्या आज्याींनाच खप
ू हौस होती.

वाटलीं, की बाळाची हालचाल जरा नेहमीपेक्षा कमी आहे . ततला

बोलावणी झाली. तेव्हढ्यात एका मैत्रत्रणीचा िोन आला, ती म्हणू

साखर तपासली. साखर व्यवव्स्थत होती. थोडा जूस वपऊन

तारीख बदलावी. मी खरीं तर पींचाींग वगैरे बघणारी नाही, पण मी

आपण

सावनीच्या मैत्रत्रणी व सवव नातेवाईक मींडळी जमलो. सावनीसाठी

क्रिरायला जागा नसल्यानीं त्याची हालचाल कमी होते. रवववारी

ठरवलीं. डोहाळजेवणाच्या ददवशी माझ्या व

उगीचच

काळजी

करतोय.
होते,

की

सशवाय

ततच्या

शेवटी शेवटी

डॉक्टर

बाळाला

एखाद्या

सकाळीच ते सॅन डडएगोहून परतले. त्याींच्याजवळ डॉपलर होते,
त्याींनी हाटव बी्स तपासले ते व्यवव्स्थत होते म्हणून त्याींना

टे बलावर चाींदीची ताट होती. िुलाींच्या राींगोळ्या काढल्या होत्या.

माझे व सावनीचे िोन चालायचे, शतनवारी आम्ही बोललो,

भारतातून दहरवी साडी आणली होती. ती साडी, िुलाींचा मुकुट,
कींबरप्टा

अन

दाधगने

घातलेलीीं

सावनी

राजकन्येसारखी ददसत होती. ततच्यासाठी व ततच्या मैत्रत्रणीींसाठी

हायसे वाटले. सशवाय दस
ु ऱ्या ददवशी डॉक्टरकडे जायचींच होते.

मी व माझ्या मैत्रत्रणीींनी

पण बाळाच्या हालचालीबद्दल सावनीने मला साींधगतले नाही.

समळून मी रचलेले गाणे अगदी टाळ्या

कदाधचत मला उगीचच काळजी वाटू लागेल, म्हणन
ू असेल!

वाजवून म्हीं टले. त्या गाण्याच्या काही ओळी होत्या:
बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

३८

नोव्हें बर, २०२०

सवव

वाचवू शकले नसते, अिू मुलीचा जन्म झाला असता तर

सुरळीत आहे , असेच आम्हाला वाटत होते. पण

आयुष्ट्यभर

सोमवारी सकाळी नऊ वाजता सुजनचा रडतच िोन आला, की

ततला

व

तुला

त्रास

म्हणूनच दे व ततला घेऊन गेला."

बाळाचे हाटव बी्स लागत नाहीत. तो स्पेशासलस्टच्या ऑक्रिसमिून
बोलत होता. ततला घे ऊन तो हॉव्स्पटलला जाणार होता. आम्ही

भोगायला

लागला

असता.

हे माझे म्हणणे खरे च होते.

सावनीच्या लॅ ब टे स््सचे ररपो्वस समळाले होते. असीं कळलीं,

ताबडतोब हॉव्स्पटलला जायला तनघालो. वाटत होतीं, की लगेच

की

कळलीं, की आता काहीही करता येण्यासारखीं नव्हतीं. डोकीं सुन्न

तात्काळ िोका पोचतो. अगदी ताबडतोब जरी ती हॉव्स्पटल मध्ये

शक्र
ु वारी

करून बाळाच्या जन्माचे प्रयत्न डॉक्टर करणार होते. त्या ददवशी
कशावरच ववश्वास

कशीबशी

ततची

समजूत

जगणीं

काढून ततला

िोका

ददसन
ू

कठीण

होतीं!

गरोदर

मुलीींनो, आपल्या मैत्रत्रणीींच्या

घरगुती डॉपलरवर ववश्वास ठे वू नका, आपल्या मनावर ववश्वास

ठे वा व जराही तब्येतीबद्दल शींका आली, की ताबडतोब हॉव्स्पटल

हसतमुखाने त्याींनी आमचे स्वागत केलीं. मनावरचे दडपण कमी

गाठा. तुमचीं वयीं मोठे असेल, तर स्पेशासलस्ट समळवा, तनयसमत

करण्यासाठी त्याींनी झखडकीतून ददसणाऱ्या दृश्याकडे आमचे लक्ष

तपासणी करून घ्या. आज सावनीला दोन गोव्जरवाणी तनरोगी

वेिलीं. तो शाींत समुद्र आम्हाला ददलासा दे त होता. लगेचच
नसेसशी

त्याींना

साींगण्यावर ववश्वास ठे वू नका, अगदी त्या डॉक्टर असल्या तरी!

इच्छा होती. ततच्या खोलीत गेल्यावर लगेच नसेस आल्या.

पुरवली.

सोनोग्राममध्ये

सावनीच्या बाबतीत पलासेंटाच्या समस्येमुळे ततची मुलगी

हॉव्स्पटलला नेले. आता ततची सहीसलामत सुटका व्हावी, हीच

बाळीं तपणाची मादहती त्याींनी

तर

अशा मल
ु ी भेटल्यानीं ततचीं दःु ख जरा हलकीं झालीं.

तझ
ु ी तब्येत महत्त्वाची आहे . ती काहीच बोलत नव्हती. ततला
होता.

असती

पाठवलीं गेलीं. ततथे ततला ततच्यासारखीच ज्याींची मल
ु ीं गेली आहे त,

केर काढीत रादहली. शेवटी आम्ही ततला साींधगतले, की आता
बसला

होतीं. नाळे तून

बाळाला कदाधचत वाचवता आलीं असतीं. सावनीला ग्रप
ु थेरपीसाठी

बसत

नव्हता. ती हॉव्स्पटलला जायलाच तयार नव्हती. केरसण
ु ी घेऊन

िक्का

समसळलीं

असतीं. पण जर स्पेशासलस्टची अपॉइींटमें ट सोमवारच्या ऐवजी

दस
ु ऱ्या ददवशी सावनीची मानससक अवस्था सुिारली, की ‘इींडयूस’
सावनीचा

रक्तात

आपल्याकडून कसूर झाली नाही, याबद्दल समािान समळालीं

होतीं. सशवाय बाळाचा जन्म सुखरूप होणेही आवश्यक होतीं.

रादहले.

ततच्या

गेली असती, तरी मुलगी वाचलीच असती असीं नाही; मात्र ततला

झालीं. पण मला िीर सोडून चालणार नव्हतीं. सावनीला सावरायचीं

ततच्याकडेच

रक्त

(पलासेंटा). िक्त २% गरोदर बायकाींच्यात असीं घडतीं व बाळाला

‘सी सेक्शन’ करतील व बाळ वाचेल. हॉव्स्पटलला पोचलो तें व्हा

मी

बाळाचीं

मुले आहे त. त्याींच्या जन्माच्या वेळी ती हाय रीस्क असल्याने

बोलल्यानींतर

ततला स्पेशासलस्ट डॉक्टर समळाला, त्याचे ततच्या पलासेंटाकडे

सावनी खूप सावरली होती. थोडयाच वेळात सावनीला ‘इींडयूस’

पुरेपूर लक्ष होते. त्यामुळे बाळीं तपणे सुखरूप पार पडली.

केलीं गेलीं. आता ततच्या मैत्रत्रणी भाऊ, वदहनी व सवव नातेवाईकही

आता सावनी ततच्या मुलाींमध्ये रमली आहे . पण सुखीच्या

जमले होते. नातेवाईक म्हणू लागले, की सावनीला दृष्ट्ट लागली.
मैत्रत्रणी कॉररडॉरला जमून मुसमुसत होत्या. मी माझीं दःु ख दरू

पाऊलखुणा ती जपतेय. दर वर्षी सुखीच्या वाढददवशी ती मुलाींना

नव्हतीं. ततलाही आता थोडया थोडया कळा सुरू झाल्यानीं ती व

सोडते.

घेऊन ‘लाँग बीच’ला जाते व सुखीच्या नावाने पाण्यात िुले

सारून त्याींना िीर ददला. सावनीसमोर बाळाबद्दल कोणीच बोलत

तनश्वास सोडला. बाळाला आईजवळ दे ण्यात आलीं. बाळ रडलीं

उघडशील किी ग तझ
ु े इवले इवले डोळे |

हृदयद्रावक होते. त्याींचे साींत्वन करून मी कॉररडॉरला पळाले व

म्हणाले डॉक्टर, ठोके तझ्
ु या हृदयाचे झाले बींद

माझ्या अश्रींन
ू ा वाट मोकळी करून ददली.

नव्हते पटत मुळीच, झाली आमची मती मींद |

थोडया वेळाने िोटो काढणारी बाई आली. जमलेल्यापैंकी

होते वाटत, होईल का काही चमत्कार?

काहीजणाींच्या मते आता बाळ गेलींय, तर िोटो कसले; पण मी,
समजू

शकले. त्याींच्या

पदहल्यावदहल्या

होतीं, ते डेथ सदटव क्रिकेटसाठी

द्यावीं लागलीं.

दे ऊन जीव ततला, घडेल का साक्षात्कार? |
नेलेस का तू, या जीवास तनष्ट्पाप

मुलीच्या खुणा त्याींना जपायच्या होत्या. मुलीचीं ‘सुखी’ हे नाव,
जे ‘सरप्राईज’

का होते ततचे, पूवज
व न्मीचे पाप? |

येताना जन्माला, झाल्या नाहीत तुला वेदना

त्यानींतर लाँगबीचला बोटीतून सुखीला तनरोप दे ण्यात आला.

इतर अभवकाींशी, कशी करू मी तुलना |

या घटनेनींतर अनेक ददवस सावनीचे रडत िोन यायचे. ती

म्हणायची "गार पाण्यात मी माझ्या मुलीला सोडलीं. मी ताबडतोब

शाींत मुद्रा तुझी, होतीस तू हसत

बाबतीत असीं का घडावीं?” मी ततची समजूत घालायची.

उदरात आईच्या उबदार, झोप तुला लागली

झखन्न आम्ही मात्र, होतो अश्रू ढाळत |

हॉव्स्पटलला गेले असते तर ती वाचली असती, अन माझ्याच

जन्ममरणाच्या िेऱ्यातून तुझी सुटका झाली ! ...

"अगदी तू शतनवारी ताबडतोब गेली असतीस, तरी डॉक्टर मुलीला
बह
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’Forever

इवले इवले नाक अन ओठ इवले इवले

नाही, पण सज
ु न व सावनीच्या डोळ्यातले अश्रू झखळे नात. दृश्य

सुजनला

करणाऱ्या

पदहल्यावदहल्या नातीकडे पाहून मला काय वाटलीं, ते मी आता
साींगणार आहे :

झाली. व काही तासाींनी मुलीचा जन्म झाला. सवाांनी सुटकेचा

व

आयाींसाठी काम

Footprints’ सींस्थेच्या ‘वॉक’साठी आम्ही दरवर्षी जातो. त्या

सुजन िेऱ्या घालत होते. काही वेळाने ‘एवपडयुरल’ दे ण्याची वेळ

सावनी

सावनी-सारख्या
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सावनीने मुलाींच्या खोलीत लावलेल्या िोटोतल्या

सुखीच्या चेहऱ्यावर मला नेहेमीच एक शाींत,
भाव

ददसतो.

सावनी

म्हणते,

की

सुखीने

(पलासेंटा)

डॉक्टराींना

सातव्या

कळलीं,

की

मदहन्यानींतर

सावनीची

नाजूक

होते.

नाळ

या

मादहतीमुळेच, डॉक्टर नींतर आवश्यक त्या उपचारपध्दतीने, सुखीच्या भावींडाींची काळजी घेऊ शकले.

सुखी, आमच्या हृदयात तू कायम राहाशील. सुखी,

तू सुखी रहा.

***

VJTI International Alumni Association
Calling all VJTI alumni based outside India to join
the VJTI International alumni association. Details on
joining the association, connecting with the network,
and making contributions to the continued success
of our alma mater are at:
https://www.vjtiintlalumni.org.
VJTI International association has been launched
under the guidance of Dr. Dhiren Patel (Director,
VJTI), Dr. Rohin Daruwala (Dean, Alumni Affairs),
and Dinanath Kholkar (Member, Board of
Governors).
Please help us grow the association by spreading
the word!
News by: Dilip Rane (Dallas, Texas)

HEALTH INSURANCE
INDIVIDUAL & GROUP HEALTH
INSURANCE FOR
* VISITORS
* H-1 B VISA HOLDERS
* PERMANENT RESIDENTS
( Some restrictions apply)

For more information:
Contact: Padmaja Bapat
Independent Insurance Agent
616 Rhodes Hill Court
Martinez, GA 30907
Tel: 888 705 8271
E-mail: padmaja.p.bapat@gmail.com

Website: visitors-insurance.com
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For Homeland: A Sikh Refugee Story

ततच्या

िाक्या भावींडाींचे रक्षण केले. अन हे मलाही पटतींय.
सुखीमुळेच

A Book Review

सुखी

- Manjusha Naik (Tampa Bay, Florida)
‘You must be your own support and
carry on.’
For Homeland: A Sikh Refugee
Story, written by Dr Lalita Gandbhir
(Singer Island, Florida) was originally
published in Marathi ‘दहशतवादाची कथा’
by Granthali in 2003. It had won the
Maharashtra Government award for
Excellence in Literature. To reach out to
a wider audience, recently in 2020, she
translated it to English in 2020.
This book is a very compelling read due to its powerful
story- evoking the bonds of family, the lure of fanaticism, and
the refugee’s perennial ache for homeland.
The story starts with a middle age woman, Bhajan, whose
journey starts from a well to do, happy family from West Punjab
and continues through the terrorism she witnessed and family
decisions she is forced to make. This demonstrated her
progressive thinking, in a time when society believed that
women are incapable of earning a living. I was drawn to her
belief that ‘my children need me’ inspired her to go through this
journey. She just proved that education has nothing to do with
progressive thinking.
The story beautifully narrates the family bonding, their
love for homeland, the true feeling and meaning of ‘refugee’;
how Sikh families lost everything and survived through their
strong will, and vision to keep the family together and free made
them survive. Her expression of “I can’t tell you how happy I am
to have my entire family under one roof” was priceless.
The characters and events described in this book paint a
vivid image of life during that time that is meaningful still today.
One of the characters says, “just think- two friends- one Muslim
and one Hindu, are here to talk to their Sikh friend’s son about
the separation movement. Isn’t that hope for future?”
As a person of Indian origin,
I have read the history about the
partition, British ruling and India’s
movement for Independence. But
this story with the characters,
their nature, and their struggle to
preserve their humanity really
grips the reader and lets you live
through the experiences of the
narrator.
For Homeland:
A Sikh Refugee Story is a great
story of struggle and triumph of a
Sikh family!
Author - Lalita Gandbhir,
Vithal Publications, Pages- 207
This book is available on
Amazon for $9.99,
Website:
http://www.forhomelandthenovel.com
***
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आहोत. आम्हाीं मराठी माणसाींना आमच्या आयुष्ट्याींत असे उत्तम

गीतरामायणाच्या ६५व्या िाढहदिसाननभमत्त:

सादहत्य वाचण्याची सींिी आपण ददली, त्याबद्दल मन:पुवक
व
कृतज्ञता! मराठी रससकाींच्या मनाींत इतक्या रसाळपणानीं झझरपत
गेलेला सादहव्त्यक ही या शतकाची वाचकाींना समळालेली भेट

गहदमा आणण बाबूजींस:

- शभशकांत पानट (लॉस एींजल
े ीस, कॅसलिोतनवया)

रामनवमीच्या

गीतरामायणाचे
भारतात

असतात.

आझण

अनेक

खूप बरे वाटले असते! आम्ही रससक वाचक तुमच्या रसाळ

कायवक्रम

भारताबाहे र

गददमाींच्या

आहे . तुम्हाला सादहत्यातले नोबेल पाररतोवर्षक समळाले असते तर

तनसमत्ताने

सादहत्याचे भोक्ते आहोत आझण आजही माडगूळकर हाच केंद्रत्रबींद ू

होत

समजून िेर िरीत आहोत. अथावत तुम्हाला वरून हे सारे ददसत

अजरामर

असेलच!

गीतरामायणाला व बाबूजीींनी त्या

किी किी असीं वाटतीं, की काय बरीं करत असाल तुम्ही

गीत मासलकेस जे स्वगीय सींगीत
ददले

आहे ,

त्याला

नम्र

वर स्वगावत? मला खात्री आहे , की स्वगावच्या प्राींगणाींत बसन
ू

वींदन

एकीकडे, अमत
ु ही नव-नवीन कववता
ृ ाचा चर्षक हाताींत घेऊन, तम्
सलहीत असाल. बाबज
ू ी समोर बसन
ू त्याला सींगीतबध्द करीत

करण्याच्या तनसमत्ताने गददमा आझण
बाबूजी

याींना

सलदहलेले

हे

असतील. तम्
ु ही कववता सलहायच्या आझण त्याींनी त्या आपल्या

कृतज्ञतापत्र:
महाराष्ट्राचे आिुतनक वाव्ल्मकी आझण मराठी सारस्वतात

सम
ु िरु सींगीताींत गींुिून इींद्र-दरबाराींत दे वाींना ऐकवायच्या, हा

आपला तनत्य-क्रम अजून सुरू आहे काीं? असलाच पादहजे. मात्र

िव
ृ ासारखे अढळ स्थान प्रापत केलेले श्री ग. दद. माडगूळकर

सध्या तरी आम्ही त्याची कल्पनाच करू शकतो. त्या ऐकण्याचे

आझण आपल्या स्वगीय सुराींनी

साऱ्या जगाला मोहून टाकणाऱ्या
स्वरश्री सुिीर िडके याींस या पर्थृ वीतलावावरून गीतरामायण प्रेमी

भाग्य सध्या आम्हा पर्थ
ृ वीवरील रससकाींना नाही. मात्र ’आज्ञा’
झाली की तेथे येवू आझण तो काव्य सींगीत सोहळा अनुभवू.

मींडळीींचा सशरसाष्ट्टाींग नमस्कार !

आपल्या सुमिुर सींगीतानीं महाराष्ट्राला, भारतालाच नव्हे

गददमा, तुम्ही आम्हा सवाांना सोडून स्वगावत पदहलीं पाऊल

साऱ्या जगातील रससकाींना वेड लावणाऱ्या बाबूजीींना, आपली

टाकलीं! तुमची प्रततभा ततथेदेखील नक्कीच जागत
असणार.
ृ

इींद्रसभेमिली

तुम्ही ततथे सलदहलेल्या कववताींना सींगीत ददग्दशवक हवा होता

असणार,

म्हणून तुम्ही बाबूजीींनादे खील ततकडचीं आमींत्रण ददलीं आझण

आपल्या

बाबूजी, केवळ सींगीतापुरतीच तुमची शक्ती मयावददत

नव्हती.

ह्या खेडयाींतल्या का्याींमध्ये तुम्हाींला कववतेचा मऊ स्पशव

सारख्या

तम
ु च्या

लहानशा खेडयाींत तुमचा जन्म झाला. रानबाभळीींनी वेढलेल्या

स्वातींत्र्यप्रापतीनींतर

मिुर

सींगीतानीं

सुस्तावलेल्या

आझण

या

दे शाला

स्वातींत्र्यगीताींनी

परत

तुम्ही

जाग

आणली. ववनायक दामोदर तथा स्वातींत्र्यवीर सावरकर ह्याींच्या

उमगला. तुमच्या लहानशा खेडेगाींवातल्या व्स्त्रयाींनी गायलेल्या

दे शभक्ताला

ववसरत

चाललेल्या

आझण

आपल्या

स्वत्वाचाच ववसर पडत चाललेल्या आपल्या समाजाला, तुमच्या

आईबरोबर

आयुष्ट्याींतील तब्बल १४ वर्षे दे वून तुम्ही सावरकर धचत्रपट

ऐकलेल्या दे वळाींतील कीतवनामिून तुमची प्रततभा डोलू लागली.

तनमावण केलाींत आझण पुन्हाीं चैतन्य तनमावण केलीं, आपल्या

ततळही नाही खेडयाला या, पदहला इततहास

सरकारने सोतयस्करपणे ववसरलेल्या आझण पोतग
ुव ीजाींच्या तुरूींगाींत

सशल्पकलेची, ताम्रपटाची कशास मग आींस?

झखतपत पडलेल्या मोहन रानडेंना तुम्ही स्व-प्रयत्नाींनी सोडवून

तनळा जलाशय नाही येथे, नाही उद्यान

आणलीं, इतकींच नव्हे , तर गोवा मुक्तीच्या सींग्रामाींत स्वत:च्या

अन्नासाठी मात्र दहरवळे भींवतीचे रान ... ह्या तुमच्या गाींवाच्या

प्राणाींचीही बाजी लावली.

चपखल वणवनाच्या ओळी तुम्हीच सलदहलेल्या. अशा या खेडयाींत

आम्हाला सोडून गेलाींत त्यालाही आता दीड तप उलटून
गेलीं आहे ! मात्र तुम्ही सींगीत ददलेली गीते दरू दशवनवर आजही

राहून, माणसानीं त्याच्या मनाच्या आींतल्या कोपऱ्याींत अलगद
जपन
ू ठे वणारीं आझण आयष्ट्ु याच्या नैराश्यकाली आल्हाद दे णारीं
महाकाव्य तम्
ु ही तनमावण केलीं. जे आम्ही आज जवळ जवळ

वापरली जातात, जेथे असेल तेथून मराठी माणूस जीवाचे कान
करुन ते ऐकतो आझण "आताीं असे सींगीत होणे नाही" अशा

पासष्ट्ठ वर्षाांनीदे खील तेव्हढ्याच आनींदाने वाचतो आहोत, ऐकतो
बह
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गेल्यानींतर

तुम्ही अजरामर केलीं!

कृतज्ञता व्यक्त करणे हाच या पत्राचा उद्दे श आहे .
पींढरपूर गावापासून ३० मैलाींवर असलेल्या माडगूळ या

िुटला,

आपण

झाली

वाईट वाटले हे कदाधचत आपणाींस ठावूक नसेल. गीतरामायणाला

मोलाची भर घालणाऱ्या या कलाकृतीच्या तनसमवतीसाठी व सादहत्य
-माध्यमाींतन
ू राष्ट्रसेवा घडववणाऱ्या आपल्या महान लेखणीसाठी

अींकुर

नाही.

अववस्मरणीय

तबला, झाींजा आझण व्हायोसलन ह्यासारख्या वाद्याींनादे खील

व श्रवण आम्ही करीत आहोत. मराठी सादहत्याींत अतल
ु नीय

कववतेला

शींकाच

मैक्रिल

आपल्या रससकाींना वाईट वाटणे साहाव्जकच होतीं. मात्र पेटी,

अजन
ू ही तुम्ही सलदहलेल्या अजरामर गीतरामायणाचे गायन

तुमच्या

ह्याींत

सींगीत

नातेवाईकाींना, आपल्या समत्रमींडळीींना अझण जगभर पसरलेल्या

त्याींनीदे खील ते व्स्वकारलीं!

ओव्याींमिून

पदहली

काींहीशा ववचाराींनी तनराश होतो. ती ’जाद’ू आताशा नाहीशीच
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झाली

आहे .

तुम्ही

ददलेल्या

एखाद्या

चालीच्या

जवळपास

भ्रष्ट्टाकार हा जीवनाचा आवश्यक भाग झाला आहे . माणस
ू पणाचीं

भटकणारा सूर किीमिी ऐकायला येतो, मात्र त्यामुळे आपल्या

अचक
ू तनदान करता येत नाही. प्रपींच आझण परमाथव हे अजुनही

आठवणीींनी डोळे पाणावल्यासशवाय राहात नाहीत.

समाींतर रे र्षेतच चालताहे त. सींसाराींतली नाती ही उमजण्याच्या

मात्र एकच समािान आम्हाला आजही वाटते, की बाबूजी,

पसलकडे पोहोचली आहे त, अहीं तेमध्येच सींसार अडकला आहे .

तुम्ही आझण गददमा अशा दठकाणी पोहोचला आहाींत की जेथे

भववष्ट्याींतली

द:ु ख नाही, काळजी नाही आझण अश्रूही नाहीत.

वतवमानकाळाींतच

दद
ु ै वाने इथे पर्थृ वीवर मात्र िारसे काींही बदललेले नाही.
धचींतनाच्या

वाटा

कळे नाशा

झाल्या

आहे त,

पहाताीं

घुसमटला

पहाताीं

आहे .

जगण्याींतला

आझण

श्वास

म्हणूनच

अशा

वातावरणाींत ददवस काढताींना, गददमाींचे शब्द, आझण बाबूजी

गुणावगुणाींचा वववेक रादहलेला नाही, अभ्यासाला ददशा लाभत
नाही,

स्वपनीं

तुमचीं सींगीत ददलासा आणून दे तीं आहे , जगण्याींतला आनींद

सष्ट्ृ टीला

द्ववगुझणत करतीं आहे . मरगळलेल्या मनाला शाींती दे त आहे . ...

समजावून घेण्याची थोडी आींस तनमावण होते न होते तोच, त्याींत

आझण त्याबद्दल आम्ही खरोखरच खूप, खूप कृतज्ञ आहोत!
***

राजकारणाची पाळीं मुळीं खोलवर रुजत चाललेली आहे त. आझण हो,

माझ्या बाबापणाची केस
- डॉ. गौतम पंगू (मॉन्मथ, न्यू जसी)

आींघोळीच्या

भरपूर

खेळून

नावाखाली

झालीं,

की

माझी

रोज
की

लहान

करत ती

खुशीत

येते.

ती

अगदीच

करून

हे

ठरवतात.

मी

जेव्हा

ततची

ददसू

नये.

तेव्हा माझी मािक अपेक्षा इतकीच असते,

झोपेतून

उठून

आल्यासारखी

‘अॅडव्हान्स्ड कॅल्क्युलस’ या वगावचा सशक्षक गैरहजर असावा,

आझण बदली सशक्षकानीं ‘बे एके बे’ सशकवावीं यातलाच हा प्रकार!

आझण छान कपडे घालून तयार झाली, की
गाडी

खलबतीं

हे अरस्टाईल करतो

पाण्यात

मुलगी बाहे र येते. अींगाला क्रीम चोपडून
ततची

अगदी

मग ततच्या बॉक्समिली एखादी व्क्लप घे ऊन माझी ततच्या

कल्पनेतल्या

केसाींशी झटापट सुरू होते. केसाींना महत्प्रयासानीं व्क्लपमध्ये

कुठल्याकुठल्या पात्राींबरोबर अखींड बडबड

गींत
ु वावीं, तर काटी थोडीशी हलते आझण

बेडरूममिून इकडून ततकडीं जोरजोरात क्रिरत असते.

दे वआनींद कसा शरीरात

हाड नसल्यासारखा ततरका उभीं रहायचा तशी ती व्क्लप अवघे

मी म्हणतो, “आता केस ववींचरायचे का?” ततची नजर लगेच

चारपाच केस हाताशी िरून नस
ु तीच ततरकी लोंबायला लागते!

आईला शोिायला लागते. मी म्हणतो, “आज आईला लवकर

पोनीचींही तेच होतीं- केसाींतन
ू पोनी घालावी आझण बोटाींनी ्ववस्ट

ऑक्रिसला जावीं लागलीं, त्यामुळीं तुझी हे अरस्टाईल मी करणार

करून पन्
ु हा केसाींतन
ू घालायला जावीं तोवर आिी घातलेले केस

आहे .” लगेच ततच्या चेहऱ्यावरचे भाव ततला इअर इन्िेक्शन

पोनीतून बाहे र पडलेले असतात आझण ती सुटी पोनी हातात

झाल्यावर ते गल
ु ाबी रीं गाचीं अँदटबायोदटक वपताना होतात तसे

वाकुल्या दाखवत असते. तोवर मुलीचीं लगेच सुरू होतीं, “बाबा,

काहीसे होतात. “ओके!” असीं म्हणन
ू सुस्कारा सोडून ती माझ्या

इट ह्वस!” आझण िुटलेल्या थमोमीटरमिल्या पाऱ्यासारखी ती

हातात कींगवा दे ते आझण ‘केसाींची काय लावायची आहे ती वाट

इकडींततकडीं िावायला लागते. या असल्या सगळ्या गोंिळातून

लाव’ अशा मुद्रेनीं माझ्यासमोर उभी राहते.

ततची जी काही हे अरस्टाईल व्हायची तीच होते !

एक बाबा म्हणून वास्तववक मी आत्तापयांत पासापुरते

मला वाटतीं दस
ु ऱ्याचे केस ववींचरण्याच्या कलेतल्या या

माक्सव नक्कीच समळवलेत. मी ततला होमवकवमध्ये मदत करतो,
गोष्ट्टी वाचून दाखवतो, ततच्याबरोबर खेळतो, पाकवमध्ये घेऊन

‘ढ’ पणाचा उगम माझ्याच केसाींमध्ये असावा. लहानपणापासून

माकडचेष्ट्टा करतो, ततचीं पोट भरलीं, की ताट माझ्याकडीं सरकवून

प्रयत्न

माझे केस किी व्यवव्स्थत ववींचरलेच जायचे नाहीत. क्रकतीही

जातो, ततच्याबरोबर (ततच्या आईच्या मते ततच्यापेक्षाही जास्त)

केला,

‘बाबा, क्रितनश कर’ असीं ती म्हणते तेव्हा ताटातले उरलेले पदाथव

पाठीसारखे

क्रितनशर झालो आहे . पण ततची केशभूर्षा करायची म्हटलीं, की

एक

उभे

तरी

डोक्याच्या

रहायचे.

मिल्या

त्यामुळीं

भागावर

भाींग

उीं टाच्या

पाडल्यावरही

ते

ववस्कटलेलेच वाटायचे. हॅ री पॉटर आझण मी याींच्यात बाकी हे

ववनातक्रार क्रितनश करून मी आता ववराट कोहलीपेक्षाही चाींगला

साम्य

आहे .

हॅ रीच्या

मावशीनीं

त्याला

व्जन्याखालच्या

ववजेचा झटका बसल्यासारखे माझेच केस उभे राहतात!

कपाटात

त्यातल्या वेगवेगळ्या रीं गाींच्या, डडझाईनच्या, आकाराींच्या आझण

नेम िरून मारलेला बॉल उकळत्या आमटीत पडून ती आमटी

अत्यींत खडूस जोशीकाकाींच्या स्वयींपाकघराच्या झखडकीतून मी

सगळ्यात आिी ती ततचा तो स्पेशल बॉक्स घेऊन येते .

त्याींच्या

नावाींच्या व्क्लपस, बो, पोनी आझण अजून कायकाय सामान

बतघतल्यावर मला गरगरायला होतीं. ततची आई नेहमी ततच्या

चेहऱ्यावर

हे डबँडस काय, एल्सा पोनी काय...काही ववचारू नका! मायलेकी

४२

उडाली,

तेव्हा

माझ्या

आईनींही

मला

व्जन्याखालच्या कपाटात कोंडलीं होतीं हे

अजन
एक साम्य
ू

वगावतल्या काही

करायला डोक्याला

म्हणता येईल,

वेगवेगळ्या हे अरस्टाईल्स करत असते - ब्रेडस काय, बन्स काय,

बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ

रहायला लावलीं होतीं. एकदा आमच्या गल्लीतल्या

पण

हे

ववसशष्ट्ट

ववर्षयाींतर
लोकाींना

झालीं.

इम्प्रेस

दहावीत

असताना

नोव्हें बर, २०२०

कुठलींतरी जेल लावून गेलो होतो, तेव्हा पीटीच्या सराींनी मोठ्या
प्रेमानीं हाक मारून वगावसमोर बोलावलीं होतीं. सर कौतक
ु करणार

ततची डे-केअरची सशक्षक्षका ततला बतघतल्या बतघतल्या ‘आज

हे अरस्टाईल करून आलात तर पोसलसाींत केस करीन’ अशी

चेहऱ्यावर आणून ततला जवळ घ्यायची आझण स्वतःच ततची

बाबाींनी

म्हणून ऐटीत पुढीं गेल्यावर त्याींनी ‘केसाींची असली काहीतरी

केस

ववींचरले

वाटतीं!’

असीं

बरोब्बर

ओळखायची,

‘कायकाय सहन करावीं लागतीं त्रबचाऱ्या पोरीला!' असे भाव

मुलाींना तींबी दे ऊन ववनाकारण माझ्या गालावर हात साि केला

छानशी पोनी बाींिायची. क्रकीं डरगाटव नमिली सशक्षक्षकाही तेच करते.

होता. त्यामुळीं गाल मारुतीसारखा सुजला होता आझण ज्याींना
इम्प्रेस करायचीं होतीं त्याींनीच खुसूखुसू हसत ‘जेल्या मारुती

एकूणच काय, केसाींच्या बाबतीत मी एकदम ‘गॉन केस’
आहे हे वास्तव आता जगजाहीर झालेलीं आहे . पालकत्व ही एक

काळजी

नाही, पण माझ्या मुलीचे केस ववींचरणीं ही मात्र नक्कीच एक

चाललाय बघ’ असा शेरा मारला होता. तेव्हापासून केसाींची ववशेर्ष
घ्यायचा

नाद

सोडून

ददला

आझण

रोलर कोस्टर राईड असते, असीं म्हणतात. त्याबद्दल माहीत

डोक्यावरच्या

सामानाचा डोक्याला ताप करून घ्यायचा नाही असीं ठरवलीं.

सुळसुळीत घसरगुींडी आहे , आझण त्यावरून मी सपशेल

पण त्यामुळीं माझ्या केशरचनेतल्या अलौक्रकक प्राववण्याचे

नमुने काहीवेळा माझ्या

मुलीला डोक्यावर

खाली पडलो आहे , हे मात्र खरीं !

बाळगावे लागतात.

घसरून

***

उत्सि अनुसजानाचा
- विद्या िडीकर सप्रे (मररएटा, कॅसलिोतनवया)

सींवेदनाक्षम

‘एखाद्या

माचवमध्ये महामारी आली आझण म्हणून काही तात्कासलक मदत
पाठवली. पुढे ददसणारे मोठे सींकट आहे , सशक्षणाचे! भारतातल्या

आझण

बत्तीस दश लक्ष ववद्यार्थयाांपैकी क्रकती ववद्याथावना पैशाअभावी

कुतूहल असलेल्या मनामध्ये पववतसुध्दा
हलवन
ू सोडण्याचीं सामर्थयव असतीं’ असीं

आझण इ लतनांग साठी सोय नाही म्हणन
ू सशक्षणाला मक
ु ावे
लागेल? क्रकती शाळा बींद पडतील? म्हणन
आम्ही ‘learn
ू

सुभावर्षत मी ज्ञान प्रबोधिनी शाळे त

India’ (भारत सशक्षा असभयान) नावाची मोहीम सरू
केली.
ु

पाचवीला शास्त्र सशकवत असताना मला

त्यातील एक प्रकल्प म्हणन
ू , ‘चला प्रकल्प करूया’ या पस्
ु तकाचे

उमजलीं. खरीं तर मी ‘सशकवत’ क्रकीं वा
‘साींगत’

नसे.

वगावत

प्रयोग

इींग्रजीकरण करावे ठरवले.

आझण

पहाता पहाता २० स्वयींसेवक झाले तयार; त्यात सध्या

प्रकल्प करता करता त्या मुलाींच्या डोळ्यात ‘काहीतरी नवीं’
‘स्वसींवेद्यता’,

न्यू झीलींडमध्ये असणाऱ्या प्रबोधिनीच्या एक माजी सशक्षक्षकाही!

प्रक्रक्रया म्हणजे earning knowledge, self confidence

‘Learning to Explore Project by Project’ हे पस्
ु तक तीन

त्याला ‘प्रोजेक्ट बेस्ड लतनांग’ असे नाव आहे . या प्रयोगाींची

अनव
ु ादाच्या सध्
ु दा पायऱ्या असतात, कुठे नस
ु ते एका
भार्षेशी इमान राखत अनक
ु रण म्हणजे ‘इसमटे शन’ असते. कुठे
अनस
ु रण म्हणजे ‘इम्यल
ु ेशन’ असते. पण जेव्हा अनव
ु ादक

सापडल्याचा
’सेल्ि

उत्सवी

डडस्कव्हरी’चा

आनींद
तो

लुकलुकत

आनींद.

(ज्ञान आझण आत्मववश्वास

असे!

मुलाींची

ही

आझण चार दे श तीन खींडे आझण पाच वेळा याींचा समन्वय करत

Learningची

मदहन्यात तयार झाले !

समळवण्याची) एक साखळी क्रक्रया!

प्रात्यक्षक्षके, प्रदशवने आम्ही सशक्षक करत असू. त्यावर नींतर
काही सशक्षकाींनी लेख सलदहले. अन्य शाळातील सशक्षकाींनी

आपले हृदय ओतन
ू सलहू लागतात, तेव्हा ‘ये हृदयीचे ते हृदयी’
होऊन होते ते अनस
ु जवन म्हणजे ‘रान्सक्रीएशन’! या पस्
ु तकाची

प्रसशक्षणाथव सशत्रबरे केली. ‘छोटे सायींदटस्ट’ या सारखे उपक्रम
झाले. ‘चला प्रकल्प करुया‘ सारखी पुस्तके सलदहली गेली.

तनसमवती हा असा अनस
ु जवनाचा प्रयोग झाला, म्हणून हा प्रयोग

गेली अनेक वर्षे शैक्षझणक क्षेत्रात ज्ञान प्रबोधिनी असे

ज्ञान प्रबोधिनीचे सूत्र आहे . या प्रयोगाच्या मुशीतून गेल्या

सवाांसाठी एक सज
ृ नानींद होता.
योगायोगाने नवीन भारत सरकारने नवीन शैक्षझणक िोरण

बदल

आहे

अनेक प्रयोग

करत आहे . समाजबदलासाठी बुध्दीला प्रेरणा हे

पन्नास वर्षावत बाहे र पडलेल्या ववद्यार्थयाांनी काही सामाव्जक

जाहीर केले आहे , त्यात ‘‘प्रोजेक्ट बेस्ड लतनांग’वर भर ददला

ववद्याथी जगभर ववखुरले आहे त. दोन वर्षाांपूवी आम्ही ठरवले,

सशक्षणाचा केंद्रत्रबींद ू असतील’ अशा अथावचे तनवेदन त्यात आहे .

एकत्र आणावे. तींत्रज्ञानामुळे ते लवकर शक्य झाले! एकत्रत्रत

त्यामुळे योग्य वेळेला प्रससध्द झालेले हे पुस्तक महाराष्ट्राच्या

एक वर्षाांपूवी आम्ही ज्ञान प्रबोधिनी िौंडेशन अशी सींस्था

नुकताच या पुस्तकाचा जागततक इ-प्रकाशन समारीं भ झाला.

घडवण्यात

महत्त्वाचा

वाटाही

उचलला

आहे .

काही

‘भववष्ट्यातील

सशक्षक

हे

उत्तम

असतील,

ते

असे सशक्षक जन्माने नाही तर, योग्य तनगराणीने ‘घडतात.’

की ववववि कारणाींसाठी जगभर ववखुरलेल्या या ववद्यार्थयाांना

बाहे रील मुले आझण सशक्षक याींच्यासाठी एक वरदान ठरे ल.

मनामध्ये ताकदही मोठी असते.

त्याला आठ दे शातले आझण भारतातील पींिरा राज्यातले काही

अमेररकेत सरू
ु केली. सशक्षण, ग्रामववकसन आझण स्त्री शक्ती

हजार लोक

प्रबोिन या क्षेत्रातले काही उपक्रम व प्रकल्प सरू
ु केले.
बह
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पाचवीच्या

वगावतील

माझे

ववद्याथी

(आझण

ववद्याधथवनी)

मी पहात होते. योगायोगाने या पुस्तकाचा प्रकाशक महें द्र सेदठया

आठवले. Explore, (शोि घ्या) Experience, (अनुभव घ्या),

हा माझा त्यावेळच्या पाचवीचा ववदयाथी या उत्सवाचा एक दव
ु ा

Experiment (प्रयोग करा), Explain (वववरण करा), Execute

आझण ‘ददवा’ दे खील!

(कृती करा), Educate (दस
ु ऱ्याना साींगा आझण सशकवा) असा …
अनस
ु जवनाचा आनींद घेणारे आझण त्याचीं अनुसव्जवत पुस्तक रूप

-

सौंदया सोिोनी (ह्यूस्टन, टे क्सस)

(अमेररकेतील ज्ञान प्रबोधिनी िौंडेशन ववर्षयी अधिक मादहती:
https://www.jnanaprabodhinifoundation.org/)
***

गंि मािात््य

अनुभूती दल
ु क्षव क्षलेल्या आहे त. पींचेंदद्रयाींच्या प्रत्ये क अनुभूतीला

नाळे चे

एक नाव आहे . जसे डोळ्याींनी जे पाहतो त्या अनुभवाला, सुींदर,

नक
ु तेच जन्मलेले बाळ,

ह्याच डोळ्याींनी ददसण्यात येणाऱ्या रीं गाींना, ताींबडा, नाररींगी,

आईला ओळखते ते केवळ आईच्या

जे ऐकतो त्याला सुमिुर, सुश्राव्य, कणवककवश्श, बेसूर, अशी नावे

गींिाचे

आझण

आपले

नाते आहे असे म्हीं टल्यास वावगे

अप्रततम, तेजस्वी, ओींगळ, भोंगळ, चमकदार, अशी नावे आहे त.

डोळे देखील

आपल्या

वपवळा, दहरवा, तनळा, पाींढरा, जाींभळा अशी नावे आहे त. कानाने

अींगाच्या

आहे त.

ठरू नये.

गींिावरून,

वासावरून.

न

उघडता

ततच्या

श्वास

आझण

व्जभेने घेतलेल्या अनुभूतीला गोड, कडू, ततखट, आींबट,
तुरट अशी नावे आहे त. स्पशावलादे खील आपण नावे ददली, मऊ,

वास

राकट, कणखर, गरम, नरम, थींड वगैरे. मग वासाचीच का, नावे

ह्याींचे पण असेच एक अतूट नाते
वास आहे .

न दे ऊन, वासलात लावून टाकली? कोणत्याही वासाला स्वत:चे
असे नाव नाही. कोणत्याही वासाचे अथवा गींिाचे वणवन करताना

आहे , जोपयांत श्वास आहे तोपयांत

श्वास सींपला वास सींपला. वास-गींिाचे हे नाते डोळे

उघडल्यापासन
ू ,

डोळे

समटे पयांत

आपल्या

बरोबर

आपण नेहेमी तल
ु नात्मकच बोलतो, जसे “मोगऱ्यासारखा वास,
केवडयासारखा वास, कचऱ्यासारखा दग
ां , कुजलेला वास,
ु ि

राहते.

वास आझण गींि, दोघाींचा अथव जरी एकच असला तरी,

कपडे आझण वस्त्र, क्रकीं वा दाधगने आझण आभूर्षणे ह्यात जो िरक

करपलेला वास, (तुलनात्मक) ततखट वास, आींबूस वास, गोड

दस
ु ऱ्यात एक ददमाख आहे . एकात रुक्षपणा आहे , तर दस
ु ऱ्यात

खाण्याच्या कोणत्याही पदाथावला चव तर असावी लागतेच,

आहे , तोच ह्या दोघाींत आहे .

वास, (चवीच्या सींदभावने) इत्यादी. असे का झाले असावे?

एकात अगदी सािेपणा आहे , तर

मािुयव आहे , एकात गरज आहे , तर दस
ु ऱ्यात गझल आहे .

त्याचबरोबर त्याला एक रूपदे खील असावे लागते;

वास

आझण ह्या

तसे पाहू गेल्यास, हे दोन्ही शब्द
एकदम तन:पक्षपाती, तनरुपद्रवी आहे त. नस
ु ते ‘वास’ क्रकीं वा ‘गींि’
म्हीं टल्याने िारसे काही कळत नाही, पण त्याला ‘सु’ अथवा ‘द’ु

चवीला, रुपाला, गींिाची साथ लाभली, की मग तर अगदी ‘सोने

शब्ददे खील प्रसन्न करतात पण तेच ‘दग
ां ’ ‘दव
ु ि
ु ावस’ हे नुसते
शब्द

श्वास रोखून म्हणजेच वास रोखून खाल्ला तर त्याची अवप्रय
असणारी तीव्रता कमी होते. लहानपणी, पोट साि होण्यासाठी

तरीच शाळे त मी, ‘सुवास’च्या ववरुध्द ‘दव
ु ावस’ सलदहल्यावर,

वपताना श्वास रोखल्यास त्याची अवप्रय चव कमी होते, हा मला

पसरतो पण गींि दरवळतो.

लावल्याने त्याचे खरे स्वरूप समोर येते.

पे सुहागा.’

क्रकतीही चाींगला पदाथव असला आझण जर त्याला

चाींगला गींि नसला तर तो पदाथव घशाखाली उतरणे कठीणच
असते.

‘सुवास’, ‘सुगींि’ हे

ऐकूनदे खील नकोसे वास आल्यासारखे वाटते.
काय
म्हणालात? ‘दव
ु ावस,’ ‘सुवास’च्या ववरुध्द अथावचा शब्द नाही?

ह्याच्याच अगदी उलटे म्हणजे, एखादा नावडता पदाथव

मदहन्यातून एकदा तरी

एरीं डेल तेल पयावे लागायचे.

ते

गरु
ु जीींनी, दव
ु ावस ऋर्षीींसारखा चेहरा करून, पेपरावर शापरूपी
भोपळा काढला होता.

त्यावेळी लागलेला एक शोि होता. म्हणजेच वासाचे महत्व

इततहासकाराींचे म्हणणे आहे , मात्र वास, गींि हे च रामायण-

दहींदीतदे खील सोन्यासारख्या मूल्यवान िातूला जर सुगींिाची जोड

नये.

वरून कळून येते.
वासाची इतकी महती आहे , की रसनेलादे खील गींिाची

काही

आझण माहात्म्य कळून येते. नाक चोंदले असेल तर पापड आझण
कापड ह्याींच्या चवीतही िारसा िरक जाणवत नाही.

महाभारताच्या मुळाशी आहे त, असे जर म्हीं टले तर ते वावगे ठरू

लाभली तर काय होऊ शकते, हे ‘सोने पे सुहागा' ह्या म्हणी

रामायण,

महाभारत

हे

स्त्रीयाींमुळे घडले

असे

असे बघा, घीवर कन्या मत्स्यगींिेच्या कोमल तनुच्या

गींिाने, शींतनूला, कुरु वींशाच्या सम्राटाला, आकृष्ट्ट केले आझण
पुढचे महाभारत घडले. तोच प्रकार रामायणात. वनवासात

जोड हवी असते. अततशय उत्कृष्ट्ट, चववष्ट्ट जेवण असेल तरी
त्याला गींिाची जोड हवीच असते. एकच जेवण, गॅसच्या

सीतेला, आिी कस्तरु ीमग
ृ ाच्या गींिाने आझण नींतर त्याच्या रूपाने
भुरळ
पाडली,
त्याच्या
पढ
रामायण
तर
सववश्रुत
ु चे
आहे च. म्हणजे बघा जगातल्या दोन महाकाव्याींच्या तनसमवतीला

शेगडीवर केले, लाकडाींच्या चल
ु ीवर केले क्रकीं वा कोळश्याच्या
आचेवर केले तरी प्रत्ये क जेवणाची चव बदलत जाते. इथे

यु.एस.मध्ये सुध्दा वपझ्झाची जादहरात करताना, ‘गॅ स िायडव

गींि क्रकती कारणीभूत आहे त ते.

बनवर’ पासून ‘कोल िायडव; आझण आता ‘वूड िायडव बनवर’, अशी

गींिाचे एव्हढे महत्त्व असून सुध्दा वास, गींि ह्या

बह
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चवीींची चढती क्रमवारी लावली जाते आझण त्याचे श्रेय जाते

मींडळीींनी

वास, गींि ह्या अदृश्य अनभ
ु त
ू ी आहे त, वासाला रूप
नाही,
रीं ग
नाही,
आकृती
नाही
पण
प्रकृती
मात्र
आहे . लहानपणापासून आपण जे काही वास अनुभवत मोठे

टाकल्या.

अथावतच वासाला, गींिाला.

होतो

तेच

पाक्रकटे

त्यातल्या एका-दोघाींनी ती
गोळ्या

चक्क

तोंडात

व्जतक्या वेगाने त्याींनी त्या तोंडात टाकल्या होत्या

आहे , “त्या मींडळीींना डाींबराच्या गोळ्याींचा उग्र वास, गोळ्या

लगेच आपण म्हणतो, ‘चाफ्याच्या िुलाचा वास येतोय’, क्रकीं वा
‘आसपास केवडा असावा बहुतेक', क्रकीं वा ‘एखादा प्राणी मरून

तोंडात टाकताना आलाच नसावा का?” नसेलच बहुतेक, वासगींिाींनी हरताळ पुकारल्यावर अशा डाींबराच्या गोळ्या खाव्या

पडलाय असीं वाटतीं’.

हे सवव आपण आपल्या पव
ु ावनभ
ु वावरून
प्रत्ये क वासाला आपण एक प्रकृती बहाल केली आहे

लागतात मग.

माझ्या शाळे त जायच्या-यायच्या वाटे वर एक दे शी

आझण तो पररधचत वास आला, की आपण लगेच तो ओळखतो.

दारूचा गुत्ता होता. त्या काळी बोरीवलीला खूप झाडे-झुडुपे
असल्यामुळे तो गुत्ता रस्त्यापासून दरू , आत दाट झाडीत होता.
तरीदे खील तेथून जाताना, दे शी दारूचा उग्र भपकारा नाकात

माझे गुजरातमिले समत्र मला नेहेमी म्हणायचे, “तुमच्या
मुींबईत एक प्रकारचा अवप्रय असा वास येतो. गुजरातहून येताना
एकदा का गाडीने डहाणू-पालघर सोडले, की त्याची सुरवात

गेल्यावाचून राहत नसे.

होते.”

असा वास मला मात्र जोपयांत मी मींब
ु ईत राहत होतो
तोपयांत किीच आला नाही, परीं तु बडोद्याला पोव्स्टीं ग झाल्यावर,
ज्या ज्या वेळी मी मींब
ु ईला रे नने आलो, त्यावेळी हा वास

एव्हढा सगळ्याींना माहीत असलेला,

बेकायदे शीर दारूचा गुत्ता पोलीस बींद का करीत नसावेत, असा
प्रश्न मला नेहेमी पडे. कदाधचत पोसलसाींना त्या दारूचा वास येत
नसावा अशी मी समजत
करून घेतली होती. थोडे मोठे
ू
झाल्यावर कळले, की वासावारून गुन्हाचा माग काढणे हे काम

त्रबरबलाच्या गोष्ट्टीप्रमाणे वास आपल्या

आजूबाजूला सतत भरून रादहलेला असतो, आिी त्याींची
आपल्याला सवय होते आझण मग ते आपल्याला जाणवेनासे

पोसलसाींच्या कुत्र्याींचे आहे , पोसलसाींचे नाही. पोलीस- खात्यामध्ये
ज्या प्रमाणे प्रत्येक पोलीस स्टे शनची स्वत:ची अशी हद्द असते

होतात.

त्याच प्रमाणे, प्रत्येक कामाचेदेखील अगदी कडक वाटप झालेले

पूवींच्या, विू परीक्षेच्या काळात, अनुभवी मींडळी
आपापल्या परीने मुलीची परीक्षा घेत असत. मुलीला हळू
आवाजात प्रश्न ववचारून ततची कणेंदद्रय शाबत
ू आहे त का नाहीत
हे तपासले जायचे,

त्यातल्या

प्रताप बघून बसलेल्या इतर मींडळीींची हसता-हसता पुरेवाट
झाली. मला त्यावेळी जो प्रश्न पडला होता तो आजही तसाच

एक

नेहेमीच येत रादहला.

आझण

त्याच्या दपु पट वेगाने त्याींनी त्या थुींकून टाकल्या. त्याींचे ते

प्रकृती बनून जातात.
एखाद्या रानातून
क्रिरताना, अचानक एखादा पररधचत असा छान वास आला, की

ओळखतो.

ती पाक्रकटे ववकत घेतली.

उघडली

असावे, म्हणून कुत्र्याींनी करायचे काम पोलीस स्व:ता करीत
नसावेत. खरे -खोटे त्या पोसलसाींना आझण त्याींच्या कुत्र्याींनाच
ठाऊक.

सुईत दोरा ओवायला साींगून चक्षुपरीक्षा

व्ह्यायची, नत्ृ य करायला अथवा गाणे म्हणायला साींगून पायात,

तुम्ही एक गोष्ट्ट अनुभवली आहे का? आईस्क्रीमला सवव

वासाचे ज्ञान क्रकतपत आहे , ह्याची परीक्षा घेतली जात असे की

सािारणपणे, वास नसतो. पूवी म्हणजे जवळ जवळ १९८५-९०
पयांत गॅ स सससलींडर (एल.पी.जी - कुक्रकीं ग गॅ स) घेऊन ये णारा
डडसलवरी मॅन घरी सससलींडर आणल्यावर स्वत:च्या जवळच्या

पडवीत काम करताना कळणार की नाही,

हे कसे तपासता

जुन्या सससलींडरमिले एक काळ्या रीं गाचे वॉशर (मराठीत त्याला
वायसर म्हणतात असा माझा क्रकत्येक वर्षव समज होता.) तो

तेव्हा पुन्हा तनमावण केल्याचे ऐक्रकवात नाही, म्हणजेच गींिपरीक्षा
हा ववर्षय विू-परीक्षेत नसावाच. चला, परीक्षेत तेव्हढाच एक

नवीन अत्तराचा वास" असे साींगत असे, त्यामुळे अत्तराच्या

आवाजात दोर्ष नाहीना,

ह्याची खात्री केली जाई.

पण मुलीला

नाही, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे . म्हणजे बघा, होणाऱ्या
सूनबाईला, स्वैंपाकघरात भात करपला अथवा दि
ू उतू गेले, तर
येणार?

पाना-पकडीने सससलींडर बदलून द्यायचा.

अत्तराच्या रूपाने सुवास जपन
ू ठे वन
ू पन्
ु हा तनमावण
करता येतो पण दग
ां क्रकीं वा अवप्रय वास जतन करून हवे
ु ि

सससलींडर बदलताना

काढून टाकायचा आझण नवीन लावायचा. त्या काढून टाकलेल्या
वॉशरला भयींकर दग
ां ी यायची. मी ते वॉशर, मुठीत ठे वून
ु ि
समत्राींना तो वास घ्यायला लावायचो, पण साींगताना “बघ माझ्या

ववर्षय कमी.

वासाच्या अपेक्षेने वास घेणारे समत्र ती दग
ु ांिी आल्यावर धचडायचे

खूप वर्षाांपूवीची ही मी अनुभवलेली एक सत्य घटना
आहे . त्याकाळी चचवगेटहून बोररवलीकडे येणारी लोकल रे न,

व मला मारायला िावायचे.

एल.पी.जी.ला स्वत:चा वास नसतो, परीं तु जर घरातील
सससलींडर काही कारणाने सलक झाला तर तो घरच्या मींडळीींना

पींच्याहत्तर

टक्क्याहून जास्त प्रमाणात मालाडला ररकामी
होई. त्यामुळे बरे चसे िेरीवाले आपला माल ववकायाला मालाडला

कळावा, म्हणून ‘ईथाइल मकवपटाईन’ नावाचे केसमकल त्यात

रे नमध्ये चढत. एकदा रात्रीच्या बाराच्या सुमारास मी बोररवलीला
घरी परतत होतो. मालाडला नेहेमी प्रमाणे रे न ररकामी झाली

समसळले जाते आझण तो वास त्या रसायनाचा असतो, हे पुढे
दहींदस्
ु तान पेरोसलयम कींपनीत काम करायला लागल्यावर

ववकायला रे नमध्ये चढला. पाींढऱ्या गोळ्याींचे ते पाकीट तो आठ-

लाल बावटा दाखवणारा वास असतो.

आझण एक िेरीवाला डाींबराच्या गोळ्या (नॅपथालीन

बॉल्स)

कळले. एका अथी तो, आपला श्वास चालू ठे वण्यासाठी िोक्याचा

आठ आण्याला ववकत होता. रे नमध्ये सी्सवर बसलेल्या काही
बह
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वासाने ससगारे टचा ब्रँड ओळखू शकतात, असा दावा करतात. हा
दावा खरा क्रकती आझण खोटा क्रकती, हे तेच जाणोत. मी मात्र

बहुतेक मे मदहन्यात, लग्न लागले होते. आमच्या आईने त्या
लग्नात विू-वर पक्षाच्या व्स्त्रयाींसाठी मोगऱ्याचे गजरे आणले
होते, त्या लग्नात मला आठवणाऱ्या दोनच गोष्ट्टी, कडक बींुदीचे

ओळखू
शकतो. कारण, आमच्या घरी घरकाम करायला एक आींध्रदे शीय

लाडू आझण मोगऱ्याचे गजरे . आजही मोगऱ्याच्या िुलाींचा सुगींि
आला की ते लग्नच आठवते.

ववडी

आझण

गडी

यायचा.

ससगारे टमिला

तो

सतत

िरक

चु्टयाची

नक्कीच

ववडी

ओढायचा,

िक्त

एसशयन पें ्सची एक जादहरात आहे - ‘हर घर कुछ केहता
है ’, त्याच ितीवर ‘हर घर का एक अपना गींि होता है ' असे

कोणाच्या घरात काम करायला सशरताना, ती ववडी व्जन्यात,

खास वास असतो, तो त्या घरात राहणाऱ्याला जाणवत नाही,

की

कळतो. लहानपणी

अशीच एक बाई आमच्याकडे बडोद्याला घरकामाला यायची,

म्हीं टले तर ते चुकीचे ठरू नये.

एका कोपऱ्यात ठे ऊन द्यायचा.

त्या चु्टयाच्या ववडीचा इतका

उग्र दपव यायचा, की त्याने त्रबव्ल्डींगमध्ये पाय ठे वला रे ठे वला,

प्रत्येक घराचा स्वत:चा असा

तो उग्र दपव सगळीकडे पसरायचा आझण तो आज कामाला

लगेच

आला आहे की नाही, हे न ववचारतादे खील सगळ्याींना कळायचे.

जावून
स्काऊटसाठी पैसे कमवायचे असत. त्यावेळी, प्रत्ये क घराचा

तीदे खील एक ववसशष्ट्ट प्रकारची ववडी ओढत असे, त्या ववडीचा

घरचा वास, शाकाहारी घरातला वास, घरात पाळीव प्राणी असले

आहे त.

घरातील उदबत्ती-िप
ू ाचा वास, जमीन क्रिनाईलने पस
ु ली असेल
तर तो वास, असे वेगवेगळे वास एकाच दप
ु ारी अनभ
ु वयाला

हवन करीत असताना येणारा तूप समधश्रत ससमिाींचा वास,

परीं तु

बाहे रून

शाळे तून

त्या

आल्यावर

घरात

पाय

दप
ु ारी

घरोघरी

स्काऊटमध्ये

टाकणाऱ्याला

‘खरी

कमाई'

काम

दरवाजा उघडला, की वेगवेगळे वास येत.

मात्र

करण्यासाठी

करायला

वासच ततच्या आगमनाची वदी द्यायचा.
आजही

मासे खाणाऱ्याींच्या

प्रकाराचे

वास

मनात

घर

करून

रस्त्यावर काम चालले असता येणारा डाींबराचा वास,

तनराींजन, समईतील ज्योत ववझता-ववझता येणारा वास, होम-

तर त्या घराचा वास, सतत बींद असणाऱ्या घराचा वास, िासमवक

समळत.

अनेक

ववववि िोडण्याींचा वास, मलेररयाच्या पाींढऱ्या िुराचा वास,
कल्हईवाल्याचा

कल्हई

लावतानाच

वास,

जसमनीचा वास, खारवलेल्या बोंबलाचा वास,

प्रत्ये क घराचा जसा स्वत:चा असा खास वास असतो

मातीच्या मीलनाचा

तसा तो स्थानाींचा, जागेचादे खील असतो. हॉव्स्पटलमिला वास,

आझण

वास, उडुपी रे स्टॉरीं ट, चायनीज रे स्टॉरीं ट, भाजी-बाजारातला, िळ
-बाजारातला, मासळी-बाजारातला वास, हे सगळे त्या त्या

क्रकनाऱ्यावरचा वास, घनदाट वनराईने वेढलेल्या उीं च डोंगारातील

कपडयाींचा

दे वळातला वास, स्मशानातला वास, सरकारी ऑक्रिसेस मिला

वास,

वास,

ददवाळीतील

कोऱ्या

सारवलेल्या

पदहल्या पावसाचा

पस्
ु तकाींचा, कोऱ्या
िटाक्याींचे
वास,
समुद्र-

वास, कान्हे री गुींिेतील एका गुींिेत वास्तव्य करून असलेल्या
हजारो वटवाघुळाींचा वास, राणीच्या बागेतील वाघ-ससींह ह्याींच्या

स्थानाींची प्रकृतीच दशववतात.
पूवी आम्ही घासलेटचा (हा ‘गॅस ओ लाईट'चा अपभ्रींश आहे

वपींजऱ्याच्या आसपास येणारा उग्र वास, लाकडाच्या चुलीतील

तो काकडा पेटवण्यासाठी आमच्या घरी आई, व्स्पररट आणून

लाकडाींचा वास, क्रकत्येक ददवस न ित
ु लेल्या
पायमोज्याींचा वास, क्रकतीतरी अशा वासाींनी आपले गींि -ववश्व

आवडणारी गोष्ट्ट म्हणजे त्या व्स्पररटचा गोडसर वास. आम्ही

जागे झाल्यावर आसमींतात तो वास भरून रादहला असेल तर

आझण बोट थींडगार व्हायचे.

वाढवतात.

असे किीतरी वाचले होते)

पेटलेल्या

स्टोव्ह पेटवायला काकडा वापरायचो,

ठे वायची. ह्या व्स्पररटमध्ये बुडवलेला काकडा पेटवला, की सुींदर
तनळ्या, वपवळ्या ज्वाळा तनघायच्या. पण त्याहूनही जास्त

नक्कीच समध्
ृ द केले आहे .
चहाचा स्वत:चा असा खास वास असतो, सकाळी सकाळी

त्या व्स्पररटच्या बाटलीत बोट बड
ु वन
ू बाहे र काढायचो, हवेशी
सींपकव आल्याबरोबर हवेत मींद वास सोडत व्स्पररट ववरून जायचे

खुशाल समजावे, की आजचा ददवस चाींगला जाणार. गुजरात,
राजस्थानमध्ये चहात एक प्रकारचा मसाला घालून चहाची चाहत

जे प्टीचे मद्य वपणारे असतात, ते ग्लासात ओतलेले

असलेल्या कॉिीच्या वासाने तरीं गत कॉिी पयायला आत वळला

वासाने ओळखू शकतात. त्याच्याही पुढचे मुरब्बी, त्या डड्रींकचा
ब्रँडही ओळखू शकतात असा दावा करतात. पण हे िक्त ‘चढे '

गाय-बैलाींच्या गोठ्यातील वास हा म्हशीींच्या तबेल्यातील

डड्रींक,

ब्रँडी आहे , की व्व्हस्की, की रम का व्होडका,

कॉिीचा ददवाणा, ‘स्टारबक्स’च्या आसपास तरळत

नाही तरच नवल.

नुसत्या

वासापेक्षा वेगळा येतो आझण घोडयाच्या तबेल्याचा आणखीनच

पयांतच, त्यानींतर मग ही ब्रँडी, ती व्व्हस्की, ही रम, ती व्होडका

वेगळा वास येतो, हे जाणकार नक्कीच मानतील.

साध्या दि
ू आझण ताकातलाही िरक साींगता येत नाही, कदाधचत

रोजचाच प्रवास असायचा. गाडीत समत्राींच्या कृपेने बसायला जागा
समळाली, की लगेच डोळे समटायला लागायचे. क्रकत्ये क वेळा

पोळल्यावर ताकही िुींकून पयायले जाते” अशी म्हण अव्स्तत्वात
आली असावी.

साींडपाण्याचा वास यायचा आझण मनातल्या मनात वाींद्रयाच्या

मुींबईत असताना ऑक्रिस तनसमत्त बोरीवली-चचवगेट हा

असा आपपरभाव न राहता

‘सववडड्रींक्ससमभाव’ ही वत्त
ृ ी तनमावण
होते आझण ब्रह्मानींदी टाळी लागते. मला मात्र पयायल्यासशवाय

वाींद्रयाच्या खाडीवरनीं गाडी जाताना, भरती असेल तर समुद्राच्या
खाऱ्या पाण्याचा आझण ओहोटी असेल तर िारावीच्या

तो कोणालाच साींगता येत नसावा, म्हणूनच “दि
ु ाने जीभ

माऊींट मेरीला नमस्कार घातला जायचा. तो समुद्राचा खारा वास

प्टीचे ससगारे ट ओढणारे , ससगारे टच्या नुसत्या िुराच्या

बह
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आझण िारावीच्या गटाराचा वास अजून ही गींि-ववश्वात ठाण
माींडून आहे त.

ती म्हणाली “मला ऑक्रिसमध्ये पाय ठे वल्या ठे वल्या, ‘डॉल्से

आहे .

कोणतीही स्त्री ऑक्रिसमध्ये आली नाही असे साींगतोस त्याअथी

गबाना’ पफ्यम
ुव चा वास आला जे व्स्त्रयाींचे पफ्यम
ुव आहे , म्हणजे

एखादी स्त्री ऑक्रिसमध्ये आली असावी. आझण ज्या अथी तू

वेगवेगळ्या साबणाींचा वास हा एक आणखी आवडता वास
लहानपणी, आम्ही रे क्सोना, हमाम, लक्स, लाईि बॉय

वगैरे साबण आलटून पालटून आणत असू. साबण वापरायला
काढल्यावर त्याचे कव्हर क्रकीं वा रॅपर आम्ही कपाटात कपडयाींच्या

ते पफ्यम
ुव …” एव्हढे बोलून ततने वाक्य सींपवले. थोडक्यात ती

सुवास पसरवे.

वाटे ला जायचे नाही, ही खूणगाठ मी मनाशी बाींिली.
कस्तुरीमग
ृ ाच्या नाभीत ‘कस्तुरी’ असते आझण

ते रॅ पर- दे खील तीनचार ददवस चाींगलाच

मला ‘गे' समजायला लागली होती की काय? त्या ददवसापासन
ू
कोणतेही पफ्यम
वु , कोणासाठी आहे हे ववचारल्या-सशवाय त्याच्या

जादहरातीतील मोकळे केस, गोलाकार उडवणारी ललना जास्त

ततच्या

मध्ये ठे वत असू.

सलरील साबणाच्या वासापेक्षा त्या साबणाच्या

जोरावर तो माद्याींना आकवर्षवत करतो हे बरीच वर्षे मला केवळ

लक्षात आहे . मोती साबण म्हणजे एक लक्झरी होती, त्याचा

ऐकून, वाचून माहीत होते. परीं तु, खूप वर्षाांपूवी एकदा बोरीवली
रे ल्वे स्टे शनवर एक गावठी और्षिववक्रेत्यासारखा पेहराव

गोल वाटोळा आकार आझण त्याचा चींदनाचा सुवास दोघेही

एकमेकाींना पूरक होते. पुढे, ‘लॅ क्मे’ ने घातलेली भुरळ आजही
कायम आहे .

असणारा एक गहृ स्थ माझ्याकडे आला आझण मला त्याने
कस्तरु ी हवी आहे का असे ववचारले. मी कुतह
ु लाने हो म्हणताच
त्याने एका डबीतन
ू , लहानशा सप
ु ारीएव्हढी ददसणारी एक वस्तू

कुत्र्याचे घाणें द्रीय अततशय पॉवरिुल असते, त्याच
जोरावर तो मनुष्ट्याने केलेले गुन्हे शोिून काढतो. लहानपणी,

क्रकीं वा

रस्त्यावर कुत्र्याींचे खेळ पुष्ट्कळ पादहले. खेळ दाखवणारा, त्याच्या
कुत्र्याच्या नकळत, एखाद्या प्रेक्षकाचे घडयाळ काढून एका

प्राण्याींचे
केली.

एकदम

चक्रकतच

झालो.

घाणें द्रीय इतके सक्षम असते तर.

ह्या

वासाने

एकदा

अमेररकेत काही गोष्ट्टी िार

माझी

म्हणजे

सािारण

अध्याव

आपण दोन हाताींच्या मुठी एकमेकाींवर घासून अत्तर पसरवतो,

त्या प्रमाणे करायला साींगन
ू वास घ्यायला साींधगतले. आझण
काय आश्चयव, माझ्या दोन्ही मठ
ु ीींना एक प्रकारचा छानसा वास
येऊ लागला. त्या गहृ स्थाने त्या कस्तुरीची क्रकीं मत पन्नास रुपये

सववच

चाींगलीच

वस्तूभोवती

तळहातावर ती वस्तू ठे वली, आझण ज्याप्रमाणे अत्तर लावल्यावर

पण हाच खेळ एकदा एका खेळ करणाऱ्याने बैलाला घेऊन केला
मात्र

काढली. त्या

आहे - हे कशावरून’, असा प्रश्न केला. त्यावर त्याने माझ्या

ज्ञान अततशय उत्तम असते हे तेव्हापासूनच माहीत झाले होते,
तर

बाहे र

इींचाइतके करडे काळे केस होते. मी त्या गहृ स्थाला, ‘ही कस्तुरी

रुमालात बाींिायचा. नींतर तो रुमाल कुत्र्याच्या तोंडात दे ऊन,
घडयाळाचा
मालक
शोिायला
साींगायचा.
कुत्रा
बरोबर
घडयाळाच्या मालकासमोर जाऊन उभा राही. कुत्र्याला वासाचे

तेव्हा

बी

साींधगतली.

माझा अजूनही पूणव ववश्वास न बसल्यामुळे, आझण
असे िसवणारे लोक िार असतात असे ऐकल्यामुळे मी ती

िव्जती

कस्तुरी घ्यायचे नाकारले. तीच माझी कस्तुरीशी पदहली आझण

क्रिक्स आहे त, उदा. गुलाबी
रीं गाचे कपडे हे मुलीींनीच वापरायचे, तर तनळे मुलाींनी. उीं च

शेवटची भेट.

बालपणी वाचलेल्या अनेक परीकथाींत राक्षस, चेटक्रकणी,

टाचाींचे बूट पुरुर्षाला वज्यव तर स्त्रीला ते मान्य. हल्ली कानात
डूल क्रकीं वा ररींग्स पुरुर्षदे खील घालतात तरीही तो प्राींत ‘गे'

भत
ु े वगैरे असायचे. त्यातल्या त्यात माणसाचा वास येणाऱ्या

राक्षसाची मला जास्त भीती वाटायची. ह्या राक्षसाची दृष्ट्टी

पुरुर्षाींचा आहे असे मानले जाते. तोच प्रकार पफ्युवम्सचा, व्स्त्रया
जे पफ्यम
ुव शरीराला लावतात ते पुरुर्षाींना अगदी आकृष्ट्ट करणारे ,

तीक्ष्ण असायची, कणेदद्रये ततखट असायची आझण त्यावर मात

आवडणारे ; आझण पुरुर्षाींचे पफ्यम
व्स्त्रयाींना आवडेल असेच
ुव
असते. थोडक्यात व्स्त्रया आझण परु
ु र्षाींची पफ्युवम्स अगदी वेगळी

म्हणजे त्याला माणसाचा वासदे खील यायचा. अशा राक्षसाच्या

असताना,

राजकन्येला कसे सोडवणार ह्याची धचींता त्या शूर वीरापेक्षा

तावडीतून, राजकन्येला सोडवून आणायला गेलेला आपला शूर
वीर, त्या राक्षसाला आता कसा मारणार ही आझण त्या सुींदर

असतात. अथावत हा शोि मला अमेररकेत लागला, भारतात
कपाटात

जे

पफ्यम
ुव

समोर

ददसेल

ते

अींगावर,

मी पुढे चालू ठे वली. एकदा आमच्या ऑक्रिसमध्ये मी सवावत
आिी पोहोचलो, आझण माझ्या पाठोपाठ, थोडयाच वेळाने आमची

मलाच जास्त वाटायची. रामायणात राम-रावण यध्
ु दाच्या वेळेला
कींु भकणावला उठववण्याचे सवव उपाय थकल्यावर त्याच्या बाजल
ू ा
लाडू, पेढ्याींची, इतर खाद्य पदाथाांची भाींडी माींडून ठे वली,

‘ऑक्रिसमध्ये

प्रश्न

वासानेच त्याला उठवले. बघा क्रकती अगाि मदहमा आहे वासाचा.

चेहऱ्यावर प्रश्नधचन्ह घेऊनच ती कामाला लागली. ततचा काही

नसावे ह्याचे उत्तर अचानक मला सापडल्यासारखे वाटते. एव्हढा

आलेला ददसत होता. सींध्याकाळी मी ततला ऑक्रिस सुटताना

कोणी ‘नाव ठे वण्यास’ िजावेलच कसा?

कपडयाींवर िवारत असे.

अमेररकेत आल्यावरदे खील तीच प्रथा

जेणेकरून त्या पदाथाांच्या वासाने त्याने उठावे. आझण खरे च त्या

रीसेपशतनस्ट. ऑिीसमध्ये पाय ठे वल्या ठे वल्या ततने मला,
एखादी

स्त्री

आली

होती

का?’

असा

एव्हढे गींि माहात्म्य सलदहल्यावर, गींिाला नाव का ददले

ववचारला. मी नाही म्हणताच ती थोडी गोंिळात पडलेली ददसली.

गैरसमज झाला असावा. ततला माझ्या कॅरे क्टर ववर्षयी सींशय

अगाि मदहमा, माहात्म्य आझण मान असलेल्या अनुभूतीला

हळूच ववचारले, की ‘ऑक्रिसमध्ये एखादी स्त्री आली असावी असे
तुला का वाटले?’ त्यावर ततचे उत्तर ऐकून मी धथजलोच.

रहने दो, कोई नाम न दो” हे च शेवटी खरे .
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यशोगाथा

उत्तररं ग

- श्रीननिास ठाणेदार (डेरॉईट, समसशगन)

एकमेकांचे िरुनी िात | सुखशान्तीची शोिू िाट ||

चला उभारा शुभ्र सशडे ती

चला रािू आनंदात | आयुष्याच्या उत्तररं गात ||

गवावने वरती,

ब ृ म. मींडळाच्या “उत्तररीं ग” प्रकल्पाींववर्षयी सींपकव:

कथा या खुळ्या सागराला
"अनींत अमुची ध्येयासक्ती

संदीप दीक्षक्षत - ब.ृ म. मींडळ कायवकाररणी सदस्य, उत्तररीं ग नेतत्ृ व

फोन क्र. 4-246-926-6696 ईमेल:sandeep.dixit@bmmonline.org
विद्या जोशी - अध्यक्षा, ब.ृ म. मींडळ,

अनींत अन आशा

फोन क्र. 1-221-324-2918 ईमेल:Vidya.Joshi@bmmonline.org

क्रकनारा तुला पामराला!”...

कवी कुसम
ु ाग्रजाींनी सलदहलेले
हे 'कोलींबसाचे गववगीत' ऐकले, की
आपला

सुरक्षक्षत

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

- योगें द्र िाघ (ईस्ट बे महाराष्ट्र मींडळ, कॅसलिोतनवया)

उत्तररं ग माहिती ि करमणूक माभलका

क्रकनारा

सोडून
खवळलेल्या समुद्रात जहाज लोटणारे काही िाडसी चेहरे

सत्र १९: धचंतनपूिक
ा जगणे

सादरीकरण: डॉ. अनघा बिे (मेरीलँ ड)

डोळ्यासमोर येतात. त्यापैकीच एक- श्रीतनवास ठाणेदार.

डॉ अनघा सध्या डी.सी.

नुकतीच अमेररकेतील समसशगन प्राींताच्या लोक-प्रतततनिी-

सरकारच्या सामाव्जक सेवा

गहृ ाची तनवडणूक व्जींकणारे ठाणेदार या प्राींतातील भारतीय
वींशाचे पदहले लोकप्रतततनिी ठरले आहे त. त्याींचा इथपयांतचा
हा प्रवास खरोखरीं च प्रेरणादायी असा आहे .

महाराष्ट्रातील बेळगाव या छो्याशा गावात आईवडील

आझण पाच भावींडाींसोबत गेलेले बालपण. श्रीमींती म्हणाल,
तर केवळ सींस्कार आझण सशक्षणाची. अशा पररव्स्थतीत

रसायनशास्त्र ववर्षयात सशष्ट्यवत्त
ृ ी समळवून पुढील सशक्षण/
सींशोिनासाठी ते अमेररकेत आले. सींशोिन पण
ू व केल्यावर
काही काळ नोकरी केल्यानींतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला.
व्यवसायात दोनवेळा शन्
ु यापयांत येऊनही व्जद्दीने तो पन्
ु हा
उभा केला आझण वाढवत वाढवत स्वतःचे मोठे साम्राज्य
तनमावण केले. खरीं तर स्वतःच्या या साम्राज्याचा आनींद घेत
त्याींना

आयुष्ट्यभर

राहता

आले

असते.

परीं तु'

'या

कमवभूमीचेही आपण काहीतरी दे णे लागतो' ही सींस्काराींनी
ददलेली सशकवण काही स्वस्थ बसू दे त नव्हती.

ववभाग व मानससक ववभागाशी

सींबींधित आहे त. या सत्रामध्ये त्याींनी धचींतनाचा

इततहास, ध्यानपध्दती व धचींतनाचे िायदे समजावून
साींधगतले आझण मनन करण्याची एक सोपी पध्दत
दाखवली.

धचंतन/Mindfulness

ही

सध्याच्या

काळात

उद्भवणाऱ्या

अनुभवाींवर जाणीवपूववक लक्ष वेिण्याची मानसशास्त्रीय प्रक्रक्रया आहे .
ध्यानिारणेच्या आझण इतर प्रसशक्षणाच्या माध्यमातन
ू ध्यान ववकससत
करता येते. धचींतनाच्या सरावात वतवमान काळातील घटनाींकडे लक्ष
वेिण्याचे कौशल्य ववकससत करण्याची प्रक्रक्रया समाववष्ट्ट आहे . ध्यान
ववकससत करण्यासाठी अनेक व्यायाम तयार केले जातात.

- एक पध्दत म्हणजे सरळ ताठपणे खुचीत बसणे क्रकीं वा जसमनीवर
क्रकीं वा उशीवर बसणे, डोळे समटून घेणे आझण नाकपुडयाींच्या जवळ
क्रकीं वा श्वसनाच्या सींवेदनाींकडे लक्ष दे णे. या ध्यान-सरावात, श्वसनावर

होतीच.

तनयींत्रण

क्षणात

कलाटणी दे ण्याचे त्याींनी ठरवले आझण राजकीय समराींगणात

गींत
ु ताना मन सहसा इतर ववचार आझण सींगतीकडे िावते. असे
घडल्यास मन भटकत असल्याचे लक्षात येते आझण स्वीकाराहव, तनणवय

समसशगन प्राींताच्या गव्हनवर-पदासाठी. पण सींपूणव ताकद

- बॉडी स्कॅन -

लहानपणापासून

राजकारणाची

आवड

नवनवीन आव्हानाींना सभडण्याची व्जद्दही होती. मग २५
वर्षाांच्या
प्रवेश

व्स्थर

केला.

व्यावसातयक

पदहलीच

आयुष्ट्याला

तनवडणूक

त्याींनी

एका

लढवली,

ती

पणाला लावूनही या पदहल्याच तनवडणुकीत अपयश आले.
परीं तु पुन्हा नव्या व्जद्दीने त्याींनी नवे ध्येय ठरवले आझण
समसशगन

प्राींताच्या

लोकप्रतततनिी-गहृ ासाठीची

तनवडणूक

डेरॉईट येथन
ू लढवन
ू त्यात ते यशस्वी झाले आहे त. येत्या
१ जानेवारी २०२१ पासून आपल्या या पदाचा कायवभार ते

ठे वण्याचा

प्रयत्न

न

करता,

आपल्या

नैसधगवक

श्वसन

प्रक्रक्रयेची/लयीची जाणीव ठे वण्याचा आपण प्रयत्न करतो. या प्रथेत

न घेता श्वासोच््वासावर लक्ष केंदद्रत केले जाते.

ध्यान प्रक्रक्रयेत शरीराच्या ववववि भागाींवर लक्ष

केंदद्रत केले जाते. तसेच, वतवमानकाळात होणाऱ्या शारीररक सींवेदनाींची
दखल घेतली जाते.

- वतवमानात घडणाऱ्या आवाज, सींवेदना, ववचार, भावना आझण कृती
यावरही लक्ष केंदद्रत करता येते. ध्यानिारणा करणाऱ्याींना दररोज १०+
समतनटे

कालाविीपासून

सुरुवात

करण्याचा

सल्ला

ददला

जातो.

साींभाळतील.

तनयसमत सरावाने, श्वसनावर लक्ष केंदद्रत करणे सोपे जाते.

'पुन्हा श्रीगणेशा' ही त्याींची दोन्ही पुस्तके पररधचत आहे त.
श्री ठाणेदार याींचे असभनींदन!

- आरामात बसा. व्स्थर, आरामदायी आसन वाटणारी जागा शोिा.

व्यवसाय आझण राजकारणाबरोबरच 'ही श्रीची इच्छा' व

***
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एक सािा ध्यान सराि:

- तुमची नजर सौ्य करा. हनुवटी थोडी खाली करा, आझण सावकाश
नजर खाली झुकवा.
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या सत्राच्या सादरीकरणाच्या शेवटी डॉ. अनघा बवे याींनी

- तुमच्या शरीराचा िरचा भाग सरळ करा. पण ताठ नको.

उपव्स्थताींच्या सवव प्रश्नाींची उत्तरे ददली.

तुमच्या पाठीच्या कण्याला नैसधगवक वक्रता आहे . ती असू दे .

***

- तुमचे पाय काय करत आिे त याकडे लक्ष द्या. उशीवर

असल्यास तुमचे पाय आरामात तुमच्यासमोर ठे वा. खुचीवर
असल्यास पायाचे तळवे जसमनीवर ठे वा.

पुरिणी - ई विभाग (ब.ृ म. मंडळाच्या संकेतस्थळािर):

- तुमच्या िातांच्या कृतीकडे लक्ष द्या. तुमचे हात तुमच्या
वरच्या शरीराला समाींतर ठे वा. पायाींवर व्जथे सवावत सहज वाटे ल

- धचराग मनोिर: एक मराठी अमेररकन अद्भुतकथा!

मुलाखतकार: डॉ. उदयन आपटे (कॅन्सस), भाषांतर आणण

ततथे हाताींचे तळवे टे कवा.

संपादन: डॉ. वप्रयदशान मनोिर (वपट्स्बगा, पेजन्सल्िेननया)

- श्िास घ्या. श्वसनाच्या शारीररक सींवेदनेकडे लक्ष द्या: नाक

“धचराग मनोहर. एक अततशय हुर्षार मराठी अमेररकन मुलगा.
मेडडकल-इींव्जनीअररींगची वदहवाट सोडून म्यझु झकल धथएटर म्हणजे
सींगीत नाटकाचीं प्रसशक्षण घेतो, प्रचींड कष्ट्ट करून, लोकाींच्या

क्रकीं वा तोंडातून जाणारी हवा, पोट क्रकीं वा छाती वर ये णे.

- तुमचं मन श्िासािरून दरू किी भटकतं याकडे लक्ष द्या.
साहव्जकच तुमचे लक्ष श्वास सोडून इतर दठकाणी भटकत
राहील.

काळजी

करू नका.

ववचार

अडवण्याची क्रकीं वा

टीकेला न जुमानता, आईवडडलाींच्या भक्कम पादठींब्यानीं; आझण
शेवटी अमेररकेतल्या व्यावसातयक नाटकाींचीं केंद्र असलेल्या

नष्ट्ट

करण्याची गरज नाही. तुमचीं मन भटकत असल्याचे जेव्हा

न्यय
ू ॉकव मिल्या ‘ब्रॉडवे’वर पदहला मराठी अमेररकन नट-कलाकार

तुमच्या लक्षात ये तीं तेव्हा लक्ष हळूवारपणे श्वासाकडे वळवा.
- तुमच्या भटकणाऱ्या मनाशी समजूतदारपणे िागा.

म्हणन
ू पदापवण करतो. ही आहे धचरागच्या त्या अद्भत
ु प्रवासाची
कथा!” Click here or visit:
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
- कथा: िरिलेला शेिटचा भमत्र:

तुम्हाला तुमचीं मन सतत भटकताना ददसेल, त्यात वावगीं नाही.
तुमच्या ववचाराींशी झगडण्याऐवजी कोणतीही प्रततक्रक्रया न दे ता

लेणखका: अजस्मता मोडक (शालवट, नॉथव कॅरोलायना):

त्याींचे तनरीक्षण करण्याचा सराव करा. िक्त बसून लक्ष द्या.

“अववनाशच्या सगळ्या गोठलेल्या आठवणी जाग्या झाल्या. का हे

दटकवून ठे वणीं जेवढीं कठीण आहे , तेवढीं च सरावाने साध्य आहे .
कोणताही तनणवय, अपेक्षा न करता वारीं वार श्वास घ्या.

नको असलेले,

दरू लोटलेले आठवणीींचे अवशेर्ष पुन्हा पुन्हा
माझ्यासमोर उभे येऊन ठाकतात, या ववचाराींनी तो सायलीकडे एकटक

-

तुमची तयारी झाली, की हळूवारपणे तुमची नजर उचला
(डोळे समटले असल्यास उघडा). थोडयावेळाने, वातावरणातील

पाहत रादहला.

पण बघता बघता ततच्या चेहऱ्यावरचे आशेचे,

उीं चावलेल्या अपेक्षाींचे भाव त्याला अस्वस्थ करून गेले.” Click here
or visit: https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
- राभशभविष्य: नोव्िें बर २०२० - दादा दामले (न्यू जसी)
Click: https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
- Yuva-Vani: BMM Yuva Newsletter, Nov. 2020:
Click: https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/

कोणत्याही आवाजाकडे लक्ष द्या. आत्ता तुमच्या शरीराला कसीं
वाटतीं, तुमच्या ववचाराींकडे आझण भावनाींकडे लक्ष द्या.

मनन- ध्यानाचे कािी फायदे : मनाची अव्स्थरता, मानससक तणाव
कमी करणे, कायव स्मत
ृ ी वाढवणे, एकाग्रता, कमी भावतनक

कृतीशीलता, अधिक वैचाररक लवधचकता, नातेसींबींिात समािान.

नमस्कार! मी कृष्णा सल
ु ाखे

- स्वतींत्रपणे पूणव
व ेळ काम करणारे सवव महाराष्ट्रीयाींसाठी पुजारी
- मी वववाहसोहळा आझण इतर वविीींसाठी सींपूणव यूएसए’ मध्ये

गींतव्यस्थानाींमध्ये प्रवास करतो.

- मी २० वर्षे सशकागोमध्ये दहींद ू याजक (priest) म्हणून काम करत
आहे .

- पूजा, कथा, लग्न, गह
ृ शाींती/हाऊस वॉसमांग आझण इतर समारीं भ व
वविीींबद्दल कृपया माझ्याशी सींपकव सािा.

Krishna Sulakhe
630-880– 9274 Cell
630-892– 1964 Residence
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