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संपािकीय 
 

आठवर्णीतली दिवाळी 
 

आली आली दिपावली 
नात्याचा उत्सव घेऊन सवे 
उजळून टाकू सारी धरर्णी 
िेमाचे लावनू शभंर दिवे! 

 
 

ददिाळीच ेददिस ििळ आले की िातािरणात एक निीन लगबग सुरू होत.े सारी सषृ्टी आपली अंधाराची चादर टाकून 
आणण   इिल्या पणतयांच ेसोनेरी दाधगने घालून सुंदर सित.े घरोघरी रोषणाई होत,े मातीच ेककल्ले बनिणारी छोटी मंिळी ददसू 

लागतात आणण धचििा, चकलीचा खमंग दरिळ ददिाळीची ग्िाही देतो.  म्हणता म्हणता ददिाळीचा पदहला ददिस येतो आणण आई 
मुलांना िल्या पहाटे उठिून सगुंधी उटणे चोळून कढत पाण्याने आंघोळ घालत.े तयानंतर िाऊ बदहण आणण शमत्ांसोबत 

फटाकेिाििून आपण ददिाळीचे खरे स्िागत करतो. तयानंतर दररोि एक निीन सण, निीन कपि ेआणण निीन फटाक्यांच्या 
संगतीने आपण ददिाळीचा उतसि सािरा करतो. 

 
ददिाळी ही सणांची महाराणी आहे. नतची पूिातयारी मन लािून दोन आठिि ेआधीपासून केली िात ेआणण नंतर पुढच ेदोन आठिि े
फटाके पुरिून पुरिून फोिताना ददिाळी आपल्या सोबतच राहत.े ददिाळीचा प्रतयेक ददिस नातयाचा सुंदर उतसि आहे. िसु-बारसेला 
आई- मुलांच ेनात,े पािव्याला निरा-बायकोच्या पे्रमाच ेनात ेआणण िाऊबीिेला िाऊ-बदहणीच ेसुंदर नात ेसािरे केले िात.े शमत्-

मैत्रत्णींना आणण नातिेाईकांना िेटण्याच्या ननशमत्ताने आपण ददिाळी पुन्हा पुन्हा सािरी करतो. 
 

आि परदेशी, ददिाळीच ेस्िरूप थोि ेबदलले आहे. दकुानांत कंददल आणण पणतया ददसत नाहीत, इतर अमेररकन सणांच्या 
गिबिीत ददिाळीच ेकपि,े दाधगने आणण रोषणाई यांची चाहूल लागत नाही. तयामुळे ददिाळी ििळ आली हे कधीकधी लक्षातच येत 

नाही. मग एखाद्या ददिशी अचानक िारतातून आईने पाठिलेला फाराळाचा िबा येतो. तयात धचििा-चकली लािू, निीन कपि े
आणण उटण्याची पुिी बघून ददिाळीच्या सा-या आठिणी िाग्या होतात. तयाच फराळाच्या पुिक्यात एक सुबक पणती ददसत ेआणण 

ती हातात घेऊन 'अरे! ददिाळी ििळ आली!'  असे म्हणतच आपण ददिाळीच्या तयारीला लागतो! 
 

ह्यािषीचा ददिाळी अंक उतसि तया तुमच्या आमच्या आठिणीतल्या ददिाळीसाठी! या ददिाळी अंकासाठी आपले दिेदार सादहतय 
पाठिल्याबद्दल LA करांच ेमनःपूिाक आिार! अपेक्षा करत ेकी हा नतखट-गोि लेख, गोष्टी आणण कवितांचा फराळ आपणा सिाांना 

िरूर आििले.आपले प्रनतसाद िाचण्यासाठी आंही उतसुक आहोत. 
 

ही ददिाळी तुम्हा सिाांना सुखाची आणण िरिराटीची िािो हीच सददच्छा! 
 
 

सपंािक-  रससका रामिासी-कुलकर्णी, सपु्रिया बेलपाठक-कुलकर्णी,  
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अध्यक्षीय 

 
महाराष्र मंडळ लॉस एंजेसलसच्या नवीन ससमतीतरे्फ  

आपर्णा सवाांना दिवाळीच्या आणर्ण नतून वर्ााच्या हादिाक शभेुच्छा! 
ब्रहुन महाराष्र मंड ळाच्या २०१५ च्या अधधवेशनानंतर महाराष्र मंडळ जोमाने कामाला लागले आहे. मंडळाची चार 
िमुख मुल्ये- कला, सादहत्य, संस्कृती आणर्ण समुिाय यानंा जपण्याच ेकाम ही ससमती नव्या आणर्ण जुन्या 
सिस्यांच्या मितीने करत आहे. येत्या वर्ाात MMLA ची ससमती जुन्या लोकप्रिय उपक्रमांबरोबरच अनके नवीन छोटे
-मोठे उपक्रम सुरू करून लॉस एंजेसलसच्या मराठी कुटंुबाला एकत्र आर्णण्याचा आणर्ण समदृ्ध बनवण्याचा ियत्न 
करेल.  हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंडळ अनके स्तरांवर काया करत आहे- 
MMLA च्या सभासिांची सखं्या िर वर्ी वाढते आहे.  लॉस एंजेसलस जवळील अनेक क्षेत्रातले मराठी रदहवासी 
MMLA मधे सहभागी होण्यास  उत्सुक आहेत. Bakersfield, CA मधील मराठी मार्णसांना MMLA च्या कायाक्रमात 
सहभागी करून घेण्यासाठी मंडळ ियत्नशील आहे.  तसेच इतर छोट्या- मोठ्या मंडळानंा आणर्ण सामिुाययक 
कायाक्रमानंा  MMLA मित करण्याचा संपरू्णा ियत्न करेल. 
लॉस एंजेसलसचा प्रवस्तार पहाता, अनेक मराठी रदहवासी MMLA च्या कायाक्रमानंा वाहतुकीच्या अडचर्णीमंळेु उपस्स्ित 
राहू शकत नाहीत.  ही जुनी अडचर्ण िरू करण्यासाठी MMLA आपले कायाक्रम मध्यवती जागेत आयोस्जत करण्याचा 
प्रवचार करत आहे. तसेच, carpool ची सुप्रवधा उपलब्ध करून िेण्यासाठी MMLA अजा पद्धत सुरू करत आहे. ह्या 
सुप्रवधांचा आपर्ण सारे लाभ घ्याल व कायाक्रमानंा मोठ्या संख्येने उपस्स्ित राहाल अशी मंडळ आशा करते. 
MMLA  ससमतीने ह्या वर्ी गरे्णशोत्सवा नतंर एक नवीन कायाक्रम- 'कोजाधगरी पणूर्णामा व िांडडया' च ेआयोजन केले 
होते.  आपल्या सवाांचा भरभरून ियतसाि समळा ल्याने मंड ळाचा उत्साह द्प्रवगरु्णीत झाला आहे.  असेच नवीन 
कायाक्रम आयोस्जत करण्याचा मंडळाचा मानस आहे.  
MMLA च ेमहत्वाच ेउपक्रम- मागा, मंिन, प्रवरंगळुा, मराठी सादहत्यालय आणर्ण मराठी शाळा हे चाल ूठेवण्यासाठी 
MMLA ससमती कायारत आहे. मराठी समुिायाला याचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा ह्यासाठी MMLA ससमती िक्ष 
राहील. याचबरोबर, तरूर्ण मंडळीनंा आणर्ण प्रवद्यार्थयाांना MMLA मधे सहभागी होण्यासाठी ससमती प्रवशेर् सवलत िेत 
राहील. 
मराठी समुिायाला MMLA ससमती बरोबर संवाि साधता यावा ह्यासाठी ससमती मंडळाची वेबसाईट, रे्फसबकु वरील 
िोर्फाईल आणर्ण ईमेल यांचा वापर करत असते. तसेच MMLA च्या कायाक्रमांना समळर्णारा ियतसाि जारू्णन 
घेण्यासाठी मंडळ feedback form उपलब्ध करून िेत.े ही माध्यमे वापरून लोकानंी आम्हाला संपका   करावा व 
आपले िामाणर्णक मत द्यावे अशी ससमतीची इच्छा आहे. 
आपले MMLA अनेक िजेिार कायाक्रम करण्यासाठी उत्सुक आहे. ित्येक कायाक्रामाचा पाया हा स्िायनक लोकांचा 
सहभाग आहे. स्िायनक कलावतंाना संधी िेण्यासाठी मंडळ नेहमीच कायाशील रादहले आहे. आपर्ण सवाांनी मंडळाच्या 
ित्येक कायाक्रमात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे ही आमची मनापासनू इच्छा आहे. 
लोभ आहेच, तो वदृ्धीगंत व्हावा, ही सदिच्छा! 
        अनुपमा सामंत  
        अध्यक्ष 
        महाराष्र मंडळ लॉस एंजलीस 
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बाप्पा र्फार वाट पाहायला लावू नकोस,  

कारर्ण आता अगिी सहन होत नाही  

आजूबाजूला जे काही चाललाय  

ते तुला दिसत का नाही?  

  

"पुढच्या वर्ी लवकर या"  

आमंत्रर्ण जो तो िेतोय  

यायच ेकी नाही तू ठरव  

मी आपले सुचवून पहातोय!  

  

अरे तुलाच येते यांची िया  

अन ्िरवर्ी हाच तमाशा  

यनिान पुढच्या वर्ी का होईना  

न येऊन, उतरव तू ह्यांचा नक्षा!  

  

केवळ रोर्र्णाई साठी एवढा खचा?  

यनिान तू त्यांना प्रवचाराव!  

आर्णी हे सगळ आवश्यक नाही  

हेही त्यांना यनक्षून सांगाव!  

  

बापा, अरे शतेकयाांच्या आत्महत्या  

दिसत नाहीत का तुला?  

त्यातली यनिान एक तरी िांबव  

मग मी मानीन तुला..  

  

कशासाठी िांबला आहेस?  

सशशुपालाच ेशंभर पूर्णा व्हायचते म्हरू्णन?  

की त्याकड ेपूर्णा िलुाक्षच करायाच  

हेच टाकल आहे तू ठरवून?  

  

तरीही कुठेतरी वाटताय मनात  

एक दिवस असाही येईल  

ह्या काळ्या जसमनीवर  

तुझ्या कृपेची संतत धार येईल!  

  

खपू वेळ मात्र घेऊ नकोस नाहीतर  

वाट पाहतानाच आम्ही संपून जाऊ!  

मन तर बोिट होईलच आमच े 

पर्ण आम्ही नास्स्तक ही होऊन जाऊ!  

  

माझी तुझ्याबद्िल हीच तक्रार आहे  

अरे, मी पर्ण तुलाच शोधतोय!  

'प्रवघ्नहताा' नाव दिल तरी कुर्णी तुला?  

यावर प्रवचार करतोय!  

  

त्या प्रवघ्न्हत्यााची क्षमा मागून-  

  

शसशकांत पानट   
shashi@panat.org  

गर्णपतीप्रवर्यी गा-हारे्ण 

mailto:shashi@panat.org
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आयषु्याचा िश्न 

कोणे एके काळी, एक राजकुमारी होतीी. ती खूप  जजज्ञासू होतीी. जतला सतत प्रश्न पडायचे. कोण? 
काय? कधी? कुठे? कसं? आजण सगळ्यात जास्त ंम्हणजे "का"? मी अभ्यास का करू? सगळे झोपलेले असताना मी 

गाणी का नको म्हणू? मी रोज जेवायला मॅगी का नको खाऊ? मी बजहणीशी भांडले की मीच का ऐकून घेऊ? तीचं  

चुकलंय ना? मग तुम्ही मला का रागावता? असे सतत प्रश्न जवचारून आपली राजकन्या महालातल्या सगळ्यांना 

अगदी हरैाण करीायची. सगळे कंटाळून जायचे, आजण कोणी धड उत्तरही द्यायची ेनाही. राणीला जवचारायला गलेी 

तर ती मायेनी ेडोक्यावरून हात फिरवून म्हणायची "सागंते हां बाळा. पण अत्ता मला काम करायचय की नाही? 
म्हणून नंतर, ह?ं" आजण मग फदवसभर गायबच व्हायची. महाराजाचंी ंउत्तर पण ठरलेल होती.ं एक-दोन जमजनट 

जवचार करून म्हणायचे, "महाराणीला जवचार." दादा तर ओरडायलाच लागायचा, आजण बजहणीला आधीच काही 

अक्कल नाही, मग ती काय उत्तर दणेार? 

शेवटी, राजकुमारी तयांच्या कुलगुरंूकड ेगेलीी. "जनदान ते तरी चांगली उत्तरं दतेील," असीं जतला वाटलं. 

गुरुजी ध्यान कररत होत,े पण राजकन्येसाठी तयांनी लगेच वेळ काढला. "जे काय जवचारायचं आहे, जी काही माजहती 

पाजहजे, ती आज जवचारूनच घे," असीं सांगनू गुरुजी शातंपणे काही वेळ राजकुमारीचे प्रश्न ऐकत बसले.  

जतने सगळं जवचारलं : ही पृथ्वी जनमााण कशी झाली? आजण का? जर दवेानी जनमााण केली आह,े तर मग तो 

जतला चांगलं जपत का नाही? आजण मुळात दवेानी का करायला पाजहज ेसगळं? माणसं का करत नाहीत? आजण जर 

माणसांनाच करायचं  असेल, तर मग दवेाची साधना, दवेाची पुजा, का करायची? अरे, पुजे वरून आठवलं, पुजेची 

परंपरा कोणी सुरु केली? आपण "ररजलजन" म्हणून ज ेकाही करतो, ते सगळं सचुवणारीं कोण? आजण का? या 

जगात माणूस श्रेष्ठ, ना? मग माणसानी का करावी पुजा? पण अस पण आह,े की जर माणूस खरोखर श्रेष्ठ असता, 
तर मग पृथ्वीचे इतके हाल केले असते का तयानी? आपलं जग मरत चाललयीं, पाणी संपतयीं, ओझोनचा थर  
कमी होतोय, जनसगााची ंइतकं काही होतय, आजण तरी आपण तया साठी काहीी कस ंकरत नाही? 

आपली राजकन्या ह ेगंभीर प्रश्न जवचारत होती, पण तया बरोबर गोड, बाजलश प्रश्न सुद्धा करत होतीी: जर मला मना 

पासून चॉकलेट आवडत असले, तर मी तीे रोज का नाही खायचं? आईला मी सुखी व्हायलाच नकोय का? मला 

एकटीलाच टेडी बेअर घेऊन झोपायला का नाही आवडत? 
राजकुमारी प्रश्न जवचारत गलेीी. मनात जो प्रश्न आला, तो लगेच गुरुजींना जवचारत होती. एक तास झाला, 

चार तास गेले, दशकं लोटली, युगच संपले, पण राजकुमारीचे प्रश्न मात्र संपतच नव्हते! काही काळानतंर, राजकन्या 

थोडी शांत झाली. प्रश्न संपलेले नव्हते, पण जतचा घसा दखुायला लागला होतीा. तेव्हां गुरुजींनी डोळे 

उघडले आजण एकच म्हणाले : आयुष्य. 
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"परत एकदा?" 

"आयुष्य. तुझ्या सगळ्या प्रश्नांचीं उत्तर आह ेआयुष्य." 

"हो का?" म्हणून राजकुमारी जवचार करत बसली. काही वेळानी "नाही," अचानकपणे म्हणालीी. "नाही गुरुजी 

मला नाही पटलं. 'आयुष्य' हाच आयुष्याचा सवाात मोठा प्रश्न आह,े मग तयाचं उत्तर 'आयुष्य' असं कसं होऊ शकत?ं नाही, 
तुम्ही वेगळी ंउत्तर द्या. मला ह ेउत्तर आवडलीं नीाही." 

"का नाही?" गुरुजींनी जवचारलं. 

"असच. नाही आवडलीं." 

"बर. मग आता तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायच्या आधी, माझ्या प्रश्नाची ंउत्तर द.े 'आयुष्य' ह ेउत्तर तुला का नाही 

चालणार? जर आयुष्य ह ेप्रश्न असू शकतं, तर ते उत्तर का नाही असू शकत? असाच जवचार केला, तर मग प्रश्न पण सोपे 

होतात आजण आयुष्य सुद्धा सोपच होतं." 

"का?" राजकुमारीने आव्हान केलीे. 

"का नाही?" 

"जर आयुष्य सोपं करायचं होतं, तर मी प्रश्र्न जवचारलेच नसते नीा!" 

"का, का? अस ं का?" 

"का नाही? असं  का नाही?" 

"प्रश्न आयुष्य अवघड करण्या साठी नसतीात. ते आयुष्य रंगवण्यासाठी, थोडासा जवचार करायला लावण्यासाठी 

असतात. जे प्रश्न िक्त त्रास दतेात, तयाचंा जवचारच का करायचा? आयुष्य संपेल, पण प्रश्न काही सुटणार नाहीत." 

"का? असं का?" 

"का नाही?" 

रमा केळकर (वय १६) 
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श्ींची श्द्धा कक घरच ेसंस्कार ? 

आता तीनच आठिि ेझाले , माझी मलुगी उच्च शशक्षणासाठी दसुऱ्या गािात स्थानांतरीत झाली . ती आता दरू िाणार 
ही कल्पना मागचे दोन मदहने फारच त्ासदायक होती, पण नतच्या समोर चेहऱ्यािर शक्यतो असा िाि येऊ ददला 
नाही . मनात बरेच विचार येत होत ेकक आता १८ िषा अगदी फुला सारख िपल्यािर ती बाहेर एकटी कशी िािरेल ? 
स्ित: च लक्ष कस ंठेिेल ? असे हे प्रश्न मनांत येत –िात होत े. नतच्या सोबत द्यायच्या सामानाची यादी बनिण्यात 
आली . तवे्हा ंमनांत एक प्रश्न आला , आता ही देि- मतूी आपल्या बरोबर  नेईल कां? की एखादा गणपतीचा फोटो 
नतच्या बरोबर देऊ ? पण तयाच बरोबर नतच्या मनांत काय आहे हे िाणून घ्यायचे होत े, कारण नत आता होस्टेल 
मध्ये दसुऱ्या अनेक मलुींबरोबर राहणार होती दसुऱ्याच िगात िािरणार होती . तीन मदहन्या आधी मी िारताच्या 
दौऱ्यािर गेले असताना सदु्धा मनांत आले होत ेकी एखादी चांदीची गणपतीची मतूी घेऊ का ? पण मग हा विचार 
झटकून टाकला की िर नतन ंन्यायला नाही म्हंटले तर उगाचच मतूी घरात पिून राहील . 

एका गोष्टीच मात् कौतकु होत ंकी इथे घरात असताना मी कधीही नतला िे काही देिासाठी करायला सांगायचे  त े
नतन ंनेहमीच केल ं, पण मी सांधगतल्यािरच केल ं, म्हणून प्रश्न होता कक नतला स्ित:ला काय िाटत े, नतला देिािर 
श्द्धा आहे कां ? ती ककमान एक गणपती चा फोटो तरी बरोबर घेऊन िाईल का ं? 

तर आता ििळ –ििळ सगळीच तयारी झाली होती आणण एकदमच माझ्या मलुीनी विचारल,ं आई तझु्याकि ेएक 
छोटीशी गणपतीची मतूी आहे कां? मला बरोबर न्यायची आहे ! मला सखुद आश्चयााचा धक्काच बसला, आणण मनात 
खंतही िाटली की मी िारताच्या दौयाािरून मतूी कां नाही आणली.  

असो, मग तयाच ददिशी िारतीय दकुानांत चक्कर टाकली आणण एक सुदंर छोटीशी गणपतीची मतूी आणली आणण 
नतच्याबरोबर घेऊन गेलो . नतथं ही मतूी नतच्या िसे्क िर स्थावपत केली . 

मनात अिून हा प्रश्न आहे कक ही गिाननाची मदहमा होती का घरचे ससं्कार, का दोन्ही ? पण ि ेकाही होत ंत े
मनाला सखुािनू गेल ं! 

ऐश्वयाा कोकाटे 

लॉस अन्जेलीस  
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 तीः “माझे कान तझु ेिोळे  

आतां ऐकंू पाहंू सगें”  

तोः “तझुे हात माझे पाय  

काम करंू चालू ंसगें” ।।१।।  

  तीः “मला तलुा आठिेना  

  आलो कशास खोलींत”  

  तोः “एकमेकां सांगू ंतवे्हां  

  कधीं राहतें लक्षांत” ।।२।।  

तीः “परी गांिाचें आपलु्या  

िरा ननघतांच नांि”  

तोः “मनें होऊन अल्लि  

घेतीं बाल्याकि ेधाि”।।३।।  

  तीः “मला आिीचा आठि े 

  दशमीचा चतकोर”  

  तोः “खरपसू िािलेला  

  माझ्या आिीचा गाकर” ।।४।।  

तीः “मला आठिे ददिाळी  

िाऊबीि, चंद्रज्योती”  

तोः “मरुलीधराच्या देऊळीं  

टाळ, कांकिआरती” ।।५।।  

  तीः “िािें पिाती चढून  

  पहांटेस थंिी फार”  

  तोः “रामकृष्ण आश्मांत  

  गाती ‘आरती तोमार’ ” ।।६।।   

तोः “नदीपलीकि ेहोती  

उंच िेताळ टेकिी  

नतथें अधंार पिता ं 

िळे मलुांची बोबिी” ।।७।।  

  तीः “होता गणणताचा तास  

  माझ्या हुिूरपागेंत  

  लक्ष णखिकीबाहेर  

  कैरी पिली बागेंत” ।।८।।  

तोः “आणण एके ददशी ंमग  

शाळा सटुली सटुली  

पाटी फुटली फुटली  

शशट्टी गािीची िािली” ।।९।।  

  तीः “तलुा मलाही ददसती  

  ककती हालणारे हात  

  तसे गळणारे िोळे  

  आणण चेहरे धकु्यांत” ।।१०।।  

तोः “आहे टीव्ही लागलेला  

परी रीमोट चालेना  

तझुे मन माझे मन  

कांहीं माघारीं येईना” ।।११।।  

  

      श्ीयनवास, शैला  

      ३ डिसेंबर २००९, शसमी व्हॅली  

गांवाच्या आठवर्णी  

स्थळ: अमेररकेतील घराची फॅशमली रूम. टी.व्ही. लागलेला आहे. ज्यांचे एकेक अियि कमी काम करंू लागले आहेत 
असें एक िधृ्द िोिपे सधं्याकाळचे टीव्हीसमोर बसले आहे. पण तयाच्याकि ेलक्ष नसनू तयांचा आपसांत सिंाद 
चालला आहे.  
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ओजंळ  
मीरा पंडडत 

 

सकाळच े६ वाजले होते. समोर गलरीतून दिसत होता  आरश्यासम भासर्णारा ऒला रस्ता आणर्ण 
तो वेड लावर्णारा मंि मंि मातीचा सुगंध….  आहा s s 

 

नेहेमीिमारे्णच सकाळी कर्फरायला यनघाले. पाऊस पडल्यामुळे वातावरर्ण कसं  छान वाटत होतं आणर्ण 
सौंियााला आसुसलेले डोळे ते प्रवलोभनीय दृश्य दटपुन घेत होते. त्या ितुर्फाा असलेल्या दहरव्यागार 
झाडीतून वाट काढताना, मनाच्या पटलांवर आनंिाची झुळूक उमटत होती. बरसून गेलेल्या मेघांच्या 
धारा... अगं -अगं रोमांचीत करीत होती. माझ्या भोवताली होतं ते र्फक्त पाण्याचा साम्राज्य, 
झुळझुळर्णारी हवा आणर्ण ित्येक पानांवर यनसटून पडलेले पाण्याच ेते िेंब....... बरस रे.. कोसळ रे… 
मेघराजा…ऽ आज तुझ्या हजेरीने यनसगााचं रूपच बिलनू टाकलं आहे. hmmm    एकिम रोमंदटक होऊन 
कुर्णीतरी कानात हळूच म्हर्णावं “इशारों  इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तनेू सीखा कहााँसे.....”   
 

असो, तर चालता-चालता बागेत पोहोचले. खरंतर मी नेहेमी earphones लावुन गार्णी ऐकत 
चालायला जाते, पर्ण आज त्याची गरज वाटली नाही... . आज काही तरी वेगळीच  गंमत वाटत 
होती.  
 

माझ्या आजूबाजूला असलेल्या मार्णसांच ेभाव मला दटपता येत होते…. काही आपल्यातच मग्न तर 
काहींच्या चहेऱ्यावर यनराशचे ेभाव. ित्येक मार्णसाच ंभाव प्रवश्व ककती वेगळं असतं नाही का???? 
अिाात हे सगळं मी मनातल्या मनात गार्णी गुर्णगुर्णत अनुभवत होत.े 
 

इतक्यात माझी नजर यतिे बसलेल्या आजी -आजोबांवर गेली. असतील ७०-८० वयाच.े. पर्ण एकिम 
cute आजी-अजोबा होते. त्या आजींनी छान साडी नेसलेली होती, गळ्यात मंगळसुत्र, कानात 
मोत्याच्या कुड्या आणर्ण केसात एक छोटं चाफ्याचं रू्फल. अगिी well dressed म्हर्णा ना… (नाही 
तर सकाळी कर्फरायला येर्णाऱ्या बायका काय घालून यॆतात त्यांनाच मादहत....... ) 
 

जवळ गेल्यावर पादहलं कक आजोबांच्या हातात एक  mobile होता आणर्ण ते िोघे ही ear-

phones लावून गार्णी ऐकत होत.े आजकालच्या मुलांना असं करताना पादहल ंआहे पर्ण आजी-
आजोबाना????? मला कौतुक वाटलं......  
 

तेवढ्यात आजोबा िोड्या नाराजीने उठले…… आणर्ण इकड ेयतकड ेबघायला लागले. कुतूहल म्हरू्णन 
मी जवळ जाऊन प्रवचारलं, ''तुमची काही हरकत नसेल तर एक प्रवचारू का ? तुमच ंकाही 

हरवलय का?” 
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आजोबांना बहुिा माझा िश्नं िोडा अनपेक्षक्षत होता. िोघे माझ्या िश्नांनी गोंधळून गेले. 
अस ंवाटलं, मी उगाच िश्न प्रवचारला का……? मी sorry म्हरू्णन पुढे यनघर्णार तेवढ्यात 
आजींनी िांबवलं.… म्हर्णाल्या, अगं तू आमच्या नातीच्या वयाची आहेस, sorry कशाला म्हर्णतेस? 
 

तुला आमच्याशी बोलायला वेळ झाला हेच खपू झालं. नाहीतर आजकाल मलुांना वेळच नसतो बोलायला 
म्हरू्णन आम्ही रोज बागेत येतो कर्फरायला. 
(माझ्या िश्नच उत्तर मला अजूनही समळाला नव्हतं…….!!)  
तशी आजोबा म्हर्णाले, “काही नाही ग…ं ते उगाचच आपलं”  
पर्ण आजी त्यांच वाक्य तोडत म्हर्णाल्या, ''अहो िांबा तुम्ही, मला सांगू िे, काय हरकत आहे…?” 
(त्यांचा संवाि र्फारच गोड वाटत होता…..) 
 

“अगं आम्ही जे गार्णं ऐकत होतो ना, ते मी त्यांना म्हर्णून िाखवावा असा हट्ट धरून बसलेत… col-

lege च्या दिवसात मी हे गार्णं म्हर्णायच.े......  आता तू सांग… हे अस…ं इिे बागेत बरं दिसत का…?” 
आजींच्या त्या सुरकुतलेल्या चहेऱ्यावरही मला लाजून चढलेला तो गुलाबी रंग स्पष्ट दिसत होता.  
 

मात्र आजोबांचा चहेरा अजूनही नाराजीचाच होता…….  
आजी आठवर्णीत रमून गेल्या होत्या. ककंबहुना ते िोघे एकटेच राहत असावेत. 
 

आजोबा बोलून गेले… “अग….S S S ह्या  आठवर्णीच तर जपायची असतात…. तु प्रवचारलसं ना काय 
हरवलंय……? बहुतेक  ह्या आठवर्णीच हरवल्या आहेत....”  
 

आजोबा एकिम हळवे झाले…… “चल गं, यनघू या… उशीर होईल....”  
 

माझा यनरोप घेऊन ते िोघे  हळू- हळू एकमेकाचा हात धरत जाऊ लागले.…… हेच होते माझ ेखरे शम्मी 
कपूर आणर्ण शसमाला टागोर…!!  
 

वाह !!!!! काय सुंिर सरुुवात झाली होती सकाळची…….!!!!  
खरं तर काही नाती रक्ताची नसतात पर्ण ती असा ओलावा िेऊन जातात कक मनाच्या कोपयाात 
अलगि जाऊन बसतात....  
 

हा एक असा अनमोल ठेवा आहे जो ित्येक प्रपढीनी जपायला हवा… अस ं मनापासून वाटतं  कारर्ण 
आठवर्णीचंी दह ओंजळ कधीच अपुरी पडर्णार नाही. 
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         जन्मापासून आपर्ण आपली वाट  
         काढत असतो.......  
 

         ित्येक पावलांमध्ये काही खरु्णां  
         सोडून जात असतो.......  
 

          आठवर्णींच्या दहिंोळ्यावर आपर्ण  
         झोके घेत असतो......  
 

         ि;ुखांच्या सागरातनु आपर्ण  
         ककनारा शोधत असतो.......  
 

         समटुनी डोळे आपर्ण स्वप्नांमध्ये  
         हरवनू जात असतो......  

पवूी -असभस्जत िाते 
 
फार नव्हता फरक पूिी 

यायची पण सणक पूिी  

 

शोषले कुठल्या िळूने 

रक्त होते ििक पूिी  

 

िाढले अतंर कशाने  

हीच होती सिक पूिी  

 

लाट होऊन यायची ती  

व्हायचो मी खिक पूिी  

औपचाररक होत गेली  

िेट होती तिक पूिी  

 

रादहले आहे पुसटसे  

कोरलेले ठळक पूिी  

 

मागणी होती सुखाला  

मात् नव्हती चटक पूिी  

 

हरिला उतसि कुठे तो  

ज्यात होते दटळक पूिी  

 

         उमलल्येला रु्फलांवरती भुंगा  
         गुंजन करत असतो......  
 

         जुनी नाती जपताना   
         नवीन नाती जोडत असतो.....  
 

         भरल्येला असमंतापारी  
         उर भरुनी येत असतो......  
 

         खळखळर्णाऱ्या पाण्यासारखा   
         आनंि ओसंडून वाहत असतो....  
 

         कठीर्ण वाटा दिसल्या जरी, 
         उंच भरारी घेत असतो......  

आयषु्य  ससुह्य आहे म्हर्णून ..... 
  -  मीरा पडंडत 
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मराठी शाळा  
 
  MMLA मराठी शाळा फेब्रिुारी २०१० मध्ये सरुु झाली.सरुिातीला शाळेच्या तीन शाखा होतया. शाळा 
अिााइन, शसमी व्ह्याली आणण सेररटोस इथे िरू लागल्या. नतंरच्या दोन िषाांत व्ह्यालेजन्सया इथे अिून एक शाखा 
सरुु झाली. शाळेच्या पदहल्या िषी प्रतयेक शाखेत फक्त १५ त े२० च 
विद्याथी होत.े शाळा काही पालकांच्या घरात िरत असे. सरुिातीच्या काळात विद्याथी िमिणे आणण िमलेले 
विद्याथी दटकिणे हे शाळे पढुील  मोठे आिाहन होत.े  
 
२०१० च्या ऑक्टोबर मदहन्यात बहृ्म महाराष्र मिंळाच्या मराठी शाळेच्या सचंाशलका  सौ. सनुदंा ताई टुमणे सदना 
कॅशलफोननायाच्या दौऱ्यािर आल्या होतया. तयांनी मराठी शाळेच्या शशक्षक्षकांना  विशषे मागादशान करून प्रोतसाहन 
ददले. तयानतंर तयांच्या  मागादशानाप्रमाणे सिा शशक्षक्षकानंी उतसाहाने कामाला सरुिात केली.   
   
िून २०११ च्या मराठी िाषचे्या  बहृ्म महाराष्र मिंळआणण िारती विद्यापीठ पणेू यांच्या तफे घेण्यात येणाऱ्याप्रथ
म परीक्षेला काही  विद्याथी बसले आणण उत्तम गणुशमळिनू उत्तीणा ही झाले. शशक्षकांच्या विनतंी िरूनतयािेळेच्या 
महाराष्र मिंळ लॉसएंिेशलसच्या अध्यक्षा सौ.स्िाती देि यांनी २०११ च्या MMLA गणेश उतसिसमारंिात ह्या यश
स्िी मलुांचा ददक्षांत समारंिआयोजित केला. खूप मोठ्या सखं्येने उपजस्थत असलेल्यामराठी समािा समोर झालेल्या
 या कायाक्रमाचा मराठीशाळेला खूपच उपयोग झाला. शाळेचा नािलौकककलॉसएिंेशलस आणण आिूबािूच्या पररसरात
 पसरलाआणण काय आश्चया २०११ च्या सप्टेंबर मध्ये शाळेच्याविद्यार्थयाांची सखं्या दपु्पट झाली. 
 
पण आता शाळेपढुील  आिाहन म्हणि ेशशक्षक कमी आणण विद्याथी िास्त हे होय. फारफार 
तर २ त े४मदतनीस..... मनषु्यबळ कमी असल्याने इच्छा असनूहीकाही उपक्रम राबिता येत नाहीत. तरीही मराठी 
शाळासिा िारतीय सण सािरे करणे तसेच विविध स्पधाा,सहली आणण कला-
हस्तकला अस ेननरननराळे उपक्रमचालित.े MMLA  गणेश उतसि आणण सकं्रांती समारंिातशाळेच ेविद्याथी 
छोटे नाटुकले आणण इतर कायाक्रम सादरकरतात. तयाचे मराठी समािात िरपरू कौतकु होत.ेनकुतयाच लॉसएंिेशलस 
येथे झालले्या बहृ्म महाराष्रमिंळाच्या अधधिेशनात ही शाळेच्या मलुांनी िाग घेिनू दिेदार मराठी कायाक्रम सादर 
केले.  
 
अमेररकेत िन्माला आलेली ही आपली निीन वपढी; ही मलेुददिसिर शाळा आणण इतर कारणास्ति घराबाहेरचअस
तात. मातिृाषा कानािर पितही नाही असे असनूहीउत्तम मराठी बोल ूशकतात एिढेच नाही तर िाचू आणणशलहू ही 
शकतात हे विशषे आहे. ह्या मागे मराठी शाळेचीखूप मेहनत आणण तन्मयता आहे.  ह्या उपक्रमासाठीसमािातनू 
विशषेतः पालकान किून  सहिागाची आणण मदतीची अपेक्षा आहे. आपण सिाांना ददिाळीच्याशिेुच््या देत हा उप
क्रम िाढो आणण अशीच यशस्िीिाटचाल करो ही आम्हा मराठी शाळांची सददच्छा....धन्यिाद. 
 
  - कोमल चौक्कर  
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    िेवांच ेअधधवेशन (पणु्याच्या) 
 

लेखक: श्ीयनवास आणर्ण शैलजा माटे  
 

(पुण्याच्या हे कंसांत घालायच ंकारण अधधिेशन पुण्याच्याच देिांच ेअसणार हे अध्याहृत आहे). 
दरूदशान िातााहर: 
 बरीच िषे होणार होणार असे गाित असलेले पुण्यातील देिांच ेअधधिेशन आि हररहरेश्िराच्या कृपनेे 
संपन्न होत आहे. 
 पेठापेठांतील देिदेिता, विशषेत: देिच, आणण तयांच ेिक्तिन यांच ेलोंढेच्या लोंढे एशशयाि 
क्रीिासंकुलाकि ेरेटत आहेत. 
 आिचा ददिस संकुलाच े"पुण्यिूशम" असे नामकरण करण्यात आले आहे. 
 ननदान शंिर गणपनत, पन्नास शशिशंकर, दोनश ेमारुती, पंचिीस विष्णु, दहा विठ्ठ्ल, पांच दत्त, एक 
नरशसहं, दोन िोगेश्िरी, झालस्तर शशतळादेिी, म्हसोबा इतयादद देिदेिता आपापल्या िाहनांतून पुण्यिूमीिर 
अगोदरच दाखल झाले आहेत. शोिायात्चे्या सिाात पुढे एका लोकसंगीत बारीमध्ये परृ्थिीिरील अप्सरा नतृय 
करीत आहेत. तयांच्यािर लक्ष्मीपथािरील िैश्य मंिळी पुष्पिषााि करीत आहेत. तयांच्या मागोमाग िरघोस 
पुष्पमालांनी मढलेले माननीय मुख्यमंत्ी आणण तयांच ेचलेे िोलत आहेत. खरोखरच हा ददिस पुण्यनगरीच्या 
इशलहासात सुिणााक्षरांनी शलदहण्यासारखा आहे. सिा देि गटागटांनी आले होते. तयातील ज्येष्ठ देिदेिता पुढे 
गेले असून कननष्ठ आपापल्या गटात आहेत, ते गट असे: 
 पासोड्या विठोबा, झांिले विठोबा, उपाशी विठोबा, ननििुगं्या विठोबा  इतयादद "पंढरपुर" गटांत आहेत. 
 जिलब्या-िांग्या-पािन-निश्या मारुती, शिकारदास मारुती इतयादद "समथा संप्रदायांत"आहेत.  
 दाढीिाला दत्त, द्गिूशटे दत्त, रास्तेिािा दत्त यांचा "अिधतू" गट आहे.  
 तसेच निा विष्णु, बायक्या विष्णु, मुरशलधर, नरशसहं इतयादद "िैकंुठमागी" आहेत. 
 तर सिाश्ी कसबा, मंिई, िाइिुईचा, हत्तीचा, मोदी इतयादद गणपती "लोकमान्य" मेळयांत आहेत. 
 आणण सिाात शिेटी तुळशीबाग राम, बेलबाग राम, रहाळकर राम इतयादद "कोदंिधारी" बॅनरखाली 
चाललेले 
 ददसत आहेत.  
अधधिेशन उधळून लािण्याची अनेक राक्षसांनी प्रनतद्न्या केलेली असल्याने अतंराळांतून पुष्पक विमाने आणण 
िागोिाग िराह, श्िान, तसेच गोमाता इतयादद सुरक्षादलाच्या ददमतीला आहेत. 
अधधिेशण प्रक्षेपणाच ेहक्क "मीमी" टीव्हीने विकत घेतले असल्याने अखिं प्रक्षेपण फक्त िगाणीदारांना बघता 
येणार आहे. दू ू्रदशानला फक्त ठळक विशषे आपल्याला दाखिायची परिानगी शमळाली आहे. चला तर 
अधधिेशनािर. 
 
(नारद व्यासपीठािर प्रिेश करतात) 
नारद: नारायण, नारायण. समस्त देि आणण दान- चकुलो, आणण मानि मंिळी, 
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      या अिूतपूिा सोहळयाला मी आपले सिाांच ेस्िागत करतो. खरे तर पुण्यांतील देिांच ेअधधिेशन 
िरिािे असे  ब्रह्मदेिांच्या ककनततरी काळ मनांत होते. पण साधे समस्त पुणेकरांच ेराहुद्या, पण ननव्िळ 
सदाशशिपेठीयांच े अधधिेशन िरिणे ब्रह्म्यालादह शक्य नाही. येथे तर पुणेकर देिांशी गांठ. म्ह्णून 
तयांनी ही कामधगरी िगिान  विष्णूंिर सोपिली. मग नेहमीप्रमाणे विष्णूंनी मला पाचारण केले. 
    मला सांगायला आनंद होतो कीं हो ना करता करता सिा पुण्यनगरीिासी देिांनी अधधिेशनाला 
संमनत ददली.  म्ह्णूनच आिच्या शुिमुहूताािर हा ऐनतहाशसक न िूतो न िविष्यनत असा सोहळा संपन्न 
होत आहे. (टाळया) 
    आतां मी या अधधिेशनाचे स्िागताध्यक्ष रामिजक्तपरायण िांग्या मारुनत यांना व्यासपीठािर 
बोलािून तयांच्या  हातीं सूत् ंदेतो. 
(िांग्या मारुनत िाव्या हातांत आपली शपूेट आणण उिव्या हाताने खांद्यािर टाकलेली गदा सािरीत 
व्यासपीठािर  येतात.) 
(पदहल्य़ा रांगेंतील पािन मारुनत शिेारी बसलेल्या निश्या मारुतींच्या कानांत कुिबुितात) 
पािन मारुनत: या िांग्याला कोणी स्िागताध्यक्ष केलं? 
निश्या मारुनत: कोणी म्हणिे,खदु्द नारदांनी. म्हणिे तया पदासाठी इतका िाद मािला कीं सिाांनी  हे 
ननििीच ेकाम नारदांिर सोपिले. तुम्ही नतकि ेिक्तांना पािण्यांत गुंतला होतात म्ह्णून तुम्हाला कळलं 
नाही. 
पािन मारुनत: िा िा िा, तया िांग्यानं नक्कीच ह्प्ता पोचिला असणार. 
(यािर दोघेदह एकमेकांना टाळी देतात. व्यासपीठािर येऊन िांग्या मारुनत माइक बािूला सारतात.) 
िांग्या मारुनत: आमचा आिाि इतका खणखणीत आहे की आम्हाला माईक त्रबईक लागत नाही.(टाळया) 
  धन्यिाद नारदमुनी, मी थॅंक यू म्हणणार होतो पण माझ्या काही सपुच्छ बंधूनंा ते समिलं नसतं 
म्ह्णून धन्यिाद म्हंटलं. ( निशा आणण पािन मारुनत एकमेकांकि ेबघून िुिया उंचाितात) 
िांग्या मारुनत: (िोरांत खाकरून) नारदमुनींनी म्हंटल्याप्रमाणे मी पुन्हा एकदा सिा अभ्यागतांच ेस्िागत 
करतो. सनातन पद्धतीप्रमाणे प्रथम गणेशिंदना होईल. ती स्िीकारण्यासाठी मी पुण्यनगरीच ेआद्यदैित 
कसबा गणपनत यांना व्यासपीठािर आमंत्रत्त करतो. तयांच ेअसे िोरदार स्िागत होऊ दे की तो टाळयांचा 
किकिाट अिकाशांत िािणाऱ् या नौबतींपलीकि ेब्रह्मदेिांना ऐकू िाईल. 
 (टाळयांचा दमुदमुणारा किकिाट होतो. गरुि, मोर, नंदी, िाघ,मूषक इतयादद सिा िाहने स्िागतगीत 
गाऊ लागतात.  मोराला गाता येत नसल्याने तो नाच ूलागतो. ते बघून इतरदह िाहने नाच ूलागतात) 
  "गणराि रंगी नाचतो नाचतो"  
 (ही ऒळ तीनचारदा गाऊन झाल्यािर कसबा गणपती "पुरे" असा इशारा करतात. मग एका िाव्या 
हाताने शमशी बािूला केल्यागत सोंि िािीकि ेसारून बोलायला सुरुिात करतात) 
कसबा गणपनत: पुण्यनगरीतील सिा देिदेिता आणण तयांच ेिक्तगण यांच ेमी स्िागत करतो. आिच्या 
प्रिातसत्ात  मान्यिरांच्या ऒळखी करून देण्याच ेकाम मििर सोपविण्यात आले आहे. मी नांिे घेईन 
तसतसे मान्यिरांनी िर  येऊन स्थानापन्न व्हािे. येथील आसनसंख्या मयााददत असल्याने प्रतयेक 
देिाच्या िा देिीच्या थोरल्या पातीला येथे स्थान शमळेल. यांत कोणतादह पंजक्तप्रपंच नाही हे कृपया 
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ध्यानांत घ्यािे. 
 सिाांत प्रथम मी आठश ेिषे उमर असलेले सोमिार पेठेतील देिदेिेश्िर नागेश्िर यांना पाचारण करतो. 
 (नागेश्िर िर येऊन माईक हातात घेतात)  
नागेश्िर: आबालिदृ्ध देिदेितानो, माननीय मुख्यमंत्ीमहोदय (आपण आि प्रथमच नतसऱ् या रांगेत असलात 
तरी आपल्या देहयष्टीिरून ि गोतािळयािरून मी ओळखलं), तसेच घरांतील ि थेटरातील रुपेरी पिद्यािरील 
तारेतारकांनो आपले सिाांच ेस्िागत. नेते आणण नटनट्या नसते तर आम्हाला िारतीय िन्ता विसरून गेली 
असती हे आि उपजस्थत नसलेले मुम्बापुरिासी शसद्धधविनायकदह कबूल करतील, म्ह्णून आपल्याला 
मन:पूिाक धन्यिाद. हे खरं आहे की मी पुण्यातील सिाात ियोिदृ्ध देि आहे. संत नामदेिांच्या अिगंात 
माझा उल्लेख आहे. माझ ेििील बंध ूनारायणेश्िर  आणण पुणेश्िर यादि काळांत अनुक्रमे शशिािी पुलाििळ 
आणण कंुिारिेशीििळ िास्तव्य करून होते. परन्त ुआता  तेथे दोन दगे  उिे आहेत. आमचा हा कसबा 
गणपनत मला मुला- खरं तर नातिासारखा आहे. शशिमाता जििाबाई  यांच्या  स्िप्नात येऊन याने "मी 
कसब्यातील ऒढ्याकाठी शमीिकृ्षाखाली आहे" असे तयाना साधगतले. तेव्हा तयानी आणण शशि्त्पतींनी याची 
प्राणप्रनतष्ठा केली. 
क. गणपनत: नागेश्िरिी आपण माझी िन्मकथा सांधगतल्याबद्दल धन्यिाद. आपण मध्यिनता स्थानािर 
िाऊन बसािे. आता मी पिातीननिाशसनी अबंाबाई याना िर बोलाितो. 
  (अबंाबाई िर येऊन माईक हातांत घेतात) 
अबंाबाई: बरं कां मंिळी, मीच पिातीिरची पािाती. आणण मला अन्नपूणाादह म्हणतात. दरिषी चतै्ात अन्नपूणाा 
उतसि असतो. १८८६ सालच्या लंिन दफ्तरांतला दाखला गंमत म्ह्णून सांगते. पूिी रोममध्येदह "मातर 
मॉन्टाना" म्हणिे पिातीिरील देिी होती. नतच ंनांि होतं अ ॅना पेरेना, नतचीदह ित्ा माचामध्ये असते आणण 
दीघाायुष्य आणण सुबत्ता शमळािी म्ह्णून नतची प्राथाना करतात. अन्नपूणाा आणण अ ॅना पेरेना यांतलं 
शब्दसाधम्या केिळ योगायोग नाही, कारण तेच दफ्तर पुढे म्हणते की, स्िप्नांतदह येणार नाहीत इतक्या 
गोष्टी िारतानं पजश्चमेला ददल्या आहेत. 
  (टाळयांचा किकिात होत असताना कसबा गणपनत माईक परत घेतात) 
कसबा गणपनत: िय िारत (टाळया), मातोश्ी आता आपण नागेश्िरांशिेारी स्थानापन्न व्हािे. आता खनु्या 
मुरलीधर आणण राधा यांनी िर यािे     
 (सिागहृात बायक्या विष्णु तुळशीबाग रामांच्या कानांत कुिबुितात: "राधा देिी कधीपासून झाली?" 
तुळशीबाग राम म्हणतात, "माझ्याबरोबर िानकी व्यासपीठािर येईल, तुम्हीदह लक्ष्मीिींना घेऊन चला") 
 (खनु्या मुरशलधर ि तयांच्याबरोबर राधा व्यासपीठािर येतात. मुरलीधर माईक हातात घेतात) 
खनु्या मुरलीधर: पुण्यपत्तनिासी देि, देिता आणण सिा िाविक मंिळी, मी आपला फार िेळ न घेता फक्त 
"खनु्या" हे नांि कसं पिलं ते सांगणार आहे. माझा सदाशशि पेठेतील अितार सन १७९७ मध्ये दादा गदे्र 
सािकारांनी घििला. प्रनतष्ठापनेच्या िेळी सािकारांच ेअरब आणण कॅप्टन बेंिच ेशशपाई यांच्यात चकमक 
झाली. पन्नास ते शंिर माणसे कामी आली. माझ्या व्यासांनी घििलेल्या अितारात महािारतातील 
युद्धप्रसंगी मी बराच संहार पादहलेला असल्याने या यादिीच ेमला विशषे आश्चया िाटले नाही. ती सगळी 
यिन अन ू् कफरंगी मंिळी असल्याने तयाना कोणती गनत  शमळाली ते मात् मलादह ठाऊक नाही. 
कसबा गणपनत: िगिान, आपण उियता नागेश्िरांच्या शिेारी िाऊन बसािे. 
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 (मुरलीधर राधेचा हात धरून आसनाकि ेिाऊ लागतात, पण राधा तयांच्याकिून माईक घेऊन, ते 
निरेने नको म्हणत असताना पुढे येते) 
राधा: मलादह काही बोलायच ंआहे.  
 (बहुतेक देि "न कदावप, न कदावप" ऒरिू लागतात. तर िाविक "बोलू दे, बोलू दे" असा धगल्ला 
करतात) 
राधा: का नाही बोलायच?ं तुम्हीच मला या कृष्णाशिेारी उिं केलंय ना? 
बहुतेक देि: आम्ही नाही 
राधा: खरंय, पण माणसांनी तरी केलंय ना? 
बहुतेक देि: पण हे देिांच ंअधधिेशन आहे. 
 (खनु्या मुरलीधर पुढे येऊन उिव्या हाताची तिानी िर धरतात. ताबितोब शांतता पसरते) 
खु ू्न्या मुरलीधर: घाबरु नका. मी हातात सुदशान चक्र धरलेलं नाही. मला फक्त म्हणायच ंआहे, " एक 
शमननट". 
 मला सोळा सहस्र बायका, शशिाय रुजक्मणी, आणण सतयिामा; मग मी राधेला शिेारी कां उिं 
केलंय? 
राधा: तू नाही, मुरलीधरा, मी माझ्या प्रेमाने ते स्थान शमळिलं आहे. 
 कृष्णा, तू लहान असल्यापासून तुझ्या लीलांिर आणण तुझ्यािर मी ननव्यााि प्रेम करीत आले 
आहे. 
 तयाचा विपयाास करणारी गाणी शकेिो किींनी शलदहली आहेत. अगदी अलीकि ेया पुण्यनगरीतच 
एका लोककिीने 
 "राधे तुझा सैल अबंािा" असा टाहो फोिला होता. लोकांना मीरेची प्रेमिक्ती समिली, पण तू 
रांगत असल्यापासून  
 मी तुझं कौतुक केलं, तुझ्या बासरीनं मला िेि लािलं, तुझी रासक्रीिा पाहताना मी कानांिर बोटं 
मोिली तयातील  प्रेमिक्ती न माझ्या निऱ् याला समिली, ना माझ्या सासुसासऱ् याना पटली. तरीदह 
संतिाङ्मय़ातून मी िनमानसात अमर झाले. सांगा अबंाताई, सीतामाई, िोगेश्िरीदेिी, सांगा माझं म्हणणं 
पटतय का? 
 (तया नतघी आणण शशतळादेवि, ििानी इतयादद सिा देिता हात उंचािून अनुमोदन देतात. तयाबरोबर 
सिा नागरीक "राधेश्याम, राधेश्याम" म्हणत नाचू ंलागतात) 
खनु्या मुरलीधर: लॊकहो, शांत व्हा. तुम्ही माझीच रूपे आहात, िनतािनादान आहात. तुमच ंम्हणणं 
देिांनाही पटलं आहे  
 (उििी तिानी िर करीत) समस्त देिहो, पटलंय ना? 
सगळे देि: (माना होकाराथी िोलित) साध,ु साध.ु िगिान श्ीकृष्णिीकी िय, राधाधर शमशलदंिीकी िय. 
 (व्यासपीठािर जिलब्या मारुनत येऊन कसबा गणपतीच्या कानी लागतात. कसबा गणपनत 
मुरलीधरांकिून माईक  काढून  घेतात.) 
कसबा गणपनत: मंिळी, आताच जिलब्या मारुनत यांनी मुदपाकखान्यान्यातून बातमी आणली आहे की 



 

22 

मध्यान्हीचा पचपक्िान्न प्रसाद िय्यत तयार आहे. तयांत जिलब्या असल्याने जिलब्या मारुतींच्या तोंिाला 
पाणी सुटले आणण उकिीच ेमोदक, िर सािूक तुपाची धार हे ऐकून मलादह किकिून िूक लागली आहे. तेव्हा 
हे प्रिात सत् समाप्त झाल्याच ंमी िाहीर करतो. सिा मान्यिरांनी आणण िक्तानी प्रसाद िक्षण करािा. 
िक्तिनाना एव्हढीच विनंती  आहे की सिा देिदेिता ज्येष्ठ नागरीक संघाच्या असल्याने तयाना आधी प्रसाद 
घेऊं द्यािे. अन्नपूणाादेिींच्या कृपेने अिघ्या पुण्याला पुरेल एव्हढा शशधा आणण पक्ि अन्न आहे, तरी 
काळिीच ेकारण नाही.  
 (िोगेश्िरीदेिी व्यासपीठािर येतात) 
िोगेश्िरी: काय मंिळी, महाप्रसाद आििला ना? (सिािण "हो, हो") 
        आििलाच असणार. पुढील रांगेतील सिाांच्या अगंािर आलेला ददसतोय. तर पांचच शमननटे िोळे 
आणण कान उघि ेठेिून माझ ेबोलणे ऐकािे. दैिी कायाकाररणीने तीन ठराि संमत केले आहेत. 
ठराव एक: याची थोिी पाश्िािूशम सांगते. देिदेिींच्या मूनत ा काहीदह खातपीत नाहीत. मूतीची प्राणप्रनतष्ठा होते 
याचा अथा नतच्यामागच्या आध्याजतमक विचारांची तुमच्या हृदयांत प्रनतष्ठापना होते.  
तर ठराि असा: आिपासनू शशि ककंिा गणेश यांच्या अशिषेकाला तांब्यािरच दधू िापरायच.े इतर 
घागरींमधील दधू िाविकांनी  गरीबांना िाटणे. देिांपुढे आलेला नैिेद्यदह गरीबाना िाटणे.     
ठराव िोन: देिींना आलेल्या साड्या, खण ि सिा नैिेद्य गािांतील गरीबांना िाटणे. िाविकांनी अशा गोष्टी 
देिीना द्यायच्या ऐििी आपणहोऊनच गरीबांना िाटाव्या. 
ठराव तीन: मालीबू, लॉस एंिेलीस मुक्कामी िास करून असलेले िगिान श्ी व्यंकटेश यांनी पुढील िषी तेथे 
आयोजिलेल्या िैजश्िक दहन्द ूदेिदेिता अधधिेशनाला पुण्यांतील समस्त देिदेिताना आमंत्रत्त केले असून 
कायाकाररणीने हे आमंत्ण स्िीकारले आहे. (टाळयांचा प्रचन्ि किकिाट) 

रांगोळी 

- शे्या तेलंग  
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आठवर्णीतली दिवाळी 

  अस्जत मराठे 

पुण्याच्या मुकंुदनगर मधील घरात रोदहणी एकटीच बाल्कनीमध्ये बसली होती. उद्यापासून 
मधरुाची ददिाळीची सुट्टी सुरु होणार होती. आि मधरुाचा शाळेत िातानाचा आनंदी चहेरा आठिून,  
मनातल्या मनात रोदहणी खशु होती. उद्यापासून, “आिी मला करंिी दे, मला अनरसा दे” असं सारख ं
कानािर येणार होतं. मधरुाचा विचार करता करता रोदहणीच ं मन अगदी अलगद नतच्या केळशीच्या 
घरात गेलं.   

१९५५ च्या मे मदहन्यात रोदहणी लग्न करून रतनाधगरीहून केळशीला आली होती. कौलारू घर, 
सारिलेलं अगंण, सुबक तुळशी िृंदािन, परसातली विहीर आणण विदहरीच्या बािूला असलेली गुलाबाची 
झाि े यांच्याशी रोदहणीची अगदी गट्टी िमली होती. बागकामाची आिि असल्यामुळे दर मदहन्याला 
निीन फुलांची रोपं ती लाित असे. िरतकामाची आिि असल्यामुळे नतचा दपुारचा िेळ अगदी सहि 
िात असे. शिेारील सुनदंाशी पण नतची चांगली मैत्ी िमली होती. गोि बातमीच ेतेि आता नतच्या 
चहेऱ्यािर ददसायला लागले होते. तयातच सासरची सगळी मंिळी ददिाळीला केळशीला येणार हे 
कळल्यािर नतच्या आनंदाला पारािरच उरला नव्हता.  

दसरा झाल्यािर रोदहणी लगेच ददिाळीच्या तयारीला लागली. सगळं घर नतनी सारिून घेतलं. 
तुळशी िृंदािनाला निीन रंग लािला. घराच्या बाहेरून प्रतयेक णखिकीच्या खाली सुंदर नक्षीकाम केले. 
प्रतयेक णखिकीला िरतकाम केलेले पिदे लािले. बागेतील फुलांमुळे देिघर तर रोिच सुंदर ददसे. 
माधिरािांनी आकाशकंदील तयार केला. मागील आणण पुढील दाराला रोदहणीने विणलेली तोरणं लािली. 
सगळं घर िणू घरच्यांची आणण ददिाळीची िाटच बघत होत.े  

सकाळच्याच एसटी ने रोदहणीच े सासू सासरे आले होते. बरोबरच थोरले दीर आणण िाऊबाई 
छोट्या मंदारला घेऊन आले होते. ददिाळीची तयारी बघून सासूबाई आणण िाऊबाई अगदी खशु होतया. 
फराळाला लागणारे सगळे ककराणा सामान माधिरािांनी आणून ठेिले होते. दपुारची िेिणे आटपल्यािर 
सगळया बायका लागलीच फराळाच्या तयारीला लागल्या. अिघ्या तीन ददिसात घरातील ररकामे िबे 
फराळानी िरून गेले होते. लािू, चकल्या, करंज्या, अनरसे, धचरोटे, शिे, धचििा अगदी सगळे तयार 
होते.   

िसुबारसच्या ददिशी शतेातील गायींना पुरणपोळीच ेिेिण शमळाले. घरासमोर आकाशकंदील 
लागला. छोट्या मंदारसाठी माधिरािांनी िारी हौसेने फटाके आणले होते. तयामुळे मंदार 
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तुळशीसमोरची रांगोळी पण अगदी सुंदर ददसत होती. घरातील पुरुष मंिळीना उटणे 
लािल्यानंतर घरिर उटण्याचा सुिास दरिळत होता. अभ्यंग स्नान झाल्यानंतर पूिा आणण मग फराळ 
असं कायाक्रम होता. देिाला िादहलेल्या मोगरा, सोनचाफा आणण सोनटक्काच्या फुलांनी देिघर अगदी 
शांतादगेुच्या मंददरासारखे िाटत होते. सोबत झेंिू, शिेंती आणण िास्िंदीची फुले होतीच. या सगळयामध्ये 
छोटा मंदार फराळासाठी सारखा आई िोिती घटुमळत होता. आिीने लगेच तयाला करंिी ददली. काही 
िेळाने सगळे फराळ करणारच होते. रोदहणीच्या सासूबाई गोव्याच्या असल्यामुळे आि बऱ्याच तऱ्हेच ेपोहे 
पण बनिण्यात आले होते. फोिणीच ेपोहे, नतखश ेपोहे, गोि पोहे आणण कढी पोहे फारच छान लागत होते. 
मंदारच्या गमती-िमती आणण सगळयांच्या गप्पा या मध्ये फारच िरिर िेळ गेला. माधिरािांनी लािलेले 
विि ेरंगले होते हे सगळयांच्या तोंिािरून कळत होते. दपुारी पते्त खेळताना तर फारच मिा आली.  

लक्ष्मीपूिन झाल्यािर सासूबाईनी दोन्ही सुनांना पैठणी ददली. शरयूिदहनींना तोि े ददले आणण 
रोदहणीला लक्ष्मीहार. दोन्ही सूना तयार होऊन आल्यानंतर सासूबाईच ेिोळे पाणािले होते हे रोदहणीच्या 
लक्षात आले. रोदहणी आणण शरयू अगदी लक्ष्मी सारख्या ददसत होतया. लक्ष्मीपूिन झाल्यािर िेिणं 
आणण गप्पा यामध्ये कधी मध्यरात् झाली ते कळलंच नाही. दसुऱ्या ददिशी सगळी मंिळी परत िाणार 
होती. धचपळूणमधील शतेी आणण िाििींची शासकीय नोकरी यामुळे ननघायची घाई होतीच. शरयू िादहनी 
िाऊबीिेसाठी सािंतिािीला पण िाणार होतया. घरातून ननघताना छोट्या मंदारचा चहेरा अगदी रििेला 
झाला होता. काकूने शशिलेला सदरा घालून अगदी ऐटीत आई ििळ तो बसला होता.  

“आिी आिी” असे ओरित मधरुा रोदहणीला गदागदा हलित होती. मधरुा घरी कधी आली हे 
रोदहणीला कळलेच नव्हते. मधरुाला खायला ददल्यानंतर उद्याची, म्हणिेच नरक चतुदाशीची तयारी 
करायची होती. रोदहणी उद्या ती पैठणी नेसणार होती. आि ते केळशीतले घरही नाही ककंिा तयाददिशी 
आलेली मंिळीही बरोबर नाहीत. मात् तयाददिशीच्या रेशमी आठिणी कायम रोदहणीबरोबर असणार होतया.  
उद्या तोच लक्ष्मीहार आपल्या सुनेला देताना नतच्या सासूबाईना झालेला आनंद नतला अनुििायचा होता. 
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माझ ेआवडत ेर्फळ 
खरतर प्रश्न तसा नेहेमीचाच! आणण तो कुणीही कुणालाही विचारािा असा! तयात ियाचा, िेळेचा असा काही 

संबंध नाही. माझी मुलगी साधारणपणे ४-५ िषाांची असेल. तवे्हा नतने तो विचारला. तुम्ही म्हणाल आता ककती त े
ताणतो आहेस. तर मग िास्ती विलंब न लािता सांगूनच टाकतो. असेच एकदा िेिता िेिता नतने विचारले, "बाबा 
तुझ ेसिाात आिित ेफळ कोणत?े" तयािर आपले लग्न झाले आहे म्हणिे निऱ्याची िन्मिराची िककली आपल्यालाच 
शमळाली आहे असे समिून बायको एक क्षणही न दििता म्हणाली, "अग तयात काय, सोपे आहे एकदम -  संत्! 
लग्न होिून इथे आल्यािर पदहल्या ददिसापासून बघत आहे. रोि संध्याकाळी बाबा ऑकफस मधून घरी येणार आणण 
एक ग्लास orange juice वपणार! हा प्रकार ककतयेक मदहने चालू होता आणण अचानक तयाला शोध लागला तया juice 

मध्ये artificial flavors, preservatives आणण काय त ेhigh fructose corn syrup का काय असत ेम्हणून! तवे्हापासून 
juice बंद झाला आणण मग तो एकदम natural - खरेखुरे संत्च खायला लागला!" 

आता इतका िेळ गप्प बसून, संत् सोिून इतर शब्द िोक्यािरून िािू देणारी आमची मुलगी  म्हणाली, " बाबा, 
आपण orange county मध्ये राहतो म्हणून तुम्हाला orange आिित ेका?" पण माझ्या उत्तराची िाट पहायची नाही 
असे आईकिूनच शशकल्यासारखी ती पुढे लगेच म्हणाली , "आई, पण मला तर कशलगंिच आिित ेना?" ह्या प्रश्नरूपी 
उत्तरात नतच्या ियाला शोिेसे असे सिा ननरागस िाि होत.े आपले उत्तर बरोबर असले तरी आई-िडिलांची संमती आहे 
ना हे तपासून पाहण्याचा लिीिाळपणा होता. तो तिरेने िाणून मुलीची आई लगेच म्हणाली, "हो ग छोनुली माझी ती, 
नतला कशलगंिच आिित!े तुला मादहत आहे, तू माझ्या पोटात असताना इतके उकित होते म्हणून सांगू, काही विचारू 
नकोस, मी रोि कशलगंि खायच,े  म्हणूनच तुला कशलगंि आिित!े"  टेननस खेळताना ballboy िसा नेटच्या इथे 
बसून एकदा ह्या side ला, तर एकदा तया side ला बघत असतो, तशी माझी अिस्था झाली होती! 

आता बोलण्याची िेळ माझ्या मुलीची होती ि तयाच अपेक्षेने मी नतच्याकि ेबनघतले. ती िणू िाटच बघत होती. ती 
लगेच म्हणाली, "आई तुझ ेपण आिित ेफळ कशलगंिच आहे ना?" आता मात् िकीलीण बाईंचा नूर एकदमच बदलला. 
शशिािी महारािांच्या अष्ट-प्रधान मंत्रत्मंिळातील एखाद्यास मािळा म्हणून संबोधले तर िेिढा राग येईल तिेढ्याच 
रागात ती म्हणाली, "शी कशलगंि काय म्हणतसे! अग मला सिाात िास्त आिितो - आंबा! आहेस कुठे? आंबा - 
फळांचा रािा!" अिूनही तया मुलीला आपण नक्की काय चूक केली आहे तयाचा बोध होतच नव्हता. ती अनतशय 
करुणेने आता माझ्याकि ेबघू लागली. लहान मुलांच ेककती गंमतशीर असत ेनाही, आई ओरिली की बाबांकि ेिायच े
आणण बाबा ओरिले की आईकि!े मी पण नतचा अनतशय पुळका आल्याच्या आवििाािात नतच्याकि ेसहानुिूतीने 
बघायला लागलो. आई एका बािूला आणण बाप-लेक एका बािूला असे फार क्िधचत असत े- तयामुळे मीही ती संधी 
अजिबात दििली नाही. आपण दोघेही कसे समद:ुखी आहोत आणण आई मलाही कसे विनाकारण गप्प बसित ेत े
माझ्या निरेतून मी माझ्या मलुीला सांगू पाहत होतो. पण नतच ेिय पाहता नतला त ेकळणे शक्यच नव्हत ेआणण ती 
खुचीिरून उठून मला त्रबलगायच्या तयारीत होती. एव्हाना आमच्या चाणाक्ष िककलाच्या निरेत हे आले होत ेकी बाप-

लेक एक होिू पहात आहेत ि ही केस आपल्या हातून िािू शकत.े तयामुळे अनतशय उच्च सुरात ती म्हणाली, "आंबा 
म्हणिे नुसताच असा तसा नाही. तुमचा तो mexican - bixikan ककंिा रायिळ-पििळ नाही तर अस्सल 
रतनाधगरी हापूस!" अथाातच मुलीला ह्यातले काहीच समिले नाही. तयामुळे का असेना पण िककलीण बाईनी 
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एकदम हापूसचीच िककली करायला सुरुिात केली. तया थेट crowford market लाच पोहोचल्या. तथेे येणाऱ्या 
पदहल्या पेटीच्या पूिेचा मान िणू काही ह्यांचाच! नतथपासून त ेपदहला पाऊस पिपेयांत आपण कसे आंबे खायचो तयाच े
तपशीलिार िणान  झाले! आता मुलीला बहुतके थोिसेे कळले असािे की आपण कशलगंिाचे नाि काढून केिढा अपराध 
केला आहे त!े आईचा राग थोिासा शांत करािा म्हणून मग ती म्हणाली, "आई मला पण mango ice-cream आिित"े पण 
काही ऐकण्याच्या मनजस्थतीत नसल्यामुळे पुन्हा एकदा मुलीच्या मातनेे सूर लािला, "अग कसले mango ice-cream? 

पुढच्या िेळेस India ला गेलो की तुला natural's च े ice-cream खायला घालत,े काय तुफान लागत ेमादहत आहे?" 

आई थोिी नरमली आहे असे िाटताच मुलीलाही समिले की इथे माती िरा मऊ लागत आहे तर खणून घेऊया, तयामुळे 
लगेच नतच्या सुरात सूर शमळिून ती म्हणाली, "आई मला आताच nataral's च ेmango ice-cream हिे!" काही िेळेला 
आपल्याला िाटत ेतयापेक्षा मुले खूपच smart असतात आणण आई-बाबांना कसे पटिायच ेत ेतयांना चांगले ठािूक असत!े 
आई चा weak point मुलीने बरोबर पकिल्यामुळे लगेच दोघीही एका पाटीत झाल्या ि बायको लगेच म्हणाली, "next time 

India ला गेलो की नक्की खाऊ आपण, मी पण खूप ददिसात खाल्ले नाही. इथे नाही शमळत ग राणी नाहीतर मी तरी 
थांबले असत ेका?" मुलीने समिूतदारपणाचा लगेच आि आणला! नतने मनात विचार केला मला तरी कुठे आत्ताच हिे 
आहे? तुझ ेिोके शांत झाले ना मग बरे झाले! उगाच माझ्यािर शेकले नाही तचे खूप आहे माझ्यासाठी! 

एव्हाना दोघीनाही काहीतरी चुकल्यासारखे िाटले. इतका िेळ झाला पण आपले बाबा गप्पच आहेत हे िाणिले. मुलीलाही 
एकदम काहीतरी आठिले ि ती म्हणाली, "अग आई मी बाबांना विचारले होत ेकी तयांच ेसिाात आिित ेफळ कोणत ेत!े" 
मी आपला घसा साफ करून म्हणालो, "मग मी सांगू का तुला मला काय आिित ेत?े" तयािर दहने लगेच उच्चारले, 
"म्हणिे तुला संत् आिितच नाही? मग रोि कशाला त ेखातोस?" 

आता रोि संत्े खातो म्हणिे इतर काही तयापेक्षा चांगले आििू शकत नाही का? आणण ही नाही काही िषाांपूिी रोि 
कशलगंि खात होती? पण हे विचारण्याएिढे फुटेि मला शमळाले तर ना! पण आता शमळालेली संधी दििायची नाही हे 
ठरिून मी म्हणालो, "मला लहानपणापासून १२ मदहने सदा सिा काळ शमळणारे, कोठेही उपलब्ध असणारे आणण कधीही, 
कोठेही खाता येणारे असे स्िस्त आणण मस्त, केळे सिाात आिित!े" एिढे सिा आपण एका दमात बोल ूशकलो ह्याच ेमाझ े
मलाच आश्चया िाटत होत.े तया दोघींचा अिूनही विश्िास बसला नसल्यामुळे तया गप्पच होतया, तयांना react कसे करािे 
त ेसमितच नव्हत.े मी पुन्हा म्हणालो,"मला रात्ी-अपरात्ी िूक लागायची तवे्हा मी उठून बाबांना केळे द्यायला सांगायचो. 
काही कापाकापीची िरूर नाही आणण आिच्या िाषेत एकदम filling! आणण मी नातिेाईकांकि ेगेलो तरी तयांचीही कधी 
गैरसोय व्हायची नाही." ह्या सगळयाचा काहीच visual पररणाम झालेला ददसला नाही. िोंगर पोखरून उंदीर काढािा अशी 
अिस्था झाली होती नतची! शेिटी आपल्या निऱ्याला अिून आपण ओळखले नाही की काय असा काहीसा िाि आणून 
म्हणाली,"चला ककती िेळ िेिण रेंगाळले आहे, उद्या शाळा आहे आणण ऑकफस सुद्धा, आिरा आता!" असे म्हणून 
आमचा सुखसंिाद तथेेच संपला. 

 

- असमत भाव े 

लॉस एंजसलस 
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असामी 
आसशर् महाबळ 
 

काश्मीर (MMLA ददिाळी २०१४), 
कन्याकुमारी; अलाहाबाद, ििुनेश्िर, 
चंददगि आददचे दशान झाल ेहोत.े उत्तर-
पिेुकडिल सात बदहणीना िेट देणे मात् 
अिून झाले नव्हत.े तयामळेु तॹेपरूला 
होऊ घातलेल्या धुळीिरील 
सम्मेलनाबद्दल कळताच मनाने उचल 
खाल्ली. अथाात ही धळू साधी-सधुी 
नसनू अिकाशीय होती. आपले विश्ि 
हायड्रोिनमय आहे. उिारीत बहुतांश 
िाग दहशलयम आहे. उरलसंरुल ं अगदी 
नगण्य िस्तमुान कबा, नत् िगरेैपासनू 

बनलेल्या इतर रेंणूमळेु. या रेणूंना 
सरसकटपणे धूळ या क:नामाने सबंोधले 
िात.े आि याप्रकारािर माझे मखु्य सशंोधन 
नसले तरी िॉक्टरेटसाठीचा माझा प्रबधं 
महाकाय रेडिओ-ददघीकांमधील अशा 
धुळीसबंधंीच होता. तेंव्हाची धूळ शोधण्याची 
काही ततं् े आताच्या ददघीकांच्या मोठ्या 
िंत्ीना लाग ू करता येणार होती. तयािर 
िाषण देण्याचा मनसबुा कळिताच 
सयंोिकांनी आनदंाने होकार िरला. मग 
लगेच प्रिासाची आखणी सरुु झाली. इथे आहे 
होय तॹेपरु? काणझरंगा ििळच आहे नतथून. 
बऱ्याच ददिसांपासनू नतथचे िायचे मनात 
होत.े आसपास काय आहे? आह, गिुाहाटी - 
बहुदा विमानाने आधी नतथचे िािे लागणार. 
आणण कामाख्य मदंदर नतथेच आहे. नतथल्या 
कॉटन कॉलिे विद्यावपठातही 
खगोलशास्त्ािरील तयांना हव्या तया 
उपविषयािर टॉक देता येईल. ईमेला-ईमेली 
करुन, प्रोफेसर सकैकयांशी बोलनू टॉकची 
तारीख, काणझरंगाच्या ििुबी तारखा िगरेै 
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ठरिनू नतकीटं काढून झाली. आता 
गगुल िॉक्समळेु मादहतीपण छान 
एकत् िमा करून ठेिता येत.े तयासाठी 
मात् परेुसा िेळ परेुसे ददिस आधी 
कधीच शमळत नाही आणण शिेटी 
धािाधाि होतचे.  
 

गिुाहाटीला पोचताच नयनरम्य 
ब्रह्मपतु्ाचे दशान झाले. िारतातील ही 
सिाात रंुद नदी आहे. नद खरंतर. 
गिुाहाटीििळच ददपोर बील नािाच ं
पक्षी अियारण्य आहे. तयाची मात् 
इतर अनेक शहरी तलािांप्रमाणेच गत 
झाली आहे - अरंुद आणण कचऱ्यानी 
िरपरू. 
 

गाि पसरलेल ं असल्यानी इतर 
दठकाणांप्रमाणेच िाहतकुीचा त्ास 
सोिल्यास आसपासच्या दठकाणांना िेट 
देण्यासाठी बस्तान म्हणून गाि चांगल ं
आहे. िेळ कमी असल्यानी खूप 
पयाटनधगरी करता आली नाही. 
सोळाव्या शतकापासनूची मदंदरे 
असलेल्या हिोला मात् िाणे झाले. 
येथे दहदं,ू बौद्ध, आणण मसुलमानांची 
नतथास्थाने आहेत. हयग्रीि माधि 

आणण पोआ मके्का सिाात प्रशसद्ध आहेत. 
 
 

िरपरू पायऱ्या, चांगले देखािे. पण मदंदरांची मात् 
हिी तशी काळिी घेतली िात नाही हे स्पष्ट 
ददसत.े मदंदराला तले-तपू, हळदी-कंुकिाद्िारे 
‘जिितं’ ठेिण्याच्या नादात लोक प्राचीन ििैिाला 
नकळत-निळत दफन करत असतात. हीच गोष्ट 
िारतातल्या अनेक िुन्या मदंदरांच्या बाबतीत 
ददसत.े परुीच्या मदंदरालातर इतके ियानक रंग 
ददले आहेत की देिाला नतथे रहािेसे िाटेल अस े
लोकांना िाटत े कस े तचे समित नाही. पोटाचा 
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सबंधं असला की सिाकमाधमा 
समिाि कसा साधता येतो त े
नतथे काही दठकाणी विक्रीला 
असलेल्या ‘Yo Naughty’, णिस्ती 
क्रॉसेस िगरेैिरुन लगेच लक्षात 
येत.े 
 
 

पांििानी अज्ञानिासात ििळच 
आश्य घेतला होता अस े म्हंटल े
िात.े ििळच एके दठकाणी 
शिमाच े खाद्यपात्ही दाखिण्यात 
येत.े तयाचे खाणे तयाच्यापाशी. 
नतंर तॹेपरूला टोपल्यांनी ितू 
झोलककया शमरच्या ददसल्यािर 
काही िषाांपिूी एका शमत्ाकि े तया 

शमरचीच्या लोणच्याच्या तलेाचा 
जििेला केलेला ककंधचतसा स्पशा आणण 
तयामळेु सपंणूा तोंिात पसरलेली आग 
आठिली. काही ददिस या शमरच्या 
Scoville Scaleिर िगात अग्रक्रमी 
होतया - दहा लाख Scoville Heat 

Units. निे सिा विक्रम कलम केलेल्या 
शमरच्यांचे असतात. सध्या त े रेकॉिा 
Carolina Reaperच्या नािे आहे. 
िारतीय सनै्याने ितू झोलकीयातील 
सतिाचा िापर शस्त्ांमध्ये करणे सरुु 
केले आहे. 
 

मखू्य परीषद छान पार पिली. अशा 
आिबािूला असलेल्या शमदटगं्समळेू या 

छोट्या विद्यावपठातील लोकांचे उिारीत िगाशी सबंधं दृढ होतात. पणु्यातील IUCAAचा या परीषदेच्या आयोिनात 
हातिार होता. िुन्या-नव्या अनेकांच्या िेटी झाल्या. पोस्टसा पाहतांना आणण टॉक्सनतंर विज्ञानाबद्दल िरपरू चचाा झाली, 
पढेु-मागे  करता येतील अशा प्रॉिके्ट्सबद्दलची देिाणघेिाण झाली. नेहमीप्रमाणे एक कल्चरल कायाक्रम झाला, 
दहमालयाचं दरुून दशान झाल.ं खाण-वपणं झाल.ं कॅं पस दहरिगार असल्यानी नतथ ेपक्षीननररक्षणेही झाली. एक शमत् 24 
िषाांनी िेटला तयामळेू शशळोप्याच्या िरपरू गप्पा झाल्या. विस्मतृीत गेलेले अनेक प्रसगं तािे झाले. पररषद पार पिली 
आणण दसुऱ्या ददिशी काणझरंगाकि ेकूच केली. 
 

िारतात गेंि ेनामशषे होत आले होत.े काणझरंगामध्ये झालेल्या सिंधानाच्या प्रयतनांमळेु पनु्हा तयांचा सळुसळुाट झाला 
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 आहे, आणण आता तयांना चक्क काणझरंगाच्या बकऱ्या 
म्हणून सबंोधले िात.े आता तया अियारण्यात दोन 
हिारापेक्षा िास्त गेंि े आहेत. अिूनही पोचींग होत 
असतचे पण सामान्य लोक मात् प्राण्यांच्या िल्यासाठी 
प्रयतनशील असतात. तया िागात अनेकदा परू येतो. 
अशा िेळी गािातनू िाणारा मखु्य रस्ता ओलांिून 
प्राण्यांना उंचीिर िाि ं लागत.ं तयाचिेळी िर 
रस्तयािरून गाड्या िरधाि िात असतील तर अनेक 
प्राणी मरणार. तस ं होऊ नये म्हणून लोक साखळया 
करून उि े राहतात आणण प्राणी आले की गाड्या 
थांबिनू तयांना िाऊ देतात. 
 

चांगल्या गाईड्सच्या नािाने मात् इतर 
दठकाणाप्रमाणेच इथेही बोंबच आहे. बहुतांश लोक 
केिळ गेँि े पाहण्यातच धन्यता मानतात. तयामळेु 
अनेक गाईड्स तयापशलकिचा विचारच करत नाहीत. 
मला प्राण्यांशशिाय पक्षी पाहण्यातही interest असतो. 
थोड्या प्रयतनांमळेु पक्ष्यांचे थोिफंार ज्ञान असलेला 
एक पटंर शमळाला. पायाला इिा झाल्यामळेू तो गािी 
चालि ू शकत नव्हता तयामळेु केिळ गाईि म्हणूनच 

बरोबर येऊ शकला. 
इतर िेळी िीपचा 
ड्रायव्हरच गाईि 
असतो म्हणे. गािी 
चालिता चालिता 
पक्षी प्राणी कस े
शोधणार कुणास 
ठाऊक. गािीबरोबर 
असलेल्या मकू 
रायफलधायाा 
अथाातच 
तयादृष्टीने  काही 
फायदा नसतो. हा 
पण बऱ्यापकैी ज्ञान 
असनू शितशितच 
मादहती सांगत 
होता. अमेरीकेतील 
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नॅशनल पाका इतकीच तथेील सुदंर व्यिस्था पाह्यल्यानतंर 
साहिीकच िाटल ंहोत ंकी िारतात असा प्रयतन करता आला तर 
ककती छान होईल. थोिी चौकशी केल्यािर मात् मरुलेल्या 
साटेलोट्यांमळेू त ेकमाकठीण आहे हे लक्षात आले. 
 

दसुऱ्या सधं्याकाळी पनु्हा एकदा तया दोघांनाच अिून एका 
िीपसफारीसाठी हॉटेलिर बोलािनू घेतले. िंगलात खोलिर 
सनैीकांची एक छोटी तकुिी असत.े तयांच्यापकैी एक बाहेर होता. 

गािीची ररसीट 
देणाऱ्या अॉॉकफसरने 
आमची चक्क 
परिानगी माधगतली 
की आम्ही आमच्या 
गािीने तया एका 
एक्स्रॉ 
रायफलधाऱ्याला 
तथेपयांत नेऊ शकु 
का त.े दोघांनाही थोि ं
बोलकं करण्यात मला 
यश आल.ं मग एकाने 
एका तलािाििळ 
चक्क गािी 
थांबिायला सांगनू 
सकाळी ददसलेली 
पाण-घोरपि ददसत े

का त ेपादहले आणण तस ंननयमबाह्य असनू मला 
खाली यायची खूण केली. पाण्यात पसार 
होण्याआधी घोरपिीने चक्क दोन फोटो घेऊ ददले. 
आम्ही थांबत थांबत थोि े रमत गमतच 
आतपयांत पोचलो. आम्हाला चक्क चहाची 
अॉॉफर शमळाली, नतथल्याच झािािरची थोिी 
बोरं तोिून खाता आली. सयुाास्तानतंर आत 
थांबता येत नाही, पण आम्हाला मात् आत िाता
-िाताच उशीर झाल्यामळेू सयुाास्त झाला तरी 
आम्हीआतच होतो. बरोबर एक रायफलधारी 
होताच. अधंारातील िंगल िेगळंच असत.ं 
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िंगलाचा हा िाग पक्ष्यासंाठी प्रशसद्ध आहे. 
अनेक पक्षी तर ददसलेच, पण बरेच छोटे-मोठे 
प्राणी पण. गेंि,े हत्ती, सांबर, िंगली िुक्कर, 
पाणम्हशी. पक्ष्यांमध्ये अनेक पाणपक्षी, टकाचोर, 
घबुि िगरेै ििळििळ पन्नास िातींचे पक्षी 
ददसले, तहेी िीपमधून न उतरता. एका दटटिीने 
(Northern Lapwing) तर छान नाच करून 
दाखिला. 
 
 

गेंि े हे अथाातच मखू्य आकषाण होत.े काही 
लहान वपल्लेपण ददसली. एक गेंिा धचखलात 
मस्त लोळत होता. कातिी िरी गेंड्याची असली 
तरी तरी छोट्या ककटकांना दरू ठेिायला आणण 
प्रखर सयूाप्रकाशापासनू िाचायला धचलखतािरच्या 
या धचखलाची मदत होत.े हत्तींिरुनपण दोन 
फेऱ्या मारून झाल्या. गेंड्यांचे टेरेटोरीयल माका सा 
तेंव्हा ददसले. तयांच्याप्रमाणेच िव्य. तयांच्या 
शणेामळेु होिोिन्ड्रॉनची मोठी ितुाळेच तयार 
होतात. 
 
 

 
 

हत्तींचे अनेक कळप ददसले. 
पाण्यात (आणण धचखलात) 
िुबंनू ननघालेले. सथं, 
रािेशाही. काही छोटी 
कुटंुबेही ददसली. काही 
म्हातारे दंतहीन त्रबचारे 
िाटािे अस े एकेकटे 
कफरतांनाही ददसले. प्राणी 
म्हातारे झाले की तयाचंा 
िदृ्धाश्मही िंगलच. 
िगतील तोिर िगतील. 
उिारीत टोळीला माग े
खेचण्याचा तयांना अधधकार 
नसतो. मानिाने मात् तो 
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हक्क शमळिला आहे. शरीराने कृश असनुही 
आपल्यातले अनेक महतिाची काये करतात. 
तयाउलट तया हक्काचा दरुुपयोग करणारेही 
असतात. 
 
 

दोन ददिसांनतर परत कफरायची िेळ आली. पाय 
ननघत नव्हता, पण िाणे िाग होत.े यािळेी 
ब्रह्मपतु्ाच्या पशलकिचा रस्ता ननििून निव्या 
शतकातील मदन कामदेिच्या िग्नािशषेांना िेट 
ददली. खिुराहो सारखी काही शशल्प असलेल ं हे 
मदंदरही िाविकांनी अधािट पनु्हा उिारल ं आहे 
आणण पत्रयांच्या एका शिे खाली कपड्यांनी 
झाकलले्या उमा-माहेश्िराच्या अशलगंनबद्ध 

मतुीला पिुण्याचा आपला उपचार त े उरकतात. तयांच्यासाठी 
स्थानमहातम्य नािाला. सहा िोकी असलेल्या िरैिाबद्दल ककंिा 
तयाच्या जक्लष्ट इनतहासाबद्दल कुणाला काही देणंघेणं नसणार. हेच 
आिच्या काशीतही ददसत.ं विश्िेश्िराच्या मदंदराइतकीच  गदी गले्या 
शतकातच िन्म झालेल्या सतंोषीमातचे्या मदंदरातही असत.े 
 

परतण्याआधी गिुाहाटीत शिेटच्या ददिशी अथाातच 
कामाख्यमदंदरासाठी िेळ ठेिला होता. तांत्ीक पद्धतीचं हे एक 
महतिाचं तीथा. एकीकि ेकाणझरंगात लोक साखळया बनिनू प्राण्यांना 
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मदत करतात, दसुरीकि े केिळ 
गोमांस खाल्याच्या सशंयािरून 
मनषु्यप्राण्यांची हतया होत,े तर 
इथे अिूनही देिीच े मदंदर 
बलैाच्या बळीशशिाय उघित नाही. 
रोि पन्नास त े दोनश े प्राण्यांची 
कत्तल होत,े आणण गाईला माता 
मानणाऱ्या समािाला हे मान्य 
आहे. सती येथ े शशिाबरोबर 
राहण्यासाठी येत असे. नतच्या 
मतृयनुतंरच्या शशिाच्या 
तांििािेळी नतच्या शरीराच ेअनेक 
िाग झाले आणण दठकदठकाणी 
पिले. या दठकाणी योनी 

पिल्याचा उल्लेख काशलका परुाणात आहे. 
मदंदरािोिती आत शशरुन देिीच्या योनीच्या 
दशानासाठी शकेिो लोकांची रांग असत.े अथाात 
िोळे ि मनािरील पिद्यामळेु इतरिेळी 
योनीला अशदु्ध मानणाऱ्यांसाठी मात् सिा 
नतथामय असत,ं पवित् असत.ं प्राण्यांच्या 
बळीनतंर कबतु्तरं हिेत सोिली िातात. 501 
रुपये िरून मी फास्टलेनचं नतकीट काढल.ं 
15 शमनीट झाल्यािरही ती रांग हलेना. 
सामान्य रांगेत ककती िळे लागत असेल 
कुणास ठाऊक. िास्त िेळ नसल्यानी मी 

बाहेर पिलो. नतकीटाच्या णखिकीपाशी िाऊन साधंगतल्यािर 
तयांनी चक्क 500 रुपये परत केले. 
 

काणझरंगा, ितू झोलकीया,  अिकाशीय धुळीची आठिण 
काढत, आणण मनोमनी पनु्हा परतण्याची खूण बांधत 
अस्माददकांनी विमानतळाकि ेकूच केली. 
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Expense Distribution  

Event Amount 

Ganeshotsav  $               17,500.00  

Sankrant  $                    10,000  

Diwali  $                    10,500  

Movie  $                      1,000  

Satellite Events  $                         500  

Camping  $                      5,000  

Insurance, storage etc  $                      5,500  

Anand Mela  $                      3,000  

   $               53,000.00  
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प्रौढ सिासद बाल सिासद 

आठवर्णीतल्या दिवाळीची कप्रवता — सुधचत्रा मंगेश जोशी  

ददिाळीच्या िेळेला मला दसुरीत शशकलेली कविता आठिते. माझ्या मुलांना मी हे गाणे म्हणून दाखिते. ह्या 
िषी शसमी valley च्या शाळेतल्या मुलांना ही  कविता शशकिली. शाळेच्या ददिाळी कायाक्रमात मुले हे गाणे 
म्हणणार आहेत. माझ्या आठिणीतली ददिाळी आता तुमच्या आठिणीत देखील राहील .  

िुईनळयाच ेझाि फुलांच ेशिि ेननळया आिाळी रे । 
आली उिशळत हासत फुलवित लक्ष दीप ददपिाळी रे ॥ध॥ृ िुईनळयाच ेझाि... 
ताई िाऊ नाचत या रे मिेत आपण खेळू सारे । 
ददपिाळीचा सििू ककल्ला घालुननया रांगोळी रे ॥१॥  

िुईनळयाच ेझाि फुलांच ेशिि ेननळया आिाळी रे । 
आली उिशळत हासत फुलवित लक्ष दीप ददपिाळी रे ॥ध॥ृ िुईनळयाच ेझाि... 
आनंदाने गीत गात या लाख ददव्यांच्या उिेिात या । 
खेळत देऊ एकामेका आनंदाने टाळी रे ॥२॥  

िुईनळयाच ेझाि फुलांच ेशिि ेननळया आिाळी रे । 
आली उिशळत हासत फुलवित लक्ष दीप ददपिाळी रे ॥ध॥ृ िुईनळयाच ेझाि... 
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 पाककृती —  सीमा हासोळकर  

कोंबडीचे  सुके  

सादहतय :  
१ मसाला    २ पौंि बोनेलसे कोंबिी ,१ lettuce head ,१ चमचा  लसनु पेस्ट,१ चमचा आल पेस्ट,३ दहरव्या 
शमच्च्याा ,१/२ कप ओशलि ओइल ,१ चमचा गरम मसाला ,हळद ,लाल शमरची पिू १/२ चमचा .कोधथजम्बर,शलबं ू.salt . 

२  १ कप सफेद कांदा उिा धचरलेला ,३ कप lettuce उिा धचरलेला .शगेदाणे १/२ कप 

कृती :  
  प्रथम कोंबिीचे छोटे तकुि ेकरून सिा मसाला लाऊन एक तास refrigerate करणे . 
एका पसरट िांड्यात कोंबिीचे तकुि ेघालनू १५ शमननटे झाकून शशििणे .लागल्यास तले घालणे.तकुि ेअधािट शशिले 
कक तयात सिे धचरलेला lettuce घालािा.१० शमननटे झाकण बदं करून शशििािे .उघिून िरा हलिािे आणण सपंणूा कोंबिी 
शशिेपयांत सकेु करािे . 
िरून कोथांबीर,शलबंाचा रस ,शेंगदाणे ,कांदा घालनू lettuce च्या पानािर serve करािे . 

 पाककृती  - सपु्रिया बेलपाठक कुलकर्णी  
पौस्ष्टक लाडु  - 

सादहतय :  
दीि िाटी तळलेले पोहे , अधी िाटी खोबयााचा कीस , अधी िाटी शेंगदाणे , अिीच िाट्या गुळ , अधी िाटी 
िािलेले खसखस , तूप  

कृती :  
गुळाचा पाक करून तयात सिा सादहतय घालून चांगले एकत् शमसळून लािू िळा . डिकंाच्या लाििा सारखे 
लागतात.  

रांगोळी  

रससका कुलकर्णी  


