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संपािकीय
आपण सारे प्रवासी. या प्रवासात जन्ु या आठवणींची धशदोरी उराशी बाळगून असतो. हे प्रवासी मन वतथ मानाची भूतकाळाशी
सतत कुठेतरी सांगड घालत असतं. घरापासून लांब कुठे तरी एक नवीन घर तयार होतं. नवे अनभु व धमळतात. नव्या गोष्टी
धशकायला धमळतात. आपल्या कामात मग्न होतं, हळु हळु सगळं धवसरायला होतं. अचानक एक धदवस एखादा
मातभृ ाषेतला शबद कानावर पडतो, एखादा ओळखीचा वास येतो, एखाद धजवलग गाणं आठवतं, नाहीतर एखादा जनु ा फोटो
सापडतो. त्या धवसरल्या गेलेल्या आठवणी वर डोक काढू लागतात, आधण परत वतथ मानाचा भूतकाळाशी संवाद सरुु होतो. या
संवादातून जे साधहत्य धनमाथ ण होतं, त्याची गोडी काही वेगळीच असते.
या धदवाळी अंकाच्या धनधमत्ताने असं साधहत्य तमु च्यासमोर ठेवायचा हा एक प्रयत्न. मला नेहमी वाटतं, बालकवींना श्रावणाने
वेड के लं होतं. "श्रावणमासी हषथ मानसी धहरवळ दाटे चोहीकडे" धलधहणाऱ्या बालकवींनी fall colors पाधहले असते, धकं वा
धहवाळ्यातल्या पधहल्या हीम वषाथ वानंतर साठलेल्या शभ्रु गालीच्यांवरुन परावधतथ त होणारे धकरण पाधहले असते, तर धनधितच
अजून अजरामर काव्ये आपल्याला धमळाली असती. याच अनशु गं ाने असं वाटतं की प्रवासी भारतीयांच्या भारतेतर अनभु वांतून
धनधमथ लेल्या साधहत्याला स्वतःचं असं एक अधस्तत्व आहे. या अंकात ते काही प्रमाणात तरी तम्ु हाला बघायला धमळे ल अशी
अपेक्षा आहे. या अंकातील सारे लेख LA करांनीच धलधहले आहेत. अंक चाळताना तम्ु हाला अनेक ओळखीची नावे धदसतील,
पण याच ओळखीच्या नावांच्या लेखणीत एवढी जादू आहे, याचा कदाधचत प्रथमच प्रत्यय येईल. इथे प्रत्येकाची शैली वेगळी
पण मनाला भावून जाणारी.
लहानग्यांच्या अनभु वात रमणाऱ्या प्रीतीची गोष्ट बघा, अथवा किी किी लहानग्यांमळ
ु े कोसळणारी आपत्ती सावरताना येणारी
नाके -नौ मग्ु िाच्या धवनोदी शैलीत बघा, एकदातरी हसू फुटल्याधशवाय राहणार नाही.
LA आधण Hollywood मध्ये कल्पकतेला तटु वडा नाही. यास मराठी माणूस तरी कसा अपवाद असणार? Getty पासून natural history पयंत museums आपण सारेच पाहतो. पण एखाद्या धशल्पाने प्रेरीत होऊन, त्यावर लेख धलधहणारी आधदती
धवरळा. San Diego तून आलेल्या रोधहतच्या लेखात ms ला यायला धनघाल्यावर ज्या धदव्यातून पार पडावे लागते, त्याची
नक्कीच आठवण होईल. रोमहषथ क छायाधचत्रांनी सजलेले आधशषचे प्रवासवणथ न वाचून एकदातरी काश्मीर ला भेट द्यावी असे
वाटते. Nostalgia म्हणजे फक्त घराची ओढ नव्हे. अगदी छोट् या छोट् या गोष्टी, ज्या अनभु वल्या आहेत, त्या मनात घर करून
बसतात, आधण अवधचत किी डोळ्यासमोर उभ्या राहतात, आधण त्यातूनच "प्रधतधबंब" धकं वा "आज धफर जीने की तमन्ना
है" सारखे लेख धनमाथ ण होतात.
या अंकाच्या मख
ु पष्ठृ ासाठी एका धदवसाचाही धवलंब न लावता अधमता राजाध्यक्ष यांनी अधिधलक मध्ये नधवन धचत्र रचले, या
बद्दल त्यांचे धवशेष आभार.
अपेक्षा करतो की हा अंक आपणा सवांना जरूर आवडेल. अंक कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा. सवथ वाचकांना
धदवाळीच्या हाधदथ क शभु ेच्छा!
___________________
रोधहत गवांदे
संपकथ: rgawande@gmail.com
4

अध्यक्षीय

आपणा सवांना धदवाळीच्या आधण नूतन वषाथ च्या हाधदथ क शभु ेच्छा !!!
गेले काही वषथ , महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीस वाढले आहे. महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीसच्या सदस्यांची संख्या दरवषी वाढत आहे, पण लॉस
एंजेलीसच्या जवळच्या क्षेत्रात राहणारे बरेच मराठी लोक अजूनही महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीसच्या मख्ु य प्रवाहात सहभागी झालेले नाहीत.
मराठी संस्कृती, मराठी साधहत्य, मराठी कला, आधण मराठी समदु ाय ही MMLA ची चार मूळ मूल्ये आहेत. या सवां त, मराठी समदु ाय इतर सवथ
मल्ु यांच्या कें ि स्थानी आहे. पढु ील दोन वषे MMLA ची सधमती एक धवशाल आधण समद्ध
ृ मराठी समदु ाय तयार करण्यासाठी आधण लॉस
एंजेलीस च्या सवथ भागातील लोकांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. " मराठी समदु ाय प्रथम !!!" हे MMLA सधमतीचे ध्येय वाक्य
असेल. हे साध्य करण्यासाठी:


MMLA सधमती Satellite कायथ िम, धवरंगळ
ु ा कायथ िम आधण मख्ु य कायथ िम लॉस एंजेलीसच्या धवधवि क्षेत्रात आयोधजत करेल.



MMLA चे अनेक महत्त्वाचे उपिम आहेत: मागथ , मंथन, मराठी साधहत्यालय आधण मराठी शाळा. हा प्रत्येक उपिम राबावण्यासाठी उप
सधमत्या कायथ रत आहेत. MMLA सधमती या सवथ उपिमां बरोबर काम करेल आधण या सवथ उपिमांना प्रोत्साहन धमळे ल असे कायथ िम
आयोधजत करेल. मराठी समदु ायाला यांचा जास्तीत जास्त उपयोग कसा होईल यासाठी प्रयत्नशील राहील .



MMLA सधमती, MMLA च्या कायथ िमांमध्ये स्थाधनक मराठी कलावंताना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करेल. स्थाधनक प्रधतभा आधण कला
यांना उत्तेजन देण्यासाठी व्यासपीठ उपलबि करेल.



MMLA सधमतीने, लोकांशी संवाद सािण्यासाठी, स्थाधनक साधहत्तीकाना माध्यम देण्यासाठी, आधण MMLA च्या हालचालीं बद्दल
पारदशथ कता धनमाथ ण करण्यासाठी "धदवाळी अंक"ह्यासारखा नवीन उपिम सरुु के ला आहे. सधमती प्रभावीपणे सभासदांबरोबर संवाद
सािण्यासाठी MMLA वेबसाइट, Facebook page आधण ईमेल याचा वापर करीत आहे. नवीन MMLA वेबसाइट तयार करणे हा
सधमतीचा एक प्रािान्याचा प्रकल्प आहे.



सगळ्यात शेवटी, बहृ न महाराष्ट्र मंडळाचे २०१५ चे अधिवेशन करण्याची महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीस ला संिी धमळाली आहे. ही एक
मोठया अधभमानाची आधण त्याचबरोबर जबाबदारीची गोष्ट आहे. आपणा सवांना त्यासाठी सज्ज होणे आवश्यक आहे. हे अधिवेशन यशस्वी
करण्यासाठी आपल्या सवांच्या मदतीची गरज आहे. या साठी मी महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीस सधमतीच्या वतीने आपणा सवांना
सहकायाथ चे आवाहन करतो.

______________

सधचन सोनटक्के
महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजल
े ीस अध्यक्ष २०१४
(sachinsontakke@gmail.com)
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BMM अदिवेिन २०१५ लॉस एंजेदलस संयोजक

नमस्कार मंडळी,
वीस वषाथ पूवी अधभयांधत्रकी क्षेत्रातील धशक्षण पूणथ करून ह्या धवशाल जगात पोटाची खळगी भरण्यासाठी धनघालो. आपल्यापैकी बरीच मंडळी
ह्याच मागाथ वरून जातात, तसा मीही एक. भारतात आधण भारताबाहेर नोकरी धनधमत्त धफरता धफरता अमेररके त येऊन पोहोचलो. चला म्हटले
एक स्वप्न साकार झाले. पण स्वप्नच ते जास्त वेळ कसे धटके ल. कारण कालांतराने महाराष्ट्राच्या मातीतील मागे राधहलेले आपले धमत्र,
नातेवाईक ह्यांची कमतरता जाणवू लागली. मग प्रयत्न सरू
ु झाला तो इथल्या मातीत आपले आप्त्-स्वकीय शोिण्याचा आधण मागे राधहलेले धमत्र
इथे सातासमिु ा पलीकडे जोडण्याचा तसेच आपण जे लहानपण महाराष्ट्रात राहून अनभु वले ते आपल्या मल
ु ाना कसे अनभु वता येईल याचा .
त्याच प्रयत्नातून पाच सहा वषाथ पूवी लॉस अंजेलीस महाराष्ट्र मंडळाच्या संपकाथ त आलो.
मंडळाने साजरे के लेले काही कायथ िम पधहले. त्यातून काही मंडळींची ओळख झाली. मंडळातील कायथ कते ज्या जोमाने काम करतात
ते पधहले आधण मनात एक धवचार येऊन गेला की हीच महाराष्ट्रातील मागे राधहलेली उणीव आपण शोित होतो. नकळतच मंडळाकडे आकधषथ त
झालो आधण पाहता पाहता लॉस अंजेलीस मिील बऱ्याच मंडळीची ओळख झाली. नवीन धमत्र धमळाले. आता हीच माझी मंबु ई, हेच माझे पणु े
आधण कॅ धलफॉधनथ या हाच माझा महाराष्ट्र. अशीच पररधस्थती आपल्या पैकी बऱ्याच मंडळींची असेल ह्याची मला खात्री आहे, नाही ती असणारच.
२०१२ साली मंडळाच्या सधमतीवर येऊन मंडळाच्या अध्यक्ष पदाची सूत्रे स्वीकारली. खर म्हणजे लॉस एंजेलीस महाराष्ट्र मंडळ
म्हणजे इथल्या मंडळींसाठी गेली ४० वषे एक मानधबंदू आहे. त्यामळ
ु े मनावर एक ओझे होते की हे काम आपल्याला जमेल का? परंतु २०१२
आधण २०१३ च्या सधमतीने धदलेली उत्तम साथ आधण आपली माय-मराठी जपण्यासाठी के लेले प्रामाधणक प्रयत्न खरोखरच सफल झाले.
के लेल्या कामाबद्दल धमत्रांकडून धमळालेली शाबासकी, वेळोवेळी मोठ् यांकडून धमळालेले मागथ दशथ न आम्हा सगळयांचे मानोिैयथ वाढवत होते. मागे
वळून पाहताना एकच धवचार मनात येतो की हे सगळे आपल्याला महाराष्ट्रात राहूनही धमळाले असते का? आधण म्हणूनच कळले की महाराष्ट्र
मंडळ हे आपले का आहे. इथे नाती जोडली जातात, मान राखला जातो आधण आपल्या माय-मराठीला जपले जाते.
लॉस एंजेलीस पररसर हा खूप धवस्ततृ आहे. मंडळाच्या माध्यमातून लॉस एंजेलीस मिील बऱ्याच मंडळींशी ओळख झाली. त्यातून
एक मद्दु ा लक्षात आला की इथे बरीच मराठी मंडळी आहेत. परंतु ती लॉस एंजेलीस सारख्या धवस्ततृ पररसरामध्ये धवखरु लेली आहेत. अशा
मंडळीना एकत्र कसे आणता येईल हा धवचार सतत मनात येत होता. आधण त्यातूनच बी एम एम अधिवेशन लॉस अंजेलीसमध्ये व्हावी अशी
महत्वाकांक्षी कल्पना मनामध्ये घर करू लागली. हेतू एकच होता की लॉस अंजेलीस मिील समस्त मराठी बांिवाना एकत्र आणणे. पण ते कसे
साध्य होईल? आधण ते बी एम एम च्या माध्यमातूनच कसे साध्य होईल? कारण असे अधिवेशन म्हटले की काम आधण आधथथ क मदत करणारे
हात लागतात. ते कुठून येणार? पण मला २०१३ च्या सधमतीचे आभार मानावेसे वाटतात कारण हा प्रस्ताव मंडळाच्या सधमती समोर
मांडल्यावर त्यानी तो एक मताने उचलून िरला. धवधवि भागातील मंडळीना एकत्र कसे आणता येईल ह्याची आखणी सधमतीने के ली. तसेच
मंडळाच्या धवश्वस्त सधमधतनेही योग्य मागथ दशथ न करून साथ धदली आधण मग २०१५ मिील अधिवेशन लॉस अंजेलीस मध्ये आयोधजत
करण्यासाठी सरुु वात झाली. अधिवेशनाचा प्रस्ताव बी एम एम ला पाठवला. अधिवेशन आयोधजत करण्याचा मान लॉस अंजेलीस महाराष्ट्र
मंडळाला धमळाला ही बातमी संपूणथ उत्तर अमेररके त आधण भारतात क्षण भरात पसरली. त्याच वेळी लॉस अंजेलीस मध्ये एक आनंदाचे
वातावरण पसरले. आपल्या समाजाला एकत्र आणण्याची ही पधहली यशस्वी पायरी होती.
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ह्या पवु ी १९९१ साली लॉस अंजेलीस मध्ये बी एम एम अधिवेशन झाले आहे आधण त्या अधिवेशनच्या आठवणी अजूनही काही
मंडळींच्या मनामध्ये ताज्या आहेत. १९९१ चे अधिवेशन अजूनही एक यशस्वी अधिवेशन म्हणून ओळखले जाते. तसेच यशस्वी अधिवेशन परत
आयोधजत करून लॉस एंजेलीस मिील मराठी मंडळीना एकत्र आणण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. मंडळाने लॉस एंजेलीस मिील धवधवि भागातील
व्यक्तीना प्रािान्य देऊन अधिवेशनाची मख्ु य सधमती (Steering Committee) तयार के ली. अधिवेशनच्या सधमतीने जून २०१३ पासून सूत्रे
हातात घेऊन अत्यंत उत्तम रीतीने पढु ची आखणी के ली. आता त्या मध्ये धवधवि भागातील १०० स्वयंसेवकांची भर पडल्यामळ
ु े अधिवेशनाचे काम
अधिक जोमाने सरू
ु झाले आहे.
बी एम एम अधिवेशन हे फक्त मनोरंजनाचे प्रतीक नसून त्या मध्ये कला, उध्योग, धशक्षण आधण सामाधजक बांधिलकी ह्या गोष्टींचाही
समावेश आहे. त्या कररता आम्हाला आधथथ क मदतीचीही गरज आहे. स्वयंसेवकांच्या मदती बरोबर आपण आम्हाला आधथथ क मदत कराल ही अपेक्षा
आहे.
गेली दोन वषे आपल्या सगळ्यांच्या सहकायाथ मळ
ु े प्रामाधणक पणे काम करण्याचा प्रयत्न आम्ही के ला. आता २०१३ मध्ये धदवाळीच्या
कायथ िमानंतर महाराष्ट्र मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून धनरोप घेण्याची वेळ आली आहे. मागील दोन वषाथ त आपण धदलेल्या सहकायथ आधण मागथ दशथ ना
बद्दल मी आपल्या सवांचा आभारी आहे. आता मंडळाच्या अध्यक्षाच्या भूधमके तून जरी रजा घेत असलो तरी अधिवेशनाचा संयोजक म्हणून
आपल्या संपकाथ त नेहमीच राहीन. आपण जसे सहकायथ आम्हाला धदलेत तसेच २०१४ च्या सधमतीला आधण अधिवेशनच्या सधमतीला द्याल ही
अपेक्षा आहे. आपल्या सगळ्यांच्या सहकायाथ ने २०१५ चे बी एम एम अधिवेशनही नक्की यशस्वी करू ही ईश्वर चरणी प्राथथ ना.
आपला नम्र,
___________________

शैलेश शेट्ये
संयोजक २०१५ बी एम एम अधिवेशन
(shailesh_shetye@hotmail.com )
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MMLA २०१३ एका दृष्टीक्षेपात
जमा $ ५२,५२७
खचच $ ४१,२५५
बाकी $ ११,२७२

**धदवाळी जमा खचथ वगळता
**इतर खचथ : स्टोरेज, इन्शरु न्स, वेब साईट, शाळा इ
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Satellite Events: उपनगरीय स्थादनक कायचक्रम
महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीस सधमती लॉस एंजेलीसच्या धवधवि भागात “Satellite Events” धकं वा स्थाधनक कायथ िम आयोधजत
करते. लॉस एंजेलीस शहराची अंतरे, प्रचंड रहदारी, स्थाधनक कायथ िम धवशेषत: स्थाधनक मराठी लोकांसाठी आयोधजत के ले जातात.
MMLA स्थाधनक कलाकारांचा प्रचार करण्यासाठी धकं वा भारतीय कलाकारांना मदत करण्यासाठी हे कायथ िम आयोधजत करते. हे
कायथ िम लोकांसाठी धवनामूल्य असतात.
जेंव्हा भारतातून कलाकार येतात तेंव्हा MMLA या कायथ िमात लोकांकडून देणग्या गोळा करते. सवथ देणग्या कलाकारांना मदत म्हणून
धदल्या जातात. MMLA ने आतापयंत, शास्त्रीय संगीत कायथ िम, सगु म संगीत कायथ िम, नाटकं , शास्त्रीय नत्ृ य, आधण मल
ु ांचे कायथ िम
आयोधजत के ले आहेत. MMLA सधमती हे कायथ िम आयोधजत करण्यासाठी इतर स्थाधनक गटांची मदत घेते.
या कायथ िमांना सािारण ५० ते १०० लोक उपधस्थत असतात. हे कायथ िम सािारण २ तास असतात. हे कायथ िम अधतशय लोकधप्रय
आहेत. या कायथ िमांमळ
ु े स्थाधनक मराठी माणसे मख्ु य समदु ायाला जोडली जातात, स्थाधनक आधण भारतीय कलाकारांना मदत होते
आधण सभासदांना दजेदार कायथ िम बघायला धमळतात.
तमु च्या भागात असे कायथ िम घडवून आणायचे असतील तर कृपया MMLA सधमती शी संपकथ सािा.
-- सधचन सोनटक्के
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ही श्रीची इच्छा
श्रीदनवास नी. माटे

तेव्हा काहीही नव्हते. तेव्हा तेव्हा नव्हते. तेव्हा नव्हते नव्हते. तेव्हा तेव्हा असण्या नसण्याच्या पलीकडे फक्त “श्री” होता.
होते नव्हते. तेव्हा शबदच नव्हते. तेव्हा भाषा नव्हती. म्हणूनच काहीही सवथ त्र हा शबद नसला तरी सवथ दर श्री होता.
ू
नव्हते म्हणायला तेव्हा काहीही नव्हते.
कोटीकोटी सयु ांहून मोठा, पण ना प्रकाश, ना अंिार श्री होता.
तेव्हा वर नव्हते. तेव्हा खाली नव्हते. तेव्हा इकडे नव्हते. तेव्हा धतकडे
श्रीला या काहीही नसण्याचा कं टाळा आला होता. श्रीला ओरडून
नव्हते.
सांगावेसे वाटत होते की श्री आहे. पण तेथे शबदच नव्हते. कोणाला
तेव्हा अवकाशच नव्हते.
सांगायला कोणीही नव्हते. तेव्हा श्री च्या लक्षात आले की त्याला एक
तेव्हा जन्म नव्हता. तेव्हा मत्ृ यू नव्हता.
आत्यंधतक गरज आहे. कोणीतरी होण्याची. काहीतरी होण्याची. पण
मागथ च नसल्याने श्रीला काहीही धदसत नव्हते.
तेव्हा धदवस नव्हता. तेव्हा रात्र नव्हती.
तेव्हा प्रकाश नव्हता. तेव्हा अंिार नव्हता.
अंिारच अंिार पांघरून होता असे म्हणायलाही अंिार नव्हता.
तेव्हा पाणी नव्हते. तेव्हा अग्नी नव्हता. तेव्हा वायू नव्हता. तेव्हा तेज
नव्हते.
तेव्हा धनस्तेज नव्हते.
तेव्हा पथ्ृ वी नव्हती. तेव्हा आकाश नव्हते. तेव्हा सूयथ नव्हता. तेव्हा
स्वगथ नव्हता.
तेव्हा देवही नव्हते.
सारे कसे शांत शांत होते.
तरीही कोणीतरी होता.
कोण होता तो?

श्रीला एकच कळत होते की त्याला त्या एकटेपणाचा भयानक कं टाळा
आला होता.
श्रीला बेंबीच्या देठापासून धनकड वाटत होती. धनकडीची धनकड वाटत
होती.
बेंबीच्या देठापासून? हो, अनाद्यनंत श्रीला आपल्याला एक बेंबी आहे हे
जाणवत होते.
श्रीला एकदम असेही जाणवले की तेथून एक अनाहत आवाज येत
होता. श्रीने लक्ष देऊन ऐकले तेव्हा त्याला वाटले तो आवाज
आहे “कोऽहम्” .
श्रीला ओरडून सांगावेसे वाटले की तेच तर धवचारण्यासाठी मला
कोणीतरी हवे आहे. कोऽहम् हे कोणाला तरी धवचारण्यासाठी तरी
काहीतरी व्हायला हवे. “कोऽहम्” धवचारले तर कोणीतरी उत्तर द्यायला
हवे ना. आता श्रीची गरज इतकी वाढली होती की ती श्रीलाच खाऊन
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टाके ल असे त्याला वाटले. तेव्हढ् यात पन्ु हा एक अनाहत आवाज आला.
“सोऽहम्”.
तेव्हा श्रीला क्षणभर वाटले आपण आपल्याशीच बोलायला लागलो की
काय. मग श्री
म्हणाला “सोऽहम्” हे खरे तर मला ठाऊक आहे. पण मी श्री आहे ते
कोणाला तरी सांगायचे आहे. मी श्री आहे हे कोणाकडून तरी कबल
ु करून
घ्यायचे आहे. श्रीला जाणण्यासाठी बाहेरून माझ्याकडे बघायचे आहे.
श्रीला बोलायचे आहे. श्रीला राहवत नाही. एका श्रीला अनेक व्हायचे आहे.
ही गरज कोणाला तरी किीतरी कळे ल का?

स्वतः लाच जन्म देणार होता. हे खरोखरच काहीतरी जगावेगळे , म्हणजे
जगाधशवाय होणार होते. कारण तेव्हा जन्मच नव्हता. काही होण्याची
आत्यधन्तक गरज असूनही एक असह्य वेदना श्रीला जाणवू लागली. एक
अधनवायथ श्रीकं प त्याला जाणवू लागला. काहीतरी अघटीत होणार असे
श्रीला वाटू लागले.
डोळे असते, अन् धदसले असते तर ते आंिळे झाले असते, कान असते,
अन् ऐकू आले असते तर ते फाटले असते, अशा तेजध्वनीचा प्रचंड
कल्लोळ होणार आहे असे श्रीला कळले.
आधण तो आधद स्फोट झाला.

आधण अचानक त्या बेंबीच्या आत, खूप खोल गभाथ त - हो, श्रीला असेही “ॐ”.
जाणवले की त्याला एक गभीर गाभारा आहे. तो आहे हेही श्री ला ठाऊक ( स्फूधतथ स्थान: नासदीय सूक्त, ऋग्वेद )
नव्हते. त्या गाभाऱ्यात असे काही होत आहे असे श्रीला वाटले की जणू श्री
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हातचा (Carry Over)
आधदती जोशी
संगमरवरात गोठलेली एक धजवंत वेदना.
लाओक्वूनच्या त्या पतु ळ्यावरून
धमखेलान्ज्लोची नजर हलत नव्हती.
लाओक्वून Troy मिल्या मंधदरातील पज
ु ारी.
Troy काबीज करण्यासाठी ग्रीकांनी एक उमदा
लाकडी घोडा वेशीपाशी ठेवला. घोड् याच्या
आत सैधनक लपले होते. इतकी देखणी
भेटवस्तू पाहून Troy ची जनता भल
ु ली.
लाओक्वून मात्र साविपणे म्हणाला “अनोळखी
व्यक्तीच्या भेटवस्तू पासूनही
सावि असले पाधहजे".
िूतथपणे त्याने त्या घोड् याला
भाला मारण्याचा प्रयत्न
के ला. त्यामळ
ु े पॉसेडॉन देव
धचडला, त्याने दोन अजस्त्र
सपथ लाओक्वून आधण
त्याच्या दोघा मल
ु ांना
मारण्यासाठी त्यांच्यावर
फे कले. यज्ञात बळी जाणाऱ्या
गायीप्रमाणे हंबरडा
फोडत लाओक्वून गेला. पण होड् सच्या तीन
रोमन धशधल्पनी लाओक्वूनच्या अंताचा तो
बेबस क्षण धशल्पबद्ध के ला. सापांचा धवळखा
सोडवण्यासाठी िडपडणारा, चौथऱ्यावर
बसलेला, पायाशी दोन्ही मल
ु े. भवु या
आिसलेल्या, वेदनेने ओठ धवलग झालेले,
डाव्या हाताने लहानग्याला वाचवण्याचा

धनष्ट्फळ प्रयत्न, िड त्याच्या बाजूला झक
ु लेले
उजव्या मांडीवर दस
ु रा लेक गधलतगात्र
पडलेला असा तो लाओक्वनच्या आयष्ट्ु यातला
अगधतक क्षण. ते धशल्प म्हणजे फक्त
लाओक्वूनचे देखणे शरीर धकं वा त्याच्या मल
ु ांचे
लोभस रुपडे नव्हते तर एका मत्याथ च्या
वेदनेचा, एका धपत्याच्या धववशतेचा तो
आधवष्ट्कार होता.

के ले. ते अचानक उत्खननात सापडले
सोळाव्या शतकात. कुठे कुणाला वदी द्यायची
हे न कळल्याने कामगारांनी दोन कोसावर
असणाऱ्या पोप ज्यधु लयस दस
ु रे यांना वदी
धदली. पोपमहाशय कलेचे जाणकार आधण
चाहते होते. त्यांना ते धशल्प आवडले, ते त्यांना
व्हॅटीकनमिे आणायचे होते. पण त्यांना आिी
त्यावर जाणकाराचे भाष्ट्य हवे होते.
पोपमहाशयांनी लगेच धमखेलान्ज्लोला पाचारण
के ले. धमखेलान्ज्लो ते धशल्प बघून
स्तबि झाला. थोरला धप्लनी ह्या
धवद्वानाच्या लेखनात ह्या
धशल्पाबद्दल त्याने वाचले होते.
एवढ् या मोठ् या अपघातातून हे धशल्प
वाचावे आधण परत सापडावे हाही
एक अपघातच म्हणायचा. अचानक
ध्यानी-मनी नसताना पोपमहाशयांचा
सांगावा येतो काय आधण मध्ये १५
शतके जणू झालीच नव्हती अशा
थाटात हे धशल्प समोर उभे राहते
रोमन सम्राट धनरोचा सेनापती - टायटस.
काय! अप्रूपाची पररसीमा धमखेलान्ज्लोने एका
त्याच्या प्रसादासाठी हा पतु ळा त्या तीन
क्षणात अनभु वली. लाओक्वूनचा उजवा हात
धशधल्पनी बनवला असावा. पण पधहल्या
मोडला होता, त्याच्या मल
ु ाचा एक हात मोडला
शतकात रोम जळाले आधण त्या राखेच्या
धढगाऱ्यात हे धशल्प गडप झाले. हो, जेव्हा धनरो होता. संपूणथ नसला, धवद्ध असला तरी रोमन
शैलीच्या धशल्पकलेचा हा उत्कट आधवष्ट्कार
धफडल वाजवत होता तोच तो अधग्नसाक्षी
अपघात; त्या अपघातानेच हे धशल्प धगळं कृत त्याच्या समोर होता.
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धमखेलान्ज्लोला बघून पोपमहाशय म्हणाले ,
“आपल्या नजरेत स्पष्ट धदसतय की थोरल्या
प्लीनीने वणथ न के ले तेच हे धशल्प आहे. आमचा
मानस आहे हे चचथ च्या म्यधु झयम मध्ये ठेवावे.
पण त्याअगोदर जर आपण ह्याची डागडुजी
कराल तर बरे पडेल." धमखेलान्ज्लोच्या मनात
संधमश्र भावनांचा कल्लोळ उठला. िमथ सत्तेने
आपल्याला धवषयातील तज्ञ म्हणून पाचारण
करावे, आपल्या मताचा आदर व्हावा आधण
इतक्या उत्तम धशल्पावर काम करण्याची संिी
धमळावी ह्यापेक्षा आणखी भाग्य ते कोणते? पण
दस
ु ऱ्या क्षणी तो नम्रपणे म्हणाला “महाशय,
आपली सूचना चांगली आहे. पण इतक्या उत्कृष्ट
धशल्पामध्ये मी काहीही जोड लावली तर ते
रसभंग करणारे ठरेल. हे धशल्प जसे सापडलंय
तसेच आपण म्यधु झयम मध्ये ठेवावे ही माझी
धवनंती आहे.” पोपमहाशयांनी धचकाटी सोडली
नाही. त्यांनी पन्ु हा प्रश्न के ला “आपण काम
करणार नसाल तर धनदान मागथ दशथ न करा. ह्याचा
उजवा हात कसा बांिावा? मल
ु ाच्या डोक्यावर
ठेवावा की परमेश्वराला आळवतो तसा

आकाशाकडे उंचावलेला असावा की मदतीस
याचना करतो तसा समोर असावा? आपण
सांगाल तसा बसवू.” आता धमखेलान्ज्लो
धवचारात पडला. चहुबाजूने पतु ळ्याला धनरखून
मग तो म्हणाला “ज्या पद्धतीने ह्याचे िड मागे
वळलेले आहे त्यावरून ह्याचा हात मागे
वळलेला, काहीसा मानेवर धवसावलेला असावा.”
पोपमहाशयांनी धमखेलान्ज्लोचे आभार मानले.
पण धमखेलान्ज्लो त्या धशल्पावर काम करणार
नाही हे त्यांना फारसे रुचले नाही. त्यांनी जणू
एक अघोधषत स्पिाथ जाहीर के ली. वेगवेगळे
धशल्पकार येत आधण आपले हाताधवषयी मत
देत. शेवटी त्यांनी राफाएल ह्या धशल्पकाराला
परीक्षक बनवले. त्याच्या मते हात सरळ वर जात
असावा हा तकथ सयु ोग्य होता. पोपमहाशयांनी
धशल्पकार कामाला लावले. थोड् याच अविीत
पररपूणथ अवस्थेत ते पधहल्या शतकातील धशल्प
Vatican म्यधु झयममध्ये दाखल
झाले.

पण नक
ु तीच त्यात १९८० साली थोडी
डागडुजी करावी लागली. होत काय की शक्यअशक्य, योग्य-अयोग्य, चूक-बरोबर ह्याच्या
गधणतात आपण नेहमी ‘काळ’ हातचा िरायला
चक
ु तो आधण मग अपघात घडत राहतात.
लडु धवग पोलाक - रोमच्या म्यधु झयमचे
डायरेक्टर. १९०६ साली त्यांना रोममध्ये
उत्खननात एक संगमरवरी हात सापडला.
धहऱ्याची पारख जवाहीराला. त्यांनी Vatican
म्यधु झयमशी संपकथ के ला कारण त्यांच्या मते तो
हात बहुदा लाओक्वूनचा असावा. समु ारे ५० वषे
त्यावर उहापोह झाला आधण १९५० साली
धनणथ य झाला हा हात लाओक्वूनचाच - जसा
धमखेलान्ज्लोने सांधगतला तसा पाठीकडे
वळलेला. १९८० साली तो आता पन्ु हा
बसवलाय. सध्यातरी वाटतय लाओक्वूनची गोष्ट
इथे संपली; का आपण पण काळ ‘हातचा’
िरायला चक
ु तोय?

मंडळी, लाओक्वून धशल्प आजही धतथे आहे.
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'दू' फळाची कहाणी
मग्ु िा येवलेकर-अलूरकर

लमाल चे सत्र असेल म्हणजे आपल्या आईची धकती तारांबळ उड़ते
ते अभयाच्या लक्षात आले असावे. आठवडाभर उरला असेल की
अनल
ु ा फोन करणे, अधदती मावशीला उगाच काहीतरी सांगत बसणे
असे उद्योग गेल्या काही सत्रांपूवी के लेले धतला अगदीच मनाला लागले
असावेत. धशवाय इतर सवांचे अनभु वसम्पन्न आधण मनोरंजक लेखन
ऐकून आपली आई धतथेच कमी पडत नाहीये ना अशी शंकादेखील
आली असण्याची शक्यता आहे. त्यामळ
ु े माझ्या अनभु वात भर
पाडण्यासाठी धतने स्वत:हुन ह्यावेळी मन:पूवथक साथ धदली … त्याची
ही गोष्ट.
रोज संध्याकाळी शाळे तून घरी येताना काहीतरी छोटा स्नैक खायचा
असा आमचा धदनिम ठरलेलाच असतो. किीतरीच अधत प्रयत्नाने
अगदी healthy स्नैक म्हणजे फळे ड्राय फ्रूट् स वगैरे घेतले जाते. एरवी
रेडर जोएस चे बासथ असतात. परंतु आपला आपल्या पाल्यावर काहीच
कण्रोल नाही अशी एक जाणीव मिनु च झाल्याने म्हणा धकं वा येताना
बार खाल्ला तर मग जेवण जाणार नाही या प्रगलभ धवचाराने म्हणा त्या
धदवशी मी धतला नेहेमीप्रमाणे गाडीत काही खायला धदले नाही. घरी
आल्याबरोबर मग उचक-पाचक सरुु झाली. ममाचा स्वयंपाक होईपयंत
आपण धतला मदत करतोय असा धतला वाटायचं असेल तर स्वयंपाक
घरात घटु मळने उत्तम असे बाळकडू धतला धतच्या वधडलांनी उत्तम
प्रकारे धदले आहे. त्यानस
ु ार ती स्टेप स्टूल वरुन ओट् यावर चढून ममा
नक्की काय करते आहे, ते धतने कसे के ले पाधहजे ह्याच्या instructions देत बसली होती. एवढ् यात सौरभचा फ़ोन आला. तो gym
मध्ये जाऊन येणार असा धनरोप द्यायला. फोन झाल्यावर आम्ही
कामाला लागलो. इथे आपापल्या कामाला हे अध्याहृत आहे. एक हनी
धस्टक अधण एक कुकी सापडली ती खाऊन झाली. आता ममानी डोरा
लावून द्यावं नाहीतर मग खायला काहीतरी चांगलं द्यावं असा धवचार

धतकडे चालू होता. मी डाळ ढोकळीची तयारी करत होते. तेवढ् यात
"ममा बलूबेरी ममा बलूबेरी" असा ओरडा ऐकू आला. बलूबेरी
खाल्ल्याने शाबासकी धमळवायची असावी अशा धवचाराने मी बाहेर
आले. तेव्हा अभया एकदम रडायला लागली . आता आपण वेळेवर
कौतक
ु के ले नाही तर तीन वषांचे मल
ु रडू शकते हे मला माधहत नव्हते.
तरी मी लगेच अरे वा मस्तच म्हणून बधघतले. रडणे काही थांबेना. मग
एक धमधनटाने धतने नाकाकडे बोट दाखवले आधण सांधगतले की "मी
dogyy च नोज लावायला बघत होते ममा तेव्हा बलूबेरी नाकात गेली
… it hurts". हे ऐकून माझे िाबे दणाणले. सौरभला फोन करणे शक्य
नव्हते कारण तो gym मध्ये होता. लगेच धतला आडवे करून बधघतले.
पूणथ नाकपड़ु ी बलाक झाली होती. tooth pick बलूबेरी मध्ये
अडकवला तर ती बाहेर येइल असं वाटून ती आणली. परंतु अभयाची
वळवळ एवढी होती की त्यात धतला इजा होइल अशी भीती वाटली.
मग नंतर एक कॉटन बड आणला. परंतु चक
ु ु न कापूस धनघाला अधण तो
अडकला तर अजून प्रश्न वाढेल असा वाटून तो नाद सोडून धदला.
नाकाला बाहेरून हात लावून ढकलणयाचा प्रयत्न शक्यच नव्हता
कारण ते रडणेच खूप होते.
काहीच सचु त नसल्यामळ
ु े मैधत्रणीला फोन के ला. धतने सांधगतले की
धमरी वाटून हुगं ायला दे मग धशंक येइल. हा उपाय ऐकून एकदम जीवात
जीव आला. लगेच मीरी कूट कूट कुटली अधण हुगं ायला आणली. परंतु
एवढ् यात बलूबेरी आली असती तर लेखनासाठी मटेररयल कमी पडले
असते त्यामळ
ु े ती बाहेर आली नाही. धशंक आलीच नाही. मग मी
धवचार के ला की धशंक कशाने येते. तेव्हा लहानपणी कोणीतरी काकांनी
कंु च्याची काड़ी वापरून धशंक काढलेले दृश्य मला आठवले. 'अहाहा
काय ही समय सचु कता' असा धवचार करत मी कंु चा शोिावा म्हणून
उठले अधण लक्षात आलं की इथे आपण कूंचे वापरत नाही.

14

त्यामळ
ु े घरात के र काढण्यासाठी जे वापरतो त्याचा असा धिएधटव
वापर सध्या तरी करता येणार नाही. मग भारतातले कूंचे कसे तयार
करतात याचा खोलात जाऊन धवचार करत असताना जाणवले की
नारळ हे सवथ प्रश्नांचे उत्तर आहे. सदु वै ाने स्टूडेंट्सला धहन्दू टेम्पलला
नेलेले असताना दोन मधहन्यांपूवी मला एक नारळ धमळाला होता तो
घरात तसाच आहे हे आठवले. आळशी वत्त
ृ ीचा बरेचदा फायदाच
असतो. आता तो नारळ मी तेव्हा लगेच फोडून त्याच्या करंज्या वगैरे
के ल्या असत्या तर… एकतर एरवी अधजबातच खात नसलेली साखर
धवनाकारण पोटात गेली असती … घरात तळण झाले असते आधण
त्याहून महत्वाचे म्हणजे नारळाच्या शेंड्या टाकल्या गेल्या असत्या.
तेव्हा 'आळस हां जपून ठेवण्यासारखाच गणु आहे आपल्यामध्ये' अशी
प्रथमच जाणीव झाली. नारळाची शेंडी आणली आधण धशंक काढण्याचा
अजून एक प्रयत्न. अथाथ त तो ही असफल …अरेर…
े आता या
नारळाच्या करंज्या के ल्याच पाधहजेत….
एव्हाना अभयाताई शांत झाल्या होत्या आई धचल्लर तर ती खदु ाथ असा
उलटाच धनसगथ धनयम आमच्या घरात असल्याने स्वतःचा प्रश्न धतने
आता स्वत:च हातात घेतला … म्हणजे ररमोट कण्रोल हातात घेतला
अधण 'डोरा लावून दे' म्हणाली. या प्रसंगी आपले भान हरवून न जाता
प्रेमाने धतच्याशी बोलण्याची गरज आहे असा एक संकेत मन देत होते…
त्यातून जमेल तेवढा संयम ठेवून मी टीवी न लावता मूळ प्रश्नाकडे हात
घातला. तेवढ् यात सौरभ घरी आला नी मी सटु के चा धनश्वास सोडला.
परंतु तो आनंद क्षधणक होता. कारण अभयाने त्याला सक्त ताकीद धदली
की तू तझ्ु या बेडरूम मध्ये जाऊन बस. मी धवचारले असे का? तर
म्हणाली, "I don't want to talk about it. It hurts my ears
when you tell anyone about it." जाणीवा समद्ध
ृ होणे म्हणजे हेच

असावे बहुतेक…
आता सौरभने आतल्या खोलीत स्वतःचा अड् डा के ला होता. एव्हाना
ती बलूबेरी नाकातील रधहवासी होऊ बघत होती कारण एक तास
उलटून गेला तरी धतची धतथून हकालपट्टी झाली नव्हती. मग सौरभने
आतून अनेक अजेंट के यसथ ला फ़ोन के ले. एकीकडे योग्य equipment
नव्हते दस
ु रीकड़े वेळ झालेली होती …वगैर.े मग शेवटी इमरजेंसीमध्ये
जावे असे ठरले. परंतु धतथे २-३ तास लागतील हे लक्षात आले.
सौरभने ही इमरजेंसी नाहीं आधण अशा गोष्टी नाकात २-३ धदवस राहू
शकतात अशी अमूल्य माधहती देऊन माझा अधण त्याचा तणाव कमी
के ला. तेवढयातच "मला mac n cheese खायचे आहे अशी धडमांड
झाली. अशा प्रसंगी दया मानवता वगैरे सवथ काही शबद नको तेवढे
आठवतात. मग त्या भावनातून mac n cheese करून धतला धदले.
धतने ते खाल्ले… ठरल्याप्रमाणे डोरा पधहले. आम्ही जेवण के ले…
आता इमरजेंसी मध्ये जावे असा धवचार के ला. तेवढयात सौरभने एक
दैवी उपाय शोिला. तोंड बंद करून दस
ु ऱ्या नाकपडु ी मध्ये फंु कर
मारणे. हा उपाय करणे अगदी सोपे वाटत होते. मग मी अभायाला
समजावून सांधगतले आधण ह्ळुहळु फंु कर मारायला लागले. काही फरक
होत नव्हता. मग आमच्या कन्यके ने मी चांगल्या फ्लेवर च्या पेस्ट ने
दात घासले तरच ती फंु कर मारुन घेइल असे सांधगतले. अडला हरी
गाढ़वाचे पाय िरी ह्या म्हणीचा अथथ मला तेव्हा परु ता कळला. धतच्या
पेस्ट ने मी मक
ु ाट् याने दात घासले अधण मग परत मोधहमेवर रुजू झले.
अशा तऱ्हेने अिाथ तबबल अिाथ तास फंु कर मारणे उपिम के ल्यानंतर
माझ्या पदरात (नव्हे आंथरूणात) ती बलूबेरी पडली. आधण अशा तऱ्हेने
ही साठा उत्तरांची कहाणी पाचा उत्तरी दूफळ (ते 'स'ु चे 'दू' झाले फळ )
पण तरीही सफ
ु ळ संपूणथ झाली.

Best Wishes from
Naina & Deepak Gupte
Residential & Investment Real Estate Professionals

949-295-9243
Gupte.naine@gmail.com
Enstone investment LLC

949-246-4151
dgupte24@gmail.com
Calcoast Financial Corp.
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आनदं ाचे जग
प्रीती बवे

दमत्रानो, जग हे आनंिाने भरलेले आहे. पि प्रत्येकाने आनंि
िोिायला हवा! हे मी कुठे तरी वाचले होते खरे पि नंतर, म्हिजे
माझ्या मल
ु ांबरोबरच्या दवश्वात जे मी रमले तेंव्हा मला ते अगिी
कळू न चुकले. आता हेच बघा ना, संध्याकाळी दिरायला जाण्याची
सािीच गोष्ट, पि तीही दकती आनंि िेऊन जाते.

पाठीवरच्या शंखाकडे पहात मल
ु े धवस्मयाने धतचे पढु े सरकणे पहात
असतात. तेच काय सांगू, मी ही गोगलगाय पोटात पाय वगैरे म्हणत ते
enjoy करते.

आम्ही पढु े चालतच असतो, हळु हळु पाकथ जवळ येतो. लोक
आपापल्या मल
ु ांना आधण कुत्रयांनाही बरोबर घेऊन धफरायला,
तर रोज संध्याकाळी बरेचदा आम्ही बाहेर पडतो, माझी मल
ु े अमेय खेळायला बाहेर पडलेले असतात. त्यात जर ती कुत्री गोड गोंडस
आणी साधनका बरोबर असतील तर ते धफरणे बदलून नेचर वॉक होते. असतील तर मग मल
ु ांचे त्या कुत्रयांना थोपटणे, त्यांचे नाव धवचारणे इ.
एरवी मी झपाझप एकटीच चालून येते खरी, पण एकटीने चालण्याचा चालू होते. दोघांचेही डोळे कौतक
ु ाने, आनंदाने ओसंडत असतात.
कं टाळा येतो. मल
ु े बरोबर असली की एखादी मंग्ु यांची रांग धदसते. मग चालता चालता शेजारच्या गवतावर मल
ु े उड् या मारताना, पकडा
दोघेही स्कूटर /बाईक बाजूला ठेवून ती रांग धनरखत बसतात. एरवी
पकडी खेळतात. एवढ् यात कुठूनसे छोटेसे धपवळे फुलपाखरू त्यांना
घरात जर काळ्या मंग्ु या धनघू लागल्या तर ई-ई मंग्ु या म्हणणारी ही मल
ु े, चकवून पढु े उडुन जाते. मग गवतावरती छोटे छोटे लाल रंगाचे
बाहेर पडली की मंग्ु यांना एन्जॉय करतात. अगदी चवड् यावर बसून ती मनोहारी लेडी बग शोिण्याचा उद्योग सरुु होतो. त्यांना हातावर ठेवून
सरळ धशस्तीची रांग धनरखत रहातात. एखादा मेलेला जीव वाहून
मग उडू द्यायचे, हा मोठाच आनंदाचा, करमणक
ु ीचा प्रकार
नेणाऱ्या मंग्ु या म्हणजे तर मजाच मजा! दोघे मजेत ते पाहत
असतो. मल
ु े हळुवारपणे तो करत असतात.
असतात! एरवी माझे धतकडे लक्ष जाणं कठीण पण मल
ु े
परत येताना रेलच्या बाजूला असलेल्या मातीवरून
पाहत आहेत ते मीही पाहते आधण मलाही चक्क मंग्ु यांची
मातकट रंगाचे सरडे सरसर सरकून जातात. मल
ु े
रांग बघायला मज्जा वाटते!
के मफ्ु लाज के मफ्ु लाज म्हणत त्यांना पाहायला िावतात.
मग भेटतात रोली पोधल! हे तर मल
ां
च
लाडके
!
काळ्या
े
ु
असे सगळे धकडे-मकोडे, प्राणी मल
ु ांसाठी आनंदाचा ठेवा
रंगाचे ,थोडेसे गटु गटु ीत आधण असंख्य पाय असलेले हे
असतात. आधण मल
ु ांच्या चेहऱ्यावरचे आनंदाचे कण मी
टीचभर जीव!! त्यांना टच के ल की ते चेन्डूसारखे अंग गोल
धटपत रहाते.
करून घेतात. मग हे चेंडू हातात घेण,ं एखाद्या रोलीपोली
मग येतो हधम्मंग बडथ ! आमची जास्वंद सध्या भरपूर फुलांनी फुललेली
ला रस्ता िॉस करून देणं इ. आनंदाच्या गोष्टी मल
ु े करतात ख़र तर
आहे. त्यावर नेहमी एक दोन हधम्मंग बडथ मि चाखायला येतात.
मला अगदी ईss म्हणून धकं चाळावे वाटत असले तरी मी कौतक
ु ाने
पेधटयोच्या काचेतून मल
ु े हळूच हधम्मंग बडथ पाहत रहातात आधण मला
मल
ु ांच्या आनंदी चेहऱ्यावरचे क्षण धटपत रहाते.
त्यांच्या धवस्फारलेल्या डोळ्यात आनंद भेटत राहतो .
चालता चालता वाटेत हळूबाई अन शेंबडी गोगलगाय भेटते, मल
ु े
एके धदवशी सकाळी सकाळी मल
ु े पेधटओत खेळत होती, तर त्यांच्या
सदु वै ाने धतला हात लावत नाहीत. मग धतचे नामकरण होते. धतला
हबथ टथ, No No, Dave इ. वादामध्ये शेवटी दोन नावे धमळतात. धतच्या जास्वंदीच्या खालच्या ओल्या मातीत अथथ वमथ धदसला. सरुु वातीला
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मला वाटले दोघेही घाबरतील साप आहे असे वाटुन, पण कसचे काय? पण ते काहीही असले तरी अलीकडे घर आवरणे व स्वयंपाक करणे या
दोघानाही तो अथथ वमथ आहे हे पक्के माधहत होते. मग धकतीतरी वेळ तो दोन गोष्टीत आनंद कसा शोिावा याचे मला कोडे पडलेले आहे. ते
अथथ वमथ जधमनीत नाहीसा होईपयंत त्याचे धनरीक्षण करून
सटु ले की मी आनंदाने, तो आनंद तम्ु हा सवांशी वाटून घेईन
झाले. खरंच या अशा छोट् या छोट् या गोष्टीतून आनंद
नक्की! िन्यवाद!
धमळवायचा असतो हे मी मल
ु ांकडून धशकले, अजूनही
धशकतेय.

नशीब

खळी

मी त्यास शोिले हरेक ग्रहगोलात

गालावरली खळी एकदा रुसून बसली

िडंु ाळले आधण हाताच्या रेषांत

म्हणाली मेहनत आमची अन प्रशंसा मात्र धतची

समजून घेतली कंु डलीतली स्थाने

सौंदयथ आम्ही बहरवायचे आधण कौतक
ु मात्र धतने न्यायचे

चाळली पन्ु हा जातकाची सारी पाने

मळ
ु ीच नाही आम्ही खल
ु णार

अंगठ् या सजवल्या प्रत्येक बोटात

बघू कसे तमु चे राजे तमु च्या मोहात पडणार

करवली अनष्ठु ाने, पूजा अन शांत

राणी म्हणाली "सखी तू माझी, तल
ु ा अंतर कसे देणार"

हर देवस्थानी धनत्य टेकला माथा

गालावरचे पधहले चंबु न तझ्ु याच नधशबी येणार

के ले जप, म्हटले मंत्र, वाचल्या पोथ्या

-- मधनष बोऱ्हाडे

व्रतवैकल्ये अन उपास करुनी झाले
सापडे तरी ना, नशीब कुठे हरपले
-- रूपा िारप

One and Only place for Maharashtrian
food in Los Angeles
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BMM अधिवेशन २०१५ लॉस एंजेधलस धनधमत्त धवशेष लेख

धफलाडेधल्फया
मी पादहलेले
पदहले
अदिवेिन
वैभव परु ाधणक

डाउनटाउनमध्ये रेल्वे स्टेशनवर उतरलो आधण
डोळ्यांना काहीतरी वेगळं धदसायला लागलं.
रस्त्यावर बऱ्यापैकी वदथ ळ होती. पण या
वदथ ळीतील माणसे मात्र वेगळी धदसत होती.
साड् या, झबबे, पंजाबी ड्रेस वगैरे घातलेली
मंडळी धदसायला लागली. अिून मिून मराठीही
कानावर पडायला लागलं. भूक लागलेली होती.
म्हणून प्रथम हॉटेलमध्ये चेकइन करण्याआिी
रेस्टॉरंटमध्ये गेलो. पाहतो तर संपूणथ रेस्टॉरंट
मराठी माणसांनी भरलेलं. आम्हाला कशीबशी
जागा धमळाली. आमच्या मागे आधण पढु े मराठी
कंु टूंबे बसलेली होती. आमच्या पढु चे गहृ स्थ
त्यांचं झाल्यावर उठले आधण 'तम्ु ही कोण कुठले'
ही आपल
ु कीची चौकशी त्यांनी माझ्याकडे
के ली. अधिवेशनात भेटूच असं सांगून ते
धनघून गेले. माझ्यापेक्षाही माझ्या अमराठी
बायकोला हे सवथ अधिकच आियथ कारक
वाटत होतं.
अधिवेशनाची सरुु वात ढोल ताशाच्या आधण
लेधझमच्या तालावर झाली. संपूणथ कन्व्हेन्शन
सेंटरमध्ये धफरुन धमरवणूकीने हे पथक
स्टेजवर आले. आधण त्यापढु चे तीन धदवस
इतके वेगात गेले की ते किी संपले हे
कळलंच नाही. आम्हा दोघांनाही एक
वेगळाच अधवस्मरणीय अनभु व आला.
कन्व्हेन्शन सेंटरची भव्यता पाहून आम्ही
अचंधबत झालो होतो. सकाळ संध्याकाळ
महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातलं कोल्हापरु ी, पेशवाई, नागपरु ी, मालवणी
जेवण, महाराष्ट्रातल्या आधण उत्तर
अमेररके तल्या दजेदार कायथ िमांची रेलचेल,
वेगवेगळ्या शाळांचे आधण महाधवद्यालयांचे

रीयधु नयन, अमेररके तील वेगवेगळ्या धदशेल्या
पांगलेल्या धमत्रांच्या भेटी अशा एक ना अनेक
आनंददायक गोष्टींमध्ये आम्ही बडु ू न गेलो होतो.
चार वषे उलटूनही आम्ही अजूनही काही गोष्टी
धवसरलेलो नाही.
या अधिवेशनात गाण्याचे काही अधवस्मरणीय
कायथ िम झाले. त्यातलाच एक कायथ िम म्हणजे
शेवतं ीचं बन. चंिकांत काळे , मािरु ी परु दं रे आधण
प्राची दबु ळे यांनी यात गाणी गायली. ना. िो.
महानोर यांच्या गाण्यांना संगीतकार आनंद
मोडक यांनी चाली लावल्या होत्या. शेवतं ीचं
बनचा हा ७५ वा प्रयोग होता. त्याधशवाय पंडीत
सतीश व्यास (संतूर) आधण पं. धवजय घाटे
(तबला) यांचा कायथ िमही छान रंगला होता.
भीमराव पांचाळे यांचा गझलांचा कायथ िमही
प्रेक्षकांची दाद घेऊन गेला. मैतर हा अजून एक
लक्षात राहीलेला कायथ िम. सबु ोि भावे, शवथ री
जमेनीस, संदीप खरे, सलील कुलकणी आधण
शौनक अधभषेकी अशा फारच छान कलाकारांनी
के लेला नत्ृ य, नाट् य आधण गाण्याचा कायथ िम
लोकांना फारच आवडला. अचथ ना जोगळे कर
यांचा त्यांनी व त्यांच्या धशष्ट्यांनी के लेला
धवश्वनाधयका नावाचा कायथ िमही रधसकांची दाद
घेऊन गेला. माझी बायको अमराठी असली तरी
धतला नत्ृ याची आवड असल्याने
धवश्वनाधयकासारखे इतर अनेक नत्ृ याचे कायथ िम
धतनेही मनापासून पाधहले. अधिवेशनाच्या
आदल्या धदवशी ठेवलेला आशा भोसलेचा धहंदी
गाण्यांचा कायथ िमही धतला आवडला.
या अधिवेशनाला नाना पाटेकर आला होता.
सिु ीर गाडगीळांनी त्याची घेतलेली मल
ु ाखत
आजही इंटनेटवर धफरत आहे. या मल
ु ाखतीतून
नानाधवषयी अनेक नवीन गोष्टी कळल्या. नानाचा
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रंगभूमीवर प्रवेश सल
ु भा आधण अरधवंद
देशपांडे यांच्यामळ
ु े झाला, नानाला धवजया
मेहतांनी काय काय धदलं, नानाने
सरुु वातीच्या काळात पोस्टर कशी रंगवली,
त्याने परुु षचे १८०० च्या वर प्रयोग कसे
के ले आधण त्यामळ
ु े त्याला पररंदा हा धचत्रपट
कसा धमळाला, नाना धहंदी कधवता कशा
करतो, बाबा आमटे आधण प्रकाश
आमट् यांच्या उपिमांना तो कसा वेळोवेळी
मदत करतो अशा एक ना अनेक गोष्टी
नानाने खास आपल्या शैलीत रंगवून
सांधगतल्या.
महाराष्ट्रातील व येथील उद्योजकांना
लोकांपयंत पोहचता यावं म्हणून या
अधिवेशनात एक एक्स्पो हॉल होता. या
एक्स्पो हॉलमध्ये अनेक उद्योजकांनी धवशेषत: मराठी उद्योजकांनी - आपआपले
कक्ष उघडले होते. मी या दालनात
फे रफटका मारत असता मध्येच एका
माणसाने मला अडवलं आधण एक छानसा

पांढरा शटथ माझ्या हातात थोपवला. मला तो
शटथ धवकत घेण्यात रस नाही हे मी स्पष्ट
करण्याआिीच त्याने तो शटथ फुकट असून
के वळ त्यांची अधभनव कल्पना ऐकून
घेण्यासाठी आहे हे त्याने मला सांधगतले. मी
अथाथ तच लगेच होकार धदला. पढु े त्याने जे
सांधगतले ते ऐकून मी चाटच झालो!
पण्ु यातील एका उद्योजकाने अमेरीके तील
लोकांना भारतीय आधण पाधिमात्य पद्धतीचे
सूट आधण शेरवानी वगैरे ई ंटरनेटवरुन धशवून
द्यायचा िंदा सरुु के ला होता. तम्ु हाला आत्ता
हवं असेल तर कक्षात जाऊन मापं द्या
नाहीतर जेव्हा हवं तेव्हा वेबकॅ मवरुन
तम्ु हाला मापं कशी घ्यायची हे सांगण्यात
येईल आधण ती मापं तम्ु ही ईमेलने
पाठवल्यावर २० धदवसात सूट तमु च्या
अमेरीके तल्या घरी पोस्टाने हजर! आधण
तोही वाजवी धकमतीत!
बहृ न्महाराष्ट्रमंडळाच्या अनेक
पदाधिकाऱ्यांनी अशा पद्धतीने सूट धशवून

घेतल्याचंही त्याने मला सांधगतलं. मला
त्यांच्या या अधभनव कल्पनेचं कौतक
ु वाटलं.
एक्स्पो हॉलमध्येच एका बाजूला उद्धव ठाकरे
यांच्या छायाधचत्रांचे प्रदशथ नही भरवलेले होते.
महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या गड धकल्ल्यांची
हेधलकॉप्टरमिून घेतलेली छायाधचत्रे आधण
वन्य प्राण्यांची त्यांनी घेतलेली छायाधचत्रे या
प्रदशथ नात मांडलेली होती. ती छायाधचत्रेही
आम्हाला फारच आवडली.
या अधिवेशनानंतर मी एकही अधिवेशन
चक
ु वलेले नाही. धफलाडेधल्फयानंतर
धशकागो आधण धशकागोनंतर प्रॉधव्हडन्स
अशा एकं दरीत तीन अधिवेशनांना मी
जाऊन आलो आहे. त्यापढु चं अधिवेशन तर
आपल्याकडेच आहे. आता आपल्याला
सगळ्यांना कं बर कसून कामाला लागायचं
आहे. या तीनही अधिवेशनापेक्षा जास्त भव्य
आधण जास्त चांगलं अधिवेशन मला पहायचं
आहे आधण तेही आपल्याच अंगणात!
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"अदतथी िेवो भव" अशी म्हण ३-४ वषांचे

" अधतथी दवे ो भव "

असताना कानावर आली असेल. शबदांचे अथथ
कळायचे वय यायच्या आिीच पाहुण्यांचे आगमन
जाणवू लागले होते. कसबा पेठेतल्या वाड् यातील ते
गीतांजली मांडे
लहानसे घर. छोटेसे स्वयंपाकघर, त्यातच छोटीशी
मोरी, व एक बाहेरची खोली... राहणारी माणसे ६.
आई सतत कामात. ताई, मी, लहान भाऊ खेळण्यात मग्न.
आजी थोडीशी दमलेली. जागा धकतीशी राहणार इथे ? पण याची काळजी किी बाबांनी के ली नाही. धदवसभरात ५-७ धमत्र तरी येत असत.
आधण प्रत्येकवेळी कप बश्या धवसळून नवीन चहा करण्यात आई आपली गंतु लेली. संध्याकाळी तर अगदी एक नंतर एक पाहुणे चालूच. ३०४० कप चहा व्हायचा.
असे लहानपण सरून शाळे त प्रवेश के ला. तेव्हा लक्षात आले काका-काकू मामा-आत्या वगैरे मंडळी येत जात असतात सतत. छान तर
वाटायचे कुणी आले की. आजी पण खूष असायची. पण प्रत्येक जण आता अभ्यासाची चौकशी करू लागले होते. आई बाबांनी किी
धवचारले नाही पण पाहुणे मात्र "चौकश्या " करायचे. धकतवा नंबर आला / धकती माकथ पडले.. असे धवचारले की पाहुण्यांचा राग यायचा.
आम्ही पण आता कोथरूड च्या बंगल्यात धस्थरस्थावर झालो होतो. धशवाजी नगर घरापासून जवळ असण्याचे तोटे पाहुणे पटवून द्यायचे. वषथ
सरता सरत गेली. १०-१२ वीच्या च्या परीक्षांचे वारे वाहू लागले. तसा घरात खूप काही एकांत नाही. राहायला येणाऱ्या पाहुण्यांची वदथ ळ
वाढत गेली. नेमकी महत्वाची परीक्षा आधण पाहुणे हजर. वरती बाबांची वाणी - आंबेडकरांनी इतक्या कठीण पररधस्थती मध्ये धशक्षण घेतले
तम्ु ही थोड् याश्या अडचणींचे काय कौतक
ु करता? परंतु १०१२ वी च्या उज्ज्वल यशाचे भरभरून जे कौतक
ु पाहुण्यांनी
के ले तेव्हा त्यांच्या वरचा राग कमी झाला :) पण परत त्रस्त
झाले इंधजनीररंग च्या परीक्षांना आलेल्या पाहुण्यांमळ
ु े.
धशक्षणाच्या भोवऱ्या मध्ये किी स्वतः पाहुणे म्हणून गेल्याचे
जास्त आठवत नाही. तदनंतर च्या आयष्ट्ु यात "टपकलेले"
पाहुणे येणे कमी झाले. घरातल्याच माणसांची पांगापांग
झाली. देशी धवदेशी रवानगी झाली. "Appointment book"
नस
ु ार भेटी गाठी ठरू लागल्या. सगळे पाहुणपण कसे
इधतहास जमा झाले.
पण असा तो क्षण उगवला ... अचानक वादळ सरुु झाले. Santa Ana वारे जोराने वाहू लागले . आवाजाने हृदय िडिडू लागले. सु सु सु ..
असे अनेक आवाज. रात्री अखेर धवजेने बधहष्ट्कार घातला. मेणबत्तीच्या प्रकाशात मी नवऱ्याची वाट बघू लागले. त्या रात्री बारा नंतर प्रचंड
वादळातून नवरा कसा तरी घरी आला. सकाळी उठून बघते तर काय वीज अजून गायबच. वाटले की एक दोन तासात येईल. कुठले काय.
बाहेर फे रफटका टाकला तर वातावरण फारच गंभीर. फक्त मोबाईल चालू होता. इकडे धतकडे बोलणे झाले, पररधस्थतीचा अंदाज आला.
अख्खा धदवस-रात्र धवजेधशवाय गेले. खेडेगावाची आठवण आली. धतसरा धदवस उजाडला सूयाथ च्या प्रकाशाने. परंतु वीज अजून नाहीच. मी
त्यात आजारी पडलेले. घर अधतशय थंड झालेले. काही सचु ेना. शेवटी मैधत्रणी कडे जायचा धवचार के ला. क्षणभर झटका आल्यासारखे
झाले. खरच? राहायला जायचे धतच्याकडे? कुणाला त्रास द्यायचा? खरच का आपण इतके अस्वस्थ आहोत की दस
ु ऱ्याकडे राहायला
जायचे? जवळ जवळ २-३ तास धवचार. एकटीनेच मनात. असे वाटले आज मी प्रथमच पाहुणी होणार आहे. कसे धवधचत्र वाटत होते. पण मग
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धहम्मत के ली आधण लावला फोन ... धतकडून खूपच छान धदलाशाचा
आवाज ऐकला आधण थोडे हुश्य वाटले. घरातील थंडी वाढतच होती.
शेवटी पटकन स्वयंपाक करून मैधत्रणी साठी पण जेवण घेऊन
"कपड् यांची धपशवी" घेऊन थडकलो. आपल्या मळ
ु े कोणास त्रास न
होण्याची दक्षता घेण्याचा धनष्ट्फळ प्रयत्न. तेव्हा लक्षात आले की पाहुणे
आपल्या आयष्ट्ु यातील एका भाग करून घेणारे प्रेमळ लोक आहेत
आजूबाजूला. मैधत्रणीची ७-८ वषां ची छकुली आमचे प्रेमाने स्वागत
करत होती. मद्दु ाम माझ्यासाठी खास bedroom सजवत होती.

shower कॅ प पासून ते अंथरूण पांघरूण पयंत सगळी व्यवस्था चेक
करत होती. रात्री प्यायला पाणी, हीटर चे सेधटंग, एक रात्र भर
चालणारा धमण धमणता धदवा वगैरे वगैरे ... एक रात्र म्हणता म्हणता ३
रात्री पाहुणे बनायला धमळाले..
परंतु धमळालेला तो आिाराचा ओलावा जन्मासाठी धशकवून गेला - "
अधतथी देवो भव "
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प्रधतधबबं
धवद्यल्ु लता महाबळ

आठवणीतला पधहला आरसा, आजीचा.
माजघरातल्या एका धभंतीच्या कपाटात
धतची कंु कवाची पेटी. रोज सकाळी आंघोळ
करुन ती पेटी उघडून त्यातील कंु कू
धभंतीवरच्या एका मोठ् या खंटु ीला
लटकधवलेल्या त्या आरशात पाहून
लावायची. त्या आरशाची चौकट अगदी जाडजूड, जन्ु या लाकडाची.
आिी धकती धपढ् यांनी तो आरसा वापरला असेल कोण जाणे. वापरुन
वापरुन त्या लाकडाचा मूळचा रंग कोणता हे ओळखू न येण्याइतका
बदलला होता. त्या आरशात पाहायला तशी माझी उंची कमी पडायची
आधण उड् या मारुन मी दमायचे. किीतरी मोठ् या भावंडांना हट्ट के ला
तर ते उंच िरुन काही सेकंद त्या आरशात पाहू द्यायचे. त्या ६ बाय ७
इंचाच्या, बाजूबाजूने पारा उडालेल्या आरशात उंच उडी मारुन त्या
वयात आपलं प्रधतधबंब पाहण्यामागची नक्की इंन्स्टीक्ट काय होती याचं
मला अजूनही कुतहु ल आहे.
माझ्या आठवणीतल्या दस
ु ऱ्या आरशाला मात्र व्यवधस्थत स्पेस धमळाली
होती. काळ्या धशसवी लाकडाचा साडेतीन-चार फूट उंचीचा ड्रेसर आधण
त्यावरचा तो आरसा. अथाथ त आरसा खूप
मोठा नाहीच. पण त्याच्यासमोर एक तेलाची बाटली आधण एक
पावडरचा डबा, एवढीच काय ती प्रसािनं. बाकी जागा सईु -दोरा, कात्री,
सेफ्टीधपन्स, अशा नेहमीच्या उपयोगाच्या वस्तूंनी व्यापलेली. ह्या
आरशाने मात्र आजीच्या आरशा एवढे टक्के टोणपे खाल्ले नव्हते,
त्यामळ
ु े सणासदु ीला तयार झाल्यावर धतथल्याच एका खचु ीवर चढून
आपल्या दाधगन्यांचं, कपड् याचं त्या आरशात प्रधतधबंब बधघतल्याचं
आठवतं.
काही वषाथ तच घरात गोदरेज कपाट आलं. त्याच्या डावीकडच्या दारावर
असलेल्या तीन-चार फूट उंचीच्या आरशाचे आकषथ ण घरातल्या
लहानथोरांना धकतीतरी वषे परु ले. आई-बधहणींनी साड् या नेसल्या की
त्या आरशात पाहूनच धनऱ्या / पदर धठकठाक करणे, नक
ु त्याच

कॉलेजमध्ये जाऊ लागलेल्या भावाने
जातायेता आपला भांग नीट करणे,
चेहऱ्यावरच्या मरुु मांचे धनरीक्षण, आईला
अचानक धदसलेला पांढरा के स, बधहणीच्या
के सांची लांब वेणी नक्की कुठपयंत येतेय हे
पाहण्याचा धतचा सोस, बाळाचा िरुन उभं
राहून स्वत:चा चेहरा धदसताच तोंडभरुन
हसणं, दोन्ही वेण्या सारख्या उंचीवर बांिल्या गेल्या आहेत ना हे रोज
सकाळी शाळे त जायच्या आिी त्या आरशातच तपासल्या जायचं. हा
आरसा कुटुंबातल्या प्रत्येकाच्या वाढीचा मूक साक्षीदार होता. प्रत्येकानं
त्याच्याशी किीतरी मनीचे गज
ु सांधगतले होते, अनभु वले होते.
नंतरचा आरसा आला तो मात्र अगदी स्वत:चा आब राखून/रुबाब
दाखवत. ड्रेधसंग टेबल! एकच नाही तर एक मोठा आधण दोन छोटे
आरसे, त्या समोर प्रसािनांची ही भली मोठी रांग. कं गव्यांचेच चार/पाच
प्रकार. ड्रेधसंग टेबलवर टाकायला म्हणून कोस्टर सारखाच एक मोठा
ओव्हल आकाराचा आधण दोन छोट् या गोल आकाराचे, कापडाचे
शोधभवंत तक
ु डे असतात, आधण त्यांना डचेस सेट म्हणतात अशी
ज्ञानात भर पडली. मग िॉसस्टीच/ िोशा यांचे हे डचेस सेट तयार
करणे, प्रेझेंट देणे हे उद्योग काही काळ चालले. आता ड्रेधसंग टेबलच्या
आरशासमोर बसून के शरचना करणे हे पररचीत दृष्ट्य झाले.
कुणीतरी खूप नाजूक सदंु र धपतळी कलाकुसरीची मधहरप असलेला एक
आरसा भेट म्हणून धदला, तो समोरच्या बैठकीच्या खोलीत लावायचा
नाही हे धनक्षून सांगण्यात आले. आयष्ट्ु यातलं आरशाचं स्थान तसं अजून
मयाथ धदतच होतं. काळाची चि धफरतच होती, आजूबाजूला होणाऱ्या
बदलांच्या िमु ाऱ्यात.
बेडरुममध्ये क्लॉजेट ला धभंतीच्याच आकारांचे आरसे, बाथरुम मध्ये
सध्ु दा एका धभंतीचा अिाथ भाग आरशांनी व्यापलेला. प्रधतधबंब नीट/ स्पष्ट
धदसावे म्हणून हायपॉवर बल्ब ही लावलेत. खरंच, आताशा प्रधतधबंब
अगदी स्पष्ट धदसायला लागली आहेत पण त्यात स्वत:ला पाहण्याची
दृष्टी?
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बदल
सज
ं ीव कुवाडेकर
vaIsa ek vaYaa-naMtar mauMba[-cyaa ivamaanataLavar {tarÊao AaiNa
samaaor cakcakIta ÊaVa baGauna xxXaNaBar rstaa caukÊao kI kaya
Asao vaaTUna gaoÊo. sava-~a maaba-Êcyaa ÊaVa, ÊKaÊKaIta
idvyaMamaQyao cakak NaarI Duty Free Shops, nauk taoca paa^ÊISa
koÊoÊo AVyaavata Escalators baGaUna mana qaaoDosao ivaYaNNa
JaaÊo. maI AaÊao maaJyaa AazvaNaItaIÊ 20 vaYaa-MpaUvaaI-caI mauMba[pahayaÊa. mhNajao vaIsa vaYaaM-naMtar Aa[-Êa BaoTNyaasa yaavao AaiNa
Acaanak Jeans, T-shirt AaiNa baa^bakT maQalyaa baa[-nao "Hi
Sweetie" mhNata pauZo yaavao tasaca kaihsao JaaÊo. yaa kosaaMcyaa
style Êa baa^bakT ka mhNataata yaacao AjaunahI maÊa kaoDo Aaho.
Aamacao marazIcao kaoMDo gaur]jaI mhNata "baapaasaarKao kosa mhNaUna
tyaaÊa baapakT naava paDÊo. AaiNa [-Mga`jaaMnaI tyaacao baa^bakT koÊo."
Aamacyaa back yard maQyao Bob Cat naavaacao maaMjar yaayacao.
tyaavar]nahI AsaoÊ.
var]na KaaÊI {tarÊao AaiNa Immigration
Counter baGaUna AaNaKaI ek Qa@ka imaLaÊa. paNa Counter
cyaa paiÊkDcyaa maaNasaacyaa Dao@yaavar]na AaoGaLNaaro taoÊ
AaiNa kpaaLavarcaI AazI baGaUna qaaoDo hayasao vaaTÊo. AjaUnahI
maaJyaa AazvaNaItalyaa kahI KauNaa Aahota tar. maI tyaa
maaNasaakDo baGaUna hsaUna mhTÊo "How are you, Sir?", tar
tyaanao maaJyaakDo saMpaUNa- duÊ-Xa kr]na maaJyaa passport var 3
Capao maarÊo AaiNa maÊa Exit kDo baaoT daKavaÊo. "AajakaÊ
Baartaata Êaok kamaacyaavaoLI vaayafL baDbaD krIta naahIta"
ASaI samajauta kr]na Gao{na maI pauZo sarkÊao. taovaZyaata maagauna
taMbaaKaUcaI ipaMk Taklyaacaa Aavaaja AaÊa AaiNa yaa maaOnava`taacaa
{ÊgaDa JaaÊa.
Escalator

dusa%yaa idvaSaI sakaLIca {}zUna maaJyaa ÊMgaaoTIyaar ima~aakDoo
- gaaOtamakDo jaaNyaasa inaGaaÊao. baa^bakT saarKaoca ÊMgaaoTIyaar
yaacyaa vyautpattaI ba_ÊhI maÊa kaoDo Aaho. mauÊo jaSaI Aapalyaa
ijavaScakMzSca ima~aaÊa ÊMgaaoTIyaar mhNataata taSyaa mauÊI
Aapalyaa maOi~aNaIMnaa kaya mhNata AsataIÊ? rstyaata {]Mca
[-maartaI AaiNa Shopping Centers paahuna paunha paunha maI

na@kI mauMba[-taca AaÊao kI ha^Mgaka^MgaÊa ASaI fsagata haota haotaI.
rstyaavar jagaaojaagaI "saduBaa{] ramarava paaTIÊ yaaMnaa
vaaZidvasaacyaa SauBaocCa" Asao baaoD- baGaUna mauMba[- Amaoirkocyaa
kovaZI pauZo gaoÊI Aaho yaacaI jaaNaIva haota haotaI. Amaoirkota maI
jaMbaao kaD-sa\ paaihÊI haotaI paNa evaZI maaozI kaD-sa\ pa`qamaca
pahata haotaao.
gaaOtamacyaa mauÊanao

baMDyaanao dar {GaDtaaca "Hi Uncle.
How are you doing today?" mhNaUna AaNaKaI ek Qa@ka
idÊa.
-

"Aro baMDyaa, Amairkota evaZI vaYao- raihlyaanao maaJaI [Mga`jaIcaI
savaya jara maaoDÊI Aaho. AapaNa jara marazItaca baaoÊuyaa ka?"
"MMmaÊa

uncle,

baMDyaa mhNaU naka. baMTI mhNaa"

"Aro paNa ÊhaNapaNaI tauRJao baabaa tauÊa baMDyaaca mhNaayacao"
"maÊa naahI AavaDta AsaÊI pauNaorI naavao baMDyaa, baaLyaa, baapau.
paMjaabaI ÊaokaMta kSaI Cana naavao Asataata baMTI, baa^baI, ijamaI"
"bar Aaho baabaa. SaaLa kSaI caaÊÊI Aaho?"
"SaaLa masta! Aataaca maI caacaa kr]na AaÊao."
"kaya kr]na AaÊao?"
"caacaa...caacaa naavaacaa dance taumacyaa Amaoirkota naahI?"
"Aro mhNajao caacaacaa mhNaayaca Aaho ka tauÊa?"
"caacaacaa jaUnaa JaaÊa. caacaacaa maQaÊI SaovaTcaI step kaZÊInaa
kI haotaao taao caacaa", Asao mhNaUna baMTInao maaJyaa &aanaata Bar
GaataÊI.
maI saud\Qaa maga maaJao vaca-sva daiKavaNyaasaazI ivacaarÊo "kaya ro ho
dance? AapaÊo paUvaI-cao BartanaaTyama\, kqqak ho naahI ka
iSakvata? Aapalyaa BaartaIya saMskRtaImaQaÊo dance saaoDUna
kSaaÊa paaihjao tao caacaa AaiNa caacaacaa?"
" uncle, AapaÊo kaoLI dance iSakvataata kI AamhaÊa.

23

AajakaÊ taumacyaa Amaoirkota Aaobaamaa paNa iSaktaao kaoLI dance.
f@ta itaqao tyaaÊa spiderman dance mhNataata."

"Aaho naa! paNa AMkÊ, AajakaÊ Aamacyaa iSaXaNaacaa sagaLa Bar
pa`^@TIkÊ var AsalyaamauLo, iSavaajaInao 400 vaYaa-paUvaI- kaya koÊo
" uncle, taumhI Amaoirkocyaa gaavaata rhataa ka hao?", Asao mhNauna baMTInao tyaapaoXaa AamhaÊa Aataa taur}Mgaata jaaNyaacaI vaoL AaÊIca tar taoqaUna
paÊayana ksao kravao, baajaUcyaa galÊItalyaa JyaMpyaaÊa ganaImaI kavyaanao
maÊa Saa^kca idÊa. Dance maQaÊo AapaÊo &aana AgadIca taaokDo
ekTa pakDUna ksao caaopaavao, AapaÊo jaasaUsa Saojaarcyaa Garata saaoDUna
AsalyaamauLo maI [itahasaakDo maaocaa- vaLivaÊa.
tyaaMcyaa baatamyaa kSyaa iMmaLvaavyaa, Asao {payaaogaI iSaXaNa dotaata
"kaya ro baMTI [itahasa iSakivataata kI naahI tauÊa?"
AamhaÊa."
"[itahasa tar maaJyaa AavaDIcaa ivaYaya. ho baGaa Aamacao [itahasaacao ho sagaLo eokUna maÊa ÊXaata AaÊo kI ha badÊ pacavaNao maÊa kzINa
paustak".
Aaho.
paustakacao paihÊo paana {]GaDÊo. Aamacyaa [itahasaacyaa paustakacaI
"AMkÊ, taumhaÊa Aamacyaa gaiNataaba_Ê maaihtaI paaihjao?"
AazvaNa JaaÊI. paihlyaa paanaavar "Baarta maaJaa doSa Aaho. saaro
BaartaIya maaJao baaMQava Aahota." Asao sauivacaar AaiNa KaaÊI gaaMQaIMjaIMcaa ho eoktaaca maI taaDkna {zÊao AaiNa "gaiNataaba_Ê eokayaÊa {Va
yao[-na", Asao mhNata ivamaanataLacaa rstaa pakDÊa.
daMDIyaa~aa krtaanaacaa faoTao Asao. paNa baMTIcyaa [itahasaacyaa
paustakacyaa paihlyaa paanaavar "yao maora India. I love my India" Asao 20 vaYaa-MpaUvaI- maayadoSa saaoDlyaacaa evaZa badÊa ha badÊ Gao[-Ê Asao
vaa@ya AaiNa KaaÊI ca@k "Ea`Iyauta AmairSa paurI, sana 1995" ASaI
svapnaatasauÜd\Qaa vaaTÊo navhtao.
TIpa. AaiNa sagaLyaata khr mhNajao KaaÊI SaT- kaZÊolyaa saÊmaana
Kaanacaa faoTao.
"Aro Aro. kaya ho. kuzo gaaMQaIjaI AaiNa kuzo saÊmaana Kaana".
"Uncle, saÊmaana KaanacaI baa^DI baiGataÊI? taI baGaUna sava- ivaVaqyaa-Mnaa
vyaayaama krNyaacaI sfutaI- yaotao. gaaMQaIMjaIcyaa baa^DIkDo baGauna vagaa-talyaa
mauÊI sauQQaa ifdIifdI hsataata."
"Aro paNa gaaMQaIMjaIMcyaa cair~aavar}na iktaI gaaoYTI iSakNyaasaarKyaa
Aahota, svaavaÊMbana, AihMsaa, satyavacana".
"maaihtaI Aaho Uncle, AamhaÊa SaaLota gaaMQaIgaIrIcaa @Êasa Aaho."
maaJao baaoÊNao maQyaoca taaoDUna baMTI mhNaaÊa.
" gaaMQaIgaIrIcaa @Êasa? yaata kaya iSakvataata?"
"mhNajao raoja AamhI vagaa-cyaa darataIÊ qaMukI saaf krtaao."
"paNa raoja taumacyaa vagaa-cyaa darata kaoNa qaMuktaao?"
"AamhIca AaÊTUna paaÊTUna qauMktaao AaiNa AamhIca maga tao saaf krtaao."
"vaa! AaNaKaI kaya iSakvataata gaaMiQagaIrIcyaa @ÊasamaQyao?"
"jaadUcaI JaMpaI kSaI VayacaI ho paNa iSakvataata."
"sagaLyaaMnaI AokmaokaMnaa JaMpaI VayacaI?"
"sagaLyaaMnaI naahI kahI. f@ta mauÊaMnaI mauÊIMnaa VayacaI. yaaÊaca
gaaMQaIjaIMnaI ba`mhcayaa-cao pa`yaaoga Asao naava idÊo haotao, Asao Aamacao BaaosaÊo
sar mhNataata."
"barM, gaaMQaIjaIMcao saaoDUna do. marazI maaNasaacao dOvata C~apaita iSavaajaI
maharaja yaaMcyaaba_Ê taumhaÊa kahI iSakvaÊo Aaho kI naahI?"
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िालेय हृद्गत
माततृ ल्ु य शाळा मज लाभली जीवनी
कायथ अतल
ु कररते ती, ध्येय उच्च ठेवूनी

अजनु ी स्फूती देई ती, सख
ु ानंदी जगता
भावना उचमबलती, गीत धतचे गाता

भासे मज सरस्वती, का जणू अंधबका
ज्ञान देवी असनु ी, झाली मागथ दधशथ का

स्मरताची ऋण ते आता, मन मजला धवचारी
धफटती ऋण कै से माते, तूची मन धनवारी

न्हाउनी ज्ञानगंगी, रमलो रम्य धकनारी
िीडा अंगणी मोदे पडलो, घडलो त्या मंधदरी

राहो सदैव द्याया, सधु वद्या ती सज
ु ना
झळकत कीती दाही धदशा हीच प्रभू प्राथथ ना

शतक अध्याथ हुनी सरले, घेता धतचा आधशष
स्वप्नी धदसे परदेशी, ती माझी वागीश

— सभु ाष प्रिान

पन्ु हा पन्ु हा प्रेमात पडावसं वाटतं
तझ्ु या सारखं धजव्हाळ्याचं कुणीतरी जवळ असावंस वाटतं
पन्ु हा पन्ु हा प्रेमात पडावंस वाटतं
वयाच्या चाकोरीतून, जगाच्या मयाथ दते ून बाहेर पडावंस वाटतं
पन्ु हा पन्ु हा प्रेमात पडावंस वाटतं

Best Compliments

तझ्ु या सौंदयाथ च्या सगु ंिात दरवळत रहावंस वाटतं
पन्ु हा पन्ु हा प्रेमात पडावंस वाटतं
किी किी वाऱ्याच्या संगतीत, समिु ाच्या लहरीत भटकावंस वाटतं
पन्ु हा पन्ु हा प्रेमात पडावसं वाटतं
ह्रदयाच्या गाभाऱ्यात तझ
ु ं मधु तथ रूप सौंदयथ कोरून ठेवावंस वाटतं
पन्ु हा पन्ु हा प्रेमात पडावसं वाटतं
रधक्षत कांबळे

25

हा खेळ सावल्ाचां ा
स्वप्ना कुलकर्णी – अय््र

“अगं सिु ाताई, आईस्िीमच काय, धडनरलाही नेतो वाटल्यास. आज
सकाळीच त्या मदन तांबावालाकडून नेहमीपेक्षा धतप्पट फी वसूल के ली
आहे.”

काही बोलत नाहीत धतला. पण एवढ् यात खूप सट्टु ् या झाल्याचं नस
ु तं
कारण धवचारलं त्यांनी म्हणून त्याचं कामच सोडून धदलं धतने. आजींना
गरज आहे म्हणून ती धपळतेच आहे न त्यांना? मग ती कशी धबचारी आधण
मी कशी धहटलर?”

“ काय हे धगरीश, शोभतं का असं वागणं? त्या माणसाला तझ
ु ी गरज आहे
म्हणून काय असे पैसे उकळायचे त्याच्याकडून? म्हणूनच तम्ु ही
“थोडक्यात काय सिु ाताई, आपण सगळे च गरजू. आपणच धपळणारे आधण
सायकॉलॉजीस्ट लोक बदनाम झाला आहात.”
धपळले जाणारे.”
“त्याला काही पैशाचा तोटा नाही. इतर गरजू लोकांना धपळूनच एवढा पैसा “खरंय बाबा तझ
ु ं. मला तर हल्ली एवढा कं टाळा आलाय ना या सांसाररक
कमावलाय त्याने. अश्याच वागण्याचा मनस्ताप होतो म्हणून तर
चिाचा धक कुठेतरी पळून जावसं वाटतं किीतरी.”
माझ्याकडे थेरपीला येतो. मग मी घेतली थोडी जास्त फी तर काय
धबघडलं?”
“अगं सिु ाताई मग आठ धदवस जाऊन ये एकटीच कुठेतरी. हल्ली बऱ्याच
कं पन्या फक्त बायकांच्या टूसथ काढतात.”
“त्या मदन तांबावालाचा काय एवढा पळ
का
आलाय
ताई
त
ल
ा?
आज
ु
ु
सकाळी वेश्या पनु वथ सनाचं काम होतं संस्थेकडे. त्यांच्या वस्तीत बोलत “संध्या तल
ु ा नाही कळायचं. तू काय लग्न वगैरे न करता या समाजसेवेच्या
होते मी एकीशी. सिु ाताई, तझ
खळ
ु ा तो तांबावाला गेला होता काल
ु ामागे असतेस. माझी मल
ु ं आहेत, नवरा आहे, त्यांना माझी गरज
धतच्याकडे. घरी बायका मल
ु ं असताना असं वागणं त्याला शोभतं का? त्या असते. मला तझ्ु यासारखं उठलं की धनघालं असं जमत नाही.”
धबचारीला पैश्याची गरज आहे म्हणून तो धपळतोच आहे की धतला. धगरीश
दादा पढु च्या वेळेस चौपट फी घे त्याच्याकडून.”
“हे बघ सिु ाताई, लगेच माझ्या लग्नाच्या मदु द्य
् ावर येण्याचं काही कारण
नाही. तल
ु ा तझ्ु या घरच्या जबाबदाऱ्या असतात तश्या मला सामाधजक
“संध्या, तू या असल्या भलत्या धठकाणी कामं कारणं बंद कर बाई.
जबाबदाऱ्या असतात. तझ्ु या घरातल्या चार लोकांना तझ
ु ी गरज असते
सोशलवकथ वगैरे ठीक आहे पण असल्या वस्त्यांमध्ये जायलाच हवं का?” आधण चाळीस गरजू लोकांना, माझी.”
“या जगाची रीत फारच न्यारी आहे ग सिु ाताई. तो तांबावाला आधण ती
गरीब वेश्या एकाच कायथ भागात सहभागी होते. दोघांनी एकमेकांची गरज
परु वली. पण ती समाजाला एवढी वज्यथ आहे धक मी धतच्या वस्तीत गेलेलं
तम्ु हाला पटत नाही. पण त्या तांबावालाला मात्र यशस्वी उद्योजक म्हणून
तम्ु ही डोक्यावर घेता. अगदी गणेशोत्सवाला प्रमख
ु पाहुणा म्हणूनही
बोलावता. दोघांच्या आपापल्या गरजा होत्या, पण दोघांकडे बघण्याचा
समाजाचा दृष्टीकोन एवढा वेगळा असावा?”

“बापरे, तम्ु ही दोघी आता हमरीतमु रीवर उतरायचंच बाकी राधहलंय. मला
वाटतं प्रत्येकाला जगण्यासाठी एखाद्या कारणाची गरज असते. खरं तर
तमु च्या घरच्यांचं धकं वा समाजाचं तमु च्यावाचून काहीच अडत नाही. तम्ु ही
नसलात तर सवयीने थोडी गैरसोय होईल त्यांची पण अडणार मात्र नाही.
आपली कोणालातरी गरज आहे असं वाटत रहाण्याची आपली गरज
भागवायला आपण स्वतःभोवती सांसाररक धकं वा सामाधजक गरजांचे कोश
धवणत बसतो.”

“तल
ु ा सांगते धगरीश, या संध्याला काही बोलण्याची सोयच नसते. जरा
काही म्हटलं की लेक्चर द्यायला बाईसाहेब तयार. परवा मला म्हणे, मी
कामवाल्या बाईला िारेवर िरते. आधण जशी धतला पैश्याची गरज आहे,
तशीच मलाही धतची गरज आहे, इत्यादी. त्या पधहल्या मजल्यावरच्या वदे
आजी वरचे वर आजारी असतात, आजोबा तर कायमचे अंथरुणाला
धखळलेले. तरी त्या धबचाऱ्या आमच्या बाईचे सगळे चोचले परु वतात. किी

“म्हणजे धगरीश दादा तझ
ु ं असं म्हणणं आहे की मी माझ्या गरजेसाठी
समाजसेवा करते?”
“हे बघ संध्या, मी काहीच म्हणत नाही आहे, मी के वळ तकथ मांडतोय.”
“संध्या, असं तकाथ चं धपल्लू सोडायचं अन् बाजूला व्हायचं ही धगरीशची
सवयच आहे. मग असे तकथच मांडणार आहात की काही ठोस अनमु ान पण
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काढलयंत, डॉक्टर धगरीश बवे?”

चांगलाच चढलाय व सध्या इथलं तापमान कमी करण्याची धनतांत गरज
आहे. तेव्हा तू म्हणत होतीस तसं आईस्िीम खायला जायचं का
“नाही, ठोस अनमु ान असं काहीच नाही. माझ्यामते गरजेबद्दल ठोस असं सिु ाताई? संध्या तल
ु ाही घेऊन देतो वाटल्यास मी आईस्िीम.”
काहीच नसतं. लाईट स्कल्पचसथ च्या कश्या धववीि वेळेला वेगळ्या
**** सदर लेखन म्हणजे, एक लेखन प्रयोग आहे ज्याला कदाधचत 'संभाषण' असे नाव
सावल्या पडतात न तसच काहीसं गरजांचं आहे. तम्ु ही कोणत्या
ता येईल. कोणताही लेख धकं वा कथा आपल्याला स्थळ, काळ व सभोवताल कसा आहे
धस्थतीत, कोणत्या भूधमके तून अन् कोणत्या दृष्टीकोनातून बघताय त्या देयाची
माधहती परु धवतात. पण या लेखन प्रयोगात, हे संभाषण कुठे चालले आहे, पात्र कशी
प्रमाणे तमु च्या समोरचं धचत्र बदलतं. एकं दरीत गरजा म्हणजे के वळ
धदसतात हे वाचकांच्या कल्पना शक्तीवर सोडण्यात आले आहे. एखाद्या बागेतल्या बाकावर
सावल्यांचा खेळ. असो. आपल्या गप्पांनी तमु च्या दोघींचाही पारा
धकं वा एखाद्या धभंती पलीकडून धकं वा एखाद्या कफे मध्ये कुठेही हे संभाषण होऊ शकते. ****

With best compliments from
Milind Panse, MD
Swati Panse, MD
Ketaki, Apoorva, Omkar
& Panse Family

Dr. Milind P. Panse, MD, FACS
Orthopedic, Joint Reconstruction & Trauma Surgery

1225 E Latham Ave, Suite A
Hemet, CA 92545
Phone : 951.652.8700

Dr. Swati M. Panse, MD
Ace Pediatrics

621 N State Street
San Jacinto, CA 92543
Phone : 951.652.6522
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भारतीय पंचांग आदि खगोलिास्त्र
संकलन – शरद दांडेकर
कुठलेही कायथ म्हटले की अजूनही आपण ज्योधतषाला चांगला ’महु ूतथ’
बघायला सांगतो व मगच कायाथ चा धदवस ठरधवतो. पंचांगातून जरी महु ूतथ
बधघतला जातो तरी पंचांग हे के वळ महु ूतथ काढायचे सािन नसून पंचांग
हा ’पथ्ृ वीवरील धवधशष्ट स्थानाचे आकाशस्थ गोलांशी तत्कालीन काय
नाते आहे’ याचा संधक्षप्त आराखडा आहे. या आराखड् यात धतथी ,वार,
नक्षत्र, योग, करण ह्या पाच ’अंगांचा’ समावेश आहे. या लेखात मात्र वार,
नक्षत्र, आधण धतथी यांचाच धवचार आपण करणार आहोत.
आठवड् याचे सात वार आपल्याला माधहत आहेत. सूयथ, चन्ि,
आधण सूयाथ भोवती धफरणारे ५ ग्रह यांची नावे वारांना धदलेली आहेत.
यापैकी सूयथ आधण चन्ि हे दोन्ही आपल्या जीवनाला अगदी जवळचे
आहेत. पथ्ृ वीवरील प्रत्येक अणरु णे वु र या दोन्हींचा प्रभाव आहे याचे
उदाहरण म्हणजे महासागरास येणारी भरती आधण ओहोटी. मात्र सात
वार आधण त्यांची ही संकल्पना किी व कोणी सरू
ु के ली हा एक
संशोिनाचा धवषय आहे.
पंचांगातील दस
ु री नोंद म्हणजे नक्षत्र. आकाशात जे असंख्य
तारे आपण बघतो ते आपल्या सूयथ मालेपासून अधतदूर असल्याने
तल
ु नात्मक िष्टु ीने (relatively) धस्थर आहेत. तारकांचे एकधत्रत
असणारे समूह आकाशात कालमानाप्रमाणे धनरधनराळ्या स्थानी
धदसतात. ह्या माधहतीचा उपयोग करून आकाशाचे २७ भाग के ले गेले व
प्रत्येक भागातील तारकासमूहाला धवधशष्ट नाव देऊन २७ नक्षत्रे तयार
झाली. पथ्ृ वीचा स्वत:भोवती भ्रमण करण्याचा आस हा समु ारे २३-१/२
अंशात कललेला आहे. त्यामळ
ु े पथ्ृ वीवरील हवामानात वेळोवेळी बदल
होत असतो. त्याचा पररणाम आपल्या रोजच्या जीवनावर, धवशेषकरून
शेतकऱ्याच्या जीवनावर अवश्य होतो. सूयथ उगवताना कुठल्या
नक्षत्राजवळ आहे हे पंचांगात नमूद के लेले असते. त्या माधहतीवरून
पथ्ृ वी धतच्या सूयाथ भोवतीच्या भ्रमणकक्षेत कुठे आहे हे समजू शकते
आधण त्यावरून हवामानाची पूवथ सूचना धमळू शकते. उदाहरणाथथ ज्येष्ठ
मधहन्यात, म्हणजे सािारण जूनच्या मध्यावर सूयथ मगृ नक्षत्रात धदसतो
आधण पावसाळा येतो. यातही काही बदल अवश्य होतात पण तो धवषय
आपण बाजूला ठेवणार आहोत.

नक्षत्रांप्रमाणे धतथीची नोंद पंचांगात असते. धतथी म्हणजे
चन्िाची ’कला’. अमावास्येला नाहीसा होणारा चन्ि पौधणथ मेला पूणथ
धदसतो. चन्िाच्या या कलांमळ
ु े महासागराला भरती आहोटी येते. या
कलांच्या मळ
ु े आपल्या पूवाथ जांनी चन्िमास अथवा मधहना व संवस्तर
(वषथ ) यांची आखणी के ली असावी (इंग्रजी मधहना आधण चन्िमास यात
फरक आहे). सूयाथ ला कला नाहीत म्हणजेच तो रोज सारखा धदसतो.
चन्ि मात्र त्याच्या कलांमळ
ु े रोज धनराळा धदसतो. चन्िमास म्हणजे
चन्िाच्या पथ्ृ वीभोवतीच्या एका प्रदधक्षणेचा काळ. चन्िाच्या पथ्ृ वीभोवती
बारा प्रदधक्षणा झाल्यावर एक संवस्तर (चन्िवषथ ) पूणथ होते. पथ्ृ वी
सूयाथ भोवती समु ारे ३६५ धदवसात एक प्रदधक्षणा पूणथ करते (ह्याल
सौरवषथ म्हणतात) तर चन्ि पथ्ृ वीभोवती समु ारे २९-१/२ धदवसात एक
प्रदधक्षणा पूणथ करतो. त्यामळ
ु े चन्िाच्या १२ प्रदधक्षणा झाल्या तरीही
पथ्ृ वीची एक प्रदधक्षणा पूणथ झालेली नसते. सौरवषथ व चन्िवषथ यांची
सांगड घालायचा उपाय म्हणजे ’अधिक मास’. २७ नक्षतत्रांचे ढोबळ
मानाने १२ भाग करून प्रत्येक भागास धवधशष्ट राशीचे नाव धदले. सूयथ
प्रत्येक राशीत एक मधहना याप्रमाणे धफरताना धदसतो. एका राशीतून सूयथ
पढु च्या राशीत जातो यास ’संिमण’ धकं वा संिान्त असे नाव आहे
(उदा. मकर संकान्तीला सूयथ िनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो) .
एका अमावास्येपासून पढु ील अमावास्ये पयंत प्रत्येक मधहन्यात अशी
संकान्त असते. परंतु समु ारे ३३ मधहन्यानंतरच्या मधहन्यात संिांत येत
नाही. त्या मधहन्याला (चन्िमासाला) अधिक मास म्हणतात. याप्रमाणे
समु ारे दर तीन वषाथ नी नैसधगथ क घटनांच्या अिाराने चन्िवषथ आधण
सौरवषथ यांची सांगड घातली जाते. खगोलशास्त्र आधण पंचांग यांचा असा
अगदी जवळचा संबंि आहे. म्हणून आता थोडासा खगोलशास्त्राचा
धवचार करूया.
आपण नवग्रहांची पूजा करतो. हे नऊ ग्रह म्हणजे ७ वारांची
नावे असलेले सात अधिक ’राहू’ आधण ’के तू’. राहू आधण के तू हे िष्ट्ु य ग्रह
नसून दोन काल्पधनक ’छे दधबन्दू’ आहेत, पथ्ृ वीच्या भ्रमणकक्षेची पातळी
(Orbital Plane) आधण चन्िाच्या भ्रमणकक्षेची पातळी, ह्या
एकमेकांशी संमातर नसून धवधशष्ट कोनात असल्यामळ
ु े तयार होणारे जे
छे द धबन्दू आहेत ते हे राहू (ascending node) आधण के तू
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आहे. सूयथ या धदवशी मकर राशीत प्रवेश करतो
आधण ही घटना दर ३६५ धदवसानी येते.
वास्तधवक मकर संिान्त ही सौरवषाथ ची सरु वात
मानायला हवी. पाधवचमात्य कालमापनात १
जानेवारी ही सौरवषाथ ची सरु वात नैसधगथ क घटनेशी
धनगडीत आहे का हा प्रवन धवचारात घेण्यासारखा
आहे.
वषाथ ची सरु वात, धनरधनराळे सण, व्रत
वैकल्याचा काळ, हवामान, ऋत,ु शेतीची कामे,
इत्यादीकांचा मेळ चन्िवषाथ च्या कालमापनात
उत्तम ररतीने के लेला आढळतो. पंचांगाचा उपयोग
ज्योधतषशात्राकररताही के ला जातो. पण म्हणून
पंचागाची उपयक्त
ु ता के वळ ज्योधतषशास्त्राकरीता आहे असा धनष्ट्कशथ
काढणे योग्य नव्हे. ’ज्योधतष’ हेही एक शास्त्र आहे. के वळ ज्योधतषावर
’अंिश्रद्धा’ ठेवून त्याप्रमाणे आपले जीवनकायथ ठरधवणे हे अयोग्य आहे
एव्हढेच नव्हे तर ते समाजाला घातक आहे. हा धवचार पंचागाचा अभ्यास
करताना सतत डोळ्यासमोर ठेवायला हवा.

(descending node). धशवाय चन्ि ज्या कक्षेतून भ्रमण करतो त्या
कक्षेच्या पातळीचा आस (axis) स्वत:भोवती एका धवधशष्ट वेगाने धफरत
आहे (Wobble of the axis). पथ्ृ वी आधण चन्ि यांच्या भ्रमण पातळ्या
संमांतर नसल्यामळ
ु े ग्रहण होते. मात्र चन्िाच्या भ्रमण पातळीचा जो आस
आहे तो स्वत:भोवती धफरत असल्यामळ
ु े ग्रहण वषाथ तून ठराधवक धदवशी
न होता त्याचा धदवस सतत बदलत असतो. पथ्ृ वी आधण चन्ि यांच्या
पंचांग खगोलशास्रावर आिारलेले असल्याने एक शास्त्र म्हणून
भ्रमण गतींचे हे गधणत मांडून ग्रहणांचा धदवस आधण वेळ पंचांगात नमूद
त्याचा अभ्यास करायला हवा. महाभारतातील घटनांत नक्षत्र स्थानांचा
के लेला आढळतो. राहू आधण के तू ही संकल्पना आपल्या शास्त्रज्ञांना
परु ातन कालापासून माधहत होती ही धवशेष अधभमानास्पद गोष्ट आहे. उल्लेख आढळतो. त्यावरून महाभारताचा काळ कसा ठरधवता येईल
याचे धववेचन लो.धटळकांनी ’गीतारहस्य’ या ग्रन्थात के लेले आहे. पंचाग
आपल्या खगोलशास्त्रातील कालमापनाची पद्धत ही नैसधगथ क हा खगोलशास्त्राचाच भाग आहे हे धसद्ध करण्यास हे उदाहरण परु स
े े
घटनांवर प्रस्थाधपत के लेली आहे. पौधणथ मेचा चन्ि ज्या पूणथ
आहे. या लेखात उल्लेखलेली माधहती धनणथ य सागर पंचांग, ’गीतारहस्य’,
नक्षत्राच्या जवळ असेल ते नाव त्या चन्िमासाला धदले जाते. कोजाधगरी खगोलशास्त्रासंबिं ी माधहती असलेली पस्ु तके , आधण ‘Google’
पौधणथ मेचा चन्ि अधववन नक्षत्राच्या जवळ असल्यामळ
ु े त्या मधहन्याचे
यासारख्या website वर उपलबि आहे. वाचकांनी त्याचा अवश्य लाभ
’अधववन’ हे नाव आहे . तसेच मकरसंिान्त ही एक नैसधगथ क घटना
घ्यावा.
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मनोगत

आज दिर जीने की तमन्ना है.....
मािवी गोवंडे
माझ्या आय पॉड मध्ये बंधदस्त, लता चा आवाज गात होता.. “आज धफर जीने की तमन्ना है, आज धफर मरने
का इरादा है....” माझं लताच्या असंख्य गाण्यां पैकी एक खूप आवडतं गाणं. लहान असताना पधहल्यांदा जेंव्हा
कें व्हा ऐकलं असेल तेंव्हा पासूनचं अगदी आवडलेलं गाणं.....
या गाण्याच्या अथाथ चा धवचार करताना थोडी गंमत वाटली, की लहान असताना, हे गाणं आवडण्याचं काय
कारण असावं? लहान असताना धहंदी कळत नव्हतं त्यामळ
ु े अथथ कळण्याचा प्रश्नच नव्हता. कदाधचत तेंव्हा
गाण्याची चाल, पडद्यावरची सदंु र वधहदा रहमान आधण अथाथ तच लता धददींचा अधतशय गोड आवाज एवढी
कारणं परु शे ी होती.
आजही हे गाण जरा काकण भर जास्तच आवडत....पडद्यावरची, मागचं सगळं झगु ारून देऊन नव्याने आयष्ट्ु य
जगण्याची इच्छा व्यक्त करणारी “ती” अधिकच भावते. दबलेली भावना झगु ारून मोकळ होण्याचं प्रधतक म्हणजे
धतनं फे कलेलं मडकं .
गाण्याच्या सरु वातीला धतला देव आनंद धवचारतो,” आज तल
ु ा झालय तरी काय? ऐन धवशीतल्या
मल
ु ी सारखी वागते आहेस?” वधहदा चे ते रूप, स्त्री प्रधतक असलेली “ती” तरूण वयातही भावली
होती आधण आजही ती अधिकच भावते. प्रत्येक धस्त्रच्या मनात कुठेतरी “ती” दडलेली
असते. जे जे करायच राहून गेलय ते करण्यासाठी, नव्याने जगण्याची इछ्छा असलेली
“ती”.....
आज धफर जीने की तमन्ना है, आज धफर मरने का इरादा है....... म्हणणारी “ती”.
याच ितीवरचं आपल्या माय बोलीतलं धत्रवेणी संगम असलेलं गाणं. उत्कृष्ट गीत, संगीत आधण आशाताई ंचा
सरु ख
े आवाज लाभलेलं गाणं, एकाच या जन्मी जणू धफरुनी नवी जन्मेन मी....
प्रधतकुल पररधस्थतीत हरवलेल्या स्वतःला शोिणारी “ती”.... हरवेन मी, हरपेन मी, तरीही मला लाभेन मी ... ही
आशा व्यक्त करणारी “ती”. धशधशरातनु ी उगवेन मी, धफरुनी नवी जन्मेन मी.... म्हणणारी “ती”.
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जागतात स्वप्नतारे
जागतात स्वप्नतारे
रातीला िदंु नभाशी
धमटलेल्या अलगद पापण्या
गधहवरतात तळाशी...

आळसावली स्वप्ने
िूसरतात जराशी...
उरतात दोन अश्रु ..
मी पस
ु लेले मगाशी...

किी सलते हळवे दःु ख
धदलासे मनाचे स्वताशी ...
आठवणीची अत्तरे मग
गंधित मैधफलीपाशी...

सावरतात वेदना..
सांजेला मेघतळाशी..
मक्त
ु ओंजळीतनु ी
अलवार शबद राशी...
-रधसका रामदासी

मिुमास
नभी तारकांचा जसा भास झाला
हाय तझ्ु या आठवांचा पदन्यास झाला..
झन्कार मोहरावे स्वप्नातल्या स्वरान्चे
सोहळा मीलनाचा असा खास झाला

सोहळा

पहाटे उशाला तझ
ु ी जाग आली
जरासा सगु न्िी एकांतश्वास झाला

धवझल्या सांजवाती धनजलंय जग सारं,
उमलली रात्र, धभरधभरते मन अजनु ही गडे,
करूया का साजरा सोहळा स्पशाथ चा ॥

पन्ु हा आरशाने पाधहले तल
ु ा
पन्ु हा मनाला जरा त्रास झाला
एके क चांदणीने पस
ु ली तझ
ु ी खशु ाली
एके क क्षणाचा मग मिमु ास झाला..
-रधसका रामदासी

संपला प्रहर रात्रीचा, अंगअंग धथजलेलं,
भावनांचा बहर बाकी अजनु ही गडे,
करूया का साजरा सोहळा प्रेमाचा ॥
पहाटेचा सगु ंि मंद मंद, मलमली तारुण्य तझ
ु ं फुललेलं
स्वप्नांची उमेद बाकी अजनु ही गडे,
करूया का साजरा सोहळा स्वप्नांचा ॥
स्पशाथ चा सोहळा क्षणभंगूर, प्रेमाचा सोहळा जीवनाचा
आशा, धवश्वास कायम अजनु ही गडे,
करुया का साजरा सोहळा आत्म्याच्या धमलनाचा ॥
रदक्षत कांबळे
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माझा जनु ा बूट बोलतो ..
श्रीमंत धमत्रां मध्ये आता मी सरु कुतलेला धदसतो
कुरुपतेचा धशण आला, अशी सगळ्यांची कुजबज
ु ऐकतो !
त्या सदंु र फळी वरच्या मंडळींची शान ही घालवतो
नव्या धपढी बरोबर मी एकटाच जनु ा रधहवाशी राहतो !
फक्त प्रेमापोटी मला मालक अजून ही इकडे बसवतो
माझ्या कडे पाहून तो त्याचे सगळे धदवस आठवतो !
आजच्या क्षणाला त्याचा भूतकाळ मीच जोडतो
अंिारलेल्या दधु नयेत वाढलेली आता झगमग पण बघतो !
एक छोट् याश्या चाम्भाराच्या घरी मी जन्मलो
त्याला भाकरी धमळून देण्यास स्वतःला धवकून बसलो !
सदु ाम्याच्या घरी मरु लीिराकडून भेट म्हणून गेलो
तसाच त्याच्या पाधकटात धचल्लर नाहीत हे ही समजून चक
ु लो !

सदु ाम्याची स्वारी बनून मग त्याची भाकरी शोिू लागलो
उन पावसाला नं जमु ानता त्याला परु पे ूर उपयोगी पडलो !
नधशबाच्या चाली धवरुद्ध त्याची झंज
ु पाहून रडलो
त्याच्या यश प्राप्तीत मी सख
ु ाचा धहस्सेदार पण बनलो !
हवेत उडू नये मालकाने म्हणून एक दोनदा चावलो
कुठून आलास तू .. ह्याची त्याला जाणीव देत राधहलो .. !
मोठ् या अधभमानाने त्याचा आिारस्तंभ वर सजलो
मनाच्या धतजोरीत ठेवला त्याने मी आनंदाश्रतु धभजलो !!
वेळेला न धवसरणाऱ्या मालका ची सवांना कथा सांगतो
फे के ल तम्ु हाला पण सजवेल मला ह्या नवख्यांना बजावतो !
कमथ मक्त
ु करून मला तो अजून ही प्रेमाने जोपासतो
प्राण जाईपयंत मी देवाकडे त्याची सख
ु शांती मागतो !!
-- अधमत नाईक
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माझी काश्मीरी तीथचयात्रा
आशीष महाबळ

काश्मीरात जायचे ठरले तेच
अचानक. भारतवारी ठरल्यावर नेहमीप्रमाणे
त्या दरम्यान धतथे काय होणार आहे याची
चाचपणी के ली. श्रीनगरात खगोलशास्त्रातील
माझ्या एका उपधवषयाशी संबंिीत वकथशॉप आहे
असे कळले. मग ऑगथ नायझरला ईमेल िाडून
धवचारले की माशी कुठे धशंकली - मला ररसोसथ
पसथ न म्हणून धनयक्त
ु करण्यापासून त्याला कोण
थांबवतं आहे? तर त्यावर त्याचे उत्तर आले की
मला असे वाटलेच कसे की त्या जबाबदारीतून
मला धनसटता येईल. मला जावेच लागणार होते.
पण्ु याहून धदल्लीमागे श्रीनगरात पोचलो,
धवद्याधपठाच्या गाडीने गेस्टहाऊसवर जाताजाताच माझ्यापासून मी घाबरु नये म्हणून
तोपयंत लपवण्यात आलेली बातमी सांगण्यात
आली. आज श्रीनगर बंद आहे. नाईलाजानेच
त्यांनी ती मला सांधगतली कारण मला आता
उघड् या डोळ्यांनी ते धदसतच होते. रस्त्यांवर
गदी मळ
ु ीच नव्हती असे नाही, फक्त दक
ु ाने बंद
होती. इतर लोकांच्या पोटावर पाय देण्यात काय
आनंद आहे कुणास ठाऊक. रस्ते आधण धतथले
लोक पाहून प्रथमदशथ नी मला नैधनतालचीच
आठवण झाली. कमी गदी असल्यामळ
ु े असेल.
नंतर भर शहरात धदल्लीचीच आठवण होते.
तीन सहकारी माझ्या दोन धदवस आिीच पोचले
होते. त्यांना व मला घेऊन आमचा होस्ट मंझूर
संध्याकाळी धनघाला. पधहला थांबा होता
जगप्रधसद्ध शालीमार - समु ारे अिाथ डझन मघु ल
गाडथ न्स पैकी एक. गेल्याच आठवड् यात झबु ीन
मेहताने इथेच अनेक उद्योजकांकरताच्या सभेत

धबथोफनला पाचारण के ले होते. आज मात्र हा
बगीचा धततका प्रसन्न वाटत नव्हता.
धवद्याधपठाप्रमाणेच इथे पण धचनारचे वद्ध
ृ , उंच
वक्षृ त्यांचे अधस्तत्व जाणवून देत होते. पण
बांिकामामळ
ु े झब्रवन डोंगरांमध्ये प्रसवणारे
अखंड झरे तूताथ स शालीमारला पाणी परु वत
नव्हते. या बगीचांमिून वाहणारे पाणी
नसल्यामळ
ु े अक्षरश: त्याचा कणाच नाहीसा
झाला होता. फुले होती पण पाण्याधवना स्थापत्य
अिरु ं होते.

हायकींग, आधण त्या जागेचं जे काही वैधशष्ट्य
असेल ते. मंधदरातील देवांशी काही देणेघेणे
नसले तरी मंदीरं आवडतात. तशा मस्ु लीमघन
काश्मीरात परु ातन मंधदरांचे अप्रपु असणारच.
पहलगामला लोक धतथल्या धनसगाथ शी एकरूप
व्हायला जातात. आम्हाला ते तर करायचे
होतेच, पण रस्त्यातील अनंतनाग जवळील
सूयथमंदीराचे दशथ नही घ्यायचे होते. ओररसातील
कोणाकथ आधण गज
ु रातेतील मोढेरा व्यधतरीक्त
भारतातील तीन महत्वाच्या सूयथमंधदरांपैकी हे
एक (िन्यवाद मंधजरी). असे थांबत-थांबत
मग एका माकडटोपीची आधण लोकरीच्या
हातमोज्यांची खरेदी झाली. धसझन संपत आला जाणार या बोलीवर धवद्याधपठातीलच एक गाडी
होता आधण पढु े लेहमध्ये धकती थंडीशी सामना धमळाली. अनंतनागच्याही आिी रस्त्यात
करावा लागेल याची कल्पना नसल्यानी थोडी अवंतीपूरला ओररसा पद्धतीचे नवव्या
जास्त तयारी करून ठवणे आवश्यक होते. मंझूर शतकातील एक धवष्ट्णमु ंदीर आहे. भव्य, पण
मग आम्हाला एका रॅडम
ं डोगरावर घेऊन गेला. बरीच पडझड झालेलं. शेजारी एक मशीद, बाहेर
लेहला जायचा मनसबु ा जाहीर के ल्याने वळणाचे तरु ळक दक
ु ानं. िड टुररस्टी नाही िड लोकल
रस्ते आम्हाला लागत तर नाही ना हे चाचपत. नाही. थोडीशी(च) माधहती असलेला
अथाथ त हे त्याने आम्हाला नंतर सांधगतले.
आधकथयॉलॉजीकल सवेचा शेजारी एक बोडथ
गेस्टहाऊसला जेवणाकरता वेळेवर पोचून
आहे. दोन-चार कामगार नवीन दगड लावण्याचे
दूसऱ्या धदवसाची तयारी के ली. वकथशॉपला एका काही काम करत होते. आम्हा चौघांव्यधतरीक्त
धदवसाचा अविी असल्यानी पहलगामला
एक बंगाली कुटुंब डोकावून गेलं. शेजारी एक
जाऊन यायचे ठरले होते.
हुदहुद भोवतालच्या धवश्वाशी देणघेणं नसल्यागत
आरामात बागडत होता. याची तर कोणतीच
नवीन धठकाणी जायचे म्हंटले की आसपास
काय आहे याची शोिाशोि करण्यात बराच वेळ भाऊबंदकी अख्या भारतात नसते.
जातो. मग जरा जास्तच गोष्टींचा शोि लागतो.
वेळ आिीच थोडा, त्यात मख्ु य काम काही तरी
(खरे) काम. ते सोडून चालत नाही. मग
ऑप्टीमायझेशन करायचे. पक्षीधनरीक्षण,
फोटोग्राफी, साईटधसई ंग, शक्य असल्यास

धतथून धनघून पोचलो एका मॉडनथ
सूयथमंधदरापाशी. काशीत जसे जन्ु याला महत्त्व न
देता लोक संतोषीमातेच्या मंधदरात गदी करतात
तसेच इथेही लोक नव्याच सूयथमंधदरात. जनु े कुठे
आहे धवचारले तर शेजारचे दस
ु रे दाखवले.
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[हुिहुि]

धतथली
मतु ी होती
दोन-चारशे वषथ जनु ी. इथे सातही घोड् यांची
डोकी साईडवेज जवळजवळ धदसत होती. पांडव
कुठे आहे असे धवचारायला हवे हे मला आठवले.
[स्थानीक लोकांनी मातंडचा अपभ्रंश मटन असा
के ला आहे]. मग सािारण ३ धकमी दूर
असलेल्या एका जागेबद्दल आम्हाला सांगण्यात
आले. धतथे पोचताच ते परु ातन असल्याची
जाणीव होते. याचीही पडझड झालेली. या
परीसरात अनेक मोठे भक
ु ं प झाल्याच्या नोंदी
आहेत. १५०० सालानंतर धनदान १६
भक
ु ं पांच्या नोंदी आढळतात. पडलेले, धवखूरलेले
दगड हे भक
ु ं पामळ
ु े पसरतील तसे आहेत.

सवोत्तम. आम्ही धतथे थोडे धफरलो आधण अरू
व्हॅली कडे गेलो. धदवसभर इथेच यायला हवे
होते. पक्षयांचे अभयारण्य आहे हे. अथाथ त
धदवसभर येऊन तेवढा वेळ धतथल्या डोंगरांवर
धफरता आले असते असे नाही.
आम्ही पण्ु याच्या सतराशे फुटांवरुन,
श्रीनगरच्या ५२००, आधण धतथुन पहलगामच्या
८००० फुटांच्या उंचीवर दीड धदवसात आलो
होतो. ऑधक्सजन धवरळतेला अॅकलेमेटाईझ
होईपयंत दोन-चार फूट चढतांनाही फे -फे उडु
सूयाथ ची मतु ी धदसत नाही. एक छोटी
शकते. अॅक्लेमटायझेशनच्या दरम्यान शरीरात
पधिमाधभमख
नव्या कॅ धपलरीज फुटत असतात आधण ते
ु मतु ी सूयाथ ची म्हणून आम्हाला
दाखवण्यात आली. कोणाकथच्या सूयाथ च्या पायात व्हायला वेळ लागणारच. चढतांना एका धदवसात
गमबटु ् स आहेत. थोड् याफार फरकाने अनेक
सािारण ५००० फुटांपेक्षा जास्त चढु नये
परु ाणांनस
ु ार सूयाथ चे तेज कमी करून धवश्वकम्याथ ने (गाडीनेही). नस
ु ते थोडावेळ चढायला हरकत
त्यापासून सदु शथ न चिादी अस्त्रे बनवली.
नसते पण इतक्या फरकाच्या उंचीवर झोपणार
पायाच्या भागातील तेज मात्र कमी के ले नाही. असाल तर नक्कीच जास्त काळजी घ्यावी
त्यामळ
लागते. उदा. ११२०० फुटी लेहला
ु े आपल्याला त्याच्या पायांकडे पाहणे
अशक्य असते. अवंतीपरु ला आधण इथे पण
समिु धकनाऱ्यावर वसलेल्या मंबु ईवरून गेलात
गाईड म्हणून सरदारजी होते. न्यरु ल म्हणून की तर २-३ धदवस काही न करता पूणथ आराम
के वळ योगायोग?
करावा लागतो. तसे करुनही डोके दख
ु ु शकते,
ऑधक्सजनची कमतरता भासु शकते, अॅक्यटु
पहलगामला ड्रायव्हरच्या दृष्टीने बेताब व्हॅली
माऊंटन धसकनेस ही एक धसरीयस गोष्ट आहे.

[मार्तंड येथील सूयम
य ंदिर]
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काही धदवसांचे अॅक्लेमेटायझेशन झाले तर मात्र बहुतांशांना काही त्रास होत नाही.
पहलगामहुन परततांना सफरचंदाच्या एका बागेत डोकावलो. धसझन संपत आला होता, झाडं लगडलेली होती, अनेक सफरचंद जधमनीवर पडली
होती. ती फळं उचलायला बागवानाला मजरु ांना पैसे द्यावे लागतात. त्यामळ
ु े तम्ु ही पडलेल्यांपैकी काही चपु चाप फुकटात उचललीत तर त्यांना ते
आवडते. संध्याकाळ झाल्यामळ
ु े सकाळी लोकांनी जधमनीवर (आधण रस्त्यावर) पसरवून ठेवलेले आिोड मात्र धदसत नव्हते. चेंडुफळीच्या
फळ्यांची दक
ु ानही बंद झाली होती. हेवड्थ स ५००० सारखे नाव असलेली एक िोनी ५६ घ्यावी असे एकदा मनात येऊन गेले होते. रस्त्याच्या
बाजबु ाजूने तशी सततच असलेली झेलम (नद्या बऱ्याच होत्या, पण त्या भागातील सवथ धमळून झेलम बनते आधण पाधकस्तानच्या धदशेने जाते)
धदसेनाशी झाली होती. असे असनु ही आम्ही झोपलो मात्र नाही. अनेकदा जम्म-ु श्रीनगरचा तो दपु दरी रस्ता अचानक पाच पदरी बनल्याप्रमाणे
किी धतकडून येणाऱ्या दोन आधण
इकडच्या तीन, धकं वा इकडच्या दोन
आधण धतकडच्या तीन ओव्हरटेक
करत एकदम एकमेकांना समांतर
येत. याही लोकांचा पनु जथ न्मावर
धवश्वास आहे हे सरळच धदसत होते.
झोपायला आम्ही ५२०० फुटी
श्रीनगरला सख
ु रूप परतलो.
पढु चे चार धदवस वकथशॉप होते.
संध्याकाळी एकदा एक-दोन मघु ल
बधगचे पाहून झाले. डल लेक मध्ये
धशकाऱ्यातून चार-धचनारी नामक
[अरु व्हॅलीर्तील सुयायस्र्त]
छोट् याशा बेटावर फे रफटका झाला. हजरतबलला जाणे झाले. सैधनक सगळीकडे धदसतात, पण त्यांची दैनंधदन
धजवनात ढवळाढवळ कुठे जाणवत नाही. रात्री अकरा वाजताही एकट् या-दक
ु ट् याला धफरायला काही अडचण येऊ नये. वकथशॉपनंतर दूसऱ्या
धदवशी आम्ही लेहला धनघालो. लडाखचा एक ड्रायव्हर पकडला. पकडला म्हणायचे
कारण असे की आम्हाला रस्त्यातील, आधण रस्त्यापासून थोडे दूर असलेले काही
पॉईण्ट् स बघायचे होते, आधण लडाखच्या ड्रायव्हसथ ना काश्मीरात तसे करायची परवानगी
नाही, आधण काश्मीरच्या ड्रायव्हसथ ना लडाखातील, आधण काशीने हायवे पासून काही
धकमी आत असलेल्या नरननागला आम्हाला न्यायची तयारी दाखवली.
काश्मीरातील रस्ते मात्र त्याला माहीत नव्हते त्यामळ
ु े माझ्या जवळचा जज
ु बी नकाशा
आधण भारतातील ऑनलाईन (आय मीन ऑनरोड) Global People System वापरून
आम्ही धतकडे जाऊ लागलो. जसजसे जास्त आत गेलो तसतशी त्याची चळ
ु बूळ जाणवत
होती. त्या जन्ु या धशवमंदीरापाशी पोचल्यावर एका मल
ु ाशी काही तरी काधश्मरी+लडाखी
मध्ये बोलून आम्हाला सांधगतले की आपण इथनु लगेच धनघायला हवे कारण आज जम्ु मा
आहे. दूर कोणीतरी कशामळ
ु े तरी मेलं आधण त्यामळ
ु े नमाजानंतर लोक रस्त्यावर येतील
आधण गाडी त्यांना धदसली तर ते तोडफोड करु शकतात. मंधदराची थोडी डागडुजी सरुु
होती पण लोके शन छान होते, खाली नदी वाहत होती आधण धतथे सहज अिाथ -एक तास
घालवता आला असता. आम्हाला मात्र पटापट काही फोटो काढून धनघावे लागले. मग
काशीने आम्हाला पढवले की कोणी थांबवले तर सांगायचे की लेहहुन येऊन आम्ही
श्रीनगरला जातो आहोत. वेड्यासारख्या वेगाने गाडी परत धनघाली. एका काधश्मरी

[सफरचंिाच्या बागेर्तील दिपिकल दृष्य]
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टॅक्सीवाल्याने आम्हाला खरेच थांबवले. घाबरुन काशी
बरळला की आम्ही लेहला जातो आहोत आधण रस्ता हरवलो
म्हणून. झापड मारु क्या असे म्हणून काशीला सोडून देण्यात
आले. मग गाडी पन्ु हा वेगात धनघाली. आम्हाला रस्त्यावर
आलेले कोणीही धदसले नाहीत. जम्ु म्याला त्याने सांधगतलेला
प्रकार होऊ शकतो हे आम्हाला माहीत होते, पण तो मल
ु गा
काय म्हणाला होता ते माहीत नाही कारण नंतर काशीने
सांगीतले की आिी एकदा असाच एक लडाखी ड्रायव्हर
पकडला गेला होता तेंव्हा त्याचे डोळे काढण्यात आले होते. तो
नक्कीच त्याबद्दल घाबरला आसणार.
नंतरचा प्रवास मात्र सरु ळीत झाला. त्या धदवशी ११५०० फुट
उंचीवर असलेले 'झोजी ला' (म्हणजे झोजी पास) आम्ही सर के ला. हा रस्ता सगळ्यात खराब
आहे, आधण बरेचदा लॅण्डस्लाईडमळ
ु े धतथला धचंचोळा रस्ता एखाद-दस
ु रा तास बंद राहु शकतो. ब्रो उफथ बॉडथ र रोड् स ऑगथ नायझेशन
इथले रस्ते बांिणीचे काम धसरीयसली घेते आधण हे रस्ते नेहमीच खल
ु े असतात. हा एक थोडा भाग सोडता रस्त्यांची धस्थती इतकी
चांगली आहे की असे वाटावे की सगळीकडे आमीचे राज्य असते तर धकती चांगले झाले असते. िासमध्ये असलेले टोलोलींगच्या
यद्ध
ु ानंतर बनलेले कारगील मेमोरीयल हे आमचे लक्षय होते. सूयाथ स्ताच्यावेळी थंडी जाणवु लागली होती. रात्रीच्या उघड् यावरील
धस्थतीची कल्पना करवत नाही. यद्ध
ु ासंबंिी अनेक गोष्टींधशवाय धतथे ATM आधण मोबाईल चाजथ सथ सद्ध
ु ा आहेत. या भागातला थोडा
रस्ता थेट पाधकस्तानच्या रेंजमध्ये आहे, म्हणून त्याच्याबाजल
ु ा धभंत बांिली आहे. आधण काही धठकाणी ती तटु लीही आहे. ते धदव्य पार
करून आम्ही रात्री कारगील या संदु र गावात पोचलो. त्यानंतरचे (लेह, तेथील बद्ध
ु ीस्ट मोनास्टरीज, मोमो आधण इतर लडाखी
खाद्यपदाथांबद्दल वगैर)े नंतर किीतरी...
[चार-चचनारी बेिावरुन सुयायस्र्त]

[डल र्तलावावरील सुयायस्र्त, ननशार्त बचगच्यार्तन
ू ]
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उडी
चैताली पाराशरे - गवांदे

Work Experience...अमोलने िडािडा माधहती भरायला सरुु वात
के ली. यादी बरीच मोठी होती. गेली दहा वषे ह्या कं पनीतून त्या कं पनीत,
त्या कं पनीतून ह्या कं पनीत अशा अनेक उड् या मारता मारता कामाचा
अनभु व सहा मधहन्यांचा दहा वषे किी झाला हे त्याचं त्यालासद्ध
ु ा कळलं
नाही. कामात भरघोस यश धमळवलं होतं, कशाचीच कमतरता
नव्हती...पण काहीतरी कमी होतं. व्यावसाधयक जीवनात प्रचंड अनभु व
कमावला होता पण दैनंधदन जीवनातल्या अनभु वांची धशदोरी मात्र ररकामी
राहुन गेली होती. रोजचं तेच तेच धनरस routine, ऑधफसचा किीही न
संपणारा ताण, प्रत्येकवेळी कररअरला प्रािान्य ह्याचा अमोललाही आता
खूप कं टाळा आला होता. त्याने तो resume बाजूला धभरकावनु धदला
आधण स्वतःशीच ठरवलं, "बस झालं आता असं नस
ु तं कामाच्या मागे
िावणं! कामाव्यधतररक्त बाकीच्यापण गोष्टी आहेत आयष्ट्ु यात. आता
काहीतरी वेगळं करायचं. काहीतरी रोमहषथ क, अधवस्मरणीय, आयष्ट्ु यात
धकमान एकदा तरी अनभु वायलाच पाधहजे असं काहीतरी! "
ठरवल्याप्रमाणे अमोलने आता बाकीच्या धनरधनराळ्या गोष्टी अनभु वायला
सरुु वात के ली. आयष्ट्ु यात एकदातरी अनभु वायलाच पाधहजे अशा
गोष्टींमध्ये साहसी, िाडसी प्रकार तर ओघाने आलेच, आधण त्यात
आवजथ ून एकदातरी करायलाच पाधहजे अशी गोष्ट म्हणजे - Sky Diving!
तसं म्हटलं तर अमोलला अधतउंच गोष्टींची भीती पण आता
वेगळं काहीतरी करायचंच म्हटल्यावर मोठे िाडस करून त्याने skydiving करायचं ठरवलं.
थोडया धचंताग्रस्त अवस्थेतच अमोल सकाळी ८:३० वाजता skydiving
center मध्ये पोहोचला. ही त्याची पधहलीच उडी असल्यामळ
ु े साहधजकच
धतचा प्रकार tandem skydiving होता. हा प्रकार सवांत सोप्पा आधण
सरु धक्षत असतो असं म्हणतात. ह्यासाठी तम्ु हाला प्रधशक्षणाची फारशी

काही गरज नसते. उडीच्या आिी सािारण अिाथ तास वगैरे थोडयाफार
सूचना देतात. उडी मारल्यापासून ते जधमनीवर सख
ु रूप पोहोचेपयंत एक
instructor तमु च्या पाठीला पक्का बांिलेला असतो. 'Tandem master' म्हणतात त्याला. तोच सवथ गोष्टींची काळजी घेतो, उदाहरणाथथ उडीचे
धनयंत्रण, वेळीच पॅराशटु उघडणे, त्याची धदशा ठरवणे वगैरे वगैरे .
तम्ु ही फक्त उडी मारायची आधण धतचा मनसोक्त आनंद (धकं वा थरार)
लटु ायचा. tandem चा अथथ च म्हणजे एकापाठी एक.
अशारीतीने तम्ु ही तमु चा अधतशय मौल्यवान जीव त्या tandem master
च्या हाती पूणथपणे सोपवलेला असतो.
Tandem master - जॉन बरोबर अमोलचे प्रधशक्षण सरुु झाले. जॉन
म्हणजे एकदम धिप्पाड, धमश्कील असा माणूस. अधतशय अनभु वी,
८००० हून अधिक उड् या मारलेला. उडी मारण्याचा िम कसा असेल,
कुठली सािनसामग्रु ी लागेल, धवमानातून बाहेर कसे पडायचे, पडतांना
शरीराची धस्थती कशी ठेवलेली जास्त चांगली अशा अनेक सूचना
जॉनकडून अमोलला धमळाल्या. जसा वेळ पढु े सरकत होता, तसं
अमोलला जास्त जास्त िडिडायला लागलं होतं. फॉमथ वर सह्या झाल्या.
Jumpsuit, गोगल्स, altimeter म्हणजे उंची मोजण्याचे सािन सवथ
गोष्टींची जय्यत तयारी करून अमोल गगन सरु कांडी मारायला सस
ु ज्ज
झाला. धवमानात बसण्याची वेळ आली. धवमान प्रचंड मोठं होतं.
अमोलसारखे अजून पाचजण होते उडी मारायला आलेले. जॉन आधण
एका कॅ मेरामनच्या मध्ये अमोल बसला. धवमानाने उड् डाण के लं. धवमान
जसजसं वर जात होतं तसतसं बाहेरचं दृश्य अधिकच रमणीय धदसत होतं.
अमोल मात्र सारखं आपलं altimeter बघत होता. धवमान १००००
फुटांवर पोहोचलं आधण अमोलला आपल्या उंचीच्या भयाचं स्मरण झालं.
त्याच्या हृदयाचे ठोके आणखी जोरजोराने पडू लागले. पॅराशटु उघडलेच
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नाही तर काय?, ठरलेली जागा सोडून भलतीकडेच जाऊन पडलो तर
काय? अशा नाना तऱ्हेच्या शंका अमोलच्या मनात येऊ लागल्या. आता
मागे हटणे तर अशक्य होते. अमोलची अशी अवस्था बघून जॉनने मग जरा
धवनोद वगैरे करून त्याला तणावमक्त
ु करायचा प्रयत्न सरुु के ला. का
कोणास ठाऊक, पण जॉनकडे बघून अमोलची भीती कुठच्याकुठे पळाली.
एवढा अनभु वी धनदेशक असताना कशाला उगाचच काळजी करायची
असा धवचार करून अमोल आता १३५०० फुटांची वाट बघू लागला.

Altimeter ५५०० ला पोहोचलं आधण त्यांचं पॅराशटु उघडलं. एक
छोटासा िक्का बसला आधण आता ते हळूहळू खाली येऊ लागले. सगळं
कसं खूप शांत, धनवांत होतं.....अगदी सगळं च! अमोल जॉनला
म्हणाला,"It is really quiet up here!" मागून काहीच प्रधतसाद नाही.
अमोलने पन्ु हा एकदा धवचारलं. काहीच आवाज नाही. त्याच्या लक्षात
आलं की काहीतरी गडबड आहे. त्याने थोडं मागे वळून पाधहलं आधण तो
सन्ु न झाला. जागच्या जागीच थबकला. जॉनची काहीच हालचाल नव्हती.
अमोलला शंका आली. त्याला जोराचा िक्का बसला. पण बसलेला तो
Altimeter ने १३५०० आकडा दशथ धवला आधण धवमानाचं दार
उघडण्यात आलं. खूप जोराचा गार वारा आधण धवमानाचा मोठा आवाज भीषण िक्का आधण ताळ्यावर येऊन स्वतःचा आधण कदाधचत
जॉनचासद्ध
ु ा जीव वाचवण्यासाठी जी िडपड करणं अपररहायथ होतं ह्या
ह्यामळ
ु े दृश्य अजूनच थरारक वाटत होतं. एक एक जण करून उडी
मारायला सरुु वात झाली. काही क्षणातच सवथ जण धनघून गेले होते आधण दोन गोष्टींमध्ये फारच कमी वेळ होता, अगदी काही सेकंदच! पॅराशटु ची
फक्त अमोल आधण जॉन धवमानात उरले होते. एकमेकांना बांिलेले ते दोघे सवे सूत्रे आपल्या हाती घेतल्याधशवाय आता काहीच पयाथ य नाही हे
अमोलला कळून चक
ु लं होतं. तो स्वतःशीच पटु पटु ला, "Be calm, don't
दाराच्या जवळ आले. अमोलने खाली डोकावले, त्याच्याआिी उडी
मारणारी व्यक्ती त्याला धदसत होती. गार हवेमळ
ु े काही क्षणातच त्याच्या panic… don't panic". खरंतर त्याला पॅराशटु चा प्रत्यक्ष असा अनभु व
असण्याचं काहीच कारण नव्हतं. किीतरी एक youtube video बधघतला
गोगल्स वर िक
ु ं जमलं आधण काही सेकंद त्याला काहीसं धदसेनासं
होता, तेवढंच. त्याच्या जोरावर अमोलने कसाबसा पॅराशटु चा toggle
झालं. This is it! अमोलने एक दीघथ श्वास घेतला. Ready, Set,
आपल्या हातात घेतला आधण जसं जमेल तसं पॅराशटु उजवीकडे,
Go! दोघांनी धवमानाच्या बाहेर स्वतःला झोकून धदलं.
डावीकडे वळवायला सरुु वात के ली. त्याने िीर मात्र सोडला नाही. एकच
Oh My God! अमोल जोरात ओरडला, पण मनातल्या मनातच. कारण गोष्ट डोक्यात होती, जॉनला आधण स्वतःला लवकरात लवकर सखरूप
ु
एवढया जोराच्या वाऱ्यात मोकळे पणाने धकं चाळणे शक्यच नव्हते. त्याने खाली पोहोचवायचं. ४-५ धमधनटांचा हा िोकादायक प्रवास संपला आधण
डोळे घट्ट धमटून घेतले. सरुु वातीला काही सेकंद वाटले, आपण
अमोल सख
ु रूपपणे खाली उतरण्यात यशस्वी झाला. त्यांचे पॅराशटु landपडतोय.....प्रत्येक सेकंदाला अधिक अधिक वेगाने खाली पडतोय.
ing zone पासून काही मीटर लांब अंतरावर उतरवले गेले होते. हे
पडण्याचा वेग सािारण ताशी १२० मैल होता. अमोलने डोळे उघडले बघताच काहीतरी गडबड आहे हे लक्षात येऊन आिीच खाली
आधण लवकरच त्याला जाणवलं की आपण अजून काहीकाळ डोळे बंद पोहोचलेल्या मंडळींनी त्यांच्या धदशेने िाव घेतली. जॉनला free fall नंतर
ठेवले असते तर मोठी चूक के ली असती. ते काही सेकंद म्हणजे अमोलने आधण पॅराशट उघडल्याच्या काही क्षणातच हृदयधवकाराचा झटका आला
ु
आत्तापयंत अनभु वलेले सवाथ त रोमांचक सेकंद होते. Unbelievable!
होता. त्या क्षणापासून ते खाली येईपयंत बराच कालाविी लोटल्यामळ
ु े
अमोल आता खरंच ओरडला. आता पडण्याची धकं वा तफ
ु ान वेगाची
जॉनच्या आयष्ट्ु याची ज्योत हवेत असतानाच मालवली होती. अमोलला
जाणीव उरली नव्हती तर वाटत होतं आपण उडतोय..... हवेत मक्त
ु पणे नंतर हे पण कळलं की जर त्याने toggle अजून थोडा जरी जोराने
तरंगतोय. कसलंच टेन्शन नाही, आपण कशालाच बांिलेलो
ओढला असता तर तो सद्ध
ु ा सख
ु रूपपणे जधमनीवर पोहोचू शकला नसता.
नाही.....अगदी मोकळे पणाने स्वातंत्रय अनभु वतोय. खालचं दृश्य अत्यंत
ह्या सगळ्या प्रकाराने अमोलला पूणथपणे धनःशबद के ले होते. आनंददायी
सरु ख
े होतं. तसं दृश्य पूवीपण धवमानातून पाधहलं होतं पण ते
असं बघण्याची मजा काही धनराळीच होती. अमोलला वाटले, आयष्ट्ु यात आधण रोमहषथ क अनभु वाबरोबर अशा भयानक प्रसंगाची प्रधचती त्याला
ज्या धठकाणी स्वतःला बघायची महत्वाकांक्षा आहे अगदी धतथेच आहोत आलेली होती. त्याला अनभु वायची होती त्याची पधहली उडी पण
त्याचबरोबर त्याच्या नधशबात होती instructor ची अखेची उडी.....
ह्या क्षणी, सवांच्या वर....अगदी उच्च स्थानावर! खूपच संतष्टु
आधण प्रसन्न वाटत होतं, अमोलला. "बरं झालं अशी रोमांचक, थरारक (सत्य घटनेवर आिाररत)
गोष्ट अनभु वली", हे तो सारखं स्वतःला सांगत होता, आधण एक
(sky diving चे अनभु व online टाकलेल्या मंडळींचे आभार. )
धमधनटाचा तो free fall संपला.
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राग'स्व'भाव
समद्ध
ृ ी घैसास

मी गभाथ त असताना आईने संगीत धवशारद पूणथ के लं. शास्त्रीय संगीताचा
वारसा तेव्हापासूनच धमळाला. पढु े जशी बोलायला लागले तशी आईने
स्वरांशी मैत्री जोडून धदली ती कायमची.
गाण्याची समज जशी वाढत गेली, तसे राग जणू डोळ्यासमोर उभेराहू लाग
ले. माझ्या मनावर पडलेली या रागांची काही प्रधतधबंबं आज... इथे...
भूप... मी धशकलेला पधहला राग.
'ग प ि सां..... ि ग ि प ग रे.... ग रे गरेसाि... िरे.... सा.'
भूप मला सरळमागी वाटतो. पाच शद्ध
ु स्वर. सा, रे, ग, प, आधण
ि. म आधण नी वज्यथ . भूप शांत आहे. मला भूप एखाद्या राजयोग्यासारखा
वाटतो. िढु धनियी, करारी,सद्वतथ नी, न्यायधप्रय. एकाचवेळी भौधतक सख
ु ात
राहूनही, अंतरात धवरक्त असणारा. संगीतात भूप भावपूणथही आहे.
'सज
ु न कसा मन...'मिे भूप लधडवाळ... धपत्यासारखा भासतो...
'इन आंखोकी मस्ती....' मिे त्याच्यातली कलासक्ती धदसते तशीच
धवरक्तीही जाणवते. हा राजयोगी धवरहदशेत गेल्यावर
'धदल हूमहूम करे...'च रूपही घेतो. आधण जीवनाची क्षणभंगूरता जाणवून
'महकता हू.ं .. बहकता हू.ं ... चहकता हू'ं होतो.
पण तरी भूप पूणथपरू
ु ष नाही. स्वत:ला झोकून देऊन जीवन उपभोगण्याची
त्याची व्रत्त
ु ी नाही. भूप कल्याण थाटाचा. खरं तर कल्याण थाटाचं वैधशष्ट्य
म्हणजे तीव्र मध्यमाची उपधस्थती. भ्ूपमध्ये 'म'च नाही. संगीततज्ज्ञांनस
ु ार
भूपमिला हा वज्यथ मध्यम, तीव्र आहे. भूप गाताना, मांडताना हा तीव्र
मध्यम त्याच्या अनपु धस्थतीची सतत जाणीव करत राहतो. आधण म्हणूनच
भूपच्या व्यक्तीमत्त्वात त्याची छटा उमटते. झोकून देऊन जीवन
उपभोगण्याची व्रत्त
ु ी हाच तीव्र मध्यम दशथ वतो. ती आसक्ती आधण
धनषादामिले सवथ आतथ भाव घेऊन एक पूणथ परुु ष प्रकटतो... तो म्हणजे...
यमन.
'नी रे ग मा रे गमाप.... मा ग.... ग मा ि नी सां....'

धनषाद ओढ दशथ वतो तर षड् ज पूणथत्वाचा प्रत्यय आणून देतो. 'नाथ हा
माझा'मिे यमनही लाजतो, लधडवाळ होतो. 'धनगाहे धमलाने को जी चाहता
है' म्हणत वेडं प्रेम करतो. 'जा रे बदरा बैरी जा' म्हणत त्याच्यातली
चंचलता दाखवतो. 'चंदन सा बदन' मिून पधवत्र, शांत भाव दशथ वतो; 'छुपा
लो यूं धदल में प्यार मेरा, जैसे मंधदर में लौ धदये की' म्हणत
त्यागव्रत्त
ु ी प्रकट करतो. तसंच 'आंसूभरी हैं ये जीवन की राहें' म्हणत
द:ु खही धवरक्तपणे भोगतो. आयष्ट्ु यातली सवथ सख
ु द:ु खं, भावना यमन
पूणथत्वाने पेश करतो.
काही जीव मात्र अपूणथत्वाची आस लावून असतात. धवरहात झोकून
देण्याची त्याची व्रत्त
ु ी असते. बागेश्री आधण अभोगी या अशा बधहणी मला
वाटतात. रािा आधण मीरासारख्या.
'ग म ि नी सां नी ि... म प ि म ग रे सा'
बागेश्री प्रथम आयष्ट्ु यात आला, तेव्हा फार कं टाळवाणा वाटला.
अडधनड् या वयात बागेश्री उमजायला लागला, आधण प्रेमात पडल्यावर
बागेश्री आपला वाटू लागला. 'हमसे आया ना गया, तमु से बल
ु ाया ना गया'
चं प्रेम... थोडसं बज
ु रं, थोडसं अव्यक्त बागेश्री ओतप्रोत सामावून आहे.
धवरहातली व्याकुळता बागेश्री पूणथत: दाखवतो. 'जाग ददे इश़् जाग...
धदल को बेकरार कर' म्हणत आसूओ ं का राग' हे धबरूद बागेश्री साथथ पणे
धमरवतो. 'भवतार तू हा कान्हा, वेगी भेटवा का...' अशी धवरधहणी म्हणून
बागेश्री परु पे ूर शोभतो.
अभोगी खरंतर बागेश्रीसारखाच. पण जो फरक मीरा आधण रािेत तोच
मला अभोगीत आधण बागेश्रीत वाटला. रािा धवरधहणच पण धतने प्रेमाचा
जवळून आस्वाद घेतला. प्रेम अनभु वून रािा त्या प्रेमाची आस लावून
बसली. मीरा प्रेमाचा ध्यास घेऊन बसते. धतला त्याचा प्रत्यक्ष अनभु व येत
नाही. अभोगीही असाच अपूणथत्वाचा ध्यास लावतो.
'ग म ि सां ि म ग रे ग रे ि ि सा...'

राजयोगी भूप जणू या यमनला दीक्षा देतो. यमन शांत आहे. िीरगंभीर
वज्यथ असलेले नी आधण प, अभोगीतली अपूणथता पोहोचवतात.
आहे. आनंदी आहे, पण स्वच्छं दीही आहे. यमन जीवनाचा परु पे ूर आस्वाद 'दवात धभजल्या जईु परी ते मन हळवे झाले' म्हणत
घेतो. यमनमिला गंिार स्थैयथ देतो. तीव्र मध्यम उपभोगी व्रत्त
अभोगी सैरभैर करतो. बागेश्री व्याकुळ करतो,
ु ी देतो,
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अभोगी चटु पटु लावत राहतो. काहीतरी हातून सटु लंय... काहीतरी किी
धमळणारंच नाही का असे प्रश्न
अभोगी निर्ााण करतो आणण त्यातच संपूि जातो. र्ीही

अभोगीत अशीच रर्ते... शेकडो रागांत गंगूि जाते आणण र्ाझ्या
र्िावर उर्टणा-या त्यांच्या प्रनतबबंबांत मर्सळूि जाते.

AME Medical Group Inc.
Your Doctor after regular hour!

Urgent Care Center
Monday thru Friday 5 pm to 9 pm
Saturday 10 am to 5 pm
11942 Paramount Blvd.,
Suite B, Downey, CA 90242
Phone—(562)923-6060
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MS ला जातो मी !! MS ला जातो मी !!
रोधहत भोपटकर
बरोबर ओळखलत संगीत सौभि मिील नारद जसा " लग्नाला जातो
मी !! लग्नाला जातो मी “ असं म्हणत सगळी गोष्ट आपल्याला सांगतो
अगदी त्याच चालीवर मी देखील "MS ला जातो मी !! MS ला जातो मी !!
" अस म्हणत तम्ु हाला माझ्या MS ची ही कथा सांगणार आहे. पज
ु ारी कसे
दर सत्यनारायणाच्या पूजेला तीच गोष्ट थोडीशी अजून रोमांचकारी करून
सांगतात ना त्यातील हा एक प्रकार. अथाथ त मी आता येथे येऊन ३ वषथ
झाली त्यामळ
ु े काही गोष्टी धवसरलो असीन तर माफ करा आधण तमु च्या
अनभु वांनी त्या ररकाम्या जागा भरून काढा. कसं आहे सरुु वातीलाच
एकदा माफी मागून घेतली की मग नंतर प्रश्न येत नाही हो आधण एकदा
अशी जाहीर माफी मागून घेतली की धनलथ ज्जासारखे आम्ही चक
ु ा
करायला देखील तयार, म्हणूनच आपल्या राजकारण्यांचा आदशथ माझ्या
डोळ्या समोर ठेवून हा लेख मी धलहायला घेतला आहे. आता तसा धवचार
के ला तर अमेररके मध्ये धशकायला येणाऱ्या बहुतांशी लोकांची हीच कहाणी
असेल पण म्हणून आपण आपली कहाणी सांगू नये की काय? पल
ु ं देशपांडे
ह्यांनी "असा मी असामी मध्ये म्हटल्या प्रमाणे "राज हंसाचे चालणे, जगी
झालीया शहाणे म्हणून आम्ही चालूच नये की काय" म्हणजेच ह्या जगात
राजहंसाचे चालणे मोठे रुबाबदार झाले असेल पण म्हणून आम्ही चालणे
सोडायचे का? व म्हणूनच ह्याच सूत्राला िरून मी आपल्या समोर माझी
एक छोटीशी कथा मांडण्याचा प्रयत्न करणार.
MS करायचं की नाही हा एक मोठा यक्ष प्रश्न engineering
करणाऱ्या मल
ु ाला नेहेमीच पडत असतो. धजतक्या लोकांची तम्ु ही मते
घ्याल तेवढे प्रश्न वाढतच जातात पण उत्तर काही धमळत नाही. बाकीच्या
लोकांनी के लं म्हणून आपण करायचं की खरच आपल्याला करायचं आहे?
हातातील नोकरी सोडून परत आपल्याला हे झेपेल का? कुठल्या university मध्ये जायचं? अश्या भरपूर साऱ्या प्रश्नांना उत्तर देत देत मी अखेरीस
MS करायचं ठरवलं आधण माझ्या "American Dream" च्या महु ूताथ चा
नारळ अखेरीस घरी फुटला.
University साठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी आिी पासूनच तयार
होत्या म्हणजेच त्या GRE / TOEFL सारखे अधह आधण मही ह्यांच्या वर
किीच धवजय धमळवला होता. त्या मळ
ु े सगळ्या गोष्टी वायवु ेगाने पढु े
सरकत होत्या. आई ने अगदी त्या धदवसा पासून दररोज माझी दृष्ट
काढायला सरुु वात के ली. कुठेही गेलो तरी सगळी कडे एकच चचाथ सरुु ,
सारखे तेच प्रश्न "काय झाली का तयारी", "घेतलीस का रे चांगली bag"

आधण अशा साऱ्या प्रश्नांना माझी उत्तर आता एकदम पाठ झाली होती.
अहो मी तर घरी माझा आवाज रेकॉडथ करून ठेवला होता, ते call center
ला फोन के ल्यावर कसं असतं अगदी तसं - latest तयारी च्या status
साठी १ दाबा. धतधकटांच्या चौकशी साठी २ दाबा. खाद्य पदाथथ व
मसाल्यांची यादी ऐकण्या साठी ३ दाबा. तम्ु हाला भेटायला किी वेळ धमळू
शके ल ह्या साठी ४ दाबा. आपले सल्ले देण्या साठी ५ दाबा. एवढी सगळी
तयारी करून देखील ही रेकॉडथ वाजवण्याची माझी नवीन कल्पक idea
आई व आज्जी च्या आघाडीने हाणून पाडली. माझ्या घरातील सगळ्यांनी
आपल्या माधहती नस
ु ार त्यांची त्यांची यादी बनवली होती आधण एका
संध्याकाळी बसून आता काय घ्यायचे ह्या धवषयiवर एक चचाथ सत्र
आयोधजत करण्यात आलं. नेमकी त्याच धदवशी भारताची match
असल्या मळ
ु े ही चचाथ संध्याकाळी घ्यावी असा प्रस्ताव माझ्या वधडलांनी
मांडला, परंतु ह्या गोष्टी मळ
ु े अधतशय महत्वाच्या अशा मराठी माधलका
बडु णार ह्याचा िोका लक्षात घेऊन घरातील मधहला मंडळानी तो प्रस्ताव
फे टाळून लावला व सगळ्यांची भेटायची वेळ दपु ारची अशी ठरली. काही
कारण नसताना माझी मावशी मदत लागेल म्हणून आदल्या धदवशीच
राहायला आली आधण मला घरात पसारा करायला धतच्या मल
ु ीने मोठा
हातभार लावला. अखेरीस याद्या करायचा तो धदवस उजाडला आधण
आमच्या बाहेरच्या खोलीत ही चचाथ सरुु झाली.
माझी university डल्लास ला असल्याने धतथे खूप गरम होता
असं कळलं. अथाथ त घरातील ह्या चचेला सरुु वात करायच्या आिी मी
बऱ्याचदा ते Dallas आहे डल्लास नाही हे सांगण्याचे काही धनष्ट्फळ
प्रयत्न के ले आधण मग अखेरीस तो नाद सोडून धदला व
शेजाऱ्यांच्या घरामध्ये धदसणारी match बघायला सरुु वात के ली. डल्लास
मध्ये मी भरपूर सतु ी कपडे नेले पाधहजेत असा सांगून आज्जी ने १०
पायजमे व १५ बंड्या धलस्ट मध्ये धलहून टाकल्या. त्या मळ
ु े लगेच आई ने
५ हाफ चड् ड्या व ५ घरात घालायचे शटथ त्यात धलधहले, असं करत करत
कपड् यांची यादी बरीच मोठी होत होती. पण तेवढ् यात आजोबा मदतीला
िावून आले आधण प्रत्येक bag ला २३ धकलो ची मयाथ दा असते असा
मद्दु ा उपधस्थत के ला. आता ह्या २३ धकलो मध्ये बागेचे वजन िरतात की
नाही ह्या धवषयी मावशी आधण शेजारच्या देशपांडे काकू ह्यांच्या मध्ये चचाथ
सरुु झाली. त्याच बरोबर आपल्याला घरातील भांडी आधण बाकीचं बरचं
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सामान न्यावे लागणार असल्याची जाणीव ठेवून मग आई ने कपड् यांची
धलस्ट थोडी कमी के ली. आता बंड्या आधण चड् ड्यांची जागा तवा आधण
कुकर घेऊ लागले. धतकडे कपडे वाळत घालायला दोरी लागेल अस
म्हणून कोणीतरी माझ्या बागेत एक सतु ळीचा गठ्ठा देखील ढकलला.
तेवढ् यात माझ्या भावानी "धतथे थंडी पण बरीच असते बरंका" असं म्हणून
चचेला एक वेगळीच कलाटणी धदली आधण मग फडतालातील स्वेटर,
माकड टोपी अशा गोष्टी बाहेर यायला सरुु वात झाली. अंदाजे ४० ओवसथ
नंतर म्हणजे २ ते २.३० तासांच्या चचे नंतर अखेरीस काय धवकत
घायची गरज आहे ह्याची फायनल यादी माझ्या हातात देण्यात आली.
खरंतर त्या यादीमिील सामान मी स्वतः जाऊन घेणार होतो पण
आज्जीच्या मते "त्याला काय कळतंय ह्यातलं" आधण आई च्या मते "तू
उगाच जायच्या आिी दगदग करू नकोस" ह्या दोन्ही मतांमळ
ु े ते काम
माझ्या बधहणी वर येऊन पडलं. धतने देखील ते अगदी यद्ध
ु पातळीवर पूणथ
करायचं आश्वासन देऊन त्या धदवशीच्या आमच्या चचेवर पडदा पडला.
हळू हळू घरा मध्ये अनेक न ऐकलेली अशी शहरांची आधण
धवमानसेवा परु वणाऱ्यांची नावं कानी पडू लागली. मग कुठलं flight कसं
आहे, त्यांची काय सोय असते, bags वेळेत पोहोचतात की नाही, हवाई
सदंु री कशी असते अशा प्रकारची चचाथ माझ्या घरी आधण माझ्या
धमत्रांमध्ये व्हायला लागली. एवढचं काय तर एखादी चांगली धदसली तरी
५० वेळा बेल वाजवून त्यांना बोलवायचा नाही असा मौधलक सल्ला
देखील माझ्या धमत्रांनी धदला. मग हळू हळू माझ्या बरोबर पण्ु या मिून
त्याच university ला येणारी मल
ु ं भेटू लागली, त्यांचे फोन वाढले,
त्यांच्या घरच्यांचे फोन वाढले आधण घरामध्ये चालू असलेल्या सावळ्या
गोंिळात अजूनच हातभार लागला. आपल्या बाजूने कमी पडायला नको
म्हणून मी उगाच येणाऱ्या जाणाऱ्याशी इंधग्लश मध्ये बोलायला सरुु वात
के ली कारण धतकडच्या लोकांचं इंधग्लश आपल्याला कळत नाही
असं मला सांगण्यात आलं होत. परंतु माझ्या महान इंधग्लश मळ
ु े आधण
त्याहूनही धमळणाऱ्या महान उत्तरांमळ
ु े मला माझ्या इंधग्लश बोलण्यावर
आवर घालावा लागला. धतकडच्या इंधग्लश ची सवय व्हावी म्हणून मी
इंधग्लश धचत्रपट पाहावेत असा एक सल्ला आला व लगेचच त्या आज्ञेचा
पालन म्हणून मी दररोज अशा धचत्रपटांचा सपाटा लावला आधण ह्या
वाहत्या गंगेत हळूच "American Pie" देखील पाहून घेतला. अशी माझी
जोरदार तयारी चालू असताना अचानक एका वेगळ्या गोष्टीने मध्ये तोंड
काढलं ते म्हणजे लसीकरण. अमेररके ला जायच्या आिी काही मेधडकल
टेस्ट करून घेणं आवश्यक होतं आधण त्याचे ररपोटथ देखील मला धतकडे
जमा करायचे होते त्यामळ
ु े त्या धवषयी माधहती काढायला सरुु वात झाली.
मला परीक्षेला देखील एवढं टेन्शन येत नाही त्या पेक्षा जास्त टेन्शन मला
माझ्या मेधडकल ररपोटथ चं होत. खरतर माझी तबबेत अधतशय चांगली

होती पण ररपोटथ मध्ये काही धनघालं तर visa रद्द होतो असं ऐकल होतं.
"अरे तल
ु ा काही पण धनघू दे रे आपण तझ
ु े ररपोटथ manage करू " असा
अधतशय महत्वाचं पाठबळ देणारे धमत्र मला अचानक जवळचे वाटू लागले
होते. सगळे सोपस्कार झाल्यावर एकदाचे ते ररपोटथ आले आधण माझा
जीव भांड्यात पडला.
नकटीच्या लग्नाला कशी एका मागून एक धवघ्न येतात ना अगदी
त्याच प्रकारे जन्ु या अडचणींवर मात के ली की नवीन प्रश्न उभे राहत होते.
आता तयारी जशी होत होती तसं university मध्ये घर शोिायची मोहीम
मी हाती घेतली. सगळ्या घरांची भाडी पाहून अचानक खचाथ चे डोंगर
डोळ्या समोर उभे राधहले. परंतु एका २ बेडरूम घरा मध्ये दडपून ६ - ७
मल
ु ं राहतात असा मला धतकडे उपधस्थत असलेल्या माझ्या भावी
धसधनअसथ धन सांधगतलं. त्या मळ
ु े लगेचच रूममेट शोिायला सरुु वात
झाली. एकमेकांच्या ओळखीतून अखेरीस आमचा ६ मल
ु ांचा एक ग्रपु
जमला. आता आम्ही वाट पाहत होतो ती म्हणजे घर धमळण्याची. पण
इतक्या सहजतेने काम झालं तर कसं होणार न आधण त्यामळ
ु े आम्हाला
घर धमळालं पण ते वेगवेगळ्या अमेररकन लोकांबरोबर ज्यामळ
ु े आम्हाला
एकत्र राहणं शक्य नव्हतं. मी आधण माझ्या धमत्रानी (lease owners)
सारखे त्या घर देणाऱ्या agency ला फोन करायला सरुु वात के ली. आता
मला खरा सांगायला हरकत नाही परंतु त्या वेळेला आम्ही एकत्र घर
धमळवण्या साठी जेवढ् या थापा मारल्या होत्या तेवढ् या थापा आपल्या
सत्तारूढ असलेल्या पक्षानी देखील गेल्या ६० वषाथ त जनतेला मारल्या
नसतील. दस
ु ाला एक आपलं माझी
ु ऱ्या बाजूने मी त्या अमेररकन मल
ओळख करून देणार असा ई मेल टाकला. त्यावर त्याच फक्त एका
वाक्यात उत्तर आलं "I often Smoke, do Drink, have Cat and
Girlfriend. Spend most of my time with her. Like to Party.
See you soon." आता असं उत्तर वाचल्यावर मला सगळे मी पाधहलेले
धवशेष धचत्रपट डोळ्या समोरून जावू लागले. आता मला कळे ना की
त्याला मांजर जास्त आवडते का त्याची गलथ फ्रेंड आधण मग आपल्या घरी
जास्त वेळ कोण असणार आहे? ह्या उत्तरा वर मी काय के लं पाधहजे हेच
कळे ना आधण अशा पद्धतीने पधहला cultural shock मला ई मेल मिूनच
धमळाला. परंतु "भगवान के घर पे देर है अंिेर नाही " ह्या म्हणीचा मला
साक्षात्कार झाला व पढु ील ३-४ धदवसात आम्हाला एक वेगळा आधण हवं
होत तसं घर university मध्ये धमळाल व माझाच काय तर माझ्या
बरोबरच्या ६ लोकांचा आधण त्यांच्या घरातल्यांचा जीव परत एकदा
भांड्यात पडला.
आता परंत हळू हळू खरेदीच्या यादी मिील गोष्टी घरात धदसायला
लागल्या होत्या. उगाच काही वस्तू बयागेतून आत बाहेर करत होत्या.
काही वस्तू आता "आपण अगदी जाणारच" ह्या खात्री ने बयागेत बसल्या
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होत्या तर काही गोष्टी अजून वेधटंग धलस्ट वरच होत्या. एका खोलीतील
सामान कमी होऊन दस
ु ऱ्या खोलीतील पसारा वाढत होता. मग सामानांची
वजने करण्यासाठी एक वजन काटा घरी आणण्यात आला. त्याच्यावर
आिी त्या बयागा सोडून सगळ्यांची वजनं पाहून झाली व त्या धदवशी ची
संध्याकाळ "उंची नस
ु ार आपला वजन कस बरोबर आहे "ह्या चचे मध्ये
मस्त पणे गेली. दस
ु ऱ्या धदवशी नेहेमीच्या सवयी प्रमाणे चहा घेण्यासाठी
स्वयंपाकघरात गेलो तर आज्जी आधण आई सगळी तयारी करून बसल्या
होत्या व त्या वेळे पासून माझे स्वयंपाकाचे धशक्षण सरुु झाले. चहा करणे,
भात लावणे, सािी फोडणी करणे अशा छोट् या गोष्टींनी सरुु वात झाली. मी
लाटलेल्या पोळ्या पाहून "धतकडे रेडीमेड पोळ्या धमळतील तल
ु ा " असा
सल्ला भाऊरायानी देऊन माझं जगाचे वेगवेगळे नकाशे बनवून खायला
घालायचं प्रात्यधक्षक संपष्टु ात आणलं. कुकर चे valve १- २ वेळा
उडवल्यावर मला पाण्याचा प्रमाण नीट जमू लागलं. ब्रेड, अंडी, बटाटे असे
पदाथथ मला जास्त आवडू लागले. आज्जीने छानशी स्वयंपाकात उपयक्त
ु
होईल अशी एक वही धलहून धदली. माझा स्वयंपाक खाल्लेल्या मावशीने
खरतर “मी जर लग्न करून धतकडे गेलो तर च काय तो मी जगू शकीन
अथवा सगळं अवघड आहे” असा धशक्का मोतथ ब देखील करून टाकला.
"आई, होईल ग सगळं नीट!! भूक लागल्यावर बरोबर स्वयंपाक होतो
आधण चक
ु ू न बटाट् याच्या भाजीत धचकन मसाला पडला तरी तो चांगला
लागतो". अंदाजे आठवड् याभराच्या धशकवणी नंतर माझा असं वाक्य
ऐकून आईने माझ्या समोर हात टेकले आधण धवनाकारण "अगदी
तमु च्यावर गेलाय" असा टोमणा देखील हळूच मारून घेतला व माझी
स्वयंपाकाच्या क्लासेस मिून सटु का झाली.
बाबांनी एकदा पैश्याच्या धहशोबाची उजळणी घेतली. भावानी
धवमानाची धतकीट आणून धदली. आई, आज्जी आधण बाकीच्यांनी धमळून
बयागा भरल्या. मंबु ईला जाण्यासाठी गाडी पण बक
ु करून झाली. प्रेमापोटी
माझ्या नकळत हळूच घरी के लेले लाडू कपड् याच्या गठ्ठ्या मध्ये
सरकवण्यात आले. नातेवाइकांच्या चकरा वाढल्या, धमत्रांबरोबर सगळे
जनु े कट्टे परत एकदा गाठले, जन्ु या आठवणींची परत एकदा उजळणी
देखील झाली. "खरंच एवढं सगळं सोडून जायचा का आपण?" हा धवचार
देखील मनात येऊ लागला. धनघायच्या आदल्या धदवशी मी आई बाबांच्या
मध्ये झोपलो होतो, खरंच हो गेल्या ३ वषाथ त तेवढी शांत झोप किीच नाही
लागली मला. सगळी तयारी झाली आधण अखेरीस तो धदवस उजाडला.

आमचा पण्ु याहून मंबु ई चा प्रवास सरुु झाला. ितु गती मागाथ वरून येताना मी
सगळ्या गोष्टी डोळ्यात साठवत होतो. तेंव्हा गाडी मध्ये काय गप्पा चालू
होत्या हे मला आता नक्की आठवत नाही पण नक्कीच मला सूचना देणं
चालू होत. ठरल्या वेळेप्रमाणे आम्ही सगळे जण अगदी वेळेत धवमानतळावर
पोहोचलो. धतथे अजून काही नवीन ओळखी झाल्या, गप्पा सरुु झाल्या.
ह्या सगळ्या गडबडीत वेळ कसा गेला काही कळलच नाही. मग आत
जाऊन सगळ सामान चेक-इन के ल. आमच्या बरोबर असणाऱ्या मल
ु ींनी
रडायला सरुु वात के ली होती त्यामळ
ु े आपणही रडावं की काय ह्या
धवचारात माझ्या बरोबर येणारे १-२ धमत्र गोंिळात पडले होते. मी फक्त
आईच्या डोळ्यातील आनंदाश्रू आधण बाबांच्या चेहेऱ्या वरील चमक
बघण्यात व्यस्त होतो. पढु े १०-१५ धमनटात सगळे सोपस्कार करून
आम्ही धवमानात जाऊन बसलो. धवमानाचे सवथ प्रकारचे आवाज एकदा
करून झाले आधण एकदाचे ते िावपट्टीवर आले. मी धखडकी पाशी बसून
होतो. इतके मधहने घेतलेले कष्ट कामी आले होते, माझे "American
Dream" वास्तवात उतरण्याची सरुु वात झाली होती. अचानक धवमानाने
एक झटका धदला आधण त्याने उड् डाण भरली. आई-बाबांच्या इच्छा आधण
माझी स्वप्न पाणावलेल्या डोळ्यात घेवून मी धखडकीतून एक नजर खाली
टाकली आधण सारी मंबु ई क्षणािाथ त काळोखात बडु ू न गेली.
****( नोंद :- ह्या कथेतील पात्र व घटना ह्या जीवनाशी सािम्यथ दाखवणाऱ्या असल्या
तरी त्या अशाच आहेत अथवा होत्या असा समज वाचकांनी करू नये , बाकी आपण
सज्ञ
ु असा )****

Email: rohit.bhopatkar@gmail.com
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अनभु व
सौरभ अलूरकर
पंिरा वषांपूवी भारतात राहत असताना खरेदी करणे म्हणजे सोपे होते.
दक
ु ानात गेलो, सामान बधघतले, आवडले, थोडी घासाघीस के ली, पैसे
धदले आधण बाहेर पडलो. सरळ आधण सोपे. पण अथाथ त तो जमानाच
वेगळा होता. तेव्हा इंटरनेट चा उपयोग हा फक्त काही हौशी आधण हुशार
मंडळी पयंतच धसमीत होता.

अहो, हे तर सोडाच, लोकांनी धलधहलेले अनभु व वाचून तम्ु हाला ते
धलखाण आवडले की नाही, आधण याचा तम्ु हाला फायदा झाला की
नाही, या बद्दल देधखल आपल्याला आपले मत दशथ वता येते.

पण हा सगळा खरेदीतला सोपा
भाग. आपण जी गोष्ट धवकत घेतोय या
बद्दल लोकांनी काय म्हंटल आहे
म्हणजे reviews वाचणे हे डोके दख
ु ीचे काम
आहे. लोकांनी आपले अनभु व धलधहणे याला
माझा अधजबातच धनषेि नाहीये. पण हे असे अधभप्राय धलधहल्याने
आपल्याला ते वाचण्याचा मोह होतो, आधण यात आपला अमल्ु य वेळ
वाया जातो ही गोष्ट काही मला आवडत नाही. अहो, या लोकांना वेळ
तरी कसा असतो हे एवढे सगळे धलधहत बसायला!! आधण त्यांचा उत्साह
तर दांडगाच असतो. अमक
ु वस्तू वापरणे, तमक
ु जागेला भेट
देणे, कोणत्या हॉटेल मध्ये राहणे, auto mechanic, सलून,
hike, कपडे, पस्ु तके अहो काय काय वाटेल त्या गोष्टींचे अधभप्राय
लोक धलधहत असतात. मी तर असेही बधघतलय की तीन - चार
मधहन्यांनी परत जाऊन आपलीच आिीची धटपण्णी हे लोक
बदलतात. “चार मधहने झाले वापरून, आता ही वस्तू काम करत
नाहीये, दक
ु ानात परत पाठवली आहे”, धकं वा अजून गंमतशीर
म्हणजे “एक वषथ झालंय वापरून, मला ही वस्तू अजूनही धततकीच
आवडते आहे”.

धटचकीने (वन माउस धक्लक) त्यांना कळवतो. कारण तम्ु ही बधघतलेल्या
धसनेमाला तम्ु हाला धकती तारे द्यावेसे वाटतात हा प्रश्न तो तम्ु हाला
सारखा धवचारत राहतो. ते असे पण म्हणतात की
तम्ु ही जर तमु ची मते सांधगतलीत तर आम्ही त्याला
अनक
ु ू ल असे दस
ु रे धसनेमे बघण्याकरता सचु व.ु पण
त्यांच्या Software मध्ये एक बग आहे… “अरे राजा, मी एक तारा धदला
म्हणजे मला तो धसनेमा आवडला नाही. तल
ु ा का बरे असे वाटले की त्या
सारखे अजून चार धसनेमे मला बघावेसे वाटतील?”

आपल्या अनभु वाचा इतर लोकांना फायदा होईल, या भावनेने उत्साही
मंडळी सगळीकडे आपली प्रधतधिया व्यक्त
आता खरेदी करायची म्हणजे चांगलीच परीक्षा असते. कुठला
करत असतात. मला किी किी वाटते, असे
ब्रांड, कुठले मॉडेल, त्यासारखे अजून काय धमळते, धकं मत काय आहे, करण्याबाबत त्यांना काहीतरी मोबदला
दक
धमळत असणार. खरेदी के ल्यावर मला पण
ु ानात धमळणार की online धमळणार, सगळ्यात स्वस्त कसे
धमळणार, धशप के ले तर धकती धदवस लागतील? हल्ली खरेदी करायची धवधवि sites कडून email येतात अधभप्राय
असे म्हंटले की मी आठ मागण्यासाठी. पण माझा धवचार नेहमी हाच
दहा धदवस टाळाटाळ करतो. अहो सािा असतो की हा अनभु व धलहुन मला काय धमळणार, “मी का माझा वेळ
ब्रेड घ्यायला दक
फुकट घालवू?”
ु ानात गेलात तरीही
छपन्न प्रकार असतात.
‘Netflix’ वर देखील मी माझा अनभु व धलधहत नाही. पण एका उंदराच्या

पण या ताऱ्यांचा फायदाही होतो. आपल्याला काही बघायचे असेल,
आधण घरातल्या इतर रधहवाशांना त्यात धवशेष रस नसेल तर मग
"पण ह्याला सगळ्यांनी ५ तारे धदले आहेत”, असे सांगून आपल्याला तो
कायथ िम बघता येतो. आधण वरून तो कायथ िम धभकार धनघाला तरीही
काळजी नसावी. "हल्ली लोक पण कशालाही चांगले reviews देतात",
असे म्हणून त्या धबचाऱ्या उत्साही मंडळींवर धबल फाडून मोकळे व्हायचे.
अशा या उत्साही मंडळीना मोबदला धमळत नसेल, तर मग आपण अशी
एक वेबसाईट तयार के ली पधहजे, धजथे या लोकांचे खरेच कौतक
ु होईल.
तम्ु ही कोणत्याही वेबसाईट वर तमु चे मत नोंदवा, तम्ु ही धकती प्रधतधिया
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कुठे नोंदवल्या आहेत याची माधहती आम्ही एकत्र
कळवा. म्हणजे लेख आवडला असेल, तर लेखकाला कळवा.
करु. तमु च्या नंतर आलेल्या धकती वाचकांना तमु ची
मी माझा ई-मेल अॅड्रेस तम्ु हाला देतोच आहे. पण लेख आवडला
प्रधतधिया आवडली, धकती वाचकांना त्याचा उपयोग
नसेल, तर मात्र धदवाळी अंकाच्या संपादकाला धकं व्हा MMLA
झाला. कोणी कोणी तमु च्या प्रधतधियेला प्रधतउत्तर म्हणून स्वतःचा
या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना email पाठवा. तम्ु हा सगळ्यांना
अनभु व धलधहला ही माधहती गोळा करून त्यांच्यासमोर मांडली की त्यांना धदवाळीच्या हाधदथ क शभु ेच्छा!
समािान वाटेल.
Email: saurabhalurkar@gmail.com

आता मात्र तम्ु हाला या लेखाबद्दल काय वाटते, ही प्रधतधिया जरूर
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"MAP" - Roadmap to economic cooperation!

आपले धवचार आधण अनभु व शेअर के ले पाधहजेत.

असे एक व्यासपीठ उपलबि व्हायला हवे जेथे एखादा
realtor सध्याच्या real estate बद्दल माधहती देईल जी नवीन
home owners कररता धकं वा investment करू पाहणाऱ्याना
"Money is not everything when you have it." - ह्याचा खरा
उपयक्त
ु असेल. सवांनाच real estate मिले trends, घर बघताना
"अथथ " अमेररके सारख्या capitalist देशात आल्यावर कळतो. पैशाशी
लक्षात घ्यायचे मद्दु े, तडजोड कुठे करावी, rate shopping कसे करावे
धनगडीत घडामोडींना "आधथथ क" घडामोडी का म्हणतात त्याचे हेच कारण ह्याचा research करणे शक्य नसते. पण घर घ्यायची आधण "American
असावे की त्या जीवनाला अथथ देत असतात. आज मराठी माणूस
Dream" पूणथ करायची ओढ मात्र सवांनाच असते.
अमेररके त चांगलाच धस्थरावला आहे. त्यामळ
ु े च आज आपण एक समाज
किीतरी एखादा CPA, tax saving साठी काही धटप्स देवू
म्हणून आपल्या भोवतालच्या अथथ कारणाला धकती महत्त्व देतो हे पाहणे
शके ल धकं वा काही बारकावे सांगेल. किी medical मिले कोणी
उधचत ठरेल.
obamacare ची माधहती देईल. चांगला plan धनवडणे आधण कमीत कमी
अमेररके तील बहुतेक महाराष्ट्र मंडळे २५ हून अधिक वषे
premium मध्ये चांगले coverage कसे धमळवायचे त्याचे मागथ दशथ न होवू
कायथ रत आहेत. गणपती आधण धदवाळी असे साचेबद्ध सण साजरे
शके ल. खूप वषे राहून सद्ध
ु ा आपल्या मिील धकत्येकांना annual coverकरण्याव्यधतररक्त वेगळे धवचार "मंडळ" धकं वा खासगी स्थरावर होत
age max, out -of -pocket max, co-insurance अश्या धकतीतरी
आहेत. काही धठकाणी ज्येष्ठ नागररकांसाठी स्वतंत्र कायथ िम धकं वा दस
ु ऱ्या, terms माधहत नसतात, कारण एक तर त्या वापरायची वेळ आलेली
धतसऱ्या धपढीला आपल्या मूळ संस्कृतीची ओळख व्हावी ह्या साठीही
नसते धकं वा आपले अज्ञान प्रकट करायची लाज!
प्रयत्न के ले जात आहेत. ते योग्यच आहे. पण त्या पढु े जावून धवचार के ला
Car insurance चे पण तेच आहे. प्रत्येकाचा insurance
असता असे लक्षात येईल की आपण सवथ जण इथे अमेररके त, मायभूमी
वेगळा असतो जो zip code, personal history, धशक्षण अश्या बऱ्याच
पासून दूर, प्रामख्ु याने आधथथ क उन्नतीसाठी आलो आहोत. आपण आज factors वरून ठरतो. पण deductible म्हणजे काय, liability चे प्रकार
इथल्या सवथ क्षेत्रात जम बसवलेला आहे. पण त्याचा फायदा ज्या पद्धतीने कोणते, driving ticket धमळाले तर काय करावे, citation म्हणजे काय
आपल्या समाजासाठी व्हायला पाधहजे त्या पद्धतीने तो होताना धदसत
ह्याचे खूप लोकांना पूणथ ज्ञान नसते. नवीन व्यवसाय सरुु करणाऱ्यांना तर
नाही. आधण मला वाटते की कोणत्याही समाजाच्या सवांगीण प्रगतीसाठी धकतीतरी अडचणींना सामोरे जावे लागते. इथले rules आधण regulaआधथथ क प्रगती ही आवश्यकच असते नाहीतर इतर प्रगती फार काळ
tions तर धकती धभन्न असतात. सवांनाच त्यांची इत्यंभूत माधहती
धटकाव िरू शकत नाही.
असतेच असे नाही. प्रत्येकजण कालांतराने ती धमळवतोच पण काही गोष्टी
आपण वेगवेगळ्या उपिमांसाठी एकत्र येतो, BMM करतो,
जर आिीच कोणीतरी सांधगतल्या तर नक्कीच फायदा होईल.
भारतातील सेवाभावी संस्थांना देणग्या देतो, Maharashtra Foundaअसेच उदाहरण म्हणजे equity market धकं वा money martion च्या रूपाने परु स्कार व मदत करतो पण आपल्या सवांच्या आधथथ क ket. आज एकं दरीतच सवथ त्र गोंिळाचीच पररधस्थती आहे. Interest
धहताचे काय? आपण बहुतेक Social parties मिून नरेंि मोदी धकं वा
rates तर कमी, shares मिली जोखीम वाढलेली आधण ETF, Mutual
मनमोहन धसंग ह्यांच्यावर बोलतो; धिके ट, Bollywood, बाबा आधण बापू Funds धकं वा Forex Funds ह्याची नक्की माधहती नसल्यामळ
ु े गंतु वणूक
discuss करतो; मिूनच काही उत्साही मंडळी Obamacare, world करता येत नाही अशी पररधस्थती! 401K चा कसा फायदा घ्यावा,
economy धकं वा real estate वर मत प्रदशथ न करतात पण ते
ESPP म्हणजे काय, education saving कसे करावे, retirement
तेवढ् यावरच थांबते. आपण किीही आपल्या आधथथ क समस्या, प्रश्न धकं वा benefits, medicare चा कसा व किी फायदा धमळतो असे धकतीतरी
आव्हाने discuss करत नाही. ते बदलायला हवे. आज आपल्यामध्ये
प्रश्न असतात. तर ह्या बद्दल एखाद्या forum च्या माध्यमातून काही चचाथ
धवधवि प्रकारच्या व्यवसायातली माणसे आहेत - Doctors, Lawyers, झाली वा धवचारांचे आदान-प्रदान झाले तर ते कोणाला आवडणार नाही?
realtors, hoteliers, tax consultants, CPA's, business ownहा उपिम नस
ु ता भाषणबाजीपरु ता मयाथ धदत नसावा. एखादा
ers, construction professionals, bankers, loan agents, travव्यावसाधयक जर का आधथथ क संकटात सापडला तर आपल्या समाजाने
el agents, insurance professionals असे धकतीतरी! ह्या सवाथ नी
त्याला पन्ु हा वर यायला मदत देखील के ली पाधहजे. ही मदत आधथथ क
- अदमत भावे
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प्रकारे असू शकतेच पण इतरही बरेच प्रकार असू शकतात. तसेच ह्या
उपिमात सहभागी होणाऱ्या सभासदांचा sales आधण marketing साठी
तर नक्कीच फायदा होवू शकतो धकं वा एखाद्या धठकाणी group discount साठी पण उपयोग होवू शकतो.
ह्या दृष्टीने धवचार करायला सरुु वात के ली तर लक्षात येईल की
मराठी माणूस बऱ्याच क्षेत्रात पाय रोवून उभा आहे व यशस्वी उद्योजक/
व्यावसाधयक म्हणून नावारूपाला आला आहे. त्या मागे त्याचे स्वतःचेच
पररश्रम जास्त आहेत पण समाजाचा असा भरघोस पाठींबा नाही.
एखाद्याचा अनभु व इतरांना व्यापक स्वरूपात मागथ दशथ क होत आहे असे
धदसत नाही. आपण त्यांची नावे Yellow Pages धकं वा गणपतीचे
देणगीदार म्हणून वाचतो व सोडून देतो. त्यांच्या उद्यमशीलतेचा फायदा
गणपतीचे देणगीदार म्हणून मयाथ धदत ठेवायचा की स्वतःसाठी पण करून

घ्यायचा एवढा तरी स्वाथथ आपण नक्कीच धशकला पाधहजे.
MMLA चे व्यासपीठ नस
ु ते सांस्कृधतक कायथ िमांपरु ते मयाथ धदत
रहाता कामा नये. कुठेतरी समाजाच्या आधथथ क गरजांचा वेि घेतला जावा.
खरे तर त्यासाठी MMLA काहीतरी करेल असे अवलंबून राहायलाच
पाधहजे असे नाही. ज्यांना ह्याचे महत्त्व पटेल ते एकत्र येवून ह्या उपिमाची
सरुु वात करू शकतात.
आज जरुरी आहे ती अश्या "महाराष्ट्र आधथथ क पररषदे (Los Angeles)
"ची धकं वा MAP ची जी आपल्या सवांच्या आधथथ क लाभाचा Roadmap
तयार करू शके ल! ह्याचा फायदा मयाथ धदत समाजघटकांसाठी नसून
आपला समाज अजून एका प्रकारे संघटीत होण्यात पण आहे!

Best Compliments
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सत-असत
रोधहत गवांदे

चहुबाजूने शत्रूने त्याला घेरले होते. तो धशताफीने त्यांच्या गोळ्या
चक
ु वत पळत होता. गनीम सबळ होता आधण चतरु ही होता. साथीदारांची
प्रेते पडत होती काही क्षणात धदसेनाशी होत होती. त्यानं मनात धवचार
के ला, ते येतील जन्माला पन्ु हा, पण कुठं जन्मतील याचा काही अंदाज
नाही. ते येतील या आशेवर लढत राहण्यात काही अथथ नाही. हा डाव
त्याला एकट् यालाच धजंकावा लागणार होता. मागच्या उध्वस्त घरात
सापडलेलं एक धचलखत, बोटावर मोजता येतील एवढे हातगोळे आधण
एक बंदूक याच्या जोरावर त्याने िावपट्टीकडे पळायला सरुु वात के ली.
चक
ु वायचा धकतीही प्रयत्न के ला तरी गोळ्या लागत होत्या, पण एकदा
धवमानात उडी मारली आधण आकाशात भरारी मारली की हे सारं संपणार
होतं. त्याची धहरवी तबयेत बघता बघता धपवळी आधण मग लाल-भडक
झाली. अजून एका गोळीत त्याचा डाव संपणार होता. इतक्यात मागावर
लागलेले शत्रू एक एक करून गारद होऊ लागले. िारातीथी पडलेले त्याचे
साथीदार snipers घेऊन परत यद्ध
ु भूमीवर अवतरले होते. डाव
पलटला, शत्रूचा नायनाट झाला आधण तो धवमानात बसणार इतक्यात
घराची बेल वाजली.
"कोण आहे?" त्याने धचडून धवचारलं. यद्ध
ु भूमीवरून असं सामान्यांच्या
जीवनात यायला त्याला फारसं आवडत नसे. त्याने परत धवचारलं,
"कोण आहे?"
"पांडुरगं ."
"काय काम आहे?"
"तम्ु ही माझा िंदा चोरलात. " तो आिीच त्रस्त झालेला होता, त्यात हा
म्हातारा माणूस असे काय आरोप करतोय त्याला काही कळे ना. त्याने
वैतागून धवचारलं, "काय िंदा तमु चा?"
"मी अनभु व धवकतो."
"अनभु व?"

"हो अनभु व. ज्याच्याकडे बद्ध
ु ी आहे तो हुशारी धवकतो, ज्याच्याकडे बळ
आहे, तो श्रम धवकतो. माझ्याकडे वािथ क्य आहे, मी अनभु व धवकतो."
त्यानं पांडुरगं ाकडे चमकून पाधहलं. पांडुरगं पढु े बोलू लागला.
"गेली ४० वषथ वकील होतो उच्च न्यायालयात. जगभरचे खटले
पाधहले. ना ना तऱ्हेच्या व्यक्ती पधहल्या. गोड असो वा कडु, प्रत्येक
अनभु वातून काहीतरी धशकलो. त्याच अनभु वांच्या जोडीनं आजतागायत
धकती मने सावारलीत, तटु के संसार जळ
ु वले. मल
ु ं ऐकत नाही, मल
ु ीचं
लग्न होत नाही, भावाने दगाफटका के ला, एक ना अनेक समस्या घेऊन
येतात लोक माझ्याकडे. सगळ्यांना मदत करतो माझ्या अनभु वाच्या
जोरावर."
"तमु चा काही तरी गैरसमज होतोय. मी असं काहीही करत नाही." तो
म्हणाला.
"मग हा बाहेर कसला फलक झळकतोय? चार धभंतीत या, जगभराचे
अनभु व घ्या", पांडुरगं ाने धवचारलं.
तो उत्तरला, "अहो हे अनभु व तमु च्यासारखे नाहीत. माणसाला खऱ्या
जीवनात ज्या गोष्टीचा अनभु व घेता येत नाही, त्यांचा प्रत्यय ते माझ्या
virtual reality center मध्ये येऊन घेऊ शकतात."
मग स्वताशीच हसत तो म्हणाला, "बरोबर आहे तमु चं. म्हणजे तसं
बघायला गेल तर मी पण अनभु वच धवकतो, पण वेगळ्या प्रकारचे आधण
फारच वेगळ्या तऱ्हेने."
"आता बघा, पवु ीच्या काळी करमणक
ु ीची काही सािने नव्हती. अशात
गावात एखादा शाहीर यायचा, धशवाजीवरचा एखादा पोवाडा गायचा आधण
त्या गोष्टीत लोक इतके समरस व्हायचे की ऐकणाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर
बघता बघता अफझलखानचा वि उभा राहायचा. हा झाला तमु च्या
कानांचा अनभु व. ह्या एका इंधियाच्या जागी जेव्हा पंचेंधियांना वास्तवात
नसलेल्या गोष्टीचा अनभु व धमळवून देण्यासाठी प्रयत्न के ला जातो, तेव्हा
त्याला virtual reality धकं वा आभासी सत्य म्हणतात." पांडुरगं लक्ष
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देऊन ऐकत होता.

चार धभंतीत. Virtual reality ही एक कला आहे. माझी ही कला एखाद्य
"या आिधु नक जगाच्या मय शाळे त जेव्हा माणस
ु बडु ू न जातो, आधण नवीन अपंग व्यक्तीलाही साऱ्या भूलोकाचे दशथ न घडवू शकते. त्याला स्वतःच्या
जगाशी संपकथ सािू लागतो, तेंव्हाच खऱ्या अथाथ ने त्याचे भौधतक जगातून धवकालांगाचा धवसर पडू शकते."
या आभासी जगात स्थलांतरण होते. आधण अशा अनभु वलाच यशस्वी
मग तो जरा गंभीर झाला आधण पढु े बोलू लागला. "पांडुरगं , माणसाला
virtual reality म्हणतात."
स्वतःचा जन्म ठरवायची संिी धमळत नाही. मी त्याला ती संिी उपलबि
पांडुरगं ाचा राग जरा कमी झाला आधण उत्सक
ु ता वाढली. पांडुरगं ाने दोन करून देतो. शेवटी आनंद आधण दःु ख म्हणजे तरी काय? आपल्या
धमधनट धवचार के ला. वास्तवात नसलेल्या गोष्टी पंचेंधियांना अनभु व देऊ भौधतक जगातील घटनांना उमटलेला मेंदूचा प्रधतसाद. जर हा प्रधतसादच
माणसाच्या जगण्याची धदशा ठरवत असेल, तर त्या प्रधतसादालाच आपला
शकतील हे काही त्याला पटलं नाही. पांडुरगं म्हणाला,
गल
ु ाम बनवले तर मानवी आयष्ट्ु यातले दःु खच नष्ट होईल."
"पंचेंधियांची भूक भागवू शकण्याची ताकद के वळ आधण के वळ वास्तवात
आहे. तझ्ु या भाषेत सांगायचं तर real reality मध्ये आहे. TV वरची पाव वरकरणी पांडुरगं ाला त्याचं म्हणणं पटत होतं पण कुठे तरी ही पळवाट
वाटत होती. पांडुरगं स्वतःशीच धवचार करू लागला. गेल्या ७० वषाथ च्या
भाजी धकतीही रुचकर धदसली तरी ती अळणी आहे की नाही हे
आयष्ट्ु यात त्याने जे गोड कडू अनभु व घेतले त्यांच्यामळ
ु े तो माणस
ु म्हणून
खाल्ल्याधशवाय कळायचं नाही."
घडला होता. फक्त धनवडक चांगले अनभु व एखाद्या आभासी जगाच्या
"बरोबर आहे तमु चं म्हणणं. "तो पांडुरगं ाला म्हणाला, "आजचं तंत्रज्ञान
माध्यमातून घेऊन जगण्याला खरंच जगणं म्हणता येइल का? मेंदूच्या
फक्त तीन इंधियांना कमी-जास्त प्रमाणात अनभु व देऊ शकतं : दृष्टी, श्रतु ी प्रतीसादावारच मात के ली तर मानवी आयष्ट्यातलं दःख खरंच नष्ट होईल
ु
ु
आधण स्पशथ . चव आधण गंि अजून आपल्या आवाक्याबाहेर आहेत. पण का? पण
धवद्यमान तंत्रज्ञानात बसवलेले खेळ पाहता हे तीन अनभु वही माणसाला
हा प्रधतसाद काही एखादा धस्थर घटक नाही. हा तर एक चैतन्यपणु थ भाव
आभासी जगात बडु ू न जायला परु स
े े ठरतात असं जाणवतं. आता
आहे. चार गोष्टी देऊन या प्रधतसादाचा मागथ ठरवायचा कोणी प्रयत्न के ला,
उदाहरणाथथ second life नावाचा खेळ बघा. दहा लाखापेक्षा अधिक
ु मागथ बदलेल."
लोक या खेळात सहभागी झाले आहेत. Linden Life ने बनवलेल्या या तर त्या चार गोष्टी धमळताच त्याचा मळ
खेळात तम्ु हाला दस
एक दीघथ धवरामानंतर पांडुरगं म्हणाला, "तझ
ु ी ही आभासी अनभु ूती किीही
ु रं आयष्ट्ु य जगायची संिी धमळते. तमु च्या खऱ्या
कं टाळवाण्या जगाला सोडून स्वतःचं नवीन जग घडवता येतं. एकाच
माझ्या अनभु वापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही, तझ
ु ी virtual reality आगीशी
जन्मात दहा जन्म भोगल्याचा आनंद धमळू शकतो."
खेळण्या सारखी आहे, पररणामांचा पूणथ धवचार के ल्यधशवाय त्यात वाहवत
त्याने पांडुरगं ाला घरात बोलवलं आधण त्याच्या virtual reality center नको जाऊस, नाहीतर आभासाचच व्यसन लागेल.", असे म्हणून पांडुरगं
धनघून गेला.
मध्ये घेऊन गेला. सामोर मोठ् या पडद्यावर िावपट्टी धदसत होती. तो
flight simulator च्या खचु ीत बसला आधण त्याच्या धवमानाने उड् डाण
के ले. पांडुरगं जरा भारावला होता ते बघून. पण पांडुरगं ाने त्याला धवचारलं,
"अनभु व काही असा चार धभंतीत बांिायचा नसतो. त्याने धवहार करायचा
असतो मक्त
ु छं दासारखा. त्याला ना संिीचं बंिन, ना वगाथ चं समीकरण,
त्याला माधहत असतो फक्त आवेग."
तो म्हणाला, "पांडुरगं ा, अहो, या चार धभंती सोडून जगात आहे तरी काय
बघण्यासारखं? अख्या चराचर सष्टृ ीतील सख
ु े आणून टाकू शकतो मी या

पांडुरगं जाताच एका क्षणाचाही धवलंब न करता त्याने खचु ीत बसून बंदूक
उचलली आधण तो साथीदारांच्या शोिात धनघाला. ज्या तत्परतेने तो
आभासी यद्ध
ु भूमीवर परतला, त्याचे त्यालाच जाणवले, हे addiction तर
नाही ना? ती बंदूक खाली ठेवणे तेवढे सोपे नव्हते, पण तो धवचार बाजूला
ठेवून, त्याच्या असत जगातील साथीदारांच्या जोडीने तो पढु ील यद्ध
ु ाचा
अनभु व घ्यायला सज्ज झाला.
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