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maharaVô ma/DL iSakagaae 

रचना २०२२ संक्ांत विशेषांक  ४ 

  

Maharashtra Mandal Chicago Inc. 

(Year of Establishment: 1969) 

The first Maharashtra Mandal in United 

States of America, serving the community as 

non-profit organization 

 

Website: 

https://www.mahamandalchicago.org 

 

Email Address for correspondence: 

president@mahamandalchicago.org 

karyakarini@mahamandalchicago.org 

मखुपषृ्ठ: 

 अमतृा जोशी 

 

मदु्रित शोधन: 

 डॉ. सजुाता महाजन 

 मयूिी र्काते 

 

माांडणी आद्रण सांकलन सहाय्य: 

 आद्रशष नगरकर 

 शशप्रा अथणीकि 

 द्रमद्रलांद साळी 

साद्रहत्य / मजकूर पाठद्रिण्यासाठी सांपकक :  rachana@mahamandalchicago.org 

rashmichafekar@gmail.com 

 

साद्रहत्य / मजकूर पाठद्रिण्यासाठी सूचना: 

- साशहतय शलशहताना मिाठी फॉन्ट (उदा. मंगल - Mangal) आशण आकाि १० असावा. 

- शलखाणात क्मांक वापिल्यास ते मिाठीत शलहावेत (उदा. १..२५ इ.) 

- अखेिीस आपले संपूणय नाव नमूद किावे. 

- आपले साशहतय 'मायक्ोसॉफ्ट वडय ' शकंवा 'गूगल डॉक' मध्ये शलहून पाठवावे. 

- साशहतय विील ईमेल वितीच पाठवावे. 

- ईमेल पाठवताना साशहतय अटॅचमेंट स्वरूपात पाठवणे. 

- सोबत आपला फोटो पाठवावा. 

महाराष्ट्र मांडळ द्रशकागो (MMC) बद्दल काही उल्लेखनीय नोंदी: 

It is the first Maharashtra Mandal in the United States of America, serving local community 

as a non-profit organization, since 1969. It is the proud founder of (BMM) Bruhan 

Maharashtra Mandal, North America (http://www.bmmonline.org) 

It is also initiator of BMM Newsletter – BMM Vrutant (https://bmmonline.org/vrutta-archive)  

https://www.mahamandalchicago.org/
mailto:president@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:rachana@mahamandalchicago.org
mailto:rashmichafekar@gmail.com
http://www.bmmonline.org/
https://bmmonline.org/vrutta-archive
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नमस्काि मंडळी! 

नवीन वर्य सरुू झालं आहे. सवयप्रथम महािाष्ट्र 

मंडळाच्या २०२२ च्या नव्या काययकारिणीच्या वतीने 

तु् हा सवायना नव्या वर्ायच्या शभेुच्छा देते. हे नवीन वरं् 

तु् हाला सखु-समदृ्ीचं, समाधानाचं आशण आिोग्यदायी 

र्ावो. नव्या वर्ायत तमुच्यासाठी नव्या उतसाहाने, 

नवनवीन आशण भिगच्च काययक्म किण्यासाठी २०२२ 

ची काययकारिणी सज्र् आहे. 

सिुवातीलाच थोडंसं येतया वर्ायच्या 

काययक्मांबद्दल  सांगते. खि ं्हणरे्, या नव्या वर्ी अपेक्षा 

अशी होती, की किोना व्हायिसची लस (Vaccine) सवयत्र 

उपलब्ध असल्यामळेु सामाशर्क अंतिाची (Social 

Distancing) बंधनं हळू हळू कमी होतील आशण महािाष्ट्र 

मंडळाचे काययक्म Online / Virtually किण्याची गिर् 

न िहाता प्रतयक्ष उपशस्थतीत (In Person) किता येतील. 

पितं ु Omicron Variant मळेु आलेली नवी लाट 

आपल्याला सांगते आहे, की किोना व्हायिसपासून 

आपली लवकि सटुका होणाि नाही. तयामळेु 

नाईलार्ास्तव प्राप्त परिशस्थतीनसुाि या वर्ीचा पशहला 

मकि संक्ांतीचा काययक्म हा Online / Virtually सादि 

केला र्ाईल. महािाष्ट्र मंडळ शशकागोच्या संकेत 

स्थळावि (website) या काययक्माची सशवस्ति माशहती 

उपलब्ध आहे. हा वैशवध्यपूणय काययक्म यशस्वी होईल 

अशी आ्हाला खात्री आहे. हा काययक्म पाहण्याच्या 

संधीचा र्रूि लाभ घ्या. उवयरित वर्ायसाठी अपेक्षा अशी 

आहे, की Omicron Variant मळेु आलेली नवी लाट 

लवकिच ओसिले आशण यापढुचे इति काययक्म, ्हणरे् 

गढुी  पाडवा, गणेशोतसव, शदवाळी, वाशर्यक सहल 

(Picnic), दांशडया/गबाय,  क्ीडा महोतसव(स्पोटटयस) 

नक्कीच प्रतयक्ष उपशस्थतीत (In Person) होतील.  

या नव्या काययक्मात शशकागो परिसिातल्या सवय  

सदस्यांना (members) भाग घेता यावा ्हणून महािाष्ट्र 

मंडळाच्या काययकारिणीच्या व्यवस्थापनात  थोडासा 

बदल करून काययकारिणी अशधक शवस्तारित  केली आहे. 

शवस्तारित काययकािी सशमती (expanded executive 

committee) मध्ये उत्तेिच्या आशण दशक्षणेच्या 

सदस्यांचा कटाक्षाने अंतभायव केला आहे.  काययकािी 

सशमतीचे उत्ति आशण दशक्षण अशा दोन्ही  बारंू्च्या 

उपनगिांमधले सदस्य मंडळाचे शवशवध कटे्ट, आशण 

उपक्म यांचे संपकाय शधकािी (Liaison) ्हणून काम 

कितील याची  शवशेर् दक्षता आ्ही घेतो आहोत. या 

बदलामळेु दशक्षणेबिोबि शशकागो शहिाच्या उत्तिकेडील 

उपनगिातील सदस्यांना काययक्मात सशक्य सहभाग घेण ं

सोपं होईल.  

गेलं वर्य कोशवडमळेु अडचणीचं, आव्हानांचं आशण 

शचंतेचं गेलं. पितं ुकोशवडमळेु शनमायण झालेली परिशस्थती 

हे संकट न मानता, नवे उपक्म किण्याची संधी आहे असा 

सकािातमक दृशिकोन समोि ठेवून महािाष्ट्र मडंळाच्या 

आर्विच्या इशतहासात कधीही न झालेले अनेक नवे 

उपक्म (साशहतय कट्टा, अध्यातमपीठ, आ्ही साि ेगवय्ये, 

इशतहास मंच)  आ्ही गेल्या वर्ी चालू केले. तु् हा सवांचा 

मोठटया संख्येने सशक्य सहभाग या उपक्मांना लाभला 

आशण ते लोकशप्रय ठिले. हे र्नेु उपक्म आ्ही या वर्ीही 

चालू ठेवूच,  पण तयांच्या यशापासून पे्रिणा घेऊन आ्ही 

तीन नवीन उपक्म या वर्ी चालू किणाि आहोत. पययटन 

(Tourism) या शवर्यात िस असणाऱयांसाठी ‘भ्रमणगाथा’ 

हा नवीन WhatsApp कट्टा लवकिच सरुू होईल. तसंच 

आिोग्यसंवधयन हा उदे्दश समोि ठेवून ‘आिोग्यधाम’ हा एक 

नवा WhattsApp कट्टा आ्ही सरुू किणाि आहोत. 

आशथयक शनयोर्नबद्दल माशहती देणािा ‘अथयशवचाि’ हाही 

कट्टा लवकिच सरुू होईल. या शतन्ही कट्टायांशवर्यी 

अशधक माशहती येतया काही शदवसात आ्ही तु् हाला 

देऊ. 
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सांगण्यासािखी आणखी एक गोि आहे. पणु्यात 

१८७५ साली न्यायमूती महादेव गोशवद िानडे यांनी सरुू 

केलेल्या वसंत व्याख्यानमालेपासून पे्रिणा घेऊन 

शशकागोमध्ये यावर्ीपसून संक्मण व्याख्यानमाला 

नावाची अशीच एक व्याख्यानमाला आ्ही आयोशर्त 

केली. मा. शनलेश ओक, डॉ. सशच्चदानंद शेवडे, डॉ. अभय 

बंग, गरुुदेव शंकि अभ्यंकि, मा. धनश्रीताई लेले 

यांसािख्या अतयंत नावार्लेल्या, र्ाणकाि, शवद्वान 

वक्तयांच्या शवचािांचा लाभ या व्याख्यानमालेमळेु 

शशकागोकिांना शमळाला.  

महािाष्ट्र मंडळाच्या काययक्मांचं यश हे तमुचं 

्हणरे् मंडळाच्या सदस्यांचं यश आहे. मडंळाच्या 

काययक्माचं यश अशधक वाढावं यासाठीच्या तमुच्या नवीन 

कल्पनांचं आ्ही स्वागत करू. महािाष्ट्र मंडळाची 

काययकारिणी प्रयतन किेलच पण काययक्म यशस्वी 

होण्यासाठी तमुचा सहभाग आशण आशीवायद आवश्यक 

आहे. गेल्या वर्ीच्या शबकट परिशस्थतीमध्येही तु् ही 

सवांनी सवय उपक्मांमध्ये मोठटया संख्येने सहभागी होऊन 

महािाष्ट्र मंडळाला पाशठंबा शदला, तयाबद्दल तमुचे 

मनःपूवयक आभाि मानते आशण महािाष्ट्र मंडळाविचा 

तमुचा स्नेह, लोभ या नव्या वर्ीही िाहावा, शकंबहुना 

अशधक वशृद्गंत व्हावा अशी अपेक्षा किते आशण माझं 

मनोगत इथेच पूणय किते.  

 

धन्यवाद!  

लवकिच प्रतयक्ष भेट होईल, या आशेसह, 

 

स्नेहांशकत  

उल्का र्ोशी- नगिकि  

अध्यक्ष, 

महािाष्ट्र मंडळ शशकागो २०२२ 
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बघता बघता २०२२ उर्ाडलं. 

 

शदवस काय भिाभि पढेु सिकतात नाही? पण 

काहीही ्हणा, आपण कुठल्या ना कुठल्या कामामध्ये 

व्यस्त असलो, ना की हे शदवस छान र्ातात. आता 

माझंच बघा ना, मागच्या वर्यभिात ‘िचना’ माशसकाचं 

काम किताना आशण तयामधलं तमुचं उत्तमोत्तम शलखाण 

वाचताना वेळ कसा गेला ते मला कळलंच नाही. 

तमुच्यातल्या लेखकांनी, कवींनी आपल्या नवीन नवीन 

कलाकृतींनी ‘िचना’ माशसकाचा प्रतयेक अंक खिचं 

सर्वला. 

 

मागच्या वर्ीच्या तमुच्या सहकायायने आशण 

पाशठंब्याने, आपण सवांनी शमळून ‘िचना’चे काही 

शवक्मही केले आशण २०२१ हे वर्य ‘िचना’ने गार्वल े

असं ्हणायला काहीच हिकत नाही. 

 

तसाच पाशठंबा, शभुाशीवायद आमच्या टीमच्या 

पाठीशी ह्या वर्ीही असतील ह्याची मला खात्री आहे. 

 

माझ्यावि पनु्हा एकदा ‘िचना’च्या संपादक 

पदाची र्बाबदािी टाकून महािाष्ट्र मडंळ शशकागोच्या 

२०२२च्या अध्यक्षा, उल्का नगिकि ह्यांनी र्ो शवश्वास 

दाखवला, तयाबद्दल तयांचे मनापासून धन्यवाद. 

 

आशण हे काम किताना आशण ह्या वर्ीचे ‘िचना’चे 

अंक तमुच्यासमोि ठेवताना, टीम िचनाचे आमचे खंदे 

सहकािी, सरु्ाता महार्न, मयूिी र्काते, शमशलंद साळी, 

शशप्रा अथणीकि, प्रसाद अथणीकि, अमतृा र्ोशी आशण 

शमतेश देशपांडे ह्यांचं मोलाचं सहकायय ह्यात असणािच 

आहे. तयांच्या मदतीशशवाय ही र्बाबदािी स्वीकािण ं

मला खिचं कठीण गेलं असतं. ह्या सवांचेही मनापासून 

आभाि. 

 

तु् हां सवांना टीम िचनातफे नवीन वर्ायच्या 

हाशदयक शुभेच्छा! हे नवीन वर्य सवांना भिभिाटीचं, 

सखुसमाधानाचं आशण किोनाशविशहत र्ावो, हीच 

ईश्विचिणी प्राथयना. 

  

कळाव,े 

लोभ आहेच तो वाढावा, 

 

रश्मी चाफेकर 

संपादक, ‘िचना’
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President: Ulka Nagarkar president@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for 16 years. President of MMC 2021. Volunteered for BMM 2011 

NAPC committee, Rachana editor in year 2015, 2020, Smarnika lead in GJC 2019. 

Enjoys coordinating community enrichment efforts. Looking forward to a memorable 

and exciting year ahead. Let's all work together for the betterment of our community. 

 

Vice President: Prasad Athanikar karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for over 15 years. Volunteering for Maharashtra/Marathi Mandals 

in USA over the past several years while leading Cybergaming, Sports, Picnic, Maza 

News, IT, Itihas Manch, Facility and Lezim teams in MMC. Also, led Over Facility Team 

during MMC's Golden Jubilee Celebrations in 2019. Elected as Vice President in 2021 

and got re-elected in 2022. Looking forward to working with the energetic 2022 team 

and bringing together the community for high quality programs and events. Play 

Cricket, Badminton, Volleyball and many other sports. 

 

Vice President: Rashmi Chafekar karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for over 29 years. Vice President in 2021. Got re-elected as Vice 

President for 2022. Has participated in various programs over the years. Have written 

articles for Rachana. Loves to write and listen to music. 

 

Treasurer: Mitesh Deshpande treasurer@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for more than 20 years. Has participated in various programs 

over the last few years. Enjoys listening to different genres of music, as well as singing 

and an avid cricket fan. 

 

Secretary: Chetan Rege karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicago resident for 15+ years. Bibliophile. Volunteered for various MMC activities - 

Admin of Itihas Manch and Adhyatma Peeth groups; Rachana Editor in 2019; Teacher 

at Chicago Marathi Vidyamandir. Directed and coordinated for several performances. 

Aiming to preserve our incredible Indian heritage and build a solid MMC community. 

  

mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:treasurer@mahamandalchicago.org
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Board of Director: Madhav Gogawale karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for 27 years. Enjoyed working as EC member of Maharashtra 

Mandals in Indiana and Illinois, served as Marathi Shala teacher in the late 1990s. 

Actively participated in several activities of MMC in 2021. Looking forward to very 

exciting and fun filled year ahead. 

 

Board of Director: Nameeta Vedak karyakarini@mahamandalchicago.org 

I have been a Chicago resident for over 35 years and have been actively involved in 

Chicago Maharashtra Mandal since 1987 both as a foot soldier and as a member of 

various executive committees. I also served as a vice president in 1999.  I was very 

active in Bollywood and was a lead actor in bunch of films before coming to US. I have 

also participated in various Bombay Television/Doordarshan plays and performed on 

professional stage in Mumbai.  I am recipient of a few awards for my performances in 

both film and stage media. I am very much a people person and love to help wherever 

and whenever I can. I am looking forward to working with the 2022 MMC team to bring 

high quality programs to the community. 

 

Board of Director: Kashmira Magar karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland Resident for 21 years. I have been associated with Maharashtra Mandal 

Chicago for the last 19 years. I was also on the 2021 MMC Board of Directors and am 

once again excited to lead the Youth and Decoration team to contribute to MMC 2022. 

I enjoy music, art and architecture. 

 

Board of Director: Deepali Sawant karyakarini@mahamandalchicago.org 

Resident of the Chicagoland area for 23+ years. Involved in MMC dance team for 6 

years. Excited and looking forward to leading the Parampara team, Flyer team and 

Graduation team to bring the community together. Looking forward to a fun filled MMC 

2022 

 

Board of Director: Urmila Damle karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for over 6 years. Participated and actively volunteered in various 

activities in Maharashtra Mandal Chicago since 2016. I have a passion for spirituality, 

music, dance, reading and cooking. I look forward to an amazing year ahead 

 

mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
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Board of Director: Swati Kukian karyakarini@mahamandalchicago.org 

I have been in USA since 2003. My educational background is MBA Finance. I am 

working in the finance sector as an Analyst and in my leisure time, I love cooking and 

dancing 

 

Board of Director: Sameer Bongale karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for 7 years. Actively involved and volunteered in Chicago 

Maharashtra Mandal. I like music, designing and to work for our community. Looking 

forward to fun filled MMC 2022 

 

Board of Director: Prajakta Joshi karyakarini@mahamandalchicago.org 

I live in Chicago area since 2015. Active member of Maharashtra Mandal Chicago since 

2016. I have been helping the stage and props team from quite some time. I have 

prepared props for the various MMC events. This year, I am very excited to lead the 

stage and props team to contribute to MMC 2022 

 

Board of Director: Archana Bhide karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicago resident for last 17 years. Volunteered for MMC over many years. I enjoy 

coordinating and organizing community events. Looking forward to work with the 2022 

team and bring the community closer 

 

Board of Director: Sanjeev Kulkarni karyakarini@mahamandalchicago.org 

Resident of Chicago land for last 7 years and actively participating and supporting skits 

as part of programs in MMC. Excited and looking forward to supporting our MMC in 

2021 to make our community stronger and grow in and around Chicago! 

  

mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
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समीि सावंत वैशाली िारे् पंकर् अकोलकि िामदास थत्ते धनंर्य काळे 

 

   
संदीप बाग शमशलंद र्ोगळेकि योगेश गायकि 

 

  
शवद्या र्ोशी (President) शनतीन र्ोशी (Trustee) 

 

Coordinator Trustee Naperville PoC Schaumburg PoC Treasurer 

     
सलुक्षणा कुलकणी शवद्या र्ोशी वैदेही देशपांडे संज्योत बोिकि प्रसाद खिे 
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Amit Bodhani 

Amruta Joshi 

Anagha Deshpande 

Aniket Sawant 

Aniruddha Damle 

Anuradha Kelkar 

Aparna Talloo 

Arati Khot 

Archana Bhide 

Ashish Nagarkar 

Ashwini Kunte 

Avani Deshpande 

Chetan Rege 

Deepali Sawant 

Dipti Govardhan 

Kashmira Magar 

Kavita Kulkarni 

Kavita Purav 

Ketki Deshpande 

Leena Vaidya 

Madhav Gogawale 

Manasi Thatte 

Mandar Joglekar 

Manoj Joshi 

Milind Sali 

Mitesh Deshpande 

Nameeta Vedak 

Narasimha Kamath 

Neelima Andurkar 

Nilesh Joshi 

Parth Deshpande 

Prajakta Joshi 

Prasad Athanikar 

Priya Patankar 

Rajesh Hatkar 

Rashmi Chafekar 

Rasika Bandekar 

Rekha Deodhar 

Sameer Bongale 

Sameer Kulkarni 

Sara Bongale 

Sawankumar Dumbre Patil 

Shalaka Palkar Rege 

Sheetal Deshpande 

Shilpa Deshpande 

Shipra Athanikar 

Shraddha Bhat 

Shree Chafekar 

Shweta Harankhedkar 

Shweta Kulkarni 

Simple Palekar 

Sujata Mahajan 

Swati Kukian 

Swati Lakhe 

Tejaswini Joshi 

Ulka Nagarkar 

Urmila Damle 

Vaishali Belsare 

Vikas Tarade 

Vishal Kale 

Yogita Landge
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We wish to thank following people who have purchased Sponsorship Packages for 2022. 

 

Individual Plus 

• Sheetal Sawant 

• Gauri Kulkarni 

• Aditi Shirgaokar 

• Hemlata Limaye 

• Sunita Talati 

• Sujata Mahajan 

• Asha Kharwadkar 

• Prakash Anturkar 

• Manik Nambiar  

 

Family Plus 

• Ketan Hattalli 

• Shilpa Deshpande 

• Prasad Athanikar 

• Mitesh Deshpande 

• Vidya Joshi 

• Manisha Pandit 

Couple Plus 

• Nikhil Javeri 

• Deepak Bakane 

• Mayuri Jakate 

• Vishal Dahalkar 

• Leena Karkhanis 

• Kashmira Magar 

• Deepali Sawant 

• Sneha Kulkarni 

 

Couple Silver Sponsorships 

• Hemlata Sakhardande 

• Rashmi Chafekar 

• Nandini Vishwasrao 

Life 

• Sheetal Chitale 

• Anand Deshpande 

• Rajesh Hatkar 

 

Life plus upgrades 

• Chandra Vedak 

• Ulka Nagarkar 

• Chetan Rege 

• Madhav Gogawale 

• Geetaram Dangat 

• Vrinda Pandav 

 

Life Silver Sponsorships/Upgrades 

• Ashok Lele 

• Niteen Joshi 

 

 

SPONSOR WALL 
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नमस्काि मंडळी, 

नवीन वर्ायच्या मनःपूवयक शभेुच्छा. मनात नव्या 

आशा-आकांक्षांचे तोिण आशण डोळयांत स्वप्नांचे शदवे 

घेऊन पनु्हा एक नवं कोिं वर्य आपल्या वाटटयाला आल ं

आहे. 

सवयप्रथम उल्का नगिकि आशण टीमचे मनःपूवयक 

अशभनंदन. ‘अध्यक्षीय चष्ट््यातून’ हे सदि शलशहताना 

डोळयासमोरून सिकते, ती गेल्या दोन वर्ांत झालेली 

शस्थतंति ेआशण न्यू र्सीच्या अशधवेशनासाठी चाललेली 

अथक मेहनत. अनेक अथांनी हे वर्य महत्त्वाचे ठिणाि 

आहे. शवशेर्तः ज्याची आपण दि दोन वर्ांनी आतिुतेने 

वाट बघत असतो, ते बहृन्महािाष्ट्र मंडळाचे अशधवेशन 

यावेळी तीन वर्ांनंति होणाि आहे. ११ ऑगस्ट ते १४ 

ऑगस्ट िोर्ी अटलांशटक शसटी न्यू र्सी येथे होणाऱया या 

अशधवेशनाचे आपणा सवांना हे आग्रहाचे शनमंत्रण! 

ब.ृ म. मं. अशधवेशनाचे वणयन काय किावे! उत्ति 

अमेरिकेतील र्वळर्वळ ५००० पे्रक्षकांच्या उपशस्थतीत 

िगंलेल्या भेटीगाठी, संवाद, सांस्कृशतक काययक्म, 

खाद्यपदाथांची िलेचेल, ताि े तािकांची उपशस्थती, 

भिघोस बशक्षसे अशी बहाि या शठकाणी अनभुवायला 

शमळते. यावेळीही अनेक नवनवीन कल्पनांसह ती 

अनभुवायला शमळेल. 

डे-०(Day-0) पासून सरुू होणाऱया या 

अशधवेशनात पशहल्या शदवशी शबझकॉन (business 

conference), पयाययी और्धोपचाि अथायत योग, 

होशमयोपॅथी, आयवुेशदक, िकेी, प्राशणक योग यांविील 

चचाय, ’उत्तििगं’, िशेीमगाठी (BMMचे वधूविसूचक 

संकेतस्थळ शैक्षशणक सेशमनाि) यांचे काययक्म 

तयाचप्रमाणे भाित आशण अमेरिकन शवद्यापीठांशी सबंशधत 

शैक्षशणक चचायसते्र आयोशर्त केली आहेत. 

आपल्या आवडतया कलाकािांची उपशस्थती हे 

ति BMM अशधवेशनाचे खास आकर्यण आहे. मिाठी 

नाटटय आशण संगीत क्षते्रातील शदग्गर्ांची उपशस्थती 

यावेळीही आपल्याला लाभणाि आहे. तयाचप्रमाणे सशचन 

खेडेकि, सोनाली कुलकणी, मकु्ता बवे या आपल्या 

आवडतया कलाकािांचे काययक्म बघण्याची संधी 

िशसकांना लाभणाि आहे. कलाकािांच्या या मंशदयाळीत 

उ. अमेरिकेतील २५ शहिातील स्थाशनक कलाकािांची 

धमाल सादिीकिणेही 

आहेत. नतृय-नाटटय-

संगीत आशण ढोल 

ताशा स्पधायही 

आपल्याला 

अनभुवायला 

शमळतील. या सवांवि 

खडीसाखि ्हणरे् 

सेशलशिटी शेफ शवष्ट्णू 

मनोहि यांची संपूणय 

अशधवेशनाला 

उपशस्थती आशण प्रतयक्ष तयांच्या हातच्या एकाहून एक 

सिस अशा पाककृती आपल्याला चाखायला शमळणाि 

आहेत. खिचं, सखु ्हणरे् याहून अशधक काय! 

र्गात कुठेही असलो मनातलं मिाठीपण कायम 

सोबत असतंच. र्गाच्या शवशवध िगंांत िगूंनही स्वतःचं 

वेगळेपण र्पणाि ं मनातलं मिाठीपण...वेगवेगळया 

वादयांच्या तालावि झलुतानाच ढोलताशाचा गर्ि 

र्पणाि ं मनातलं मिाठीपण..आपल्या अशस्ततवाचा 

सोहळा मनातल्या मनात िोर् अनभुवणाि ं मनातलं 

मिाठीपण !  
‘सोहळा अशस्ततवाचा’ हे िीदवाक्य घेऊन 

येणाऱया २०२२ च्या अशधवेशनाच्या शनशमत्तानं हा 

मनातला सोहळा प्रतयक्षात अनभुवयला शमळणाि ही एक 

पवयणीच. मिाठीच्या या वािीत आपणही सहभागी व्हावे 

आशण या िीदवाक्याला सारे्से असे भव्य संगीतमय 
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नतृयनाटटय ‘ऐका िगंदेवते तझुी कहाणी’ सादि किणाि 

आहेत शशकागोतील कलाकाि. ८० ते ९० सहभागी 

कलावंतांचा ताफा असलेल्या या महानाटटयामध्ये एकाच 

कथासूत्रात बांधलेल्या नाटटय,नतृय,संगीत अशा 

वेगवेगळया कलाप्रकािांचा आशवष्ट्काि असेल. या 

भव्यतेला अशधकच अथयपूणय किणाऱया LED projector 

सािख्या तांशत्रक बाबी हेदेखील या प्रयोगाचे खास 

वैशशिटयच असेल. अस्सल मिाठी मातीतला आशण 

भार्ेतला हा ‘िॉडवे शो’ पे्रक्षकांची मने शरं्कून घेण्यात 

नक्कीच यशस्वी होईल यात शंका नाही. 

हे सगळे आयोर्न नेटके व्हावे ्हणून गेल्या दोन 

वर्ांपासून BCC चे (BMM convention टीम) शवद्या 

र्ोशी, सोना शभडे, कोमल चौक्कि, मोशहत शचटणीस, हेमा 

िचमाले तसेच BMM न्यू र्सी, अटलांशटक शसटीचे 

प्रशांत कोल्हटकि, अमि उिकेि, शवहाि देशपांडे, पनुीत 

मिाठे यांचे अथक प्रयतन सरुू आहेत. 

ति मडंळी, पिदेशात िगंणाऱया या मिाठमोळया 

उतसवाची र्य्यत तयािी झाली आहे. आता वाट आहे ती 

आपल्या आगमनाची. आपल्या कुटंुब आशण 

शमत्रपरिवािासह अवश्य यणे्याचे किावे. 

कळावे लोभ असावा. 

 

 

ब.ृ म. मं. अध्यक्ष 

शवद्या र्ोशी 
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अगं मैशत्रणी काय केलंस हे? मला तू गळुाची पोळी 

आणून शदलीस? आता बघ काय झालं ते! 

काही शदवसांपूवी माझ्या एका मैशत्रणीने मला 

आवडते ्हणून मदु्दाम गळुाची पोळी आणून शदली, सॅािी 

चकुल,ं गळुाच्या पोळया आणून शदल्या आशण इथेच सगळी 

गडबड झाली. काय गडबड झाली हे तु् हाला 

कळण्याकिता थोडी पाश्वयभूमी देणं गिरे्चं आहे. 

ति, मी आशण गळुाची पोळी, माझ्या 

लहानपणापासूनच सख्या मैशत्रणी! तयातून आई सगु्रण! 

तयामळेु ति , ही पोळी आशण मी, आ्ही दोघी फाि थोडटया 

वेळात अगदी घट्ट मैत्रीच्या बंधनात बांधल्या गेलो. हे बंधन 

बांधलं र्ायला आणखीन एक कािण ्हणरे् माझा 

वाढशदवस शडसेंबिमधला आशण गळुाची पोळी हीपण तयाच 

शसझनमधली, तयामळेु माझा वाढशदवस आशण गळुाची 

पोळी हे आमच्या घिातल ं समीकिणच बनून गेलं होतं. 

तु् हाला खि ं सांगते, आई अशी तया सुंदि, सबुक 

शदसणाऱया गळुाच्या पोळया डब्यात भरून ठेवायची आशण 

मला कशी कुणास ठाऊक सतत भूक लागायची (अथायत 

ह्याचं कािण ्हणरे् मी भूक लागली असं ्हटलं, की 

आईचं उत्ति काय असेल हे माहीतच असायचं). आशण मग 

काय, मी, पोळी आशण तयाविचं ते सारू्क तूप! अगदी 

गट्टी!!आशण हो, प्रतयेक वेळी मी गळुाची पोळी शततक्याच 

आवडीनं खायची! ह्याला ्हणतात पे्रम! 

ति माझ्या मैशत्रणीने गळुाच्या पोळयांचा डबा 

आणून शदला आशण ह्रदयातली ताि पनु्हा एकदा छेडली 

गेली. आता तु् ही ्हणाल, की तू असं खूप शदवसांनी 

गळुाची पोळी बशघतल्यासािखं काय बोलतेस? अहो, 

तसंच झालं होतं कािण मला गळुाची पोळी इतकी आवडत 

असूनही मी स्वतः ती कित नाही कािण मी र्ि घिी 

गळुाच्या पोळया केल्या ति तया घिात बाकी कोणालाही 

खायला शमळणाि नाहीत आशण मला बाळसं धिले तयाला 

र्बाबदाि कोण मग? ्हणनूच मी ते टाळते. असो! 

ति, ह्या माझ्या छानशा मैशत्रणीने मला पोळया 

आणून शदल्या, मी तो डबा शकचन कांऊटिवि ठेवला 

आशण लगेच तयाला हात लावायचा नाही असं ठिवून मी 

र्िा लांब र्ायला लागल,े तेव्हढटयात माझ्यासमोिचा तो 

डबा हलायला लागला आशण तया गळुाच्या पोळया माझ्या 

पोटात र्ाण्यासाठी माझ्या शवनवण्या किायला लागल्या. 

मी नाही ्हणायचा शनष्ट्फळ प्रयतन कित होते पण माझ्या 

अशतशय र्नु्या मैशत्रणीचं आशण पोळया आणून देणाऱया 

मैशत्रणीचं मन मोडणं हे माझ्या ससंुस्कृत मनाला पटलं 

नाही आशण हळूच अधी पोळी पोटात गेली. हो, अगदी 

तपुाच्या साथीनं. नंति मी डबा बारू्ला ठेवला खिा, पण 

तोही र्िा घिातल्यांचा शवचाि करून आशण 

लारे्कारे्स्तवच. तयामळेु ह्यावेळी मलुीनेपण पोळी 

खाल्ली आशण शतलाही ती आवडली. आता शतचंही र्ि 

माझ्यासािखंच तया गळुाच्या पोळीबिोबि नातं र्ळुलं, ति 

मात्र मला तया पोळया किण्याशशवाय पयायय िाहणाि नाही 

आशण मग तयावेळी माझ्या गटुगटुीतपणाचा दोर् माझ्यावि 

येणाि नाही. 

असो! पण एक मात्र खि,ं की ह्यावेळेला मला 

गळुाच्या पोळया खाव्याच लागणाि कािण मैशत्रणीचे कि 

आशण गळुाच्या पोळयांशी असलेला ऋणानबंुध ह्याकडे मी 

दलुयक्ष करू शकत नाही आशण ह्या दोन्ही गोिींना न्याय 

देणं, ही माझी र्बाबदािी आहे. 

आता मी शलशहण ं थांबवते 

कािण शकचनमधून पुन्हा आवार् 

यायला लागले आहेत आशण मला 

शतकडे लक्ष देणं गिरे्चं आहे.  

िश्मी चाफेकि
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संक्ांत आली संक्ांत आली 

नवीन वर्य लागताच मने मोहिली 

काळया िगंाच्या उबेत थंडीही पळाली 

हलव्याच्या खडीची काळी वस्त्रे   

घडीतून बाहेि आली 

संक्ांतीची देवाण-घेवाण 

नको तयाला रूप तोलामोलाचं 

शतळगळुाच्या दाण्यादाण्यात 

नातं असू द्या पे्रमाचं 

पे्रम वाटा पे्रम शमळवा 

संदेश मनाचा असावा 

र्ीवनाच्या प्रांगणात 

सखुाचा गािवा शमळावा 

थंडीच्या शशिशशिीने  

काटा येऊ द्या हलव्याला 

शतळाशतळावि पाक चढे 

गोडी देईल र्गण्याला 

शतळगळुाच्या गोडीने  

नववर्ायचे र्ीवन व्हावे समदृ् 

मनातले पे्रम आर् 

झाले आहे असे शब्दबद् 

 

 

 

संक्ांतीचा सण आला 

शतळगळुाचा कण बोलला - ध्र ु

किा देवाण-घेवाण 

ठेवा मैत्रीची र्ाण 

हा संदेश सांगून गेला   

संक्ांतीचा सण आला आला - १ 

नव्या सनुांचा सण आगळा 

देहा सर्वी चंद्रकळा 

शतळवणाची नवी-नवी झळा 

हलवा नटवी गोठ पाटल्या    

संक्ांतीचा सण  आला - २ 

नव्या बाळाची हो बोिन्हाण 

छोटटया शमत्रांची हो दाणादाण 

हलवा बोि ेऊस चॉकलेट 

बाळा न्हाऊ घाला झटपट 

संक्ांतीचा सण आला - ३ 

थंडीची आली शशिशशिी 

काटा घिी शतळाचे विी 

गोड िशंगत हलवा झाला 

संक्ांतीचा सण आला - ४  

शतळगळुाचा कण बोलला 

किा देवाण-घेवाण 

ठेवा मैत्रीची र्ाण 

हा संदेश सांगून गेला - ५ 

 

 
नीला प्र र्ोशी 
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सपंादक 

िश्मी चाफेकि 

 
मदु्रित शोधन (मराठी) मदु्रित शोधन (इंग्रजी) मखुपृष्ठ 

डॉ. सजुाता महाजन मयूिी र्काते अमतृा जोशी 

 

 

 
मखुपृष्ठ, मांडणी आद्रण सकंलन सहाय्य 

आद्रशष नगरकर शशप्रा अथणीकि द्रमद्रलांद साळी 
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इमोशनल इशटंग हा प्रकाि प्रतयेक वैद्यकीय 

शाळेच्या शवद्यार्थयांना चांगलाच परिचयाचा आहे आशण 

गॅ्रन्ट मेशडकल स्कूलच्या शवद्यार्थयांना ति ती एक चांगली 

excuse होती. ग्रांट मेशडकलच्या अवती-भोवती 

चमचमीत खाण्यासाठी भिपूि चॉइसेस होतया. 

खाऊगल्ली काय, शदल्ली दिबाि काय, गलुशन-ए-इिाण 

काय शकंवा िस्तयाविचे धाबे काय- तयावेळी आयषु्ट्यातला 

कुठचाही stress पचवण्यासाठी आ्ही या शठकाणी छापा 

मािायचो - ते ही सकाळी एक-दोन वार्ता. अथायत 

मेशडकल स्कूलमध्ये शशकलेल्या hygiene चं ज्ञान ओल्ड 

होस्टेलच्या खोलीतच ठेवायला लागायचं. तया ज्ञानाचा 

आशण शर्भेच्या चोचल्यांचा काही संबंध नसायचा.  

MBBS चं दसुि ंवर्य होतं बहुधा. पॅथॉलॉर्ी आशण 

फामायकॉलॉर्ीचा अभ्यास करून करून मेंदूचा शखमा 

झाला होता. तयामळेु मला आशण माझ्या शमत्राला (इंदि) 

भेंडी बार्ािच्या बैदा खटाखट आशण लस्सीची (ब्लॉटींग 

पेपि स्पेशसअल!) फािच तल्लफ आली. िात्रीचे दोन 

वार्ले होते. काली-शपवळी मारून शतथे पोहोचलो आशण 

बैदा खटाखटचा पूणय आस्वाद घेतला.  

चोवीस तास गेले असतील बहुधा. बैदा खटाखटने 

पशहल्यांदा पोटात हळूहळू खटखटायला चालू केलं. एक-

दोन तासाने ति पोटामध्ये बॉ्बस्फोट चालू झाले. 

तयाच्या नंति पोटामधली सगळी आतडी उसाच्या 

गऱुहाळामधून र्ातायत असं वाटायला लागलं. पढुचं मी 

काही सांगत नाही, कािण तु् हाला सदु्ा तो अनभुव 

पावभार्ी शकंवा पानातली कुल्फी खाऊन केव्हातिी 

आलाच असणाि. पण खाऊगल्लीत र्ायचं ्हणरे् 

Disney च्या थीम पाकय  मध्य े र्ाण्यासािखं आहे. 

rollercoaster च्या शिलबिोबि गरुुतवाकर्यणाशी यदु् 

असतंच की. तेव्हा तयाच्या आफ्टिशॉकसाठी मनाची पूणय 

तयािी होती. पण तयानंति मशहनाभि देहाचं काय झालं 

तयाची मात्र मनाची अशर्बात तयािी नव्हती. देहाच्या 

इमाितीचे एक एक स्तंभ हळूहळू कोसळू लागले. 

शिीिातील सवय ऊर्ाय (energy) हळूहळू कमी होऊ 

लागली. भूकतहान हिवून गेली. दहा पावले चाललो ति 

एक मैल चालण्याचा त्रास होऊ लागला. शदवसा वीस वीस 

तास झोपायला लागलो. मेशडकल स्टुडंटटस ्हणरे् अध्याय 

हळकंुडाने शपवळे होणाऱया नवऱयासािखे असतात. 

मुंडावळया लावून बोहल्याविती उभे िाहायला तयाि 

असतात. माझी शमत्रमंडळीही तशीच. अध्याय ज्ञानाने 

शपवळे झालेले माझे शमत्र दि तासाला मला एक नवेनव े

diagnosis देऊ लागले. पषु्ट्कळ blood-test सदु्ा 

झाल्या पण सगळया नॉमयल. तिीही माझ्या मनाची ग्लानी 

र्ायला तयाि नव्हती. का माहीत नाही, पण माझ्या 

शािीरिक आर्ािाने माझ्या मानशसक प्रवतृ्तीचा पूणय 

clean bold करून टाकला होता. My body had 

hijacked my mind.  

हा अनभुव of course आपल्याला खि ं ति 

आयषु्ट्यात वािवंाि यते असतो. आधशुनक शास्त्रज्ञांनी 

शिीि आशण मनाच्या संबंधावि बिचे संशोधन 

किण्याआधीच मानव र्ातीला या संबंधाची कुणकुण 

भासली होती. शिीि आशण मन यामध्ये एक सतत 

dialogue चालू असतो अशी एक अंतज्ञायनी शंका होती. 

तयामळेु आपल्या भार्ेतही तयाचा परिणाम शदसतो. आपण 

ताप, मळमळ, थकवा अशा दैशहक संवेदनेचे मानशसक 

उदासीनते बिोबिचे नाते  "मला एकदम ग्लानी आली 

आहे" शकंवा "I am not 'feel'ing good" ्हणून बोलून 

दाखवतो.  

खि ं ति ्हणरे् पूवयआधशुनक शास्त्राने मनाचा 

आशण देहाचा हा संबंध केव्हाच ओळखला होता. प्राचीन 

आयवुेशदक धन्वंतिींचा असा शवश्वास होता, की मानशसक 

आशण शािीरिक आिोग्यासाठी शिीिातील तीन 

द्रवपदाथांचा समतोलपणा असायला हवा: वात, शपत्त 

आशण कफ. आयवुेशदक शास्त्रानसुाि या र्गातील सवय 
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गोिी आशण र्ीवाणूमध्ये ऊर्ाय (energy) असते. तया 

ऊरे्चे पांच घटक असतात - अंतरिक्ष, हवा, अग्नी, र्ल 

आशण परृ्थवी. या सावयशत्रक ऊर्ाय आपल्या शिीिामध्य े

वात, शपत्त आशण कफ या द्रव्यपदाथयमागे व्यक्त होतात. 

तयांचा समतोलपणा शािीरिक आशण मानशसक 

आिोग्यासाठी महतवाचा असतो. प्राचीन काळी, िोमन 

आशण ग्रीक धन्वंतिींनी सदु्ा अशाच प्रकािच्या योर्ना 

सादि केल्या होतया.  

पण सतिाव्या शतकातला फ़्रें च तत्त्वज्ञानी आशण 

गशणतज्ञ रिने देकातयने या सवय प्राचीन ज्ञानाला सुरंुग 

लावला. 

तयाचा शवचाि असा होता, की या सवय अंधश्रदे्मुळेच 

धाशमयक यदु् ंसरुू होतात. तयाला प्रतयतु्ति ्हणून तयाने 

बशुद्वादाचे (rationalism) बीर् पेिले. ही rationalism 

ची कल्पना आधुशनक शास्त्राचा पाया मानली र्ाते. पण 

तया कल्पनेनेच मन आशण शिीि या मधल्या संबंधाच्या 

कल्पनेला चेकमेट केला. देकातयचा असा ठाम शवचाि 

होता, की रे् डोळयांनी स्पि शदसते तेच सतय. बाकी सवय 

अंध्दश्रध्दा. तयामळेु शास्त्रज्ञांचा, शिीिाचा आशण 

िहस्यमय पण क्षणभंगिु अशा भावनांचा काही स्बन्ध 

असू शकतो; याविचा शवश्वासच गेला.   

आपल्या शिीिाच्या वागणकुीमध्ये आशण 

भावनांमध्ये काही संबंध असू शकतो हा शवचाि शास्त्रीय 

समदुायात र्वळ र्वळ तीन शतके शनशर्द् मानला गेला. 

एका कट्टि शवचािाशविोधाच्या यदु्ात देकातयने 

अनावधानाने दसुऱया कट्टि शवचािाला र्न्म शदला. तया 

शवचािाने आत्ता आता पयंत scientific community ला 

पूणय मोशहत केले होते. पण प्रतयेक शवचािाचं आयषु्ट्य बहुधा 

साम्राज्यासािखं असावं. Every empire must fall, 

and every dominant thought must lose its grip 

on society over time. देकातयच्या शवचािांचेही तेच 

झाले. आशण तयाला कािण होता, ऑशस्रयन-कॅनेशडयन 

शफशसओलॉशर्स्ट हांस सेल (Hans Seyle).  

डॉ. हांस सेल हा अतयंत प्रशतभाशाली आशण हुशाि 

शास्त्रज्ञ होता. तयांचा र्न्म १९०७ साली शव्हएन्ना, 

ऑशस्रयामध्ये झाला. वयाच्या चाि वर्ायच्या आधीच 

तयाचे चाि भार्ांवि प्रभतुव होते. तयांचे वडील हू्यगो सेल 

ऑस्रो-हंगेिीअन इंशपरियल आमीमध्ये surgeon होते. 

तयांच्या आधीच्या चाि शपढटया पण surgeon होतया. 

आमीनंति तयांनी स्वतःची पॅ्रशक्टस चालू केली आशण 

हान्सची आई तया पॅ्रशक्टसची प्रशासक होती. हान्स रे्व्हा 

प्राग शवश्वशवद्यालयातून वैद्यकीय पिीक्षा पशहल्या क्मांकाने 

उत्तीणय झाला तयावेळी सवायना वाटले, की तो पण 

surgeon होणाि, पण तयाचा कल होता संशोधनाकडे.  

वैद्यकीय शाळेत दसुऱया वर्ी पशहल्यांदाच 

शवद्याथायना रुग्णांबिोबि भेटायला शमळतं. या रुग्णांबिोबि 

संवाद किताना हान्सने रे् शनिीक्षण केलं ते तयाआधी 

कोणीही केलं नव्हतं. तयाच शनिीक्षण असं होतं, की िोग 

कुठचाही असो पण सवय रुग्णांना काही लक्षणे common 

असतात - मानशसक आशण शािीरिक ग्लानी, भूक नसण,े 

काही काम किण्याची शकंवा आवडीच्या गोिी किण्याची 

इच्छा शनघून र्ाणे, वगैि े(्हणरे् बैदा खटखटने माझे केले 

तेच!). ततकालीन शवचािप्रशक्या अशी होती, की प्रतयेक 

िोगाचे शवशशि संकेत (signs) आशण लक्षण े

(symptoms) असतात आशण डॉक्टसयनी तयाकडेच लक्ष 

ठेवाव,ं ्हणरे् diagnosis बिोबि होईल. तयामळेु हान्सने 

शनिीक्षण केलेल्या या गोिीवि बाकी कुणाचे याआधी लक्ष 

गेले नव्हते.  

हान्सने तयाचे काम कॅनडामध्ये चालू ठेवले आशण 

१९४० साली General Adaptation Syndrome 

असा शसद्ांत प्रस्ततु केला. या शसद्ांतानसुाि stress 

झाल्यावि माणूस तीन टप्प्यातून र्ातो १) चेतावणी टप्पा 

(warning phase) २) प्रशतकाि टप्पा (resistance 

phase) ३) थकवा टप्पा (exhaustion phase). 

हान्सच्या या शसद्ांतामळेु तयाला र्गभि प्रशसद्ी शमळाली 

आशण १९४९ मध्य े तयांना नोबेल प्राईझसाठी 

nominate केले गेले. तयांना आणखी १७ वेळा तयासाठी 
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nominate केले गेले पण ददैुवाने हान्सला नोबेल प्राईझ 

केव्हाच शदले गेले नाही.  

हांसचे काम बऱयाच संशोधकांनी पढेु चालू ठेवले. 

तयापैकी एक आहेत डॉ. इस्थि स्टनयबगय. तया सध्या 

University of Arizona च्या Andrew Weil Institute 

of Integrative Medicine मध्ये Research Director 

आहेत. तयांनी आपल्या संशोधनामधून दाखवले, की 

मानशसक आशण शािीरिक स्रेसमळेु  िोगप्रशतकाि प्रणाली 

वि (immune system) प्रशतकूल परिणाम होतो. This 

was groundbreaking research. तयांनी तयापढेु हे 

सदु्ा दाखवल,े की immune system कमकुवत झाली 

ति तयाचा भावनेवि सदु्ा खूप प्रशतकूल परिणाम होतो. 

तयांच्या संशोधनाप्रमाणे असं समर्लं, की िोगप्रशतकाि 

प्रणालीने (immune system) उतपाशदत केलेले िणे ू

िक्तवाशहन्यांमधून मेंदूकडे पोहोचतात आशण तेथे तयांचा 

भावनांवि परिणाम होतो. डॉ. स्टनयबगयच्या पढुच्या 

संशोधनामध्ये असंही शसद् झालं, की स्मतृी (memory), 

भावना (emotions) आशण तणाव (stress) या तीन 

गोिींमध्ये फाि दृढ संबंध आहे. 

ज्याप्रमाणे स्मतृी (memories) आपल्या वतयमान 

अनभुवांचे अथय बदलतात तसंच शािीरिक आशण मानशसक 

घटक ठिवतात, की आपण stressला कसा सामना 

देणाि. काही stresses हे चांगले असू शकतात ति काही 

वाईट. चांगले stress उत्तेर्क असतात ति वाईट 

stress ने येतो थकवा आशण ग्लानी. एखाद्या स्रेसफुल 

गोिीनंति र्वळर्वळ तीन शमशनटात मेंदू ऍडे्रनॅलीनसािखं 

chemical शिीिामध्ये पोहोचवतो. तयामळेु लगेच आपली 

शवचािशक्ती वाढते, शािीरिक शक्ती शद्वगशुणत होते. आपली 

सगळी इंशद्रये र्ास्त efficiency ने काम कितात. या सवय 

बदलामळेु आपण stressful प्रशतशस्थतीचा सामना देऊ 

शकतो. पण हाच stress मशहनोनमशहने शकंवा वर्ोनुवर्े 

चालू िाशहला ति तयाचा िोगप्रशतकािक शक्तीवि 

(immune system) तेवढाच वाईट परिणाम होतो. रे्व्हा 

मनषु्ट्याला अनेक तणाव एकाच वेळी सहन किायला 

लागतात (घटस्फोट, बेिोर्गािी, शप्रय व्यक्तीचा मतृयू) 

तयावेळी तयाचाही शिीिावि असाच परिणाम होतो. 

बऱयाचदा, चांगल्या घटनासदु्ा stressful असू  शकतात 

उदाहिणाथय: साखिपडुा, लग्न, कामामध्ये बढती शकंवा 

सेवाशनवतृ्ती! 

तणावाला सांभाळणं ्हणरे् वाघाला 

संभाळण्यासािखं आहे. आपण वाघावि शनयंत्रण केले 

नाही ति तो आपल्यालाच खाऊन टाकेल.  तणावाचं 

सदु्ा असंच असतं. तयाला शनयंशत्रत केलं नाही ति बऱयाच 

वाईट गोिी होऊ शकतात. गेल्या शकतयेक वर्ांच्या 

संशोधनामधून असं समर्लंय, की अशनयंशत्रत तणावामळेु 

िक्तदाब (high blood pressure), मधमुेह (diabetes), 

लठ्ठपणा (obesity), stroke शकंवा heart attack ची 

शक्यता फाि वाढते. इतकंच काय पण stress मळेु 

कॅन्सिची chemotherapy सदु्ा तेवढी प्रभावी ठित 

नाही. ्हणूनच meditation आशण stress- reduction 

हा कॅन्सिच्या उपकािाचा अशवभाज्य भाग समार्ाला 

र्ातो.  

मागील दोन वरं् आपण सवयर्ण एक असामान्य 

प्रशतकूल परिशस्थतीमधून र्ात आहोत. कोवीड शवर्ाणूने 

आपल्या सवांच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. आपल्याला 

पषु्ट्कळ stress शदला आहे, आपण या तणावाच्या वाघाला 

शनयंशत्रत केलं नाही ति तो आपले लचके तोडणाि हे 

नक्की. या stress ला काबूत ठेवण्यासाठी आपण बऱयाच 

गोिी करू शकतो. आपल्या दैनंशदन र्ीवनामध्ये या 

गोिींना अंतभूयत किणं हे थोडसं कठीण पडतं पशहल्या 

पशहल्यांदा, पण एकदा सवय झाली, की सवय र्मून र्ातं. 

तणाव कमी किण्यासाठी मी आता ज्या गोिींचा उल्लेख 

किणाि आहे तया सवय गोिींशी आपण सवयर्ण नक्कीच 

परिशचत असणाि पण ्हणतात ना, की सोनािाने कान 

टोचले ति थोडं कमी दखुतं! ्हणून उल्लेख कितो:  

१ व्यायाम (Exercise): व्यायाम ्हटला की आपल्या 

डोळयासमोि उभ्या िाहतात दडं, बैठका, मल्लखांब शकंवा 

सूययनमस्काि अशा धमकावणाऱया images. खि ं्हणरे् 
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याशशवायही आपण बऱयाच गोिी करू शकतो ज्यांनी 

तेवढाच फायदा होईल रे्व्हढा gym मध्य ेर्ाऊन होतो. 

चािपांच मर्ले lift ने र्ाण्याच्या ऐवर्ी पायऱया चढून 

र्ाणे शकंवा घिाच्या घिी शतपदी केल्याने सदु्ा फायदा 

होऊ शकतो. व्यायामाचे बिचे फायदे असतात- 

व्यायामामळेु आपला मेंदू र्ास्त इन्डॉशफय न बनवतात 

आशण तयामळेु आपल्याला मन:शांती ति शमळतेच पण 

र्ास्त गणुवत्तेची झोप सदु्ा लागते.  

२ आहाि (Diet): रे्व्हा आपण तणावाखाली असतो 

तयावेळी आपल्याला junk food खाण्याची फाि ओढ 

असते. चांगलं balanced diet ठेवण ंफाि महतवाचं आहे 

अशावेळी. संतशुलत आहािाने आपली िोगप्रशतकािक 

शक्ती वाढते आशण िक्तदाब तसेच मधमुेहासािख े िोगही 

कमी होण्याची शक्यता वाढते. आहािामध्य े

antioxidants असण े सदु्ा महतवाचे आहे. 

अशँटऑशक्सडंटटस आपल्या पेशींचे िोगापासून संिक्षण 

कितात. द्राक्ष, ब्लूबेिी, िासबेिी या फळांमध्ये बिचे 

अशँटऑशक्सडंटटस असतात.  

३ स्लीप हायशर्न (Sleep Hygiene): पिुशेी झोप 

शिीिाला फािच आवश्यक आहे. मानशसक तणावामळेु 

झोपेचं एकदम खोबि ं होऊन र्ातं! शनद्रानाशामळेु 

शािीरिक तसेच मानशसक आिोग्यावि वाईट परिणाम 

होऊ शकतो. आपली भूक मंदावते, लक्ष कें शद्रत किण्याची 

(कॉन्सन्रेशन) क्षमता कमी होते आशण अस्वस्थता सदु्ा 

वाढते. योग्य आशण पोर्क आहाि, प्राणायाम, योग आशण 

stress-free अवस्थेमध्ये चांगली झोप लागू शकते. 

चांगल्या शनद्रास्वास्थासाठी sleep hygiene पाळण ेफाि 

महतवाचे आहे.  

४ शवश्रांती तंत्र (Realaxation technique): ध्यान 

(meditation), योगशनद्रा (guided meditation), खोल 

श्वास (deep breathing) घेण े शकंवा बायोफीडबॅक 

(स्वायत्ततेने होणाि े शिीिकायय व्यवशस्थत चालू 

असण्याशवर्यी व्यक्तीला शदलेला दृश्य अथवा श्राव्य 

पिुावा) या सगळयाच्या वापिामळेु मानशसक तणाव खूप 

कमी होतो.  

५ आपल्या शमत्रमैशत्रणीशी संबंध वाढवा: व्हॉटस ऍप, 

झूम या सशुवधांमळेु आता आपल्याला नातेवाईकांशी 

आशण शमत्रमैशत्रणींशी संबंध वाढवण ंफाि सोपं झालं आहे. 

Healthy socialization मळेु मानशसक stress 

वाढण्याची शक्यता कमी होते.  

६ सेवाभावी कायय (charitable work): Cleveland 

Clinic मध्ये झालेल्या संशोधनांमध्ये हे शसद् झाले आहे, 

की स्वाथयिशहत समार्कायायमळेु (selfless socialwork) 

आपल्या मानशसक आशण शािीरिक परिशस्थतीवि एकदम 

चांगला परिणाम होतो. अथायत, आपण रे्व्हा लोकांच्या 

दःुखाकडे लक्ष देतो तेव्हा आपल्या स्वतःच्या दःुखाचा 

stress सदु्ा कमी भासतो ते वेगळे.  

७ नवे छंद शशका: मानशसक तणावावि एक सवोत्तम 

उपाय ्हणरे् नवे छंद शशकण-े नवे वाद्य, शचत्रकला, नतृय 

शकंवा तमुच्या कुटंुबीयांनी पिवानगी शदली (!) ति 

गायलाही शशका. आता मीच बघा, र्वळर्वळ पन्नास 

वर्ांनी हा मिाठीमध्ये लखे शलशहण्याचा प्रयतन किीत 

आहे. नवे छंद शशकल्याने मानशसक तणाव कमी होतोच 

शशवाय स्मशृतभ्रंश (dementia) होण्याची वेळ पढेु 

ढकलली र्ाते.   

मानसशास्त्रामध्ये एक िीदवाक्य आहे: आपल ं

परिशस्थतीवि नेहमीच शनयंत्रण असू शकेल असं नाही पण 

आपल्या  परिशस्थतीच्या प्रशतशक्येवि आपलं नक्की 

शनयंत्रण असू शकतं (We can't control the 

circumstances but we can certainly choose 

our response to it). या कॉिोनाने 

आपली परिशस्थती गंभीि केली असेल 

पण तया परिशस्थतीला आपली 

प्रशतशक्या काय असणाि आहे ते 

आपणच ठिवायचे ना? मग काय ठिलं?  

डॉ. चंद्रगपु्त शशशशेखि वेदक  

मानसोपचाितज्ज्ञ, शशकागो 
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maharaVô ma/DL iSakagaae 

रचना २०२२ संक्ांत विशेषांक  २८ 

ि्य सगुंधी सकाळी एका 

उपवनात िमले होते 

हसतया फुलांत शनिशखत होते 

शकलशबलणाि ेघिटे  

अनट  

एक शपलूं शचऊचे इवले, 

माऊने र्खमी केले 

ते दखुी स्वि ेशचवशचवते 

ने घिटटयामध्ये माते ॥ 

तया इवल्या चोचीमध्यें 

मी हळू घातले पाशण 

कळवळून मीशह िडल े

चीवचीवची गाऊन गाशण. ॥ 

गवताची गादी केली 

शपंर्िा नवा आणोनी 

ते अरू्न िडतची होते 

अपलुे कोशण शदसेना ्हणोनी. ॥ 

ती सफल झाशलना सेवा 

ते शपलूं अनंती गेल े

अनट द:ुख मकु्या प्राण्याचे 

माझ्या ह्रदयी आले ?  

मर् स्वाशमनीस र्ो पे्रमे 

अपलुी शशकाि अपूयन र्ाई 

तो शबडाल कु्ि शशकािी 

कां काळ शपलाशस होई ? 

 

 

 

 
 

आहे र्ीव शर्वांचे र्ीवन 

प्रकृशतची असते शशकवण 

शनिागस माऊस माझ्या 

काहीच नव्हती अनबन. ॥ 

हा खेळच पिमेशाचा, 

र्ो आहे अंतयायमी 

कोण तयास पसुणाि े

या मायेचा तो स्वामी. ॥ 

 

 
िखेा खंडेपािकि
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Happy New Year and Happy Makar 

Sankrant to everyone! I am Prisha Athanikar 

and I am 9 years old. In this article, I am going 

to share my experiences and learnings in 

2021-2022 FLL Competition. FLL stand for, 

First Lego League. FLL is all about performing 

to your highest capabilities and skills, 

competing with other participating teams and 

scoring points for your team. FLL is conducted 

every year at Regional, State, National and 

Global levels. There are judges who judge 

your work and give you scores and 

suggestions to excel to next level of the 

competition. I participated in the competition 

this year for the very first time, little nervous 

and more excited. Each year FLL organizers 

announce a new topic for the competition. 

This year’s topic was “Cargo Connect”. You 

know, in FLL, many things could be different 

for you and you want to have an experience 

doing it. Some of the interesting activities or 

tasks could be, building a robot and its 

attachments, programming the robot to 

complete missions and score points, even 

make new friends, and most of all, learn more 

about the world. I had enrolled in FLL to have 

an opportunity to do them all. 

There were many teams who 

participated in this worldwide competition. Our 

team’s name was POCKET STARS! In our 

team, we had 6 boys and 4 girls from 4th to 

7th grades. My dad was Assistant Coach. For 

the competition, we had to prepare for multiple 

presentations. There are the three main 

presentations we present in front of the 

judges, Project Work, Robot Design and Core 

Values (CV).  

Let’s dive into our Project Work. In 

Project Work, our team had to come up with a 

problem statement, that is aligned with the 

topic, “Cargo Connect” and solution to 

mitigate it. Cargo Connect is based on the 

supply chain management and transportation 

management of produce, goods, appliances, 

electronics, furniture, and many more. We 

started looking at supply chains, like fruits, 

electronics, automobiles and medicines. As 

we went on with different supply chains, we 

discovered cold chains, these supply chains 

are used for produce and medicines. After lot 

of research for our problem statement, we 

finally halted on “hot pockets”. Hot pockets are 

areas of hot air that are surrounded by cold air 

which mostly occurs in the interior parts of a 

shipping/cargo container. See, we learned a 

new thing just now. 

Now, we had our problem statement, 

but no solution yet. To figure that out, we split 
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up into sub-teams. My sub-team was tasked 

to figure out cost effectiveness of the 

proposed solution. This means to find out if it’s 

affordable, doesn’t cost too much money to 

manufacture, use and maintain. Finally, after 

tons of research, our proposed solution was to 

change the color of the shipping/cargo 

container, what a simple solution! Doesn’t 

even cost millions of dollars just to repaint the 

container. Alongside of finding our solution, 

we again discovered something new, darker 

colors absorb more heat, causing more food 

spoilage, and lighter colors reflect most heat, 

helping the cold chain goods ripen and not get 

rotten. 

Now, we had our problem statement 

and proposed solution statement. Next 

activities were to review them with experts 

and make an effort towards outreach. As for 

experts, we talked to Mr. Mitra and Mr. Singh, 

both work in supply chain management 

companies and know about some ideas we 

could use as our solution for the identified 

problem. For outreach, we reached out to 

different shipping companies and made a 

Facebook page for our team, called Pocket 

Stars, in which we posted a short video of an 

experiment. This experiment elaborated our 

solution and provided evidences of its 

usefulness. In the video, we had two 

mailboxes, one colored a regular color of a 

shipping container, Cherry Red, and other 

colored with one of our two proposed colors 

for the shipping containers, “Easter Lily”. We 

had utilized smart thermometers and a 

thermal camera to prove that Easter Lily 

absorbs less heat and creates least to no hot 

pockets in the mailbox.  

Second was the Core Values 

presentation. In core values, we, as a team, 

needed to showcase our teamwork, 

interpersonal respect, kindness, fun, 

inclusiveness, impact, innovative ideas, and 

more that we experienced during our FLL 

journey, in front of the judges. One of the 

unique core values is to say good luck to other 

competing teams for their performances in the 

competition. 

 
Last but not the least, the Robot Design 

presentation. We built our EV3 robot, “Robot 

360”, we named it, and described its design, 

different attachments used to complete 

missions, programs, strategy matrix to 

complete maximum missions, very well to the 

judges. The parts of the robot, the design 

process, how we programmed it, and the 
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errors we have to fix in the robot these were 

major sections on our trifold. 

 
So much information, where are we 

going to put it?! In our brains? No, we put it on 

the posters and trifolds with lots of drawings 

and details, for everyone and the judges to 

have a visual. We also prepared a skit to 

present our project work.  

Before the competition, we practiced 

lots of table runs and improved our robot 

programs to complete maximum possible 

missions in stipulated 2.5 minutes and score 

more and more points. 

Three months of preparation went very 

fast. We started in September and culmination 

was the day of the Regional level competition, 

December, 18th. Like all other teams, we had 

been given 30 minutes to present our three 

presentations to the judges. Judges really 

liked our skit. It was funny but informative. And 

as per judges, we had one of the best 

introductions to team in the skit. “Hello 

Judges, we are the Pocket Stars!!” And we 

jumped and turned our backs to the judges. 

Our team t-shirts had a Star on the back with 

our names on them. Fantastic idea, isn’t it?  

During our table runs, we got really 

good scores. The award session was also 

awesome. Organizers appreciated and 

congratulated all the teams and their coaches. 

Few teams were recognized for their table run 

scores, few for their presentations and few 

teams, including us, advanced to the State 

Level competition. It’s on January 15th.  

This was my first time in FLL 

competition. Now I will begin my next journey 

of representing my team at the IL State Level.  

Wish me good luck!! Thank you. 

 
Prisha Athanikar 
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Untouchable salty waves and ripples 

echoing with every touch 

The never-ending blue: a threshold for a 

different world. 

The tides push and pull under the moon’s 

perpetual clutch 

A sweet breeze intertwines with my fingers 

and my toes curl 

Hues of gold floating in the wind, the small 

grains under my feet 

I am a small speck under the sky and next 

to a wall of transparent beauty 

The sun and the sea’s unbroken skyline 

meet. 

Here I am, protected by Poseidon’s trident, 

held by its silent deity 

Apollo’s fiery creation slowly seeps under. 

The two gods immersed in a treacherous 

battle until the sea triumphs; 

The sky erupts, suddenly ablaze with a 

million colors, 

The moon rises, the clouds illuminate with a 

soft blush, 

The sky is dampened, 

I am at peace. 

 
Archisha Pathak
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आडि ेशब्द 

१. सीतेला ह्या शदव्यातून र्ावे लागले 

४. र्ी ए कुलकणी यांचा १९६२ मध्ये प्रथम प्रकाशशत 

झालेला कथासंग्रह 

७. चांदीचे 

९. सभेचा अध्यक्ष 

१०. थंडीचे शकंवा उष्ट्णतेचे मोर्माप 

११. हवेत शवहंग किणािी, ___ पाखि े 

१३. शेंगातील शहिवे दाणे घालून केलेला भाताचा प्रकाि 

१५. पाताळात प्रवेश किण्याचे शठकाण 

१७. ___ चेहिा - डोळयातून अशू्र येत असताना 

१८. मागच्या वेळी प्रथम आलेला 

२०. शंकि, ज्याने लांब केस धािण केलेले आहेत असा 

२३. ___ येईना ्हणे अंगण वाकडे 

२५. छोटेसे, शचमकुले 

२६. सवांनी एकत्रपणे किायचा व्यायाम 

२७. ढळत असलेला, उदा. शदवस 

२९. शिीिातील िक्त वाहून नेणाि ेतंतू 

३०. बाहेिील बारू्ला असलेले टणक 

आविण, शवशेर्तः  कीटकांमध्ये हे 

आढळते 

 

उभे शब्द 

१. शैक्षशणक पात्रता पूणय किण्यासाठी 

आखून शदलेला मागय 

२. इतिांच्यासाठी केलेली कृती 

३. मीठ  

४. भल,े चांगले 

५. शकती वार्ता काय किायचे याचा 

आिाखडा 

६. पगािी नोकि 

८.  ___ ्हातािी - अशतशय व्रदु् 

११. वरून खाली येताना, उदा. शर्ना, शशडी, वगैि े

१२. घडटयाळात छोटा काटा तीनवि आशण मोठा काटा 

बािावि असताना.. 

१४. फेकीत, पाण्याच्या मोठटया शपंपात.. 

१६. एक यगु 

१८. सिुशे भटांना शदलेली उपमा, शवशशि प्रकािच्या 

कशवता शलशहणािा 

१९. हवाई र्हार्ाच्या प्रवासाची सशुवधा 

२१. वाहता प्रवाह, अनेक भागांत क्मशः चालू असलेली 

कथा (शवशेर्तः टी व्ही वि!) 

२२. नीट सांगता न येण्यासािखे, ___ होते आहे मला..  

२४. ___ (एकही) शब्द न बोलता 

२७. सनुील गावस्किचे टोपण नाव 

२८. मालकी 

 

अद्रभद्रजत रायरीकर 

१ 
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शमत्र असणं खिचं एवढं महत्त्वाचं असतं, 

िक्ताच्या नातयापेक्षा महत्त्वाचं?  

भावंडांबिोबिही कदाशचत  

तेवढं र्वळचं नातं होत नसतं. 

शमत्रांमध्ये सािखेपणही क्वशचतच असतं 

बहुतेक वेळा सवयच बाबतीत वेगळेपण 

असतं  

तिी असं काय असतं ज्यावि  

हे नातं शटकून िाहातं? 

नातयांमध्ये पण  

वि -खाली कमी -र्ास्त 

मान- अपमान असत ं

फक्त मैत्रीमध्ये या सगळयांना स्थान नसतं. 

घिी बोलताना देखील 

अशलशखत शनयमांच बंधन असतं 

मैत्रीमध्ये न कसले बंधन  

हेच मळुी अंतभूयत असतं. 

र्ात-पात पैसा-अडका  

याचं महत्त्व नसतं  

शमत्रतव एका पातळीवि 

एकसमान असतं. 

एकमेकांचे शवचाि र्ळुणं  

आवश्यक नसतं,  

खि ंति बोलण्याचं पूणय स्वातंत्र्य  

इथेच शमळतं. 

शमत्रांशशवाय हे  

र्ीवनच अपूणय असतं  

आशण ्हणूनच शमत्र असण ं

अतयावश्यक असतं. 

आयषु्ट्य उल्हशसत किती 

मैत्र र्णू अत्तिाची कुपी 

मैत्ररूपी आिसा  

र्पून ठेवावा ऊिी. 

 

 
अशश्वनी कंुटे 
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२०२२ ददनददशिका 

१४ र्ानेवािी  पौर् श.ु १३ मकि संक्ांत 

२६ र्ानेवािी     पौर् कृ. ९ गणिाज्य शदन 

५ फेिवुािी      माघ श.ु ५ (समाशप्त १६.१७) वसंत पंचमी 

७ फेिवुािी माघ श.ु सप्तमी (समाशप्त १८.४७) िथसप्तमी, र्ागशतक सूययनमस्काि शदन 

१९ फेिवुािी माघ कृ. ततृीया छ. शशवार्ी महािार् र्यंती (तािखेनसुाि) 

१७ माचय             फाल्गनु श.ु पौशणयमा हुताशनी पौशणयमा (होळी) 

१८ माचय फाल्गनु श.ु प्रशतपदा धूशलवंदन, करिशदन  

२० माचय फाल्गनु कृ. ततृीया छ. शशवार्ी महािार् र्यंती (शतथीनसुाि) 

२२ माचय फाल्गनु कृ. पंचमी िगंपंचमी 

१ एशप्रल चैत्र श.ु प्रशतपदा 
चैत्र मासािभं, शके १९४४, शभुकृतट संवतसिािभं, 

गढुीपाडवा  

 

विील शदनदशशयका शशकागोच्या स्थाशनक वेळेनसुाि असल्याने काही सण भाितीय कालशनणययापेक्षा वेगळे आहेत ह्याची 

कृपया नोंद घ्यावी.  

 

संदभय: कालशनणयय, दाते पंचांग  

 
वर्ाय िा. शवसाळ  

ज्योशतर् शवशािद 
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कृष्ट्णाने अर्ुयनाला सांशगतली गीता, 

शशकशवली तयाने ही न कंटाळता 

हर्ािो वर्े झाली, आपल्यातला अर्ुयन शशकत नाही 

आशण कृष्ट्णही शशकवण्याचे सोडत नाही 

साधे साधे प्रश्न पण काय किायचे कळत नाही 

मोलाचा वेळ मात्र वाया र्ात िाही. 

हेवा वाटतो अर्ुयनाचा कृष्ट्ण तयाचा सखा 

िणांगणी ऐनवेळी साथ शदली तयाला. 

प्रश्न काय ्हणून शवचािताय नक्की कोणता सांगू  

बघा इथेही confusion हा सांगू की तो सांगू  

आ्हा बायकांचा र्न्मच असा   

तळयात की मळयात कायम असते समस्या 

लहानपणी मोठटयांचे ऐकायचे कािण तेव्हा आ्हाला कळत नसते 

मोठेपणी लहानांचे कािण नवीन शपढीशी र्ळुवून घ्यायचे असते 

्हणरे् प्रतयेक वेळी मदृुगंासािख्या थपडा खाणे हेच हातात असते. 

परिशस्थतीला सामोि ेर्ाणे हे एवढेच लक्ष्य शदसते. 

Breakfast lunch and dinner चक्ात अडकलेल्या आ्ही 

शकतीही साग्रसंगीत केले तिी काहीतिी सतत असते कमी 

शंभिपैकी शंभि माकय  कधीच शमळत नाहीत 

आनंदाची परिसीमा कधीच गाठता येत नाही 

द्रौपदीचा तो पाठीिाखा, आमच्याही मदतीला येतो धावून  

अनेक नाती, शवशवध नावे वेगवेगळे चेहि ेघेऊन 

सगेसोयि,े आप्तस्वकीय, शमत्रमैशत्रणी असे शकती तिी 

इवल्याशा या आमच्या र्गात आनंद देतात क्षणोक्षणी. 

शन:शंक मनाने लढला अर्ुयन माळ घातली यशाने 

तोच धडा शगिशवत आ्ही चालत िाहतो नेटाने 

कृष्ट्णाच्या सोबतीची खात्री कायम आहे 

पढेु र्ात िाहणे एवढेच काम आहे. 

 

 

सचेुता भालेिाव 
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कालच बफय विृी झाली. खि ं ति याआधी बफय  

पडून गेला पण तासा दोन तासात गायब! र्ोपयंत एखादा 

पांढिाशभु्र गाशलचा अंथिावा असा एकसंध शभु्र थि 

दृिीला पडत नाही तोपयंत काही तया शहवाळयातील 

पशहला बफय  झाला असं ्हणता येणािच नाही! 

असा सवयदूि शर्थे नर्ि र्ाईल शतथे शनसगायचा 

भाग झालेला बफय  मी अमेरिकेत येण्याआधी अनभुवला 

नव्हता. नाही ्हणायला कॉलेर्च्या सहलीसोबत 

शसमल्याला बफय  पाशहल्याचं आठवतं पण ते सौंदयय 

शवलक्षणच!! सभोवताली शहमाच्छाशदत पवयत िांगा, 

चहुबारू्ला शर्थे नर्ि र्ाईल शतथे धवल िगंाचीच शवशवध 

छटा! पवयतांवि र्णू पायऱया असाव्यात तशी वेगवेगळया 

टप्प्यांवि बांधलेली घि,ं तयांच्या उतितया छपिांवि 

साचलेला बफय ! शर्थे शर्थे नर्ि पाहोचेल शतथे दूिपयंत 

शदसणाि े कुठलेसे शहमशशखऱ. फूट दीड फूट सवयदूि 

साचलेला बफय . समदु्रसपाटीपासून उंचावि असल्याने र्ड 

झालेला श्वास, आशण र्णू स्वगायतून पषु्ट्पवर्ायव व्हावा तसा 

अलगद होणािा शहमवर्ायव! या अनभुवाची र्ातकुळी 

फािच शनिाळी. हे शनसगयसौंदयय तु् हाला िोर्च्या 

आयषु्ट्यातून उचलून एका वेगळयाच पातळीवि नेऊन 

ठेवतं. हा शहमवर्ायव अलौशकक प्रकािात र्मा व्हावा असा! 

खि ं ति या शहमवर्ायवाचं सौन्दयय इतकं शवलक्षण वाटलं 

होतं तयावेळी, की काशलदासाने कुमािसंभव या 

महाकाव्यात एका सभुाशर्तात, शहमाला शहमालयात 

आढळणािा दोर् का ्हटलं हेच कोड वाटलं होतं.  

अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य हवलोहिजातं । 

एकोहि दोषोगुणसहननिाते हनमज्जहतनदु हकरणेहवववंकः॥ 

वेगवेगळी अनेक ितनं असलेल्या या शहमालयाचे 

सौंदयय फक्त बफायमळेु नाहीसे होत नाही. र्से सुंदि 

शकिणांनी वेढले असल्यामळेु चंद्राविचे डाग शदसूनही येत 

नाहीत तसं अनेक गणुांच्या साशन्नध्यात एखादा दोर् 

र्ाणवतही नाही. 

खि ंति शहम हेच शहमालयाचं सौन्दयय नाही का? 

काशलदासासािख्या सौन्दयायसक्त प्रशतभावान कवीला 

असं कसं वाटलं असेल याचं मला तेव्हा फाि आश्चयय 

वाटलं होतं. इतके शहवाळे इथे अमेरिकेत काढल्यावि या 

तयाच्या मताचं मला आश्चयय वाटत नाही आता. महाकवी 

असला तिी काय झाल?ं तयाला सदु्ा तयाच्या 

कुटीसमोिचा बफय  सतत साफ किायचा कंटाळा येणािच 

ना?  

मिाठीत 'Ice' या शब्दाला सदु्ा बफय  ्हणतात 

आशण snow ला सदु्ा बफय च! तयामळेु तया तया वाक्याच्या 

संदभायत Ice  शकंवा snow असा तयाचा अथय लावून 

घ्यावा लागतो. मी माझ्या आयषु्ट्यातली पशहली दोन सव्वा 

दोन दशकं भाितात िाशहले आहे. तयामळेु बफय  हा शब्द 

ऐकला, की लगचे डोळयासमोि उभा िाहतो तो 

सिबतांमध्ये टाकलेला बफायचा खडा शकंवा गाडटयावि 

टाकलेल्या बफायच्या लादीला तासून खिवडून, िगंबीिगंी 

साखिचेे शसिप टाकून केलेला बफायचा गोळा. तो आईची 

नर्ि चकुवून शवकत घेण्यात आशण मैशत्रणींबिोबि गप्पा 

आशण शमटक्या माित फस्त किण्यात मर्ा येत असे. 

तयामळेु बफय  या शब्दाचा संदभय माझ्यालेखी नकळतपण े

िसनेशी र्ोडला गेला आहे. केकविच्या मलाईच्या 

सर्ावटीला 'icing' ्हंटलं र्ातं. 'Light dusting' 

हलक्याशा शहमवर्ायवाला देखील ्हटलं र्ातं आशण केक 

शकंवा इति गोड पदाथांवि हलक्या हाताने भिुभिुवलेल्या 

शपठीसाखिचे्या थिाला सदु्ा. तयामळेु बफायचा आशण 

शर्व्हेचा, गोडव्याचा संबंध अरू्नच दृढ झाल्यासािख ं

वाटतं. 

बफय  पडला असं ऐकलं, की डोळयासमोि शनसगायचं 

शचत्र उभं िाहण्याऐवर्ी मोठी बफायची लादी खाली पडून 

फुटली आहे असंच शचत्र मन खटटयाळपणे नर्िसेमोि उभं 

कितं. आशण शहमविृी झाली असं ्हणावं ति उगाच उत्तुंग 

शहमालय डोळयासमोि येतो. मग बाहेिच्या दृश्यांनी 
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भ्रमशनिास होण्याची भीती. तयामळेु snow झाला असंच 

्हणायचं मी ठिवल ंआहे. थोडं धेडगरु्िी वाटलं तिीही.  

आपल्या मनाचीही एक गमतीदाि सवय असते 

नाही?  एखादा शब्द आठवला, की तया शब्दाशी शनगडीत 

शकतीतिी आठवणी ते आपल्या दृिीसमोि आणून ठेवतं. 

आशण आपणही क्षणात तया आठवणींची कालयात्रा करून 

येतो. स्नो हा शब्द मी पशहल्यांदा ऐकला तो एका वेगळयाच 

संदभायत. एकदा लहानपणी आर्ोळी गेले असता एक 

सुंदि पांढऱयाशभु्र डबीकडे माझं लक्ष गेलं. तया छोटटयाशा 

डबीवि सोनेिी अक्षिात काहीतिी शलशहलं होतं आशण सुंदि 

सोनेिी फुलांची नक्षी तयावि होती. तया फुलांना 

स्नोफ्लेक्स ्हणतात हे तेव्हा मला ठाऊक नव्हतं. 

कुतूहलाने ती डबी उघडून पहाते तो काय, सुंदि सगुंध 

असलेलं पांढिशंभु्र लोण्यासािखं काहीतिी तयात होतं. पढेु 

हे स्नो प्रकिण कालबाह्य झालं आशण तयार्ागी कोल्ड 

क्ीम आलं. पण स्नो या शब्दाशी ती डबी आशण तो सवुास 

कायमचा र्ोडला गेला हे खि.ं   

ति पशहला स्नो झाला काल. प्रचंड थंडी, वािा 

आशण काळवंडलेलं ढगाळ वाताविण होतं तेव्हा. पण आर् 

सकाळी उठून बघते तो सगळीकडे बफायचा दोन इंच थि 

साचला होता. आकाश स्वच्छ आशण लखलखीत ऊन! 

खाचखळग,े दगडमाती, शहिवळ, िस्ते यांचं नामोशनशाण 

शमटवून अंथिलेला एकसंध शभु्र थि! वि आकाशाची 

शनिभ्र शनळाई आशण खाली शनष्ट्कलंक शभु्रधवल शझलई! 

वाताविणात खिोखिच पशवत्रता र्ाणवत होती. कुठे हा 

शभु्र थि उन्हाचा सोनेिी वखय लेवून तळपत होता ति कुठे 

सावलीत र्डावाचे शहि े लावलेल्या िशेमी वस्त्रासािखा 

पहुडला होता. अशा या स्नोचे सौन्दयय मला भिुळ घालते. 

आशण मग शखडक्यांचे पडदे, ब्लाइंडटस पूणयपणे उघडून मी 

या सुंदि दृश्याला माझ्या घिात आणते.  

या पशहल्या स्नोचं कोण कौतकु होते. अंगावि 

पोशाखाचे थि, कानटोपी, बूट, हातमोरे् आशण अवर्ड 

कोट असा र्ामाशनमा उतसाहाने चढवला र्ातो. कुिकुिीत 

कोऱया बफायवि बटुांचे ठसे उमटवत आरू्बारू्च्या 

परिसिाचे शनिीक्षण कित फेिफटका मािला र्ातो. लहान 

मलुं स्नो एन्र्ल कित बफायत लोळून घेतात. आशण 

बऱयाच घिांच्या अंगणात  snowman शकंवा 

snowwoman आकाि घेऊ लागतात. काही वर्ांपूवी 

माझ्या मैशत्रणीने स्नो शशवशलंग तयाि केलं होतं. आशण 

माझ्या बशहणीने स्नो गणपती. अनेक नवखे शशल्पकाि 

एवढा मोठा मटेरिअल्सचा साठा फुकट उपलब्ध 

झाल्याच्या उतसाहात अनेक शशल्प आशण ऍबस्रॅक्ट 

शशल्पं तयाि करून हाताची कला आर्मावतात. माझ्या 

काही धाडसी मैशत्रणी टोबोगन िाइडटस आशण स्कीईगं पण 

करून आल्या आहेत. मी मात्र माझ्या क्षमतेची शकंवा 

अक्षमतेची ्हणूया, पूणय र्ाणीव असल्यामळेु काही अशा 

फंदात पडत नाही. स्नोच्या शनशमत्ताने हॉट चॉकोलेट, 

केक शकंवा कुकीर् अशा शहवाळयाला सारे्शा पाककृती 

आवरू्यन केल्या र्ातात. या पशहल्या स्नोचा शर्तका 

आनंद घेता येईल शततका मी घेते. अगदी उतसाहाने 

ड्राइव्ह वे सदु्ा साफ किते. खोऱयाने पैसे काढले नाही तिी 

बफय  मात्र नक्की काढते.  

मग काही शदवसांनी हळूहळू हा स्नो तकुडटया 

तकुडटयांनी शवतळतो आशण र्णू आतापयंत लपलेल्या पण 

िया गेलेल्या शहिवळीला, खाचखळग्यांना हळू हळू उघडे 

पाडतो. ते बघणं मात्र नकोसं होतं. आतापयंतचं सौन्दयय 

विविचं होतं याची र्ाणीव होते. पनु्हा एकदा स्नो होतो. 

पनु्हा सगळे सोपस्काि तसेच सार्ि ेहोतात पण का कोण 

र्ाणे प्रतयेक वेळी तयातला उतसाह कणभि कमीच होत 

र्ातो. मग हळू हळू गोठणशबंदूखालच्या तापमानाचा र्ाच 

वाटायला लागतो, लवकि होणाऱया सूयायस्ताचा कंटाळा 

येतो. रे्व्हा शदवसचे शदवस सूयय शदसत नाही अशा गे्र 

वाताविणाचा उबग येतो. आशण या सुंदि स्नोचे कौतकु 

वाटेनासे होते. इथे मात्र मी मनोमन काशलदासाचे ्हणण े

मान्य किते.  

मी शर्तकी वर्य भाितात काढली आहेत 

र्वळर्वळ शततकीच वर्य इथे पण. आता बोटांवि 

मोर्ण्याइतकी वर्य पाि पडली, की मी अमेरिकेत र्ास्त 
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शदवस िाशहले आहे असं ्हणू शकेन. गेली शकतयेक वर् े

स्नो, कडक शहवाळा, गोठणशबंदू खाली र्ाणाि ेतापमान हे 

सलग माझ्या अनभुवशवश्वाचा भाग झाले आहेत. असं 

असूनही ही दृश्यं अरू्नही नवखी शकंवा पिकी का 

वाटतात? याउलट शकतीही वर्ायच्या खंडानंति भाितात 

गेलं तिी शतथली झाड,ं उन्ह, पक्षी, गदी हे ओळखीचं 

आशण आपलंच वाटत िाहतं. मग मध्य ेशकतीही वर्य गलेेली 

असेना का.  

हे असं कसं होत असेल नाही? लहानपणी रे् 

प्रसंग, आवार्, गाणी, दृश्यं, सवुास आपल्या कोऱया 

मनःपटलावि सतत अशवितपणे उमटत िाहतात, तेच सवय 

अनभुव आपल्या धाटणीचा, घडणीचा एक अशवभाज्य 

भाग होऊन र्ातात. बालपणी पंचेंशद्रयांनी गोळा केलेल्या 

अनभुवांच्या उभ्या आडव्या धाग्यातून मनाचं वस्त्र शवणलं 

र्ात असेल का? मग अशा या मनाच्या वस्त्राची वीण 

पक्की झाली, की मग नवीन शकतीही अनभुव घ्या ते 

वस्त्रावि वरून केलेल्या िगंोटीसािखे थोडे उपिचे िाहत 

असावेत का? 

र्ि मी गेली बिचे वर्य सलगपणे या snow 

landscape चा अनभुव घेते आहे. ति अरू्नही आंब्याचं 

झाड, कोशकळेचा आवार्, श्रावणातला पाऊस, 

लतादीदींचा आवार् हे अगदी आपलं कसं वाटतं? 

तयाच्या तलुनेत स्नो, मॅग्नोशलयाचा बहि, मेपलची झाडं, 

वीशपन्ग शवलोची पाण्यात डोकावणािी दृश्यं, िडे काशडयनल 

पक्षी, मॅलाडय बदकं हे सगळे अनभुव ओळखीचे होतात पण 

शर्वाभावाचे का नाही वाटत? वसंतात अंगभि कळयांनी 

बहरून येणािी झाड,ं फॉलमध्ये होणािा  िगंोतसव या 

सगळयाचा आनंद मी मनापासून घेते. तिीही हे आपला 

भाग नाहीत याची र्ाणीव का िाहत असावी? याचं मला 

फाि कुतूहल आहे. हे रे् सुंदि अनभुवशवश्व मला स्वतःचा 

भाग आहे असं वाटत नाही तेच सुंदि अनभुवशवश्व पढुच्या 

शपढीला मात्र अगदी आपलं आशण तयांच्या 

मनाचा,अशस्ततवाचा अशवभाज्य भाग वाटणाि आहे. आशण 

तयांना मग भाितातल्या उन्हाचं, वनिाईचं, िस्तयावि 

भटकणाऱया गायींचं कुतूहल र्िी वाटलं तिी पिकेपण 

र्ाणवत िाहणाि.  

आशण ्हणूनच दिवर्ी येणाऱया या पशहल्या 

स्नोकडे मी खिोखि अपू्रपाने आशण नवलाईने पहाते. 

बफायचा पोत न्याहाळते, लखलखतया उन्हात चमचमणािी 

तयाची खडी शनिखते. आशण हलके हलके हवेत शगिक्या 

घेत अवतिणाऱया स्नोफ्लेकला हळुवािपणे चेहऱयावि 

झेलून घेते. आशण तयाबिोबि हेही र्ाणून असते, की 

पंधिवडटयातच मी याला कंटाळणाि आशण ऋतिुार् 

वसंताची चातकासािखी वाट पाहणाि. मग पनु्हा नव्याने 

शनष्ट्पणय झालेल्या झाडांवि धमुाि े फुटताना पाहण्याची, 

इवल्या इवल्या कळयांनी संपूणय झाड लागडलेलं पाहून 

हिखून र्ाण्याची ओढ लागणाि.  

वसंत 'चेिी ऑन टॉप' आहे असं ्हणत िाहणाि. 

आशण असं र्िी असल ंतिी स्नो आशण शहवाळा ्हणरे् 

सदु्ा 'आयशसंग ऑन द केक' आहे याची र्ाणीव ठेवणाि. 

 
श्रद्ा भट
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आयषु्ट्य असावे दह्यासािख े

िोर् नव्याने भांडटयात लावायचे 

सकाळी तयाचे काय किावे 

प्रतयेकाने ते आपापले ठिवायचे 

कोि ेदही अगदी ‘सेट’ शदसते 

्हणून का ते तसेच ठेवायचे? 

तसेच िाशहले ति आंबट होते 

्हणून ते वेळीच वापिायचे! 

कधी कोशशंशबि, ति कधी दहीवडे 

आयषु्ट्यात असेच प्रयोग किायचे 

कधी गोड, कधी खािट लस्सीचे 

अनभुव प्रतयेकालाच िोर् यायचे! 

 

 

मात्र िोर् आयषु्ट्याच्या भांडटयातल े

थोडे दही बारू्ला काढून ठेवायचे 

झोपण्यापूवी दसुऱया शदवसासाठी 

नवीन दह्याचे शविर्ण लावायचे! 

िोर् लावलेल्या आयषु्ट्याचे दही 

सकाळी सेट न झाल्यास काय किायचे? 

न लार्ता ‘शविर्णाची’ मदत मागून 

पनु्हा नव्याने कामाला लागायचे! 

 
अशभर्ीत िायिीकि
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maharaVô ma/DL iSakagaae 

रचना २०२२ संक्ांत विशेषांक  ४४ 

आपल्या लाईफमधल्या घटना आशण तयात 

भेटणािी माणसं र्ि आपल्याला शनवडता आली असती 

ति अ ॅट-लीस्ट मला तिी बोि झालं असतं. शनसगायनं असं 

काही आशकय टेक्चि बनवलंय, की रे् कोणी आपल्याला 

भेटत,ं तयाचं काही-ना-काही कािण नक्की असतं. ्हणरे् 

लगेच प्रतयेक नातयात ‘आपलं काही काम शनघतंय का!’, 

हे शोधायला सरुू किा असं मी मळुीच ्हणणाि नाही. 

लोकं भेटत र्ातात, नाती बनत र्ातात. इटटस यू, हू हॅर् 

टू शडसाईड अ नॅ्ड र्स्ट मेनटेन दोर् रिलेशन्स. माझ्या 

आयषु्ट्यात इतिांसािखेच बिचे लोक आले, पण काही 

लोकं च्यूशवंग-गम केसांना शचकटावं तसं शचकटतात. 

मला पशहली कंपनी ही कॅ्पसमध्येच शमळाली. 

आई-वशडलांच्या आशीवायदाने आशण आई भवानीच्या 

कृपेनेच उच्च शशक्षण पूणय झालं, कािण तयासाठी कि 

केल्याचं मला तिी काही आठवत नाहीये. मग आला 

‘इंडक्शन प्रोगॅ्रम'. ज्यांना हे काय असतं ते माहीत नसेल 

ति सांगतो. ‘इंडक्शन प्रोगॅ्रम’ ्हणरे् फे्रशि लोकांना 

क्पनीमध्ये हळुवािपणे सामावून घेण्याचं तंत्र, ्हणरे् ते 

बावरून र्ाऊ नयेत, आशण कंपनी बद्दल ‘आहाहा... काय 

कंपनी आहे आपली! काय पोिी आहेत इथल्या!’ असाच 

गोड गैिसमर् शनमायण किण्याची आयशडया. ति असाच 

‘इंडक्शन प्रोगॅ्रम’ माझ्या पशहल्या कंपनीने शशमल्याला 

ठेवला होता, ते देखील संपूणय एक मशहना. एकूण ३५० 

भाितीय पोि-ंपोिींना इथे एकत्र आणलं होतं. एका 

कॉलेर्च्या हॉस्टेलमध्ये आमची िाहायची सोय केली 

होती. र्ॉयशनंग फॉमय भरून घेणं चाललेलं. माझ्यासोबत 

अरू्न सात र्णं आमच्या कॉलेर्चे इथे शसलेक्ट झाले 

होते. मी नाव शलशहणाि तोच अचानक माझ्या फॉमय, पॅन्ट 

आशण उर्व्या खांद्यावि काळया शाईचे शठपके प्रकट 

झाले. 

“तझु्या ***, कोण केलं ि ेहे!” असं बोंबलतंच मी 

उठलो. मागे पाशहलं ति काही पोिी फॉ्सय भित होतया 

आशण तयांच्याकडे ति बॉलपेनं होती. तयात एक-दोन 

शदसायला लईच भािी होतया तयामळेु मी पढुची शशवी 

आविली. पण मखु्य गनु्हेगाि पसाि झालेला. 

“कंपनीच्या पशहल्याच शदवशी काळी शाई अंगावि 

्हणरे् चांगलं लक्षण नाही स्या!” असलं अपशकुनी 

बोलणं फक्त धमेशच करू शकतो. हा माणूस कधीही 

बघावं, ति दसुऱयाच्या फाटलेल्या पॅन्टकडेच बोट 

दाखवताना सापडलाय मला. एक नंबिची सॅशडस्ट 

असतात काही माणसं याि. मला सवय झालीये ्हणनू मी 

दलुयक्ष केल,ं पण तया गडबडीत तो माणूस सापडलाच 

नाही. तणतणतच मी दसुिा फॉमय घेतला आशण भिायला 

बसलो. अधायच भरून झाला होता आशण, 

“्हाते्र नामदेव मल्हािर्ी... आईचा घो! च्यायला 

चकूुन िाशहलं ना ना्या, काय किायला!” असं स्वत:शीच 

शेर्ािी कोणीतिी ओिडलं. 

इतक्या मोठटया कंपनीत आल्यावि सदु्ा कोणाचं 

चालतंय हे थोबाड, हे बघायला र्वळपास सगळेच 

वळाले. बाकीचे रे् नाही वळाले ते अमिाठी होते ते 

ओळखलं. लाईट शपंक टीशटय, फॉमयल काळी पॅन्ट, काळा 

िगं, आशण हातात काळं शाईपेन घेऊन हा माणूस फॉमय 

भिताना मला शदसला. च्या मािी, सापडला की िाव! ते 

पेन बघून मी ठिवलेलं, की ह्याला नंति हटकायचं. पण 

तयानेच माझ्याकडे पाशहलं आशण थोडा स्माईल शदला. मग 

फॉमय घेऊन माझ्यार्वळ येऊन बसला. 

“इर् शधस रू? माय सिन्येम इर् ्हाते्र” 

माझ्यासमोि तयाने फॉमय धिलेला. 

मी पूणय ब्लकँ झालो, “्हणरे् काय!” असं मी थोडं 

इरिटेट होऊन आशण चेिेच्या सिुातच बोललो. 

मिाठी सापडलेला पाहून तो थोडा शनवांत झाला, “अि,े 

्हनरे् इथे सिनेमची र्ागा नाही ना, ्हनून शवचािलं मी.” 

“अि ेलास्ट नेम आहे की.” 
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डोळे मोठे करून, मी अतयंत हुशािीचं काहीतिी 

बोललो आहे असा तयाचा चेहेिा झाला एकदम, “आयला 

लाश्ट नेम इर् ईक्वल टू सिनेम, हे मला ठाऊक नव्हतं 

ल्येका!” 

‘ह्या असल्या आयटमला इतक्या मोठटया कंपनीत 

शसलेक्ट तिी कसं केलं!’ हे आ्ही नंति बिाच वळे एक 

ईगोइशस्टक शडस्कशन केलं. आ्ही बाकी िाज्यातल्या 

पोिींबिोबि इंरोडट यूस होत असताना माझं लक्ष ना्याकडे 

गेलं. एका झाडाखाली तयाच्या आई, वशहनी, शकंवा 

बशहणीनं दधुाच्या शपशवीत बांधून शदलेलं थालीपीठ खात 

बसलेला तो. 

हॉस्टेलच्या रूमचा नंबि समर्ला आशण मी रूममध्य े

गेलो, ति समोि बेडवि ओळखीचा लाईट शपंक टीशटय  

शदसला. “शशट!” येवढाच आवार् तोंडातून आला. एक 

अख्खा मशहना ना्याबिोबि! नो वेर् डूड! कुणालाही 

समर्ायच्या आत मी रूम पटकन बदलून घेतली आशण 

्हाते्र एकटाच तया रूममध्ये िाहू लागला. फक्त पंधिा 

शदवस झालेले रे्व्हा आ्ही शशमल्यात शधंगाणा घालत 

होतो आशण मला अचानक ना्या सूटकेस घेऊन रिक्षात 

बसताना शदसला. मी शवचािलं ति थोडा थांबला, 

काहीतिी शवचाि केला, एक ससु्कािा टाकला आशण 

्हणाला, “बाप मेला शमत्रा, पित चाललो.” इतकंच बोलला 

आशण शेकहॅन्ड करून गेला. पूणय पंधिा शदवसात 

कोणाशीच मैत्री न किता ना्या वेन्ट अवे. 

आर् तया सगळयाला पाच वर्य उलटून गेली. तो 

इंडक्श्न प्रोगॅ्रम आता फेसबकु शकंवा शपकासामध्ये अधून 

मधून शदसून येतो. आपण शकती बाशलश होतो आशण 

आपल्यात शकती मोठा फिक पडलाय हे देखील लगेच 

समर्तं. ्हणरे् शदसण्यात बि ंका, बाशलशपणाबद्दल नो 

कमेन्टटस! Maturity of thoughts is never 

dependent on years of work experience. आपण 

शकती मॅच्यअुि आहोत हे शसच्यवुेशन दाखवते, व्हेयि 

पीपल हाडयली पास दॅट टेस्ट. असो! 

पण आर्पेक्षा थोडं मागे र्ातो. अंदारे् तीन वर्ायपूवी एके 

शदवशी अचानक, माझ्या र्नु्या कंपनीत डेटाबेसवाल्या 

मलुाने पेपि टाकले. पेपि टाकले ्हणरे् लगेच पहाटे 

सायकलीवि, गािठटयाचं, पावसा-पाण्याचं तो घिोघिी 

पेपि टाकत सटुला असं नाही. आमच्या इंडस्रीत ‘पेपि 

टाकणे’ हे ‘रिझाईन किणे’ ला समानाथी असतं. ति 

आमच्या डेटाबेसवाल्या पोिाने रिझाईन केलं. प्रोरे्क्ट ऐन 

िगंात असताना, तयाच भांडण आमच्या पी.एम. बिोबि 

झालं आशण तयाने आपला िगं दाखवला. मग काय, नवीन 

माणूस शोधणं आलं की! तोंडावि लग्न आहे आशण घिात 

अधी रूम िगंवून झाल्यावि अचानक िगंाऱयाचं तयाच्या 

कंत्राटदािासोबत भांडण झाल,ं आशण तो तणतणंत शनघून 

गेला ति शभंत कशी शदसेल, तसा आमचा प्रोरे्क्ट शदसू 

लागला. एखाद्या आठवडटयानंति नवा माणूस येणाि असं 

कळालं. “खूप कडक इंटिव्हू्य घेतलाय मी असं आमचा 

एक शसशनयि मला ्हणाला. ह्याचा स्वत:चा इंटिव्हू्य 

कोणी घेतला हे आधी आ्हाला शोधायचं होतं. अि,े 

शडझाईशनंग र्ो माणूस फक्त पेन्टिशमध्येच करू शकतो; 

ज्याच्या ई-मेलपढेु स्पेल-चेकने सुद्ा हात टेकले आहेत 

आशण र्ो शदवसभि फेसबुकचा उपयोग मॅशरमोनी साईट 

सािखा कित बसलेला असतो, असा माणूस होता हा. 

तयाची चॉईस आहे ्हटल्यावि आ्हीच पेपि टाकायचा 

शवचाि कित होतो. काही शदवसांनी आला तो माणूस 

समोि. आ्ही पशहल्यांदाच भेटत होतो. मी माझं नाव 

सांशगतलं आशण तो चाि-चौघात एकदम ्हणाला 

“आय नो यू बि ंका! वी ह्याव ्येट शबफोि समीि” 

अस्सल गाविान मिाठटमोळया इंशग्लशमध्ये तयाने ओपशनंग 

स्टेटमेन्ट केलं. साक्षात ना्या माझ्यासमोि उभा आहे हे 

बघून मला धक्काच बसला.  

“आय अ ॅम सॉिी आय शडडन्ट िकेगनाईर् यू अ ॅट 

फस्टय!” एक नर्ि पी.एम. वि ठेवून मी आवार्ात र्िा 

सॉशफशस्टकेशन आणून ्हणालो. 

“तयात काये येवढं, याि! अि े ल्येका, दोन्हीपैकी 

काहीच दांडगं नाही ना आपल्यात; ना माझी पसयन्याशलटी, 
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ना आपली ओळख. कशाला टेन्शन घेतो!” आशण मग 

तयाचे काळसि ओठ, थोडेसे शपवळे दात-कम-अवलीपणा 

दाखवत हसले. हे स्टेटमेन्ट मािल्याबिोबि सगळेच 

भेदिलेल्या नर्िनेी आमच्या शसशनयिकडे बघू लागले; 

ज्याने ह्याला शसलेक्ट केलं होतं. पी.एम. ने रुमाल काढला 

आशण बहुतेक तयाचं अपे्रर्ल चलुीत गेल्याचं तयाला 

एखाद ं छोटंसं स्वप्न देखील पडलं. तयाने घाम शटपला 

आशण मलाच “प्लीर्, टेक केयि” असं ् हणून शनघून गेला. 

्हणरे् केयि नक्की कोणाची घ्यायची होती; ना्याची, 

प्रोरे्क्टची, का स्वत: माझी. अहो टीम-लीड ्हटल्यावि 

मॅनेर्ि काय अवार्वी एक्सपेक्टेशन ठेवतील सांगता येत 

नाही! 

आठवडा उलटून गेलेला आशण नामदेव ्हाते्र 

नसुताच डेटाबेस न्याहाळत बसलाय हे शदसू लागलं. काम 

पढेु सिकेचना. बि ंएखादी तिी ईमेल यावी तयाच्याकडून, 

ति ते सदु्ा नाही. सगळी टीम “काही खि ंनाही! काही खि ं

नाही!” हेच बोलताना शदसत होती. मग एके शदवशी मला 

आशण ना्याला पी.एम. कडून एक ईमेल आली. 

ना्याच्या प्रोगे्रसवि डाऊट येऊ लागलेला ्हणून एक 

टीम मीशटंग बोलावली. खात्री होती आ्हाला, की 

ना्याला लवकिच लाथ बसणाि.े मीशटंग-रूम गच्च 

भिलेली, पण सगळे शांत. मग ना्याकडे बघून पी.एम. ने 

शवचािल,ं “प्लीर् टेल द स्टेटस नामदेव. दहा शदवस झाले 

आता.” 

आशण मग मल्हािर्ींचे सूपुत्र बोलले, “आय डोन्ट 

शथंक वी कॅन प्रोसीड लाईक शदस! पाि लावून ठेवलीये 

डेटाबेसची!” आवंढा शगळताना सुद्ा इतका त्रास होऊ 

शकतो हे मला तया शदवशी समर्लं. आमचा पी.एम. 

आधीच गोिापान. तयाच्या कानाच्या लाल िगंावरून 

तयाच्या अंगाच्या टे्पे्रचिचा अंदार् आला. “अि,े पण मग 

तू हे आधी का नाही बोललास!” पी.एम. भडकला होता, 

“तलुा ्हणून ति रिकू्ट केलेल,ं सो दॅट यू शवल टेक केयि. 

दहा शदवस झाले नामदेव, आशण आर् मी मीशटंग 

बोलवल्यावि तू हे सांगतोस, की प्रोरे्क्ट असा प्रोसीड 

होऊ शकत नाही ्हणून. आय अ मॅ गोइंग टू गो के्र्ी 

नाव!” सगळी रूम शांत आशण स्तब्ध. सगळेच र्णं 

र्शमनीकडे बघून, एक-मेकांना आशण खास करून पी.एम. 

च्या नर्िलेा टाळत होतो, आशण तेवढटयात ना्या 

बोलला, “मी प्रोरे्क्टबद्दल काहीच बोललो नाहीये अरू्न. 

मी ्हणालो, आय डोन्ट शथन्क वी कॅन प्रोसीड लाईक 

शदस. ्हणरे् आय ह्याव अनादि सोल्यूशन. डोन्ट विी!” 

आशण वि तया शांततेत तो र्ोिात हसला. पी.एम. ने हताश 

स्टाईलमध्ये डोकं हालवलं आशण तो काहीच न बोलता 

बाहेि शनघून गेला. स्वत: शांत न िाहाता, टीमला सदु्ा 

पॅशनक कसं किायचं हे आ्ही तयाच्याकडूनच शशकलो. 

रूममधून बाहेि आलो आशण सिळ खाली टपिीवि चहा 

प्यायला एकटाच गेलो. अधाय कशटंग चहा हातात घेऊन मी 

र्शमनीकडे नर्ि शखळवून बसलेलो. अपे्रर्ल बोंबललंय 

हे शक्लयि शदसत होतं.  

“टेन्शन घेऊ नकोस शमत्रा, आपण करू सगळं 

नीट.” एका हातात शसगे्रट आशण दसुऱया हातात मशीनची 

कॉफी घेऊन ना्या शेर्ािी आला होता. 

पढुचे पंधिा शदवस आशण िात्र कसे गेले समर्लंच 

नाही. काम दनादन सरुू झालं आशण हाईट ्हणरे् द 

प्रोरे्क्ट वेन्ट पिफेक्ट. क्लायंटची कौतकुास्पद मेलसदु्ा 

आली आशण वि तयाच्याकडून नवा प्रोरे्क्टसुद्ा आला. 

पी.एम. ने झकास पाटी वगैि े शदली. ना्या एकदम शहिो 

झाला. आ्ही सगळया पोिांनी तया िात्री कुलाब्याला एका 

बाि मध्ये नसु्ता दगंा केला. शतथून िात्री दीडला, बॅन्ड-

स्टॅन्डला बाईक्सवि गेलो. ना्या आशण मी नसुते हसत 

सटुलेलो. ना्या शपऊन आशण मी न पीताच नशेत होतो. 

यशाचा नशा! 

मध्यिात्री वाशीच्या रूमवि पित आलो आशण मी 

ना्याला शवचािल,ं “गडटया तू पशहले दहा शदवस काहीच 

कसं नाही बोललास. तुझा प्लॅन र्ि तू पी.एम. ला 

सांशगतला असतास ति शशव्या नसतया बसल्या.” 

“शेत पेिन्याआधी र्शमनीचा अंदार् ति घ्यावाच, 

पन तया अदूगि नको असलेलं गवत उपटनं आशन र्मीन 
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साफ किनं र्ास्त गिरे्चंय. मी आधीच्या तया 

डेटबेसवाल्याची घान, आधीचे तीन शदवस पाशहली, आशन 

मग सात शदवस साफ केली. यू शडु फश्ट श्टेयि याट द 

शी, शबफोि शेशलंग इन वाईल्ड वॉटसय! ्हन्र्ी, वादळात 

नाव सोडन्याअदगुि सशमंद्राकडं एकदा बघनं फाि गिरे्चं 

असतंय गडटया!”  

मी डोळे मोठे करून तयाच्याकडे पहातच िाशहलो.  

“काय झालं असं पहायला?” ना्यानं शवचािलं.  

“मी फाि मोठी गोि शशकलो ना्या आर्.” 

“काय? माझं सशमंद्राचं वाक्य ना? हा, मला पन तय े

लईच पटल्येलं. फाि भािी आहे तये वाक्य.” ना्या भवुया 

उंचावून मला सांगत होता. 

“ते नाही ि.े कुणाच्या चेहऱयावि कधी र्ायचं नाही 

हे शशकलो!” माझा चेहेिा अ ॅर् यूज्वल शमशश्कल होत 

चाललेला मलाच र्ाणवत होता. 

ना्या हसत हसतच ्हणाला, “आयला िाव 

स्या, ्हन्र्ी मी चेहऱयावरून खळुा वाटलो होय ि तलुा. 

तु् ही पनेुकि कधी काय बोलाल सांगता येत नाही!”  

दोघांनाही झोप येत नव्हती आशण दसुऱया शदवशी 

सटु्टी होती. िात्रीचे तीन वार्लेले. आ्ही सी.डी. लावली 

आशण ‘कॅच मी इफ यू कॅन’ पहात बसलो. सगळा शसनेमा 

मला सीन-बाय-सीन तयाला समर्ावून सांगावा लागलेला. 

दोन-अडीच मशहने उलटून गेलेले आशण स्या-ना्या ही 

र्ोडी पूणय कंपनीत फेमस झालेली. कुठेही र्ा, आ्ही 

एकत्र. काही शदवसांनी माझ्या रूममेटला ऑन-साईट 

शमळालं आशण तो अमेरिकेला गेला. ना्या माझ्यासोबत 

लगेचंच शशफ्ट झाला. वी शबकेम बेस्ट फे्रन्डटस! तयाच्या 

सोबत कधीच काही टेन्शन नाही झालं. ना पैशाची घासा-

घीस, ना सतत शहशोबाची कटकट. आठवडटयातून तयाची 

एकदा दारू आशण शथयेटिमध्ये आमचा एक शपक्चि. 

“पनेुकि असून बऱयापैकी पैसा खचय कितोस ल्येका तू. 

एखादशदवशी तमुच्या महापौिाला कळलं ति हाकलेल 

तलुा शहिाबाहेि. इट डर्न्ट सूट यूवि पनेुकि 

पसयन्याशलटी!” ही असली वाक्यं हा मला नेहमी 

ऐकवायचा. स्वत: बलुडाना शर्ल्ह्यातल्या एका छोटटयाशा 

गावातला आहे हा. 

माचय ते मे, हे अपे्रझलचे मशहने. र्ास्तीत र्ास्त 

पगािवाढीपेक्षा, कंपनीला आशण मॅनेर्मेन्टला र्ास्तीत 

र्ास्त शशव्या घालण्याचे हे मशहने. अपे्रझल इंटिव्यूसाठी 

ना्याला बोलावणं आलं. इंटिव्यूला आमचे पी.एम., 

डेटाबेसचे पी.एम. आशण प्रोरे्क्ट-लीड असे बसलेले. ह्या 

इंटिव्यूच्या माकांना िशेटंग असं ्हणतात. ना्याचे माकय  

ऊफय  िशेटंग आलं. अगदी बेस्ट माक्सय आशण पगािवाढ 

घेऊन साहेब प्रमोट झाले. हे काही केल्या आमच्या 

प्रोरे्क्ट लीडला पटत नव्हतं.  

मी ना्याला शवचािल,ं “काय ि,े आपला प्रोरे्क्ट लीड 

तझु्यावि सतत खेकसत का असतो? तू नक्कीच 

अपे्रझलमध्ये तोंड फाडलं शदसतंय.” 

ना्याने चहाचा घोट घेतला आशण ्हणाला, “अबे 

ते च*** का नाही भडकनाि! तयाचा अपे्रझल डेटा 

पाशहलाय मी. हातावि त्बाखू ठेवलीये कंपनीनं तयाच्या, 

आशण तोंडाला चनुा फासलाय पी.एम. नं. माझं अपे्रझल 

पाहून र्ळतंय शतच्यायला!” 

“पण नक्की झालं काय इंटिव्यूमध्य?े” 

“अबे, मला आधी ह्यानं कमी माकय  शदले बि ंका. 

मी शवचािल,ं कामनु? ति ्हनला कमशुनकेशन शस्कल्स 

खूप वीक आहेत तझु्या...” 

ना्याच्या इंटिव्यूचा शकस्सा ्हटल्यावि दगंा 

असणाि, मी चहाचा लास्ट घोट गटकला आशण पढेु ऐकू 

लागलो. 

“... ति मी ्हनालो, दोन शमशनट दे, मी माझ्या सगळया 

ईमेल शप्रन्ट माितो. र्श्ट टेल मी व्हेि माय ग्रामि इर् 

िॉन्ग. र्श्ट टेल मी व्हेि द क्लायंट शडड नॉट 

अंडिश्टटयान्ड माय ल्यान्गवेर्...” 

शसगिटेचा कश माित ना्या कंटीन्यूड, “... ति ते 

लीड मला ्हनल,ं ते सगळं ठीक आहे पन तझुी वबयल, 

्हन्र्ी बोली भार्ा, इ्पू्रव होनं गिरे्चं आहे. मी ्हनालो, 

ते शक्य नाही. शेतातल्या मातीचा वास ति माकेटच्या 
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भार्ीला सदु्ा येतो, ति माझ्या भार्ेला का नसंल! दॅट 

इर् हू आय याम! अ ॅन्ड इफ यू फील द्याट इर् द प्रॉब्लेम 

देन द्याट इर् यूवि प्रॉब्लेम, नॉट माईन. कमशुनकेशन इर् 

अबाऊट पशुटंग फॉिवडय द मेसेर्. तयो मेसेर् र्ि 

समर्ला, ति तू पन शर्कला अन मी पन. झाली की ल्येका 

तमुच्याच ्यानेर्मेन्टची ‘शवन-शवन’ शसचवुेशन. ्हनून 

शचडलंय तय,े कािन माझं कमशुनकेशन साहेबाला पटलं, 

ह्या ह*** ला नाय ना!  कॉनशफडन्स आशण टटयालेन्ट 

महत्त्वाचं, काय! अ ॅन्ड प्लस आय अ मॅ राईगं टू इ्पू्रव.” 

हे चालू असतानाच मी हसून हसून वेडा होत होतो. 

शधस मॅन इर् सो शस्पल येट सो इफेशक्टव अ ॅन्ड 

डायनॅशमक! काय लागतं अरू्न काम किायला! अ ॅन्ड येस, 

ही वॉर् इनडीड इ्पू्रशवंग. 

ना्याबद्दल अरू्न सांगण्यासािखे खूप शकस्से 

आहेत याि, पण र्िा शनवांत बोलूया. 

अनेक मशहने उलटत गेले. कधी ना्या आशण मी 

एकाच प्रोरे्क्टमध्ये असायचो, ति कधी क्लायंटच वेगळे. 

ना्याला तया कंपनीत येऊन, एक-सव्वा वर्य झालेलं तसं, 

आशण एका सकाळी ना्या आशण मी कॅन्टीनमध्ये गेलो. 

शतथे कंपनीतली एक अप्रशतम मलुगी मला भेटली आशण 

आ्ही थोडा वेळ बोलत उभे िाशहलो. थोडटया वेळाने ती 

शनघून गेली आशण िेकफास्ट करून आ्ही पित आलो. 

उिलेला पूणय शदवस ना्या एकदम शांत. लंचच्या वेळी 

सदु्ा काहीच बोलला नाही. मला वाटलं, तब्येत बिी नसेल 

्हणून मी एकदोनदा शवचािलं देखील. िात्री रे्वणाच्या 

मेसवि ताट समोि येईसपयंत तोंड एकदम बंद तयाचं. मी 

पशहलाच घास घेतला आशण ना्या तेव्हा अचानक 

बोलला, “स्या, येकतिी पोिगी पाशहरे् मला” 

मला ठसकाच लागला एकदम, 

“ह्ये घ्ये, पानी पी” पाण्याचा ग्लास मला भरून देत 

्हाते्र बोलल,े “भ*** ठसका ति असा लागलाय र्सं काय 

मी वाईट वंगाळ बोलून िाशहलो. अबे पोिगी पाशहरे् ्हनरे् 

गलयफे्रन्ड ्हनून िाशहलो ना बे! तुझं डोकं कसं चालल ं

असेल ते ठाऊके मला.” 

मी ठसक्यातून सावित ्हणालो “अबे ह***, तू 

एक ति अख्खा शदवस थोबाड बंद ठेवलंयस, आशण रे्व्हा 

उघडलं ति डायिके्ट हे स्टेटमेन्ट. काय, झालंय काय 

तलुा?” 

“तलुा ना, शमत्राचं द:ुख शदसेना झालंय. नाही, बिोबि!े 

स्वत:चं पोट गच्च भिल्यालं असंल, ति दसुऱयाच्या 

बिगडटया कामनु बघनाि तु् ही!” ना्याच्या चेहऱयावि 

फ्रस्रेशन साफ शदसत होतं, पण मला आशण आमच्या इति 

शमत्रांना हसू आविनेा. 

“हसू नकोस आशन येकतिी मैत्रीन शमळवून दे याि 

स्या! तलुा सांगतो सच्या, ह्या स्याला नेहमी पाहातो 

मी. एक पोिगी नसेल कंपनीत शर्च्याशी ह्याची ओळख 

नाही. अन येकाच घिात िाहून आ्हाला बघा. आमचा 

नंबि एका र्िी पोिीच्या फोनमध्ये शदसला तिी शतच्याशी 

लग्न किीन मी, ती कशी का असेना मग! आयला माझ्या 

शेर्ािी बसनाऱया तया माधवी शक्शेनाला मी ‘चहाला येती 

का?’ असं शवचािलं ति मला ‘नाही नको, मी चहा घेत 

नाही’, असं शहंदीत ्हनली. आशन पंधिा शमशनटानंति ह्या 

स्यासोबत कॉफी ढोसताना शतला मी पाशहलं. आता तूच 

सांग, का नाही र्लनाि माझी! हसनं बंद कि आधी आशन 

मदत कि याि स्या.” 

मी ताकाचा घोट घेतला आशण हसू आवरून 

तयाला ्हणालो, “अि ेना्या, तया नसुतया फे्रन्डटस आहेत 

माझ्या.” 

“ते काही नको सांगू, फक्त पोिगी पटवून दे. लग्न 

किाचंय बे, आता बास झालं!” अगदी केशवलवाणा चेहेिा 

झालेला ि ेतयाचा! 

मग मी शकिाणा मालाची यादी सांगावी तशी 

कंपनीतल्या मलुींची नावं घेऊ लागलो. ह्यातून ना्याचा 

चॉईस काय आहे ते पहायचं होतं मला. 

“कार्ल खन्ना..”  

“अबे, शतच्या नावातच बॉलीवडुचा वास येऊन 

िाशहलाय. शतला ्हातािपनी र्िी मी प्रपोर् क्येलं, तिी 

कवळी बाहेि काढून, चावा घेऊन हाकलून लावेल मला.” 
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“शप्रयांका कुलकणी...” 

“वा वा! काय पन नाव घेतायत साहेब बघा! अबे 

ती अशी पोिगी हाय,े शर्न्हं फ्येसबकुमध्ये पिवा नसु्तं 

िॅकेट आशन शठपके असं काढलं...”  

ना्याने समोि ताटाच्या खिकटटयावि :( हे शचन्ह 

काढून दाखवल,ं “... ति नसु्तं िॅकेट आशन दोन शठपके 

असं काढलं ति शतला तीस कमेन्ट आल्या पोिांच्या. काही 

र्नं ति बहुदा शवचािपूस किायला शतच्या डेस्कवि पन 

गेले असतील ल्येकाचे. आशन आ्ही फ्येसबकु मधे तयेच 

केलं बि ंका; शेम-टू-शेम तयेच केलं; ति आ्हाला कमेन्ट 

ति नाहीच नाही, वि चाि ‘लाईक’ आले तया मेसेर्ला. 

आता मला िडू येऊन िाशहल,ं श्याड फील होऊन िाशहलं, 

ह्यात लाईक किन्यासािखं काये शमत्रा!” आ्ही डोळयातून 

पाणी येईसतोवि हसत होतो. ना्या ्हणरे् पेटला होता, 

ऐकायलाच तयाि नाही! पोिगी पटवणं र्ि इतकं सोपं 

असतं ति मी स्वत: आई-बापाला कशाला अिेंज्ड-

मॅिरे्चा त्रास शदला असता! 

“तये काही नाही, शदवाळीवरून आलो पित आपन 

सगळे, की स्या तू मदत किनािसे माझी सोईिीक 

र्ळुवायला. नैवेद्यापिुतं अफेि झालं की लग्नच किायचंय 

डायिके्ट मला.” अशी तयाची बडबड ऐकत आ्ही 

टेबलावरून उठलो. ना्यासाठी मलुगी पटवायला र्ायचं, 

्हणरे् स्वत:च्या मैशत्रणी घालवून बसायची भीती होती 

मला. नाही, ना्यात काहीच कमी नव्हतं ओ, पण रे् होतं 

ते र्िा र्ास्तच होतं. पण तिी मी अ ॅटलीस्ट एक शस्पल 

मैत्रीण तयाला शमळवून द्यायला राय किायचं ठिवलं. काही 

शदवसांनी आ्ही सगळेच शदवळीच्या सटु्टीसाठी 

आपापल्या गावी गेलो; मी पणु्याला, कोणी इंदौिला, कोणी 

शदल्ली ति कोणी चेन्नईला िवाना झाले. ना्यासदु्ा 

तयाच्या गावी गेला; बलुडाणा शर्ल्ह्यातलं तयाचं कायगोली 

हे छोटसं गाव. ना्याच्या भार्ेत ‘प्रतयेकाला प्रतयेकाच्या 

चपलीचा साईर् सदु्ा पाठ असंल’, इतकं छोटं गाव. 

शदवाळीतच आईने मला एक गठ्ठा हातात शदला; 

अ ॅटशलस्ट डझनभि मलुी माझ्या लग्नासाठी शॉटय शलस्ट 

केल्या होतया. “अगं आई, पण इतकी काय घाई!” असा 

वैताग मी काढला ति माझी आई ् हणाली, “अि ेिार्ा, वय 

होत आलं आता आमचं. सगळं वेळेत झालेलं बि ंअसतं.” 

हे इमोशनल वाक्य माझी आई माझ्या वयाच्या दसुऱया 

वर्ायपासून माित आलीये. ऐकून घेत आलोय, काय किता!  

स्वत: आईच हातात फोटो देतीये ्हटल्यावि मी 

शनलयज्र् होऊन फोटोतल्या पोिी नीट न्याहाळू लागलो. 

तयात एक ति इतकी भािी होती याि, काय सांगू! पण शतची 

डेट ऑफ बथय मी इयत्ता पाचवीत असतानाची होती. 

्हणरे् माझं लग्न उतािवयात झालं असं नाही बि ंका, ति 

शतच्या बापाला घाई झालेली शतच्या लग्नाची. आईला 

बाबांना सदु्ा ते मान्य नव्हतं, कािण तब्बल आठ-नऊ 

वर्ायचं अंति होतं आमच्यात. पण ह्या आई नामक शर्वाला 

लग्नाची इतकी घाई असते, की मी मकुाटटयाने फोटो 

पाशहले, नकाि शदला, एक वाद घातला, आशण मुंबईला 

पित आलो. असे अनेक आठवडे चालत आलेला हा सीन. 

तया प्रकािाचे ति इतके आयटम शकस्से आहेत, सो 

तयासाठी एकदा वेगळं बसू आपण. 

वाशीला पित आलो आशण कळालं ना्याला 

अरू्न एक-दोन शदवस उशीि होणाि आहे यायला. ‘सगळं 

ठीक आहे ना?’ हे शवचािायला मी तयाला कॉलपण केला. 

फोनविसदु्ा मोघम उत्ति ंशदली तयाने. तीन शदवस लीव्ह 

एक्सटेन्ड करून तो पित आला. एिवी गावी गेला की 

खायला हमखास काही ना काही घेऊन येणाि. पण ह्या 

वेळेस आला तो मोकळया हातांनी आशण तयाहून अस्वस्थ 

किणाऱया तयाच्या शांततेसोबत. इतकं शांत मी तयाला 

कधीच पाशहलं नव्हतं. “अि ेना्या काय झालं गावाकडे, 

काहीतिी सांग?” असं मी सतत शवचाित होतो, पण तो 

काहीच बोलेना. दहा एक शदवस उलटून गेले पण तिी 

काहीच बदल नव्हता. मेसवि सदु्ा आला ति यायचा 

रे्वायला, नाहीति एकटाच टी.व्ही. चे चॅनल बदलत 

घिात पडून िहायचा. एके शदवशी माझी नर्ि सहर् 

तयाच्या शव्हस्कीच्या बाटलीकडे गेली, ति थोडं शवशचत्रच 

वाटलं. ती बाटली अध्यायहून अशधक भिलेली होती. ना्या 
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बेवडा नव्हता, पण एक शदवसाआड, शकंव्हा मूडप्रमाणे, 

एक पेग तिी नक्की मािणाि. मग मात्र माझी काळर्ी 

एकदम वाढली, आशण ्हणून तयाला चीयि किायला मी 

घिातच एक पाटी ठेवली. वीकएन्डला गू्रपमधली दहा-बािा 

पोि ं आली, बीयि आशण कोक आणलं, िार्ीबनी मस्त 

शचकन बनवल,ं आशण अ ॅर् यूज्वल झकास मैशफल र्मली. 

हे सगळं हिवलेल्या ना्याला पित आमच्या र्गात 

आणायला केलेलं होत,ं हे तयाला सोडून सगळयांना 

माहीत होतं. ना्यासदु्ा र्िा मूडमध्ये येऊ लागला. सो 

द प्लॅन सी्ड टू बी वकीगं. तेवढटयात ना्याचा मोबाईल 

वार्ला. कायगोलीवितून फोन होता हे लक्षात आलं, 

कािण ना्या पनु्हा सीिीयस झाला आशण फोनवि 

बोलायला आतल्या रूममध्ये गेला. पाच एक शमशनटात 

बाहेि आला तो डोळे लाल आशण पाणावलेले घेऊन. बाकी 

कोणाचं लक्ष नाही गेल ं तयाच्याकडे, आशण सगळयांची 

नर्ि चकुवून तो बाहेि शनघून गेला. तो टेिसेवि गेलाय हे 

मला माहीत होत,ं ्हणनू मी भयनाक टेन्शनमध्येच 

तयाच्यामागे पळालो. बाकी शमत्रांना कशाचा अंदार् 

लागला नव्हता, सो दे कंटीन्यूड द पाटी. 

टेिसेवि गेलो आशण नेहमीच्याच शठकाणी, ्हणरे् 

शबशल्डंगच्या टाकीवि ना्या बसला होता. मी विती 

तयाच्यार्वळ गेलो. ना्या िगंाने शठक्कि काळा होता, पण 

चंद्रप्रकाशात तयाच्या गालांविचा ओलसिपणा लपला 

नाही. 

“ना्या, भ***, आत्ताच्या आत्ता खि ं काय झालंय ते 

बोलणाि आहेस तू! डूड, आय कान्ट टेक शधस एनीमोि. 

प्लीर् बोल याि. प्लीर् काहीतिी...” 

“बाप मेला माझा आत्ताच स्या” माझं वाक्य 

आशण मन अधय कापून काढलं तयाच्या वाक्याने. तयाच्या 

डोळयातून पाणी वहात होत,ं पण तो ढसाढसा िडत 

नव्हता.   

तेवढटयात मला काहीतिी आठवलं. “बाप मेला 

शमत्रा, पित चाललो” हे तो मला इंडक्शन प्रोगॅ्रममध्य े

बोलला होता. मी थोडा अरू्नच गाि पडलेलो. “अि ेपण 

तू ति ्हणालेलास...” 

“मला माशहतीये तू काय शवचाि करून 

िाशहलायस”, ना्याला सदु्ा ते वाक्य आठवत होत.ं मी 

तयाच्या शेर्ािी बसलो आशण खांद्यावि हात ठेवला. आय 

शसिीयसली शडडन्ट नो हाऊ टू िीयॅक्ट! एक मोठा 

ससुकािा टाकत आशण गाल पसुत ना्या बोलला, 

“स्या, मला बाप खि ंति कधी नव्हताच. फक्त 

आईच्या कपाळावि, आशन हळदी-कुकवाच्या काययक्मात 

शतच्या ओटीत तयाचा पे्रझेन्स, बस्स! तया दोघांचं लग्न 

झालं अन तयाची नोकिी गेली. मग काय; दोन एकि शेती, 

र्ी आमचे आबा सांभाळत होते, तीच तो नांगरू लागला. 

पन पाऊस कुठंय ि े शवदभायत! तयाच वर्ी पूनय शेत 

शवकायची वेळ आली. बसा शतचायला बो्बलंत! मग माझा 

र्न्म झाला...” ना्या एकुलता एक मलुगा आहे हे मला 

ठाऊक होतं.  

“माझा र्न्म झाला आशन मग तो एकदम बदलत 

गेला. पोटाच्या खडटडटयाचं फ्रस्रेशन तयानं दारूनं भरून 

काढलं. आमच्या इथे पान्याची टंचाई असंल पन म*** 

दारू कधीच संपनाि नाही. बाटली आली आशन मग 

पाठोपाठ बाईपन आली बापाकडे. पन ती आई नसून 

आमच्या गावातली येक क्यािके्टिलेस बाई होती. 

आईला, मला आशन आबाला सोडून तो शतच्याकडे 

चालला ग्येला. मग काय, वाताहत टू बी कंटीन्यूड की ि े

स्या! काही शदवसांनी तया दोघांनी गावच सोडला. 

तेव्हापासून मल्हािर्ी इर् पे्ररे्न्ट ओनली इन माय शमडल 

नेम.” 

बीयिचा एक घोट घेत तयाने पनु्हा डोळे पसुले. माझा श्वास 

सदु्ा कापत होता हे र्ाणवू लागलेलं मला. इतकी 

शडस्टशबंग लाईफ शहस्टिी माझ्या सोबत िोर् िहात होती 

हे कधी समरू्नच येऊन नाही शदलेलं ह्या हलकटानं. 

नेहमी हसत हसवत िहाणाि. 

“आपल्या पशहल्या भेटीत मी रे्व्हा ्हणालो, की 

माझा बाप मेला, तेव्हा तयानं एका शतसऱयाच बाईशी लग्न 
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क्येलाचा मला फोन आलेला स्या. आईला सांभाळायला 

पित र्ावं लागलं. बापाचा सपोटय काय असतो स्या हे 

तमुच्यासािख्या शमत्रांच्याच घिात पाहतो मी; बि ंवाटतं! 

शदवाळीत कळाल,ं की तयाला आर्ाि झालाय कोनतातिी. 

मी शवचािायला सदु्ा नाही गेलो. कशाला र्ाऊ! अि ेमाझा 

चेहेिा सदु्ा लक्षात नसेल तयाच्या. आता सदु्ा र्ाईन ते 

आईखाति, अन आबाचा आग्रह ्हनून तयाला आग 

द्यायला. नाहीति, नॉट याट ऑल नीडेड!” 

तयानं बीयि संपवली आशण पढुचा अधाय तास 

आ्ही बसून िाशहलो शतथेच. मध्ये मी मेसेर् पाठवला 

खाली ‘शट द पाटी, ना्यार् फादि एक्सपायडय!’ िात्री 

तयाला झोप येईना ् हणून बाईक्सवि एका लॉन्ग ड्राईव्हला 

सगळेच गेलो. सकाळी तयाला गाडीत बसवून शदलं आशण 

मग पढुचे पंधिा शदवस तो गावाकडेच होता. 

दोन आठवडे होऊन गेलेले. सकाळी सहा वार्ता 

मी बेड मध्ये गाढ झोपलो होतो. अतयंत भयानक स्वप्न 

पडत होतं आशण अचानक माझ्या अंगातला टी-शटय  

कोणीतिी फाडतंय असं मला र्ाणवलं आशण दचकून र्ाग 

आली. ना्यानी माझ्या अंगातल्या टी-शटयला फाडून 

तयाचं रॅ्केट केलं होत,ं “अबे येडा झालास का ना्या!” मी 

ओिडतच उठलो. 

“अबे भ*** तु् ही पनेुकि कशात पैशे वाचवाल समरू्न 

नाही िाशहलं मला. शकतीन्दा सांगून िाशहलो मी हा शटय  

नको घालूस ्हनून. फाटके कपडे घालनं दशलंदिाचं 

लक्षन असतंय. आशन ऊठ लवकि तझु्यासाठी न्यूर् आहे 

माझ्याकडे. लग्न ठिलं ल्यकेा.” 

शचंध्या झालेला टीशटय फेकत मी ओिडलो, “अबे, 

काय सांगतोस! कोण, कुठली, कसं काय, काय किते?” 

“अबे, मला पन थोडं शवशचतं्रच वाटून िाशहलंय सगळं, पन 

आईनं आधीच पाहून ठेवलेली ्हने. यंगेर्मेन्ट आहे दोन 

मशहन्यंनी. गावतलीच आहे, वगायत होती माझ्या, साळेत 

असतानी. आयला तेव्हाच पटवली असती ति लऊ-

्यािरे् झालं असत ंना गडटया! ्हनलं तझु्या भिवश्यावि 

िहान्यात काहीच पॉईन्ट नाही. आमच्या शवदभायतली पानी 

टंचाई संपेल पन पोिगी पटायची नाही.” 

‘नामदेव मल्हािर्ी ्हाते्र’ वॉर् बॅक! 

बायोडेटाविती एक्स्पीिीयन्स ३.६ शदसू 

लागलेला. हे अनभुवाचं वय सांगायची गंमत अशी की 

आर्-काल माझ्या मलुाचं वय सदु्ा मी १.३ सांगतो. नॉन-

आयटी वाल्या लोकांना गंमत वाटते ऐकताना. ति मूळ 

मदु्दा असा की ३.६ वर्य झालेली आशण मी मुंबई सोडून 

पणु्याला आलो. काही शदवसांनी ना्याने कंपनीच सोडली 

आशण पणु्याला शशफ्ट झाला. दोघांचीही लग्नं ठिलेली. 

माझी होणािी बायको शवदभायतली आहे ह्या एकाच 

पॉइन्टविती तो माझा मेव्हणा झाला.  

“आयला स्या, लग्नानंति तझु्या घिी रे्वनाची 

र्गुलबंदी चालनाि बघ. वशहनी शतखट, आशन तू गोड. 

फाि गोड खाता िाव तु् ही पनेुकि. शचकन, मटनमध्य े

साखि टाकता येत नाही ् हनून खोबि ंटाकून तये पन गोड. 

आिािािा! आशन आमचा शवदभी ठसका बघ आता. 

झनझनीत!” माझ्या सदैुवानं तसं काही नाही झालं. बायको 

अगदी सगुिण शमळाली, नाहीति पाईल्सची स्वप्नं पडू 

लागलेली मला ह्या ह*** ना्यामळेु. 

काही मशहने उलटल ेआशण आमची लग्नं सदु्ा पाि 

पडली. संसाि सरुू झालेले आशण मग करियिमधला 

फोकस वाढू लागला. ना्याशी कॉन्टॅक्ट संपले नाहीत, 

पण दमुीळ झाले. मशहन्यातून एखादा फोन शकंवा मेल, ति 

कधी चॅट. ना्याने पणु्याच्या मध्यभागी, अगदी पेठेत एक 

र्ागा भाडटयाने घेतली. कोणी शवचािलं, की “ना्या कुठे 

िहातोस?” ति अवलीपणा दाखवत “डाऊनटाऊन पनेु” 

असा शटळक िोडविचा तयाचा पत्ता सांगायचा. 

सगळं तसं नॉमयल चाललं होतं पण एक मोठी उडी 

हवी होती. एखादा सैशनक बॉडयिवि लढण्याचं र्सं स्वप्न 

पहातो, तसाच प्रतयेक सॉफ्टवेयि इंशर्नीयि ऑन-

साईटचं स्वप्नं पहातो. ह्याचंच ध्येय उिाशी बाळगून 

करियिची सरुुवात होते. एका िशववािी संध्याकाळी मी 
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आशण ना्या ‘एस.पी. कॉलेर्’ समोि भेटलो आशण हाच 

शवर्य शनघाला. 

“च्यामािी स्या हद्द झाली िाव” असं ्हणत 

नामदेवने कशटंग चहाचा घोट घेतला. शटळक िोडविच्याच 

एका अमतृतलु्यामध्ये आ्ही बसलेलो. (नॉन-पणुेकि 

लोकांसाठी; अमतृतलु्य इर्-ईक्वल-टू चहाचं हॉटेल शकंवा 

टपिी). 

“काय झालं ि?े” मी शवचािलं. 

ना्याने अरू्न एक चहा मागवला आशण ्हणाला, 

“अबे पिवा माझा पासपोटय एक्सपायि झाला. आयला िाव 

कोनताही ऐिागैिा र्ाऊन िाशहला ना िाव ऑन-साईट, 

अन आपन बसलोय इथंच. नेपाळचा का होईना, पन 

एकतिी वीर्ा पासपोटयला शचकटू देत याि.” 

“खियं याि ना्या. पण नशशबात असेल ति 

शमळेल ि.े आशण तसंही तझंु ऑनसाईट झालंय की ि!े” मी 

खवचटपणाने ्हणालो. 

“हा बिोबि!े किा चेिा आमची. आयला माझं 

ऑन-साईट ्हनरे् दोन मशहने कोल्हापूि आशन सहा 

मशहने इचलकिरं्ी. आशन हो; मध्ये तीन मशहने 

उरूळीकांचन. तेच आमचं यू.के. ्हनायचं झालं.”  

ना्या आधी साताऱयाला एका छोटटया कंपनीत 

होता. मालक आशण तो, असे दोनच प्रोगॅ्रमि तया कंपनीत. 

पतपेढटया, सहकािी बकँा, छोटटया दकुानांची, 

कािखान्यांची शबशलंग शसशस्टम असे प्रोरे्क्ट असायचे 

शतथे. ्हणून हीच शहि ंहे तयाचं ऑन-साईट. आशण खि ं

सांगायचं ति, नॉन-आयटीवाल्यांसाठी ऑन-साईट 

्हणरे् पिदेश, असं ईक्वेशन झालं असलं तिी ते चकुीचं 

आहे. ऑन-साईट ्हणरे् थेट क्लायंट शकंवा कस्टमिच्या 

ऑशफसमध्ये बसून किण्याचं काम; भले मग शहि शकंवा 

देश कोणताही असो. मला सदु्ा एका पिदेश याते्रची 

अतयंत ओढ लागलेली, अ नॅ्ड फायनली वन डे माय पे्रयि 

वॉर् अ ॅन्सडय; साऊथ आशफ्रका! ज्या शदवशी हे शतकीट 

आलं, तया शदवशी ना्या माझ्यापेक्षा र्ास्त खशु होता. मी 

आशण माझ्या बायकोसोबत ते कपल शॉशपंगला सदु्ा 

आलं.  

र्वळपास दोन मशहने झालेले मला 

र्ोहॅनेसबगयमध्ये येऊन, आशण कंपनीत डेटाबेसच्या 

माणसाची रिक्वायिमेन्ट आली. वेळ न दवडता ना्याचा 

िजे्यूम े मी पढेु सिकवला. टॅलेन्ट आहे तयाच्यात, तो 

शसलेक्टसदु्ा झाला. मग काय याि! ना्या मशहन्याभिात 

साऊथ आशफ्रकेत माझ्या सोबत. एका घिात नाही िहात, 

पण एकाच शबशल्डंगमध्ये आहोत. ्हणालो ना, काही 

माणसं च्यूशवंग-गम केसांना शचकटावं तशी शचकटतात! 

पिदेश ्हटलं, की नवीन कल्चि, नवं शहि, नवी 

माणसं आशण नवे कोि े शकस्से. तसं ति इथे बिचं काही 

घडत असतं, पण काही ठिावीक शकस्से सांगतो. 

र्ोहॅनेसबगय हे अतयंत सुंदि महानगि आहे, पण 

तयाचं अरू्न एक मोठं कािण ्हणरे् इथल्या पोिी याि! 

काय सांगू िाव! कोणाचे डोळे छान, कोणाचे केस, कोणाचं 

स्माईल, ति कोणाची स्टाईल; हे असं आपण नेहमी ऐकत 

असतो. इथे ्हणरे् िस्तयावि ब्यूटी कॉश्पटीशन सरुू 

असते. ना्या ्हणरे् पशहल्या आठवडटयात सैिावैिा 

धावत सटुलेला. आपलं लग्न झालंय हे शवसरून, टक 

लावून उभा असायचा. मात्र फालतूपणा आ्ही कधीच 

केला नाही. भािताची सीमा एकदा का ओलांडली, की 

काही लोकं चारित्र्याची सीमा ओलांडायचा वीर्ा 

शमळालाय, असा समर् करून घेतात. मी, ना्या आशण 

आमच्या आरू्बारू्च्या अनेक शमत्रांनी मात्र हा बॅलेन्स 

कधीच ढळून शदला नाही. मर्ा किा, दगंा किा, अि ेमी 

ति ्हणतो व्यसन नाही लागत शततकी दारू सदु्ा प्या. 

आमचा ना्या आठवडटयातून एक-दोन पेग माितोच की. 

पण नको तया गल्लीत आपली उपशस्थती दाखवणं; 

कधीच नाही. असो! प्रतयेकाला अक्कल नावाचा अवयव 

नाही देता येत देवाला, पण तो प्रकाि अशस्ततवात असतो. 

्हणून ते मी इथे पार्ळत नाही. लोकांना तोंड काळं 

किायचंय, तयांनी र्रूि किावं. पण माझ्याकडे “चल की 

एकदा, काय होतंय!” असं ्हणत आलात पनु्हा, ति तया 
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िगंात शनळा िगं शमसळायला मी मागेपढेु पहात नसतो; 

आशण माझ्यापेक्षा ना्या! 

ना्याचा अरू्न एक शहट शकस्सा इथल्या एका 

सलूनमध्ये घडला. र्ोहॅनेसबगयमध्ये फोडटयसबगय नावाचा 

एक एिीया आहे. भाितीय, पाकीस्तानी, बांगलादेशी आशण 

आफ्रीकी लोक इथे अतयंत शांतपणे आपापला धंदा कित 

असतात. इथल्या एका हेयि-कशटंग सलूनमध्ये आमची 

मशहन्यातून एकदा तिी चक्कि असते; चाऊ-थाई मेन्स 

पालयि. आता पाशकस्तानी माणसानी चायनीर् नाव का 

द्यावं तयाच्या दकुानाला हे एक कोडंच आहे. असो! ति 

आ्ही एका िशववािी इथे आमची डोकी दाखवायला गेलो. 

पिदेश ्हटल,ं की ना्या इंशग्लशमध्येच सरुू होतो 

एकदम. ते ठीक होत,ं पण पाशकस्तान्यानं शहंदी सरुू केलं, 

तेव्हा ना्याची तंतिली. मग एकदम गप्प झाला आशण 

तयाच्या सोल्र्ि कटसाठी खचुीवि बसला. दकुानात एक 

टी.व्ही. चालू होता आशण तयाचे चॅनल आमचा नागेश 

बदलत बसलेला. ना्याचंच नशीब बघा, नागेश नेमका 

‘गदि’ ह्याच शपक्चिवि येऊन थांबला. पाशकस्तानी 

सलूनवाला अचानक थांबला आशण एकदा नागेशकडे 

नर्ि टाकली. ना्या सोडून बाकी कुणालाच काय झालं 

ते नाही समर्लं. ‘सनी देओल’ हॅन्डपंप उखडतो तो सीन 

चालू झाला आशण सलूनवाला ना्याचे केस तयाच 

स्टाईलमध्ये उखडू लागला. ना्या आ्हाला खणुावत 

होता पण लक्ष कोणीच देईना. तयाची कशटंग झाली आशण 

आ्ही दकुानातून बाहेि पडलो. बाहेि पडताना सदु्ा नर्ि 

टी.व्ही. कडेच होती आमची. आ्ही र्िा आडबारू्ला 

आलो आशण मग ना्याने शशव्यांचं ्यूशर्यम उघडलं. 

मला, नागेशला, केदािला आई-बशहणीच्या इतक्या शशव्या 

झाल्या, आशण मग आ्हाला आमची चूक समर्ली. हसण ं

कंरोल होत नव्हत,ं आशण ना्याला मानेविची र्ळर्ळ 

सहन होत नव्हती. सलूनवाल्याला सनी देओलनी फािच 

पेटवलेलं. गळयावरून वस्तिा शफिवता आला नाही 

्हणून तयानं सगळा िाग मागच्या गल्लीत, मानेवि काढला 

होता. कोकचा शचल्ड कॅन लावून ना्या मानेला शांत 

कित होता. 

ना्या रे्व्हा र्ो-बगयला आला तेव्हा तयाच्या 

बायकोला कायगोलीला सोडून आलेला. शतच्यार्वळ 

मोबाईल होता, पण कॉल्स महा महाग िाव! आठवडटयातून 

एखादा कॉल किायचा तो, आशण ते सदु्ा मस्त तासभि. 

तसं नकंु्तच लग्नं झालेलं तयांचं, सो तो र्िा र्ास्तच शमस 

कित होता शतला. ना्याला कधीच कोणतया मुलीशी 

बोलताना मी ऐकलं नव्हतं, तयामळेु बायकोशी तिी कसं 

बोलतो हे मला एक कोडंच होतं. तसा अधूनमधून 

माझ्याकडून शटप्स घ्यायचा, पण इमप्लीमेन्ट झालेलं 

कोणीच नव्हतं ऐकलं. एका िात्री मी कंपनीमधून उशशिा 

घिी आलो आशण ना्याच्या रूमवि गेलो. दाि सताड 

उघडं टाकून, अगदी अधंािात ना्या बायकोशी बोलत 

होता. तसे कोणाचे पसयनल कॉल्स ऐकू नयेत, पण माझ्या 

अंगातले शकडे वळवळत होते. ना्या नक्की बोलतो कसा 

हे मला ऐकायचं होतं. तो डोक्यावरून पांघरूण घेऊन 

आिामात पडलेला, आशण आतून आवार् ऐकू येत होता. 

मी र्वळ र्ाऊन ऐकू लागलो. 

“हं... काय ्हनली?... काही ऐकू येऊन नाही 

िाशहलं... कुठंय तू आत्ता?” ना्याचं पटुपटुणं सदु्ा अगदी 

क्लीयि ऐकू येत होतं. मी मोबाईलचा िकेॉडयि चालू केला. 

शकडेच ते, तयांना मी तिी कसं आवरू! 

“अगं तये िानात कशाला गेली आत्ता! तये शशंते्र 

शतथंच बसतात पिसाकडला. झाडामागून ्हातािा कधी 

आशन काय ऐकल काही भिवसा नाही. तलुा घान कशी 

वाटत नाही गं!” मी तोंडात टॉवेल घातलेला हसू 

आविायला. 

“आशन बाकी कशेत सगळे?... हं...हं... माझी आठवन येती 

का? तलुे येत नसेल, तिी मले फाि येती” हे मले-तलुे 

अधून मधून बऱयाच वेळेला ऐकलय ना्याच्या तोंडून; 

ग्रामीण शवदभायतली अरू्न एक मिाठी अदा. 

मग एकदम िॉमॅन्टीक ना्या र्ागा झाला, “बाहेि 

चंद्र पाशहलास का शीतल? कशी पोशनयमा खलूुन िाशहलीय े
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बघ र्िा. तया चंद्राकडं पाशहलं की तझुीच आठवन यून 

िशहली बघ मले” डोक्यावरून चादि ओढलेली ह्या ह***, 

आशण ह्याला चंद्र शदसला बि ंका!  

“आ, काय सांगते! आर् पोशनयमा नाही? चंद्र 

अधायच शदसतोय? आयला मला कसा पनुय चंद्र शदसून 

िाशहला मग! तये देश बदलला ना की चंद्राची डायिके्शन 

पन बदलते बघ” अगगग! थाप मािावी, पण इतकी मोठी! 

माझ्या तोंडातला टॉवेल मी अरू्नच आत दाबला. 

डोळयातून पाणी वाहू लागलेलं आशण हसू कंरोल किणं 

अवघड होत होतं. 

आशण फायनली, “चल आता ठेवतो िानी; शबल 

वाढत चाललंय. आय लव यू, ्हन की येकदा... आयला 

्हनलंस की लगेच! मले वाटलं लार्शील. प्र्याकटीस 

शदसून िाशहली तलुे.” आशण मग स्वत:च र्ोिात हसला. 

खदु्द बायकोला असलं स्टेटमेन्ट हाच मारू शकतो. तयाने 

फोन कट केला आशण मी तोंडातला बोळा काढून 

र्ोिर्ोिात हसायला लागलो. अंधािात दचकला ना्या, 

आशण मग रे्व्हा ते िकेॉशडंग तयाला ऐकवलं, तेव्हा माझ्या 

उिावि बसून ते शडशलट किायला लावलं. अ ॅक्चअुली ते 

शडशलट केलं नाही मी, अरू्न सदु्ा माझ्या मोबाईलमध्य े

आहे. सॉिी काय करू, आहेतच तसे शकडे अंगात! 

त. टी.: ह्यातील सवय नावे, पाते्र व घटना संपूणयपण े

काल्पशनक आहेत. कोणतेही साध्यय सापडल्यास शनव्वळ 

योगायोग समर्ावा. 

 
समीि कुलकणी

 

 

शदसण्यात भािी ही सुंदिी 

मोशहनी आली ही भूविी 

नंशदनी स्वगायची ही र्नी 

सौख्य लोकांची ही वशधयनी 

अंगणी शतच्या मलु ेगोर्िी 

 शदसतात ती बाले लार्िी 

सदा सवयदा ती बोलती मधुि 

ऐकण्यास ते कान होती अधिु 

 भासते शदव्य ती अंतिी  

सखुदायी भव्य ती अंबिी  

  सौर्ळ वागते ही लाघवी 

र्शी मोहनची ही माधवी 

 किातून सदा पषु्ट्प वर्यती 

पाहताच शतला सवयर्ण हर्यती 

 सखु स्वप्ने अंतिी िगंवी 

सदा अमतृ घट शसंचवी 

सखु नवी ही शनझायरिणी  

सदा सवांशच ही हर्यवधयणी 

 

 
माधव ना. गोगावले 
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हवद्यावाचस्िहत गुरुदेव श्री शंकर अभ्यंकर यांच्या 'स्वामी 

हववेकानंदांचा हशकागोमधील सववधमव िररषदेतील 

हदहग्वजय' या व्याख्यानाचा वृत्तानत. 

 

संध्याकाळची वेळ, गोदाघाटाचा भाग असलेल्या 

पटांगणावि तातपिुतं व्यासपीठ उभं आहे. हळूहळू 

आबालवदृ् तया व्यासपीठाभोवती र्मा होत आहेत. 

काहींनी वह्या पेनं आणली आहेत, काहींनी सतिजं्या. 

आशण झळुझळुतया गोदाविीला साक्ष ठेवून आपापल्या 

प्रांतातले शकतीतिी शदग्गर् मशहनाभि आपल्या अनभुवांचे 

संशचत श्रोतवृगायच्या झोळीत टाकत तयांना धन्य कित 

आहेत. ही आठवण आहे, ती मशहनाभि चालणाऱया वसंत 

व्याख्यानमालेची. पढेु अमेरिकेत आल्यावि या अशा  

सुंदि, सांस्कृशतक गोिींना आता आपण मकुलो असे 

अपरिहाययपणे मी मान्य करून टाकले. पण असं वाटत 

असतांनाच महािाष्ट्र मंडळ शशकागोने संक्मण 

व्याख्यानमाला आयोशर्त केली आशण या सखुद 

आठवणींना उर्ाळा शदला. या सांस्कृशतक पिपंिचेी इथे 

महूुतयमेढ केली. तयाबद्दल महािाष्ट्र मंडळाचे व 

काययकारिणीचे शतशः आभाि! 

र्वळपास मशहनाभिापूवी शवद्यावाचस्पती गरुुदेव 

श्री. शंकि अभ्यंकि यांचे MMC तफे आयोशर्त व्याख्यान 

ऐकण्याचा योग आला होता. तेव्हाच तयांच्या ज्ञानाच्या 

व्याप्तीची, प्रचंड कायायची आशण िसाळ वाणीची प्रचीती 

आली होती. तयामळेु तयांच्या तोंडून स्वामी 

शववेकानंदांच्या सवयधमय परिर्देतील शदशग्वर्याचा इशतहास 

ऐकणे ्हणरे् पवयणीच याची खात्री होतीच.  

आपल्या प्रजे्ञने, वाणीने आशण कतृयतवाने 

सूयायसािखे तळपणाि,े आपल्या मातभूृमीच्या 

उतकर्ायसाठी झटणाि ेयोद्ा संन्यासी स्वामी शववेकानंद!! 

भाितीयांच्या मनात तयांच्याबद्दल अतयादि आहेच, पण 

तयांच्या कतृयतवाचा साथय अशभमान देखील आहे!! 

गरुुदेव श्री.अभ्यंकिांनी या शवर्याची पूवयपीशठका 

आशण पाश्वयभूमी समर्ावून सांगताना थोडक्यात भाितीय 

संस्कृती आर्तागायत अनेक आक्मणे सहन करूनही 

वेदान्तातल्या सतयाला न सोडल्यामळेु कशी अरू्नही 

शटकून आहे याचा उल्लखे केला. पढेु निेंद्रनाथांनी 

१८८६ ला घेतलेल्या संन्यासाच्या घटनेपासून सरुुवात 

करून तयांच्या भाित परिक्मेबद्दल, तया दि्यान तयांना 

भेटलेल्या व्यक्तींबद्दल, घटनांबद्दल, तयांनी शलशहलेल्या 

पत्रांबद्दल अशतशय िोचक माशहती सांशगतली. हे सवय सांगत 

असतांना तया तया घटनेची तािीख, तयाबद्दलच्या 

वतयमानपत्रांतील नोंदी यांचे अभ्यासपूणय दाखले शदले.  

भाित परिक्मेत केलेल्या शनिीक्षणातून, तया 

काळच्या समार्ाच्या अवलोकनातून स्वामी शववेकानंदांचे 

मन कसे व्यशथत झाले होते आशण याचा परिणाम ्हणून 

या शनलेप संन्याशाने परिक्मा संपल्यावि कन्याकुमािीला 

शशलातलावि ध्यान करून कशी मातभूृमीच्या 

पनुरुतथानाची शपथ घेतली. हे गरुुदेवांच्या वाणीतून 

ऐकतानाचा अनुभव भािावून टाकणािा होता.    

स्वामी शववेकांनदांचे ध्येय शनशश्चत झाल्यानंति 

तयांनी कसा सवयधमय परिर्देत र्ाण्याचा शनणयय घेतला  

तयांच्या शशष्ट्यवनृ्दाने कशी मदत केली, कशा अडचणी 

आल्या व तयावि योगायोगाने कशी मात केली गेली याचा 

इशतहास िरं्क होता. पंधिा र्लुै १८९३ िोर्ी ते 

अमेरिकेत दाखल झाले. तेव्हापासून ते अकिा सप्टेंबि 

१८९३ िोर्ी परिर्द सरुू झाली तोपयंत तयांना कुठल्या 

अडचणींवि मात किावी लागली, र्णू ही परिर्द गार्वावी 

हा दैवी संकेत असल्याप्रमाणे तयांना योगायोगाने कशी 

मदत शमळत गेली याचे वणयन िोमांचकािी होते. तयांच्या 

बशुद्मत्तेने प्रभाशवत होऊन तयांना र्ी माणसे भेटली तयांचे 

वणयन आशण दाखल,े तया काळातील परिशस्थती, शशकागो 

वल्डय फेअिचे वणयन, तया दि्यानची छायाशचते्र यामळेु 

र्णू तेव्हाचा काळ आमच्यासमोि शर्वन्त उभा िाशहला. 
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Kate Sanborn, John Henry Wright, Mrs. Hale 

यांनी तयांना वेळेवि केलेली मदत याचा िोमांचक इशतहास 

तयांनी शववेकानंदांबद्दल शलशहलेल्या पत्रांच्या आधाि े

आशण छायाशचत्रांच्या आधाि े श्रोतयांसमोि उभा केला 

आशण शेवटी तयांनी केलेले सवयधमय परिर्द, तयातले 

वेगवेगळे वके्त, तयांच्या भार्णातील सािांश, स्वामी 

शववेकानंदांची मनःशस्थती आशण शेवटी आपल्या 

वकृ्ततवाने तयांनी सभा आशण श्रोतयांची मने कशी शरं्कली 

याचे िोमांचक वणयन ऐकून सवय मंत्रमगु्ध झाले. तेव्हा र्णू 

काही आपण या प्रसंगाची साक्ष आहोत असेच वाटत होते.  

या व्याख्यानाच्या तांशत्रक बाबीबद्दल खास 

उल्लेख किावा लागेल. रे्व्हा रे्व्हा गरुुदेव एखाद्या व्यक्ती 

व प्रसंगाबद्दल बोलत तेव्हा तेव्हा तयांच्यामागील शडशर्टल 

पडद्यावि तया संदभायतील व्यक्तींची, पत्रांची अथवा 

वतृ्तपत्रातल्या दाखल्यांची छायाशचते्र झळकत. 

गरुुदेवांच्या प्रसन्न व्यशक्तमतवाने, ओघवतया वकृ्ततवाने 

आशण तयांच्या इशतहासातील नोंदी, दाखल,े तािीखवाि 

तपशील देण्याच्या पद्तीने आ्हाला खिोखिच प्रभाशवत 

केलं. 

स्वामी शववेकानंदांच्या रूपात र्वळर्वळ 

शतकापूवी एक प्रज्ञावंत, कतृयतववान सूयायसािख ं

व्यशक्तमतव तळपून गेले. तया सूयायने आपल्या वेदान्त 

संस्कृतीतील सतयांवि प्रकाश टाकून तया संस्कृतीला 

शवश्वाच्या पंक्तीत मानानं नेऊन बसवले. याची  साक्ष 

असलेले, तया सूयायचे र्णू अंशतः प्रशतशबंबच बंशदस्त केले 

असावे असे दाखले इशतहासात अनेक व्यक्तींनी आपल्या 

लेखणीतून शलहून ठेवले होते. ते शवखिुलेले प्रकाशकण 

गोळाकरून आमच्यासमोि तया सूयायचा प्रकाश पनु्हा 

आणून ठेवला तयाबद्दल शवद्यावाचस्पती  गरुुदेव श्री. 

अभ्यंकिांचे आ्ही मनापासून ऋणी आहोत. 

 
श्रद्ा भट 

 

नीलाकाशी घमुटामधूनी 

िशवशकिणे ती आली धावनुी 

चिणस्पशय ती करिती वाकुनी 

र्ाग कशी ती नाही अर्नुी? 

 

उडते पक्षी शकलशबलती 

हरित पणय हे सळसळती 

दवशबंदूही आळशवती 

शब्द फुलांची पंचािती 

 

नाही पोचली का अर्नुी हाक 

का ि ेकरिशी डोळे झाक 

अशपयली तरु्ला भशक्तमाला 

ऊठ शवठ्ठला अरुणोदय झाला. 

  
सौ. प्रशतभा चं र्ोशी 
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I received an invitation for the party last 

year at the height of covid, both written and 

oral. “Aaji come to my birthday party. I am 

hosting it, ok; you sit in your car and pass by 

my house and honk when you reach near the 

front of the door. We will be standing outside. 

And Aaji, stay in the car and drive in the line 

and don't forget to give my gift. OK?” The 

sparkle in her 5year old's eyes and the 

enthusiasm was a blessing to us from the 

almighty lord. 

Her mention of hosting the party took 

me back half a century. My school days were 

spent in Mumbai in an apartment. Space was 

an issue and inviting more than 2-3 families at 

a time was a big task due to lack of space. 

Those who came to the party, were in a hurry 

to go back due to transportation issues once 

it was dark. This was a problem for all the 

middle-class families who lived far from each 

other. Such functions, therefore, were 

conducted within families in the same building 

or the same development. 

Coming to America was a different 

experience for me. In less than a month after 

we were here, the phone rang and we were 

invited to a party in one of our college 

classmates' apartment. Many had arrived in 

the USA a year or two before us. We loved the 

party and in no time our classmates started to 

invite us for their parties. Every time we 

attended the party, on our way back, we 

discussed that we had to reciprocate it but 

were looking for the occasion out of old Indian 

customs. 

Lord was good to us and he soon 

brought the occasion with the arrival of a ‘new 

bundle of joy' in our family. Hosting the party 

was an experience by itself. But we spared no 

time and occasion. We had to start with 

getting the furniture, utensils, and party 

equipment. Size of the apartment and 

particularly the kitchen, prompted us to work 

extra hours to get things ready. There was no 

Indian catering then. Kitchen was small but 

enthusiasm was great. Whether we were on-

call previous day or had it next day, did not 

alter the plans. All the preparations took 6 

weeks and we were ready. I was very tense 

as it was my first experience. I cooked the 

whole night and cleaned the whole day and 

was fresh for the party as if nothing occurred. 

Quite a few families' first experience. We 

knew that alcohol was needed but our limit 

was to the beer. Schlitz was a popular brand 

those days. Surprisingly, few guests brought 

bottles of wine and that saved the day. 

51 years back there were very few 

Indians in Chicago and the attendees included 

any and all with Indian descent. An over-

tanned Chinese or Korean, whom we knew, 

was also accepted. Over the years, it 

narrowed down to only Indians with whom we 

worked or studied. Later, it got narrowed to 
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people with our common interests of music or 

cultural activities. We always tried our best to 

avoid being clannish with contacts restricted 

to our common linguistic community only. 

Now, it is down to those interested in Indian 

music and watching cricket on TV. Times and 

technology changed, and with that, 

unfortunately party attendees differed. 

Time flew by. Milliards of parties we 

attended after that one, but we still remember 

the first one. Life was so simple then. Later 

years, our professions consumed most of the 

time. Invitations went through the secretaries; 

party planner made all the arrangement; 

serving lady moved from appetizers to the 

desert. My job as a hostess was to stand near 

the door and say high and bye, keep a smile 

on the face and try and look pretty. With years 

that was difficult too. Everything was there 

except of the old enthusiasm to meet and 

greet and talk about the family who could not 

attend. Time and age consumed all the old 

curiosities of life. Today I host the party 

following a pooja and flavors of the food and 

drinks change with the attendees. In between 

dancing was in style but soon aging joints and 

arthritis diminished that activity. 

However, the flavor of home party has 

changed. Guests’ diet is a big issue now. Few 

eat gluten-free. Others are diabetic with no-

sugar added to tea or coffee. Few are on salt-

free diet advised by their physician, whereas, 

others have letter from their Ayurvedic friend 

in India not to have particular content in the 

food. Many are vegans and handling that is 

not a joke either. Making arrangement for 

these dishes and labeling them right is a 

bigger task than conducting the party. 

Hosting the parties still is a dream and 

fun. Still, some of our old friends come and we 

get a chance to talk of our old memories. At 

times we even talk about our old teachers in 

schools. Unfortunately, the number of 

attendees for such parties diminish every 

year. I am sad about it but my enthusiasm of 

hosting a function is still there. 

Invitation of my granddaughter and the 

enthusiasm on her face brought back all these 

memories and I realized that the first party 

was the best due to the enthusiasm that 

brought on our face. Bad party? I don't know, 

we could check that with our guests. 

 

 
Rekha Khandeparker 
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लहानपणी बशघतलेलं िामानंद सागि यांचं शचशत्रत 

िामायण आशण वाल्मीशक ऋर्ींचं िामायण यात शकती 

तफावत असू शकते, ह्याची मला व्याख्यान ऐकल्यावि 

थोडी का होईना, कल्पना आली आशण वाटलं, की 

आपलाच इशतहास आपल्याला शकती कमी माशहती आहे! 

िामायण ही काल्पशनक कथा आहे की इशतहास 

ह्या कळीच्या मदुटद्याला हात घातल्याबद्दल आशण तयाचा 

पाठपिुावा केल्याबद्दल श्री. सशच्चदानंद शेवडे यांचे 

मनःपूवयक आभाि! 

शतकानशुतके पिकीयांच्या सत्तेत िाहून आपल्या 

भािताच्या सवुणय इशतहासाचा कसा ऱहास किण्यात 

आलाय याचाही तयांनी छान शैलीत समाचाि घेतला. तया 

काळच्या िार्कीय आशण शैक्षशणक संस्थांचे समार्ामध्य े

असणाऱ या अभेद्य शवश्वासाहयतेचे शचत्र तयांनी अगदी 

सहर्िीतया िखेाटले. र्वळपास दीड-दोन तास 

बोलल्यावि हे केवळ िामायणातील बालखंडाचा रेलि 

होता, असे समर्ल्यावि श्री.  सशच्चदानंद यांच्या सखोल 

अभ्यासाची आशण उत्तम वकृ्ततवाची कल्पना आली. 

माझ्यासािख्या श्रोतयाला नवीन मिाठी शब्दही शशकायला 

शमळाले उदाः अशतथी vs पाहुणे, व्यासपीठ vs मंच vs 

िगंमंच वगैि.े 

तयांच्यासािख्या अभ्यासकाचे 

शवचाि ऐकण्याची संधी शदल्याबद्दल 

महािाष्ट्र मंडळ शशकागोचे मनःपूवयक 

आभाि 

सावनकुमाि डुंबि ेपाटील
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(Message to the girl from greeting card) 

 

धवल शहमाच्या वर्यशत घािा 

थि थि शाखा किती कंपन 

झि झि चाले कोमल बाला 

अर्नु शतने ना र्गले र्ीवन ॥ 

धाम शतयेचें दूि िाशहल े

तया अशलकडे इवला डोंगि 

पाऊलवाटा बरु्ल्या होतया 

चिण तयांविी पडती सुंदि  ॥ 

सोनसळी तया केसांविती 

शहमशबंदू अशत किती चमचम 

सवुणय झाले घन चंदेिी 

धिती झाली िर्त मलुायम. ॥ 

र्ा बाळे तू र्पून अपलु्या 

सदनी तेथे उब मायेची 

तझुी र्ाणती तेथे वसती 

वाताय किशतल क्षेम सखुाची. ॥ 

उर्ळील घिटे तझु्या दशयनी 

खशुाल घे तू शतथे शनवािा 

नको आठवूं  वाट उद्यांची 

कोसळती का अती शहमधािा. ॥ 

तू ति एक संदेशवाशहका 

चौकटीतले तझेुच र्ीवन 

पसुले र्ाईल शचत्र  आर्चे 

नवीन संकटे, उद्या नशवन शदन.  ॥ 

 
िखेा. खंडेपािकि 
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नमस्काि मंडळी! मी ितनांगी शनलेश मालपेकि, 

िहाणाि शलंकनशायि. २०२२ मध्ये मी शलशहणाि आहे मी 

वाचलेल्या, अगदी अभ्यास केलेल्या, काही ‘हट के’ 

पसु्तकांबद्दल!  

या माशलकेतील पशहलं पसु्तक आहे ‘CREATE 

THE FUTURE’!  

हे पसु्तक शलशहल ं

आहे, शवख्यात लेखक रे्िमेी 

गसुची यांनी! या पसु्तकाचे 

दोन भाग आहेत, एक 

‘Create the Future’ आशण 

दसुिा ‘The Innovation 

Handbook’. हे दोन्ही भाग 

मखु्यतः आहेत 

उद्योर्कतेबद्दल (Entrepreneurship)! पशहल्या 

भागात, सध्या र्गात काय चाललंय, काय कल आहे 

आशण तयाचा अभ्यास करून भशवष्ट्यात काय बदल होतील 

याच्यावि भाष्ट्य केलं आहे, ति दसुऱया भागात कामात 

‘नावीन्य’ (Innovation) कसं आणायचं याची संिचना 

(Framework) सांशगतली आहे. दसुिा भाग 

वाचण्यासाठी मात्र तु् हाला पसु्तक उलटं धिावं लागेल हं. 

या पसु्तकाचं अरू्न एक वैशशिटय ्हणरे् या पसु्तकाचं 

साि समर्ण्यासाठी, पसु्तकातील पानांविची फक्त शीर्यकं 

वाचली तिी ते अगदी सहर् समरे्ल. आशण लेखकाने हे 

केलं आहे, खास आपल्या सवांच्या बदललेल्या 

वाचनाच्या सवयीमळेु! 

हे पसु्तक फक्त माशहती देत नाही ति अशक्य 

सधु्दा कसं शक्य आहे याचा मंत्र ते सांगतं. कोणतंही 

उशद्दि साध्य किताना ‘शक्या’ (Action) किणं शकती 

महतवाचं आहे हा शवचाि रे्िमेी सांगतो. खूपदा 

आपल्याला शनशष्ट्क्यतेची सदु्ा सवय होऊन र्ाते, ती 

खटकत सदु्ा नाही आशण यामळेुच शकतीतिी महतवाच्या 

संधी कश्या गमावल्या र्ातात याचं सहर् स्पिीकिण 

आपल्याला आपण काही गोिी का कित नाही, action 

का घेत नाही याचा शवचाि किायला लावतं. र्ग आपण 

समर्तोय तयाच्यापेक्षा प्रचंड वेगाने बदलतंय आशण 

्हणूनच एखाद्या गोिीबद्दल शनवड किताना ती फायदेशीि 

आहे की नाही हे बघण्याऐवर्ी ती तु् हाला भशवष्ट्यात 

शकती पयायय (options) देईल हा वेगळा शवचाि तो सांगतो. 

सध्याच्या कोशवड काळात हे शकती महत्त्वाचं आहे हे 

आपल्या सवांनाच ठाऊक आहेच.  

आपलं उतपादन शकतीही चांगलं असलं तिी ते 

आपण ग्राहकाच्या नर्ितूेन बघायला हवं हा महतवाचा 

पॉईटं ते सांगतं. तु् हाला तमुचे ग्राहक नक्की माशहती 

आहेत का? तयांच्या शवचािाने तु् हाला व्यापून टाकलं 

आहे का? तयांच्या गिर्ांसाठी तु् ही एखादी ‘Cool’ 

कल्पना सांगू शकता का? असे प्रश्न शवचारून ते आपली 

झोप उडवतं. ‘Break the rules’ हा वेगळा मंत्र सांगून 

नवीन कल्पनांचा शवचाि किायला ते भाग पाडतं. हे असं 

का आशण ते तसं का याचं तकय शास्त्र सांगण्याऐवर्ी 

आपल्या उतपादनाची (product) गोि सवांना सांगा, 

तमुच्या ग्राहकांना ती र्ास्त आवडते, असं ते सांगतं.     

हे पसु्तक एकदा तिी वाचायलाच हवं! आपल्या 

िोर्च्या गोिींकडे आपण कसे वेगळया दृिीने बघू शकतो 

आशण तयातूनच ‘नावीन्यपूणय उद्योर्कता’ कशी शनमायण 

होते तयाचं हे सिुखे उदाहिण! या लेखाशवर्यी आशण 

पसु्तकाशवर्यी तमुच्या प्रशतशक्या नक्की कळवा.  

 

 

आपली नम्र, 

ितनांगी शनलेश मालपेकि 

ratnangimmc@gmail.com 
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नकुतयाच आमच्या वाशर्यक पिीक्षा संपल्या होतया, 

उन्हाळा असल्यामळेु शेतीतीलही कामे नव्हती. तयामळेु 

गप्पागोिी किण्यातच आ्ही संध्याकाळचा वेळ घालवीत 

होतो. वेगवेगळया गावातील यात्रा व आखाडे किणे असा 

गावातील बिचे र्णांचा आवडता वळे काढण्याचा बेत 

असे. 

ह्या वर्ी आमच्या गावातील सयार्ी पैलवान 

बहुतेक सगळया कुस्तया शरं्कत होता. सयार्ी पैलवान 

वर्यभि कोल्हापूिला तालमीत कुस्तया शशकायला आशण 

शिीि कमवायला होता. शतकडील व्यायाम, वेगवेगळे 

सिाव, िस्तयातच तमुच्यासमोि गाई-्हशीचे दूध काढून 

शनिसे धािोष्ट्ण दूध शपण,े बदाम, गव्हाचा चीक यासािखा 

खिुाक दििोर् खायचा. वस्ताद शहंदकेसिी आंदळकि 

आशण इति मल्लगरंुूबद्दल अनेक गोिी सांगत असे. 

असले सगळे शकस्से ऐकून आ्ही सगळे र्ण भािावून 

र्ात असू. तयाकाळी बहुतेक सवय पशहलवान खूप मोठा 

डगला सदिा / बंडी व घोळदाि लेहंगा / पायर्मा घालत 

असत.  लोकांना आपल्या पीळदाि शिीिाची र्ाणीव होऊ 

नये ्हणून असे ते तीन ते पाच साईर्ने मोठे असलेले 

कपडे घालत. सयार्ी पशहलवानाही तसेच डगली कपडे 

घालायचा. 

एका गरुुवािी संध्याकाळी आ्ही पाच-सहा र्ण 

गावातील वेशीत आवळयाच्या झाडाखाली चौथऱयावि 

गप्पा माित बसलो होतो, तया शदवशी अमावस्या होती. 

हळूहळू अंधाि चांगलाच पडू लागला होता. शदनकितातया 

ही आमच्या गप्पागोिीत भाग घेत होते.  अमावस्या 

असल्यामळेु आमचा गप्पा मािण्याचा कल भतुांच्या 

गोिींकडे वळला.   

शदनकि तातया ्हणाले, “आता सध्या सगळीकडे 

ग्रामीण भागात वीर् आल्यापासून बहुतेक भतेु गायब 

झाली आहेत”. दि गरुुवािी हमखास वीर् र्ात असे.  

बहुतेक संपूणय महािाष्ट्रभि भािशनयमनामळेु शवरे्चा प्रवाह 

दि गरुुवािी खंशडत होत असे, आ्ही भतुांच्या गोिी बोलत 

असतानाच वीर् गेली. अंधाि आणखीनच वाढला आशण 

शदनकितातयाने आ्हाला सांशगतले, “पोिांनो, आता 

अंधाि पडलाय आण आवास पण हाय तवा लवकि 

लवकि गावात शनघून र्ा.” नकुतयाच शमसरुडी फुटलेले 

आ्ही शकशोिवयाची मलुे ऐकतील तिच ना. 

शदनकितात्त्या लगेच उठल ेआशण गावाकडे शनघून गेले.  

आ्ही काहीर्ण भूतशपशाच यावि शवश्वास ठेवत 

नव्हतो. सदूने आ्हाला गावी असलेल्या हडळीबद्दल 

सांशगतले. नदीच्या पाणवठटयार्वळून र्ि एखादे लहान 

र्ावळ न काढलेले बालक नेले ति हडळ तयांना झपाटून 

टाकत असे. तया लहान मलुांना भूतबाधा होऊन ते 

हमखास तापाने फणफणून आर्ािी पडत, तयामळेु 

आमच्या गावचे व शेर्ािील बऱयाच गावातील लोक लहान 

मलुाला घेऊन तया िस्तयाने र्ाणे टाळत असत. बऱयाच 

वर्ांपूवी आमच्या गावी एक गोसावीबाबा काही 

मशहन्यंसाठी आले होते. तयांच्यासमोि अशा दोन-तीन 

लहान मलुांच्या गोिी घडल्या. तयांनी कायमचा तया 

हडळीचा बंदोबस्त किण्याचे ठिशवले. एक महूुतय पाहून 

अमावस्येपासून पौशणयमेपयंत दििोर् काहीतिी तांशत्रक-

मांशत्रक उपाय करून घाट व पाणवठटयावरून हडळीला 

तेथून कायमचे घालशवण्याचे शकंवा नि किण्याचे सवय 

प्रकाि केले.  

पौशणयमेच्या शदवशी गोसावीबाबांनी हाडळीला 

आवाहन/शवनंती केली, पाशहरे् ति मला घे, पण शनष्ट्पाप 

लहान बालकांना त्रास देऊ नकोस.  

पौशणयमेच्या शदवशी शेवटचा मांशत्रक शवधी 

झाल्यानंति दोन शदवसातच गोसावीबाबा ह्या र्गातून 

गेले. संन्याशांच्या िीतीप्रमाणे तयांना गावकऱयांनी 

अशग्नडाग देण्याऐवर्ी शतथेच शपंपळार्वळ 

स्मशानभूमीतच पिुले. तया शदवसापासून हडळीने लहान 
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मलुांना कधीच त्रास शदला नाही असे गावातील ज्येष्ठ लोक 

सांगायचे. 

गावातील काहीर्ण अमावस्या व पौशणयमेच्या शदवशी 

शपंपळाखालील मुंर्ोबा व गोसावीबाबांना नािळ फोडायचे 

व शनवद ठेवायचे. आमच्या भतुांच्या गोिी िगंल्या होतया. 

सयार्ी पशहलवान तावातावाने सांगत होता, “ही सगळी 

बकवास आहे आशण तयावि माझा अशर्बात शवश्वास नाही. 

एखाद ं भूत आलं ति मी तयाला घटुशन डाव घालून 

गदुमरून टाकेल.”  

काळोख आणखीच गडद होऊ लागला होता. िातशकडे 

शकिय शकिय आवार् र्ोिर्ोिात कित होते. र्वळील 

झाडाविील एक घबुडपण घू घू घू असे भीती वाढशवणािा 

आवार् कित होतं.  

आ्ही गावात आलो नाही असे पाहून 

शदनकितातयांनी हिीबिोबि एक कंदील पाठशवला. थोडटया 

वेळातच िमेशही गावाच्या पशश्चम बारू्ने एका हातात 

एकदम झोताने प्रकाश देणािी मोठी शवरे्िी - बॅटिी 

(Flashlight) घेऊन आला. तयाच्या दसुऱया हातात रंुद 

व लांबट डोक्याच्या लोखंडी खुंटटया लोहािाकडून 

आणलेल्या होतया. तोही आमच्या भूतशपसाच्या गोिीत 

िगंला. नदीपलीकडच्या गावातलीही लाईट आता गेली. 

दाट काळोख्या अंधािाचे साम्राज्य सगळीकडे पसिले, 

ओढटयाच्या पलीकडील शेतातील घिातून एक कुतं्र इवळू 

लागले. कुत्री इवळणे हे येणाऱया संकटाचे संकेत मानला 

र्ाई. तीन-चाि शदवस सतत कुत्री इवळत िाशहली ति बिचे 

वेळा कोणीतिी दगावत असे. ते इवळणे ऐकून गावातील 

अनेक कुत्री मोठमोठटयाने इवळू लागली. ते खूपच 

भीतीदायक वाटत होते. अवळीच्या झाडावरून अचानक 

फाड फाड कित, शचतकािी टाकत, एक मोठा पक्षी घाि की 

घबुड उडत स्मशानाच्या बारू्ला आवार् कित गेला.   

दामू ्हणाला, “पक्ष्याच्या रूपात हे भूतच स्मशानभूमीत 

गेलेलं वाटतय”.   

हे ऐकून वामन व सिुशे थिथि कापायला लागले 

आशण गावाकडे पळत सटुले.  

मग मात्र सयार्ी पैलवानाने तया दोघांना 

कोल्हापिुी िांगडटया भार्ेत एक दोन शशव्या हासडल्या. “हे 

िांडाच्यानो शहर्डटयासािखे काय पळताय”.  

हे ऐकून िमेश सयार्ीला ्हणाला, “तू एवढा 

ताकतवान धीट असशील ति मग आत्ताच र्ाऊन 

गोसावीबाबार्वळ ही एक खुंटी ठोकून ये”.   

सयार्ी पैलवानाने पैर् लावायचं ठिवलं. तयावेळी 

खेडटयातील मलुांकडे र्ास्त पैसे नसायचे तयामळेु आ्ही 

पैशाची पैर् कधी लावायचो नाही. र्ि सयार्ी पैलवान 

स्मशानभूमीत र्ाऊन खुंटी ठोकून आला ति आ्ही 

दििोर् तालमीत र्ायचं आशण कमीत कमी तीन तरुण 

मलुांना आमच्याबिोबि आणायचं आशण सटु्टीत शाळा सरुू 

होईपयंत सवांनी र्वळपासच्या गावातील आखाडटयामध्ये 

कुस्तया किायच्या. र्ि सयार्ी पशहलवान हिला ति तयाने 

पढुील दोन मशहने दििोर् महादेव व भैिवनाथाचे मंशदि 

आशण आसपासच्या भागाची झाडलोट किायची आशण 

सगळं साफ किायचं. ग्रामीण भागात सहसा पशहलवान 

कसली काम कित नसत. र्ि कुणी घिात मदत कित 

नसेल ति तयाला “काय पैलवानासािखा शफितोय नुसता” 

असे ्हणायचे. झाडलोट किण्याचे काम पैलवानासाठी 

काही खि ंनव्हतं. सयार्ीने ती पैर् मान्य केली. तयाला 

भलता आतमशवश्वास होता, की आपण नक्कीच ती 

लोखंडी खुंटी स्मशानभूमीत ठोकून येऊ व पैर् सहर्  

शरं्कू. स्मशानभूमी फक्त चाि-पाचशे शमटिवि होती. एका 

हातात िवीचा तो छोटा कंदील व दसुऱया हातात एक 

लोखंडाची खुंटी घेऊन तो स्मशान भमुीकडे चालू लागला 

वेशीच्या चौथऱयावि उभे िाहून आ्ही शतकडे कंशदलाच्या 

धगुधगुतया अंधकु उरे्डाने तो शकती पढेु र्ात आहे हे 

पाहत होतो. साधािणपणे गोसाईबाबाच्या समाधीपयंत 

गेला असेल तयावेळी कंशदलाचा उरे्ड एकदम नाहीसा 

झाला. काही सेकंदात मोठी शचतकािी कित आणखी 

काहीतिी स्मशानभूमीच्या बारू्ने उडतानाचा अंगावि 

शहाि ेआणणािा आवार् आला.   
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अचानक स्मशानभूमीतून सयार्ी पैलवानाची 

शकंकाळी ऐकू आली.  “वाचवा वाचवा, मला भतुाने 

पकडले. वाचवा वाचवा मला भतुाने धिलं. वाचवा वाचवा” 

आशण तयानंति एकदम सन्नाटा पसिला. 

आमच्यातील एक दोघांनी सयार्ीला आिोळी 

ठोकली पण तयाचा काहीच प्रशतसाद शमळला नाही. आता 

मात्र आ्ही सवयर्ण घाबिलो होतो. िमेश बॅटिीचा मोठा 

प्रकाश झोत स्मशानभूमीच्या बारू्ला लावून पाहू लागला 

पण शतकडे सयार्ीची काहीच हालचाल शदसत नव्हती.   

अचानक िमेशच्या हातातील बॅटिी खाली पडून 

तीही बंद पडली. िमेश िागात कस खात ्हणाला, “मोठे 

वांध झाल,ं बॅटिीला पण आत्ताच बंद पडायचं होतं. भतुाने 

बॅटिी पण बंद केली की काय आता”. मग मात्र आ्ही 

मोठटयाने गावातील लोकांना हाका मारू लागलो.   

थोडटयाच वेळात शदनकितातया व चाि पाच मोठी 

माणसे शहिाचंद वाण्याची गॅसची मोठी बत्ती घेऊन 

आमच्याकडे पळत आल.े आ्ही सवयर्ण घाईघाईत 

स्मशानभूमीकडे गेलो. र्वळ र्ाऊन पाशहलं, ति सयार्ी 

पैलवान बेशुद् अवस्थेत र्शमनीवि उताना पडला होता. 

बारू्लाच शवझलेला कंदील पडला होता. तयाच्या तोंडावि 

थोडे पाणी शसंपडले पितं ुतयाने कसलीच हालचाल केली 

नाही. आता मात्र सगळयांचे धाबे दणाणले होते. तया 

पडल्या अवस्थेतच तयाचे हात, छाती व डोके आ्ही चोळू 

लागलो. एकाने पाण्याने भिलेला आख्खा तांब्या तयाच्या 

तोंडावि पाणी ओतून रिकामा केला. तयाला आ्ही 

उठवायचा व उचलण्याचा प्रयतन केला पण तो उचलला 

र्ात नव्हता. दसुऱया बारू्ला गॅसची बत्ती नेऊन पाशहल े

ति तयाचा घेिदाि पायर्मा व डगला सदिा लोखंडी 

खुंटीने र्शमनीत ठोकलेला होता. (कंदील शवझल्यानंति 

अंधािात गडबडीने तयाने लांब सदऱयाच्या टोकाला व 

घेिदाि पायर््याविच लोखंडी खुंटी ठोकली होती 

तयामळेु तयाला उठता आले नाही. सयार्ीला वाटले, 

भतुानेच तयाला पकडून ठेवले. घाबरून तो बेशदु् पडला.) 

मोठटया माणसांनी उचलून तयाला घिी आणले. सयार्ीच्या 

सगळया अंगाला मालीस केल्यावि व गिम कपडटयाने 

शेकशवल्यानंति काही वेळाने तो शुद्ीवि आला. आ्ही 

सवयर्ण घाईघाईने प्रसंगावधान िाखून शतकडे लगेच गेलो 

नसतो ति सयार्ी पैलवानाचे भूत अमावस्येला गावात 

शफरू लागले असते.  

 
माधव ना. गोगावले 
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साशहतय:- 

➢ १ वाटी चना डाळ 

➢ पाव कप गूळ पावडि/ गूळ 

➢ ३-४ टेबलस्पून इलायची पावडि 

➢ १/२ टीस्पून केसि 

➢ १ शचमूट र्ायफळ 

➢ २ चमचे तूप 

➢ आवश्यकतेनसुाि शपस्ता गाशनयशसाठी  

➢ १/२ कप फुल क्ीम दूध 

➢ पाव कप शमल्क मेड 

➢ १/२ कप शव्हशपंग क्ीम 

 

 
 

 

कृती:- 

१ चणा डाळ िात्रभि शभर्त ठेवा. 

२ डाळ शशरे्पयंत डाळ उकळा, र्ास्तीचे पाणी 

काढून टाका. बारू्ला ठेवा 

३ एका कढईत तूप टाका नंति थोडीशी मॅश केलेली 

डाळ घाला, गूळ, इलायची पावडि घाला आशण 

५-८ शमशनटे शशर्वा. बारू् सोडल्यावि पिुण 

तयाि होते. आचेवरून काढून केसि घाला. 

४ १/२ कप फुल क्ीम दूध थोडे घट्ट होईपयंत गिम 

किा. मऊ शशरे्पयंत व्हीशपंग क्ीम घोटून घ्या. 

५ एका भांडटयात घट्ट दूध, कंडेन्स्ड शमल्क तयाि 

पिुण टाकून शमक्स किा. 

६ नंति शेवटी शव्हशपंग क्ीम घाला आशण शमश्रण एका 

डब्यात/शटनमध्ये ओता. 

७ आठ तास शकंवा िात्रभि सेट किण्यासाठी ठेवा. 

शचिलेल्या शपस्तयाने शकंवा गलुाब पाकळयांनी 

सर्वा. 

 

पिुण पोळी आईस्क्ीम आता स्कूपसाठी तयाि आहे. 

 

 
शदपाली सावंत
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नमस्काि मंडळी! नवीन वर्ायच्या खूप शभेुच्छा!  

आर् मी तु् हांला सांगणाि आहे, एका झटपट 

पाककृतीबद्दल ही पाककृती पटकन ति होतेच, पण 

तयातला िस्सा सदु्ा गिम गिम प्यायला मर्ा यतेे. ही 

पाककृती शशकवल्याबद्दल, माझी बहीण, माई उफय  डॉ. सौ. 

अनिुाधा शवर्य पोतदाि (पूवायश्रमीची ितनश्री नीलितन 

र्व्हेिी) शहचे मनःपूवयक आभाि. 

 

 
 

साशहतय:-  

➢ कोणतयाही माशाचे सहा छोटे तकुडे (इथे मी 

पापलेट आशण हलवा यांचे शेपटीच्या बारू्चे 

तकुडे घेतले आहेत.) 

➢ पाच-सहा लसूण पाकळया ठेचलेल्या (कापलेल्या 

नाहीत) 

➢ दोन मोठे चमचे तेल 

➢ दोन मोठे चमचे शचंचेचा कोळ 

➢ अधाय च. हळद 

➢ एक च. लाल शमिची पूड 

➢ चवीपिुते मीठ 

 

कृती:- 

१ माशाच्या तकुडटयांना हळद, शमिची पूड आशण मीठ 

लावून दहा शमशनटे ठेवावे.   

२ भांडटयात तेल गिम करून तयात लसूण घालून, 

brown करून घ्यावी.  

३ नंति तयात माशाचे तकुडे घालून, पाव कप पाणी 

घालावे.  

४ नीट शमक्स करून, तयात शचंचेचा कोळ घालून 

दहा-बािा शमशनटे उकळी येईपयंत ठेवावे.  

५ गिम भात शकंवा भाकिीबिोबि खावे.  

 

लसूण आशण शचंचेचा स्वाद माशाबिोबि मस्त 

लागतो.  

नक्की करून बघा आशण तमुच्या प्रशतशक्या 

कळवा. काही प्रश्न असतील ति मला 

ratnangimmc@gmail.com या संकेतस्थळावि ई-

मेल पाठवा. 

 
आपली नम्र,  

ितनांगी शनलेश मालपेकि 
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महािाष्ट्र मंडळ शशकागोचे एक संस्थापक सभासद श्री. अनय िार्पिुकि (१९३५-२०२२) ह्यांचे १६ 

र्ानेवािी िोर्ी दःुखद शनधन झाले. 

एक अशतशय मनशमळावू, आनंदी आशण िशसक ्हणून ते सवय शमत्रपरिवािाला शप्रय होते. तयांच्या शनधनाने 

एक र्नुा, र्ाणता आशण मंडळाच्या ५० वर्ांच्या इशतहासाचा साक्षीदाि आपण गमावला. १९५९ साली बोटीने 

प्रवास करून इंग्लड, कॅनडा इथे वास्तव्य कित ते अमेरिकेत शशकागोच्या Sauk Village उपनगिात स्थाशयक 

झाले. मिाठी नाटटय-शचत्रसृिीवि तयांचे शवशेर् पे्रम होते. 

िार्पिुकि कुटंुबाच्या दःुखात महािाष्ट्र मंडळ शशकागो सहभागी आहे. तयांच्या आत्यास शांती शमळो 

हीच ईश्विचिणी प्राथयना. 

हिी ॐ. 
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गेल्या काही मशहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या शदग्गर्ांना महािाष्ट्र मंडळ शशकागोतफे भावपूणय श्रद्ांर्ली! 
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