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 ससयटॅल ् महाराष्र मंडळ  
दिवाळी अंक २०१२ 

————————————————————- 
संपािक: संजय रानड े
सह-संपादिका: डॉ.सौ. मुग्धा गलांडे-जोिी 
सह-संपादिका: डॉ.सौ. ऋग्वेदिता पारख 
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आतील सजावट: डॉ.सौ. मुग्धा गलांडे-जोिी 

————————————————————- 
 

ससयटॅल ्महाराष्र मडंळ  
काययकाररिी ससमती २०१२ 

 

अध्यक्ष:    केतकी रानड े
उपाध्यक्ष:   श्रद्धा िेवधर-ओक 
चचटणीस:   सुिोध कीतयन े
कोर्ाध्यक्ष:  मोदहत चचटणीस 
सभासि व्यवमथा: ववद्या अंगोळकर 
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ध्वनी/प्रकाि योजना: िीतल पटवधयन-िापट 
इंटरनेट व्यवमथा:  ररतेि िेसाई 
 

————————————————————- 
 

या अकंात व्यक्त झालेल्या मतांिी महाराष्र मंडळ , 

संपािक, ककंवा प्रकािक सहमत असतीलच असे नाही. 
कृपया परवानगी शिवाय या अकंातील सादहत्य 
पुनुःप्रकाशित करू नये ही ववनंती. 
 

————————————————————- 
सवय हक्क राखीव, ससयॅटल ्महाराष्र मंडळ २०१२  

 
 

   संपािकीय  
  

 
वप्रय वाचकहो, 
 
समनेह नममकार आणण दिवाळीच्या िुभेच्छा !  
 
 ‘केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पादहजे’ 
या समथाांच्या उक्तीप्रमाणे, गं्रथ प्रकािनाववर्यी 
काहीही मादहती ककंवा अनुभव नसताना, मी आणण 
माझ्या सहकाऱयांनी या ‘सारथी’ प्रकािनाची धुरा 
हातात घेतली, आणण सांगायला आनंि वाटतो की 
केवळ ४ आठवडयांमध्ये यिमवीपणे पारही पाडली.  
 ह्या वर्ीच्या मंडळाने खूप नव-नवीन 
गोष्टींची सुरुवात केली आहे, त्याला अनुसरून, 
अननुभवी मंडळीनी केवळ जिर इच्छेच्या जोरावर हे 
काम पत्करून शसद्धीस नेण्याची ‘सारथी’ च्या 
इनतहासातली ही पदहलीच वेळ असावी.   
 शसयॅटल ्मधील ववववध सादहस्त्यकांचे लेख, 
कववता आणण इतर सादहत्य आम्ही आपल्यापुढे 
सािर करत आहोत, ते आपल्याला आवडतील याची 
खात्री आहे. ह्या सादहस्त्यकांचे, आणण जादहरातिारांचे 
मी मनुःपूवयक आभार मानतो. अंकातील रंगीत 
छायाचचत्रे सतीि वपपंरकर ह्यांनी दटपली आहेत. 
आणण मुख्य म्हणजे, माझ ेमितनीस मुग्धा, 
ऋग्वेदिता आणण प्रसन्न ह्यांनी दिवस-रात्र मेहनत 
घेऊन, अंकाचे काम चोख केल्यािद्दल, त्यांच ेकौतुक 
करावे तेवढे थोडचे आहे. 
 
असावे. चूक भूल द्यावी घ्यावी. 
 
आपला मनेहांककत, 
संजय रानड े
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दहतगुज, गप्पा-टप्पा, सुसंवाि....... 
 

नममकार मडंळी, 
  शसयॅटल ्महाराष्र मडंळाच्या काययकाररणीतफे मी सवय सभासिांना, दहतचचतंकांना आणण 
आप्तेष्टांना दिपावली आणण नूतन वर्ायननशमत्त मनुःपवूयक हादियक िभेुच्छा अपयण करते.  
 सांगायला खपू अशभमान आणण आनंि वाटतो की आमच्या मडंळाने या वर्ी अनेक नव्या गोष्टींचा 
पायंडा पाडून एक नवा ववक्रमच ननमायण केला आहे. िर मदहन्याला एक िजेिार काययक्रम आयोस्जत केला; 
‘BMM’ च्या एवप्रल वतृ्तात, शसयॅटल ्वर पदहल्यांिाच लेख छापनू आणला; नाटक—गायनाचा शमलाफ करणारा 
िोन दिवसांचा ‘Mega Event’ ही पदहलाच; प्रत्येक काययक्रमाला गरमागरम आणण मवादिष्ट असा मोफत चहा 
सरुु केला; वपकननकला काढलेला ‘group photo’ ही पदहलाच; ‘senior’ पाहुणे मडंळींसाठी पदहला-वदहला 
‘summer get-together’ योजला; या माशसकातनू सादहस्त्यकांचे फोटो छापण्याची कल्पनाही पदहलीच; ‘सा रे 
ग म’ मपधेची सरुुवात ही केली; आणण सवायत मखु्य म्हणजे नवीन सभासि भरती करून ननमायण केलेल ं२५० 
जणांचे ‘membership record’, हे ही पदहलच िर का ! 
 डडसेंिर २०११ मध्ये आमच्या सशमतीने मडंळाची सतेू्र हातात घेतली, आणण तािडतोि १४ जानेवारी 
२०१२ ला सकं्रातीच्या काययक्रमाने जोरिार सरुुवात झाली. नेमक्या याच दिविी शसयॅटल ्च्या पदहल्या वदहल्या 
दहम वर्ायवाचे आगमन झाले आणण जरा धामती वाटली की काययक्रमाला कमी प्रनतसाि शमळतोय की काय? 
पण म्हणताम्हणता २०० लोकांचे सभागहृ हौिी जनसमिुायाने तडूुिं भरून गेले. खाद्यपिाथाांची लयलटू होती.  
Musical chair, नव्या काययकाररणीची ओळख, नवीन सभासिांिी पररचय, आणण ववजेत्या vendors ना 
पाररतोवर्क वाटप अिा ववववध गोष्टींनंतर, हा नव्या वर्ायचा िभुारंभ, प्रचडं उत्साहात, हसत-खेळत आणण 
िणक्यात साजरा झाला. 
 मराठी मडंळ म्हणजे ‘नाटक’ आलेच. फेब्रवुारीत शसयॅटल ्च्या हौिी कलाकारांनी ‘आस ूआणण हस’ू 
नाटक सािर करून, रशसकांकडून िाि शमळवली. काययकाररणीने , भारतीय परंपरेला िोभेल अिी, मवादिष्ट 
आणण गरमागरम ‘मोफत चहा’ ची व्यवमथा करून उपास्मथतांची वाहवा घेतली. माचय मदहन्यात,  ‘Redmond 
Senior Center’ मध्ये नाच, गाणी, आणण अशभनव ‘stand up comedy’ झाली, आणण त्याचिरोिरच 
Portland (OR) च्या ‘नाट्यरंग’ troupe ने प.ु ल. िेिपांडयांचे ‘सि ुआणण िाि’ु हे नाटक सािर करून 
रशसकांकडून भरपरू हिा आणण टाळया शमळवल्या. त्यानंतर उपस्मथतांनी गरमागरम परुणपोळ्यावर, साजूक 
तपू घालनू,  भरपरू ताव मारला. एवढ्या खाण्या-वपण्यानंतर िरीराची जरा हालचाल व्हायलाच पादहजे, त्यामळेु 
पढुचा काययक्रम ठरला, एवप्रल चा ‘Sports Day’ चा. Table tennis, carom, foosball, billiards, cards, 
basketball आणण chess अिा ववववध मपधाांमध्ये भाग घ्यायला सगळ्यांना भरपरू वाव शमळाला. 
 नंतरचा वशैिष्ट्यपणूय काययक्रम झाला तो ५ आणण ६ जून चा Mega Event – ‘जुगल शमलाफ’. 
श्रीधरजी फडकें च अप्रनतम सगंीत गायन आणण दिलीपजी प्रभावळकरांचे हृियमपिी नाटक ‘वाह गरुु’ या 
जुगलििंीवर तमाम पे्रक्षकवगय िेफाम कफिा झाला होता. टाळ्यांच्या प्रचडं कडकडाटात कलाकारानंा मानविंना 
दिली गेली. 
 पढुचा आगळा-वेगळा प्रयोग होता तो जून मधला ‘Zodiac – Journey with Pragati Despande’. 
ग्रहतारे, ज्योनतर्-िामत्र, पबत्रका, रािी, राशिभववष्य अिा आकर्यक ववर्यांवर त्यांनी अत्यंत सलुभतेने आणण 
मनोरंजकपवूयक मादहती िेवनू पे्रक्षकांना तासभर णखळवनू ठेवले. 
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 जुलचैी ‘वावर्यक सहल’ अत्यंत खेळीमेळीत साजरी झाली. सरुुवातीला आकािात जरा मळभ आले होते 
पण सहलीची वेळ होईपयांत सयूयिेवाने मकु्तहमते सयूयककरणांची िेणगी उधळून लोकांच्या उत्साहाला उधाण 
आणले. जवळ जवळ १०० उपस्मथतांनी भेळ, इडली, कशलगंड आणण पन्हे यांचा आमवाि घेतला. युवा मडंळाने 
गलुािजाम आणण आईमक्रीमची सोय करून आणखी मजा आणली. कक्रकेट, फुटिॉल, ब्याडशमटंन अिा ववववध 
खेळांमध्ये खेळाडूनंी भाग घेतला आणण नंतर गप्पागोष्टी आणण हामय-ववनोिाला अगिी ऊत आला होता. 
यावेळचे एक वशैिष्ट्य म्हणजे ‘group photo’.  भारतातनू आलेली पाहुणे मडंळी तर या आिरानतथ्याने 
आणण लाघवेपणामळेु इतकी भारावनू गेली होती की त्यातल्या एका व्यक्तीने मदु्दामहून एक छोटे भार्ण िेवनू 
शसयॅटल ्महाराष्र मडंळाच्या काययकाररणीचे आवजूयन कौतकु केले.  
 या वर्ीचे आणखी एक वशैिष्ट्य म्हणजे, senior citizens साठी आयोस्जत केलेले ‘summer get-
together’.  अप्रनतम काव्यवाचन, मनोरंजक मलुाखत, आणण फडके गरुूजींनी खेळकर िब्िात सांचगतलेले 
समंकार आणण सणांचे महत्व हे सवय ऐकून मानाने आणण वयाने थोर अिी वदृ्धमडंळी अगिी भारावनू गेली. 
त्यांच्याकडून कौतकुाचे चार िब्ि ऐकले आणण पढुचे काम करायला आणखी हुरूप आणण उत्साह आला. 
 िर वर्ीप्रमाणे श्री गणरायांचे आगमन २२ सप्टेंिरला धमू-धडाक्यात झाले. ‘सजंय रानडे’ गरुुजींनी श्री 
गणेिाची मनोभावे आणण पारंपाररक पजूा करून भाववक मडंळींकडून िाि शमळवली. ४०० जणांचे सभागहृ तडूुिं 
भरले होते . िाल कलाकारांनी आणण युवा कलाकारांनी नाटक, गाणी, नाच असे भरगच्च प्रयोग अप्रनतमपणे 
पेि करून उपस्मथतांची भरपरू करमणकू केली. सवायत िेवटी ‘सपुरमॅन’ नाट्याने आणण आम्रखडंाच्या रुचकर 
जेवणाने काययक्रमाची सांगता झाली. ‘गणपती िाप्पा मोरया, पढुच्या वर्ी लौकर या’ च्या घोर्ात श्री 
गजाननाला ननरोप दिला गेला. 
 ‘ि.ृम.म.’ तफे आयोस्जलेल्या ‘सा रे ग म’ मपधेचा िभुारंभ १३ ऑक्टोिरला इतका अप्रनतम झाला की 
२५० जणांचे सभागहृ, शसयॅटल ्, पोटयलडं आणण व्यानकुवर मधल्या सवयशे्रष्ठ गायकांच्या मवगीय मवरानंी 
िेफाट धुिं झाले, मतं्रमगु्ध झाले. िऱयाच जणांनी हा काययक्रम ‘सवोत्कृष्ट’ झाला अिी ग्वाही दिली आणण िर 
वर्ी असाच चाल ूराहावा अिी आिा व्यक्त केली. त्यानंतरचा ‘कोजाचगरी’चा उत्सव, गरम मसाला िधु, रंगी-
िेरंगी पोिाख, आणण ‘िांडडया’ च्या मधरु नािांमध्ये जल्लोर्ात साजरा झाला. 
 मडंळी, आता येत्या दिवाळीचा उत्सव, ‘ती फुलराणी’ या नाटकाने सपंवला की आम्ही आपला ननरोप 
घेऊ. वर्यभर आम्हाला सक्रीय पाठींिा दिल्यािद्दल प्रत्येक सभासिाचे, दहतचचतंकाचे आणण युवा मडंळाचे मी 
मनापासनू आभार मानते. एक गोष्ट नमिू करावीिी वाटते कक माझ्या सहकाऱयांच्या आणण  त्यांच्या  
कुटंुबियांच्या  आधारावारच हे वर्य यिमवी झाल. प्रत्येक committee member ने अत्यंत तळमळीने आणण 
ननमवाथयपणे वर्यभर मनापासनू काम केल आणण त्याचिरोिर प्रत्येक काययक्रम enjoy ही केला. ‘झाले िहु, 
होतील िहु, परंत ुया सम हीच’ अिी ही आमच्या मडंळाची कमालीची यिमवी कारकीिय सपंवनू ही सतेू्र नव्या 
मडंळाच्या मवाधीन करण्यात मला खपूच समाधान वाटत आहे.  
 
धन्यवाि, 
सौ. केतकी रानड े
(अध्यक्ष, शसयॅटल ्महाराष्र मडंळ, इसवी सन २०१२, िाशलवाहन िके १९३४) 
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अजजंठा येथील लेिी,  तेथील 
अनोखी पे्रमकहािी ! 
श्री. भालचदं्र भोपटकर   
भारतामध्ये, औरंगािाि िहराच्या 

जवळ सुमारे १०० ककलोमीटर अंतरावर जगप्रशसद्ध 
अस्जंठा लेणी आहेत. जगाच्या इनतहासाचा 
महत्वाचा ऐनतहाशसक वारसा असलेली ही लेणी, 
णिमतपूवय ३०० वरे् आणण णिमताब्िीनंतर ३०० 
वरे्, अिी एकूण ६०० वरे् ह्या कालावधीमध्ये
(म्हणजेच 300 years before Jesus Christ 
was born and 300 years after the 
Christian Era) कलावतंांनी अनतिय कोरीव 
काम करून ननमायण केलेली आहेत. 

भगवान गौतमिुद्धांचा जन्म णिमतपवूय 
५०० वरे् होता. िुद्धशिष्य आणण अनुयायी 
कलावंतांनी ही लेणी िगडांमध्ये गौतमिदु्धांच्या 
ममरणाथय कोरलेली आहेत. ह्या लेण्यांमध्ये त्या 
काळच्या कलावंताचंी सौंिययदृष्टी, चचत्रांतील 
रंगकाम, त्याकाळचे अलंकार, वमत्रे, वगैरे असे 
अनेक िारकावे कोरलेले पाहायला शमळतात. 
तसेच येथील लेण्यांमध्ये भगवान गौतमिदु्धाच्या 
आयुष्यातील अनेक प्रसगं चचतारण्यात आले 
आहेत. जेव्हा िुद्धधमय भारतातून हद्दपार होऊन 
चीन, जपान, इत्यािी िेिांमध्ये गेला, त्यावेळी 
ह्या अभतूपूवय लेण्यांकड े सवाांचेच िलुयक्ष झाले. 
त्या लेण्यांमध्ये पावसापाण्यामुळे लहान िगड, 
माती, ववटा, उंिीर, सपय, ह्यांनी प्रवेि केला 
आणण गुफंातील जागा भरून गेल्या. हा पररसर 
ननमयनुष्य झाला आणण काळाच्या ओघात ही लेणी 
अज्ञात रादहली. 

परंतु, १८१९ मध्ये कप्तान जॉन 
स्ममथ नावाचा (Captain John Smith ), इमट 
इंडडया कंपनीचा बब्रटीि अचधकारी वाघाच्या 
शिकारीच्या ननशमत्ताने येथे आला आणण सवायत 

मोठी आणण मध्यावर असलेली (सध्याची लेणी 
क्रमांक िहा) िाहेरील छतावरील भव्यदिव्य उंच 
कमान त्याला दिसली आणण त्याचे चचत्त हरपले.  

त्यान े ह्या लेण्यासिंधंी इमट इडंडया 

कंपनीच्या अचधका-यांना इंग्लंडमध्ये कळवले. 
त्या काळी हा पररसर ननजाम संमथानाच्या हद्दीत 
येत होता. त्यानतंर त्यांनी (British officers of 
East India सीओ.) ननजामाला ववनंती करून 
तेथील िगड, माती, ववटा, सवय िरू करण्यासाठी 
पुढे १६ वरे् लागली आणण समुारे १८४१ ह्यावर्ी 
हा पररसर आणण ही लेणी जनसामान्यांना 
पाहण्यासाठी मुक्त झाली. 

बब्रटीिांनी हा भारतीय कलेचा अमलू्य 
ठेवा इंग्लंडमध्ये नेण्याची योजना आखली आणण 
त्यानुसार १८४४ ह्या वर्ी, मूळचा चचत्रकार 
असलेला आणण ईमट इडंडया कंपनीच्या 
शमलीटरीमध्ये मेजर असलेला  “रॅािटय 
चगल” ( Major Robert Gill – Age 24 
years ) ह्याची, त्या लेण्यातील चचत्र े
काढण्यासाठी नेमणूक केली. “रॅािटय चगल” हा 
लंडन येथील रॉयल एशियादटक सोसायटीचा 
“क्वाशलफाईड आदटयमट” होता, आणण 
योजनेनुसार रॅािटय हा घोडयावरून सैन्यातील 
िंिकूीसह (with Gun ) अस्जंठा इथे पोहोचला. 
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“समर पॅलेस” ह्या हॉटेलमध्ये तो िराच काळ 
रादहला, आणण तेथनू िररोज चचत्र ेकाढण्याकरता 
तो घोडयावरून अथवा िलैगाडीतून अस्जंठा येथे 
जात असे. 

तेथे “पारू”नावाची (वय वरे् १४) ही 
िंजारा समाजातील आदिवासी तरुणी त्याला 
भेटली. नतचे िैवत “गौतमिदु्ध” असल्यामुळे रॅािटय 

चगल हा चचत्र े काढीत 
असताना, त्याला ती 
मितनीस म्हणून 
रादहली. अस्जंठ्यामधील 
चचत्र े कॅनवासवर 
आखण्यासाठी 
आलेल्या  रॅािटय चगलला 
पारुन े सवयतोपरी मित 

केली. ह्या चचत्रासंाठी रंग 
आणण कॅनवास लंडनवरून येणार असतात, परंत ु
ते सामान वेळेवर येत नाही. तेव्हा चगलमधली 
चचत्रकाराची होणारी घालमेल पाहून “पारू” त्याला 
नैसचगयक रंग िनवून िेत असे. 
त्याला कॅनवास ही िनवून िेई. पारूला वाटत 
असे की हा चचत्रकार इतक्या िरूच्या िेिातून 
आपल्या िेिात (भारतात) आला आहे. भगवान 
िुद्धाचा संिेि जगभर पोहोचववण्यासाठी रॅािटय येथे 
आला आहे. िुद्धिेवांचा संिेि जगभर पोहोचावा 
हीच पारूची तळमळ होती. पारुच्या ह्या 
पे्ररणेमधून अस्जंठा येथील चचत्र ेननमायण झाली. 

भार्ा, प्रांत, समंकृती, धमय, िेि ह्यांची 
िंधने ओलांडून त्या िोघांच्या पे्रमकहाणीला 
सुरुवात झाली. समाजाचा आणण गावक-यांचा खपू 
ववरोध झाला. परंत ु रॅािटय चगलच्या िंिकूीच्या 
धाकामुळे ववरोध ववरून गेला, आणण १८५० मध्ये 
िोघांचा वववाह झाला. वववाहिंधनात पडलेल्या 

पारूला रॅािटय चगलपासनू १८५२ ह्यावर्ी एक 
मुलगा झाला, परंतु ििैुवाने एक वर्ायच्या आत 
साथीच्या रोगाने त्या लहान मलुाचा अंत झाला.  

रॅािटय चगल ह्या चचत्रकारान े अस्जंठा 
लेण्यामधील एकूण ३० चचत्रांच्या प्रनतकृती 
आपल्या कॅनवासवर  चचबत्रत केल्या, आणण त्या 
प्रनतकृती इंग्लंडमध्ये प्रिियनासाठी नेल्या. 
त्यावेळी त्याची पत्नी पारू अस्जंठा इथे एकटीच 
होती. परंत ुत्या िरम्यान नतचा साथीच्या रोगाने 
२३ मे १८५६ रोजी अंत झाला. इंग्लंडहून परत 
आल्यावर ि:ुखी झालेल्या रॅािटयन े आपल्या 
पत्नीची – मतृ पारूची – समाधी अस्जंठ्याच्या 
गावसीमेवर िांधली. मतृ पारूच्या समाधीवर 
पुढील िब्ि कोरलेले आढळतील. 
To the memory of – My Beloved – 
‘Paroo’, who died on 23rd May 1856. - 
Robert Gill.   

नंतर रॅािटय चगलने भारतातच भुसावळ 
येथे वामतव्य केले आणण तेथेच त्याचाही 
अल्पकाळातच १८६४ ह्यावर्ी अंत झाला. ही 

अनोखी पे्रमकहाणी – बब्रटीि ऑकफसर रॅािटय चगल 
आणण आदिवासी तरुणी “पारू” यांची, ज्या 
पे्रमाला भार्ा, काळा/गोरा रंग, धमय, संमकृती, 
आणण िेि ही सारी िधंने अडव ूिकली नाहीत.  
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जगि ंसिकवत येते  

कािंबिनी धारप 
 
 

 

ववासांना जाळत येते  

काळजाला फाडत येते  

झािीच्या राणीसारखी  
तलवार परजत येते  

 

ननिेला उसवत येते  

ननदे्रला जागवत येते  

उधाणल्या मवप्नातनू  

भरारी मारत येते  

 

िब्िांना ओवत येते  

अथायला गोवत येते  

लसलसणाऱया कोंिासारखी  
अस्मतत्वातून तरारून येते  

 

ननरंतर योग्यासारखी येते  

मवच्छंिी भोग्यासारखी येते  

ननधडया िानवीरासारखी  
त्याग लेऊन येते  

  

रंगणाऱया कथेतनू येते  

जाळणाऱया व्यथेतून येते  

अनपेक्षक्षत अनुभवांसारखी  
कववता जगणं शिकवत येते 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 उन्हाळी िपुार 

प्रमोि कारुळकर   
 
 

 
 

वेडी वाकडी िपुार होती 
मध्यान्हीची उन्हे तळपती  
वाटा पायाखाली जळती 
धरतीची नस रगे करपती 

 
पोरे अनत घामाने शभजती 
ऐसपसैचा डाव खेळती  

माठा  भवती  ममती करती 
सगळ्यांना ओलेते कररती  

 
वडडलधारे जरी ओरडती  
माजघरी अंधारी परतती 
पायचेवपला सवय लागती  
पै पावल्या हाती खेळती  

 
पुन्हा पुन्हा कानोसा घेती 
िफायच्या गाडीस नतष्ठनत  

घंटा ऐकून  स्जभा लोंिती  
सप्तरंगी िाटल्या खुणवती  

 
गोळ्यावरती  डोळे णखळती  
ककसता जरी घामाला दटपती 
थंड मवगय क्षणभरी अनुभवती  
रोगराईची भीती न  धरती 

 

नव्या युगाची झाली घाई  

वाडा गेला लपणे नाही 
अंगण गेले  खेळ ही नाही  
माजघर गेले आजी नाही 

 
आजी कधी ओरडली नव्हती  
वाटी पन्ह्याची संपत नव्हती  
दिवस उन्हाळी असेच जाती 
टुकळा मजला अजुनी लावती 

 
खेळ मनाचे सवय लपवनत    

मात्र  उभा मी सिा युगांती   
ए  सी मधले दिस कलाितुी    
परत  कधी का कुणी ना घेती   समहीर िडवे  

BMM, मराठी  िाळा 
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 माझी माय  
 अनु आमलेकर   
 
 

 
उन्हातान्ही होरपळली, पावसाने झोडपली 
थंडीवारे काकडली, तरी चालत रादहली 

माझी माय 
 

घातली मायेची पाखर, केली सेवा अपरंपार 
कधी नाही केली कसर, पे्रमामध्ये तसभूर 

माझी माय 
  

नव्हती सखी िेजारीण, सिा सासूरवािीण 
नव्हती जवळ मायिहीण, नशििी सिा एकटेपण 

माझी माय  

 

नाही चचडली तापली, नाही रडली भेकली,  
 नाही कण्हली कंुथली, नाही कधी घािरली 

 माझी माय 

  

दठगळे लावले नेसुला, कोंडा शमळाला भुकेला 
पोते होते ननजायला, तरी पाहुणचार केला 

माझी माय 

  

घास ओठीचा दिला काढून, नाही कधी म्हटले नाय 
झोपे उपािी तिीच, पोटी घेउननया पाय 

माझी माय 

  

हस ूओठी येत नाय, आसवं घरंगळून जाय 

नतचं खरिरीत हात, मऊ िधुाची साय 

माझी माय 

  

दिस मास तप सरलं, गेली सोडून कवपला गाय 

कुठं िोध ूकरू काय? जात नाही नतची सय 

माझी माय माझी माय 
 

 

   
 िेविियन   

  प्रमोि कारुळकर 

 
 

एक  सुंिरी, उभी मंदिरी,  
घेउनी तिका मध्ये मंस्जरी 
वळती नजरा सवय िाजुनी,  
जिी अप्सरा आली भवूरी 

 
कांती गोस्जरी, तनु लाजरी,   
साडी गिय अंस्जरी (गिांजरी) 

काठ भरजरी, सोन्याच्या सरी,  
कमरििं रुपेरी  

नममकार नतजला नर करती, 
 ववभ्रम होवून क्षणभरी  

 
ब्रम्हानंिी  टाळी लागे,  

घंटा नािे िचकती हरी हरी  
ववववाशमत्र रुपावरी घसरे,  
मवगायतून आल्यावर नारी  

 
नरकवासी भममासुर झाला,  
ववष्ण ूमूती अनत गोस्जरी 

सगळे पामर मांस मातीचे,  
नसती कधी कधी िुद्धीवरी  

 
तूच घडववले िेवा यांना,  
माफ करी रे कसे तरी  

सिा ववसरतील तुजला िेवा,  
उभी जोवरी पुढे सुंिरी  

सुहामय विना ककती धाडिील,  
आता परीक्षा परेु करी 
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िाळेतली आठवि 
अजववनी िेवधर 
 

परवा किावरून तरी एकिम आमच्या 
िाळेची आठवण झाली. आठवणींची पण किी 
गम्मत असते पहा....त्या हळूच पाय न वाजवता 
येतात...आणण एकिा यायला लागल्या की 
पाणलोटासारख्या येतात. एकातून िसुरी अिी 
माळ लागल्यासारख्या. त्याला काही फार मोठं 
ननशमत्त लागत ं अस ं नव्हे. लहानपणापासून 
अनुभवलेले रंग, गंध, मपिय, नाि, इतके 
आपल्याच नकळत आपला एक दहमसा झालेले 
असतात. 

मला कधी कधी चालताना एकिम 
िकुळीच्या फुलांचाच वास येतो. आता इथे कुठे 
आली आहेत िकुळीची फुलं? भारतात तरी आता 
शमळतात की नाही कुणास ठाउक? िकुळीला 
त्यातला त्यात जवळचा असा व्हाईट स्जंजर असा 
एक सुगधं आहे खरा पण त्याच ं फूल काही मी 
अजून िनघतल ं नाही. शमळेल कधीतरी. मागे 
दिल्लीला गेलो असताना आमच्या रीप मध्येच 
ओळख झालेल्या एका िाईनी अचानक ओंजळभर 
फुल ं हातात ठेवली. िकुळीचं नतथलं झाड पाहून 
मी हरखून गेले होते खरी. पण नतथे सांडलेली 
फुलं गोळा करून मला द्यावी असं कसं वाटल ं
त्यांना? कोणाला कुठली गोष्ट मनापासून 
आवडले हे कळायला तसं अवघडच.  

तर परवा अिीच िाळेची आठवण झाली. 
भारतात जाते तेव्हा एकिा तरी िाळेच्या 
पररसरात चक्कर होतेच. परत एकिा िालपणीचे 
पंख लाभले अस ं वाटतं. िाळेच ं मिैान, इमारत 
िघून खरंच िरं वाटतं. मलुांना पण िाखवून 
आणते िाळा. िाळेच्या आत कधी जायला 
शमळाल ं तर तोच तो चचरपररचचत वास येतो. 
आठवणींच्या पाय-या चढत असतानाच एकिम 
भान आलं की भरकन वामतवाच्या घसरगुंडी 

वरून जशमनीवर. 
आपल्याच लक्षात आलेल ं नसत ं की 

आपण स्जथे स्जथे वावरलेले असतो नतथल्या 
ककती खणुा आपल्या आत उमटलेल्या असतात. 
कुठे कुठे काय काय झाल,ं केलं, हसलो, खेळलो, 
धडपडलो, भाडंलो, रडलो, आनिंलो, गदहवरलो 
सगळं सगळं आपल्या लक्षात असत.ं अगिी काल 
घडल्यासारखं. आत्ता मला आठवली ती िाळेतली 
एक जाि ू भरी खोली ..जी आता पयांत 
ववममरणात गेल्यासारखी झाली होती. त्या 
खोलीत आमच्या िाळेच्या नाटकानंा लागणारा 
कपडपेट होता!!  

आमच्या िाळेला मोठ्ठा hall होता. 
ज्याचा मला फार अशभमान आहे. इतका मोठा 
िाळेचा hall मी तरी पवूी  िनघतला नव्हता. 
अगिी शििवुगायत असल्यापासनू काही ना काही 
काययक्रमाच्या ननशमत्ताने त्या hall िी जवळीक 
ननमायण झाली होती. आमच्या तालमी सदु्धा त्या 
मटेजवरच होत असत. इतक्या मोठ्या सभागहृात 
समोर िेकडो खचु्याय असताना, मग तेव्हा त्या 
ररकाम्या का असेनात, तालीम करायची सवय 
िाळेतच लागली होती. 

कधी कधी मटेज च्या लाकडी फळ्यामध्ये 
चकचक सांडलेली असे. ती िोटावर गोळा 
करायला सुद्धा मज्जा यायची. मटेज च्या 
मागच्या िाजूला मोठ्या ग्रीन रूम्स होत्या आणण 
त्यांच्या मधून मागे उतरायला एक स्जना. नतथून 
िाळेच्या मजल्यावरच प्रवेि. त्या स्जन्याच्या 
उजव्या िाजूला ही  खोली होती. 

कपडपेट !! अथायत तेव्हा त्याला काय 
म्हणतात ते माहीत  नव्हत.ं त्याची व्यवमथा 
िघणारे एक शििें म्हणून होते. दिसायला एकिम 
कडक. पण नेहमी हसतमखु. चापून चोपून 
िसवलेले केस. शिडशिडीत अंगकाठी. िारीक 
शमवया. कायम पांढरे सफेि कपड ेअंगावर. आणण 
णखिाला पेन अडकवलेले. 
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आमच ं नाटक करायच ं ठरलं की त्या 
खोलीत जायला शमळणार ह्याचाच केवढातरी 
आनिं व्हायचा. मग आम्ही सगळी नाटकातली 
"पात्र" नतथे जाणार. मग शििें आम्हाला त्या 
खोलीच कुलपू उघडून िेणार आणण मग आमचा 
परीराज्यात...जािनूगरीत प्रवेि होणार..... 

आत गेल ं रे गेल ं की कपडयांचा 
ठेवणीतला शमश्र वास नाकात शिरायचा. ती खोली 
म्हणजे आमच्या साठी अशलिािाची गुहाच होती. 
आधी नुसते पेटीतले कपड े काढून त्यावर हात 
कफरवायलाच ककत्तीतरी िरं वाटायचं. आमच्या 
भोवती रंगांचा, मपिायचा एक खस्जनाच उघडलेला 
असायचा. प्रत्येक कापडाचा मपियही वेगळा. 
सॅटीन, मखमल, जोजेट, सगळे प्रकार.  

वेगवेगळ्या रंगांचे, ऐनतहाशसक, पौराणणक 
नाटकांना, नतृ्यांना लागणारे ववववध कपडे. सटॅीन 
चे वपतांिर, अंगरखे, झोलणे, कुते, सलवारी, 
घागरे, परकर पोलके.... 

गिय दहरवे, लाल, मोरपखंी, गुलािी, 
केिरी, वपवळे, पांढरे म्हणाल तो रंग हजर. 
त्याला जरीचे काठ, चुण्या. मग मखमालीचे 
जरीची लेस लावलेले लाल, ननळे, दहरवे, केिरी 
कंिरपटे्ट, िाजूिंि, मनगटिंि....सोनेरी पुठ्याचे, 
खडे लावलेले मुकूट, मोजडया, रंगीिेरंगी 
झगमगत्या खडयांच्या, मोत्यांच्या माळा, 
कानातली कंुडले, ख-या वाटणाऱया खोट्या 
तलवारी, त्यांची म्यान.े.. ओढण्या तर ककती 
परींच्या... इदं्रधनुर्ी रंगांच्या, सुळसुळीत, 
णझरणझरीत, रेिमासारख्या...जरीचे काठ 
असलेल्या, खडीचे िुिें पेरलेल्या, कधी 
कधी टोचणा-या  सुद्धा. त्या ओढण्या केवळ 
ओढण्या म्हणून न वापरता त्यांचा उपयोग 
कमरेला िेला म्हणनू, उपरणे म्हणून, ढाल 
िांधायला म्हणनू कसाही होत असे. 

ढगांच्या कापसात ववमान जस ं लपेटून 
जातं ना...तसेच आम्ही ह्या सगळ्या पसा-यात 

हरवलेले.....ह्या सगळ्या दढगातनू हे घे, ते घे, हे 
पांघर, ते ओढ असं करत करत खसुू खसुू हसत, 
मवत:ला आरिात पाहत, आपल्याला साधारण 
िसणारे पोिाख िोधायचे. नाहीतर िाईच भराभरा 
काढून द्यायच्या. अथायत ते आपल्याला  
आवडलेलेच शमळतील ह्याची खात्री नसली तरी 
ते घ्यावे लागायचेच. पण ती क्षणभराचीच 
नापसंती. कारण त्याच्या आधीचा सगळा आनंि 
मनात शिगोशिग भरलेला असायचा ना! 

मग पुन्हा ते पोिाख घालनू िघेपयांत 
आम्ही केव्हाच जे काय अस ू ते ते झालेले 
असायचो. म्हणजे...राजपतु्र, राणी, राजा, िेव, 
परी....काहीही. नाटक सरुु होण्याच्या आधीच 
आम्ही त्यात पार िुडलेले. संवाि, पाठांतर..त्याची 
काळजी अथायतच िाईंना. त्या खोलीत एकिा 
शिरल ंकी िाहेरच ंजग िाहेर. गणणताच्या सरांचा 
िषु्टपणा, खेळताना खरचटलेले, पमुतक हरवलेले, 
असे कठोर जगाचे िखुरे भान ववसरायला झालेले 
असायचे. आमच्या भोवती हेच वववव. जािचूं. 
काही केल्या त्या खोलीतनू िाहेर पडू नये असंच 
वाटत राहायचं. डोळे घट्ट शमटून एकिम अदृवयच 
व्हाव असं वाटायचं. पण अथायतच काम झालं की 
आमची नतथून हकालपट्टी. पाय ननघता ननघत 
नसे. 

कारण एकिा सगळ्या गोष्टी ठरवून 
झाल्या की मग ते कपडे एकिम रंगीत 
तालमीच्याच दिविी घालायला शमळणार. त्यामुळे 
आम्ही अगिी जड मनाने नतथून ननघत असू. 
एखाद्या सुिंर मवप्नातून जाग आल्यासारखे. पण 
तेव्हा त्या क्षणांचा तो ननरागस आनंि..तो कधीच 
ववसरला जाणार नाही हे नक्की !! 

असेच तर साठत असतात ना आठवणींचे 
आनिंक्षण?  
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   तुझ ेहसिे 

  प्रमोि कारुळकर 

 
 

 
सौंियायचे  रहमय तुणझया िडले आहे स्ममतहामयी 
प्रफुल्लतेने िनुनया भरते दिसता खळी गालावरची 

 
क्षणभर हसण्याने तुणझया लागण होते आनंिाची  
आणण ववरून जाती सगळी िधुयर जाळी ताणाची  

 
िखु्खे सगळी पळुनी जाती मदं्स्ममता असता साथी  
आणण हसण्या मादहत नाही वाट कधी आजाराची  

 
तू हसल्यावर सावरतो मी असेल गेला ककतीही तोल  
यौवन कफरूनन रसरसते वरी ओढ वाढते जगण्याची  

 
मुमकानीने होते नांिी आिावािी नव्या युगाची 
गिय ढगांना छेिनु जाते एक िलाका आिेची 

 
अखंडसुंिरी हो त ूराणी जतन करी स्ममत हामयाला 
आणण अनायास इथे रुजू  िे िीजे निंनवनाची  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   ििकं आयुष्याची  
  प्रसन्न जोिी 

 
 

वय वर्य िहा 
नतच्याकड ेफक्त पहा 

वय वर्य वीस 
नतच्या ववना जीव कासावीस 

वय वर्य तीस 
घेतला नतचा रोज ककस 

वय वर्य चाळीस 
दिलं नतला माझ ंकाळीज 

वय वर्य पन्नास 
नतच्यामळेु जीवनात रादहला उल्हास 

वय वर्य साठ 
खरंच पक्की होती लग्नाची गाठ 

वय वर्य सत्तर 
सापडले सगळ्या प्रवनांचे उत्तर 

वय वर्य ऐिंी 
तरी आम्ही हौिी  
वय वर्य नव्वि 

तरीही घेतो नतला कुिीत अलगि 
वय वर्य िंभर 

आता मेलो तरी िेहत्तर  

आधुननक म्हण: ही वाट िरू जाते पण वाटचाल जवळ नेते 
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 ऋग्वदेिता पारख  
 
 

ििि्ब्िाचंी पकड की पकडून ठेवलेले िब्ि ? 
आदिम कालापासूनची भार्ा की भारे्चा 

आदिमपणा ? 
पदहला िब्ि की िब्िाची व्याख्या? 

भावनेचा हंुकार की अमवमथ व्याकूळ सवंाि ? 
संवािाचा अथय की अथयपूणय संवाि ? 

वािाचे प्रयोजन की प्रयोजनास्न्त वाि ? 
ववर्याला धरून चचाय की चचेचा ववर्य ? 

िोन बििंुंमधनू केवळ एकच रेर्ा काढता येते ; 
पण ती रेर्ा अनेक बििंुंना सामावनू घेते. 

पण त्या अनतं अवकािाचे काय ? 
जो साऱयाच बििंुंना सांभाळून घेतो. 

मग कोणतीही चचाय दििाहीन किी म्हणता येईल; 
ती मवैर असेल पण 

मवरै ही िेखील अस्मतत्वाची मवततं्र दििाच नाही 
का? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Test Taking 
Rajas Agashe 

 
 
 

 
The teacher delivers out the long tests, 
To confident students who did prepare. 

The students set their pencils to contest, 
While the teacher is lounging in his chair.  

  
Time ticks and only a few minutes left. 

Pencils quickly scribble and accomplish. 
Eyes scan the paper for mistakes with deft. 
An excellent score is what students wish. 

  
The tests are back and tension fills the air.  

Smiles droop to frowns and A’s snake into B’s. 
Even when the topics were learned with 

care,      
Silly mistakes take the grade undersea 

 Since students fall short with dedication, tests 
are not the best evaluation 

 
 

  
  प्रािी 
  प्रसन्न जोिी  

 
 

कोककळा घेते छान तान 
ककोच्याची िारीक मान 
हत्तीचे सपुासारखे कान 
स्जराफाची उंच मान 
डुकराची फारच घाण  
माकडाचे हरपले भान 

गेंडयाची िेपटी फारच लहान 
उंटाला लागतच नाही तहान 
शसहंाची असते भारीच िान 

आमची गाय सगळ्यात महान  
 

 
आधुननक म्हण: Starbucks मध्ये शिरला िोका त्याला पादहजे white chocolate (mocha) मोका 

अमेय साठे,  
BMM, मराठी िाळा 
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 अमेररकेतला फेरफटका 
 ववभावरी गलांड े

 
 

जून २०११ साली लेकीला भेट िेण्यासाठी 
अमेररकेत पदहल्यांिा संध्याकाळी सात वाजता 
पाय ठेवला.  मात्र jet-lag मुळे आणण वातावरणात 

उजेड असल्यामुळे मला सकाळचे ७ वाजले आहे 
असेच वाटत होते. Jet-lag हा िब्ि अनकेिा 
कानावर पडला होता. पण  त्याचा  खरा अथय 
कळण्यासाठी पुढचे १० दिवस जावे लागले. 
अमेररकेच्या भव्य तेजाच्या व सपंन्नतेच्या 
खाणाखुणा रमत्यावर घरी पोहोचेपयांत नजरेत येत 
होत्या.  ववकशसत पावचात्य राष्र  - त्यातील   " निंर 
एक "चे राष्र म्हणजेच अमेररका व ववकासाच्या 
वाटेवर असलेला भारत (इंडडया) िेि यातील 
फरक , मला अगिी िसुऱया 
दिवसापासून  clearly दिसत होता.  
 आमच्या घरािेजारी एक   Shelter-
Home होते. नतथे िेकार (िेरोजगार) लोकांना 
अन्न-धान्य, फळे , भाजी , इ. आववयक गोष्टी 
शमळत असत. सकाळी १० ते सधं्याकाळी ५  पयांत 
तो उपक्रम चालत असे. लाभाथी कोण तर चांगले 
सूट- िूट घातलेले , गोरेपान मजितू िरीरयष्टी 
असलेले लोक! मला आपल्या भारतातले िेकार 
असलेले - काळेकुळे , कमरेला 
फडके  गुंडाळलेले, लाचार, थकले-भागलेले असे 
माझ ेिेि िांधव आठवत असत.  
 अमेररकेतील रंुि , खाचखळगे  नसलेले, 
िहेुरी, नतहेरी जोडरमते, फ्लाय-ओव्हर, रमत्यावर 
दठकदठकाणी  असलेले direction िोडयस  व 
त्यावरून एकिाही   हॉनय न वाजवता अत्यतं 
शिमतिद्ध अिा आपापल्या लेन्स मधून 
धावणाऱया आशलिान गाडया , पाककां ग साठी 
असलेली खास जागा व शिमतीत होणारे 

पाककां ग , दठकदठकाणी उभे असलेले 
कतयव्यतत्पर   पोलीस पाहून सावयजननक शिमतीचे 
महत्व समजले.  

१५-२० वर्ायपासनू आपल्या  भारतातही 
खुली अथयव्यवमथा झाल्यापासनू अनेक पावचात्य 
िनावटीच्या आशलिान गाडया रमत्यावरून धाव ू
लागल्या. परंत ुत्यासाठी रंुि खाचखळगे नसलेले 
महामागय हवेत. त्याचप्रमाणे वाहतुकींच्या 
ननयमांची योग्य अंमलिजावणी होणे ककती 
गरजेचे आहे. ह्याचे आकलन भारतीयांना कधी 
होणार?  

Seattle मध्ये माझा मुक्काम जून ते 
नोव्हेंिर असा होता. ऑगमट आणण सप्टेंिर मध्ये 
रात्री ८-९ वाजेपयांत रेंगाळणारा उजेड हवाहवासा 
वाटत असे. पण ऑक्टोिर आणण नोव्हेंिर 
मदहन्यात मात्र सकाळचे ७-८ वाजले तरी 
सूयायचा  पत्ता नसल्यामळेु िोचरी थडंी आणण 
भुरभरुता पाऊस , यामुळे वातावरणात साचलेला 
कंुिपणा अनुभवनू , भारतातील मवच्छ सयूयप्रकाि, 
ननरभ्र, मोकळी हवा , व पक्ष्याची ककलबिल घेऊन 
येणारी प्रसन्न हसरी सपु्रभात आठवत असे.  
 तरीही Seattle मधल्या sculpture पाकय व
र संध्याकाळी आम्ही कफरायला जात अस.ू तेव्हा 
महाकाय मवच्छ सुिंर अिा pacific महासागराचा 
वविाल ककनारा , त्यावर झलुणारी महाकाय 
जहाजे , आकािामध्ये क्षणाधायत दिसेनािी होणारी 
ववमाने ,  आगगाडी येण्याची सूचना िेणारा 
घंटानाि , मला मिंीरात होण्याऱया सधं्याकाळच्या 
आरतीची आठवण करून िेत असे. िग्गीतून 
फेरफटका मारणारे 

कुटंुिवत्सल अमेररकन्स, सायकलीवरून क्षणाधायत 

दिसेनासे होणारे तरुण व मकेदटगं करणारी मुले 
पाहून ती संध्याकाळ मन प्रसन्न 
करीत असे हे मात्र नक्की.  
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 कालचक्र  
 अनु आमलेकर 

 
 

पहाटेच्या धुक्यात आळसावलेलं आकाि 
तडफडून पळत सुटतं, सूययककरणांच्या प्रहाराने धुके 

झुगारत 

सूयय संतापाने फुलत असतो आणण पाहता पाहता 
प्रखर उन्हाचा पडतो अमताव्यमत डरेा 

 

ककतीही गच्च शमटले डोळे तरी भगभगणारा प्रकाि 
कमी होत नाही 

एक सुन्न िचधरता वळवळत जाते नसानसातून मेंिकूड े
आणि उद्या उजाडतो 

 

'गुड मॉरननगं'  'हाउ आर यु?'  'फाईन'  'थँक य'ु 
कठपुतळ्या सगळ्या मुखवटे चढवून 
नाटक करायला सज्ज असतात 

 

कॉमप्युटर, फोन, कॉफी, फाईल्स उत्साहाने तरंगतात 
अवतीभवती 

सूयय मात्र हसत असतो खिखिा 
आसुरी आनंिाने या साम्राज्यात गुलामांवर कोरड ेओढत 

 
अमानुर् मनें आसमंतात भरलेल्या 
लाखो भुकेल्या जीवांचे टाहो िलुयक्षक्षत 
भरल्या पोटी पैसे मोजत असतात 
नवी कार नवी घरे घणे्याकररता 

हा नाटकाचाच एक भाग आहे का? 

 
हा खेळ खेळून सूययही कंटाळतो 

त्याला िसुऱया साम्राज्याचा वेध लागतो 
इथली प्यािी कोलमडून पडली असतात 

 
तो आपले आसूड उगारत दििा ििलतो 

मांजराच्या पावलाने सायंकाळ येते जीवनाची  
सोित यम सावल्यांना घेऊन 

त्या पाठोपाठ रात्रीची राणी येते काळोखाची िाल घेऊन 

 

काही गुलामांनी िम तोडला असतो, काही प्यािे 
मुखवट्या सदहत गोठले असतात, 

उरलेले िोधू पाहतात मवतुःचे अस्मतत्व रात्रीच्या 
काळोखात 

झापड शभरकावून टक्क डोळे उघडून 
सगळ्यांना नसते मुभा ह्या राज्यात,  

डोळे शमटून मवप्ने पाहण्याची 
आणण काही निीिवान डोळे शमटतात कधी न 

उघडण्यासाठी 
 

सूयय खिखिा हसत असतो 
िसुऱया साम्राज्यात तेजाने तळपत 

आजचा उद्या करण्याकररता 
 

 
 
 

 
 

चारोळ्या  

पे्रम  -  डोक्याला  Shot ! 
िब्िाने होते सुरुवात प्रेमाची 
  मपिायतून जाणवते गोडी प्रेमाची 
   सहवासातून होते अशभव्यक्ती प्रेमाची 
      िरुाव्यातूनच होते खरी प्रचीती प्रेमाची    
 
 

लग्नाची िेडी, जमली आमची जोडी 
जोडीने आम्ही जेवतो,  
  जोडीन ेआम्ही कफरतो, 
    जोडीने आम्ही झोपतो,  
      आणण खरं सांगायच ंम्हणजे 
        जोडीनेच आम्ही एकातं िेखील भोगतो 
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 ज्येष्ठ नागररक : सुख िुुःखे  
 श्री. बििंमुाधव जोिी 
 
ज्येष्ठ नागररकांच्या दृष्टीने अनतिय 

स्जव्हाळ्याचा ठरेल असा हा ववर्य आहे. 'सखु पाहता 
जवापाडे, िुुःख पवयताएवढे'; सारे मानवी जीवनच या 
एका अभंगात साकार झालेले असताना ज्येष्ठ 

नागररकाचं्या जीवनात यापेक्षा वेगळे काय 

आढळणार आहे? तरी पण ज्येष्ठ नागररकांच्या 
जीवनाचा वेगळेपणा ननरखून पाहण्यास काही हरकत 

नसावी. 
सुखिुुःखांचा ववचार करताना िारीररक 

आणण मानशसक हे िोन ढोिळ भाग पडतात व 

त्यातही ननसगयननशमयत (वयोमानानुसार), 
पररस्मथतीजन्य, व मानवननशमयत असे पोटभाग 

पडतात. या सवाांचा एकत्र साकल्याने ववचार 

करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे. 
ज्येष्ठ नागररकाचे पदहले प्रमखु सुख 

म्हणजे कामातून आणण अथायजयनाच्या जिाििारीतून 

सुटका; लवकर उठायला नको, आंघोळीची गडिड 

नको; 'अहो, लवकर आवरा, िहा वाजले, चार घास 

चगळा आणण पळा ऑफीसला' असा िायकोचा 
ससेशमरा नको. सूयायचे ऊन अंगावर आल्यानंतर, 
आरामात आळोखे वपळोखे िेत उठावे, चहा घेत घेत 

आरामिीर पेपर चाळावेत, िोन िोन कप चहाचे 

ढोसावेत आणण आरामात िाथरूमकड ेमोचाय वळवावा. 
दिनक्रम कसा ननवांत, आरामात; अगिी 
मवप्नासारखा. पण हे सखु जेमतेम ४/५ मदहने. 
त्यातूनच ननघते कंटाळ्याचे 'िोअर झालो िवुा' हे 

िुुःख. 
आपणापैकी िहुतेक जण उच्च पिावरून 

ननवतृ्त झालेले असतात. कोणी Executive Engi-
neer, Divisional Engineer, कोणी िॅकेतले 

अचधकारी, कोणी अचधक्षक, डेप्यूटी कलेक्टर, 
इन्कम टॅक्स अचधकारी असे सरकारी पिाचधकारी, 
माझ्यासारखे कोणी प्राध्यापक/प्राचायय. नोकरीमध्ये 

असताना डाव्या हाताला शिपाई, समोर सहीसाठी 
कागि घेऊन पुढे असलेला कारकून ककंवा मवतुःच्या 
खात्यातून पसेै काढण्यासाठी स्मलप घेऊन थािंलेला 
खातेिार ककंवा तास सपंताच िाहेर भोवती 'सर सर' 
करत घोळका करणारे ववद्याथी, असा िब्ि 

झेलण्यासाठी गिी करणारा माणसांचा पररवार 

असतो, आता कोणीच नसते, वेळ जाता जात नाही; 
कोण्णी ववचारत नसतं, लक्ष िेत नसतं. आयुष्य 

एकिम कंटाळवाणं होऊन जातं. ३०/३५ वरे् जे काम 

केलं त्याशिवाय काहीही येत नसल्यामुळे एकिम 

ररकाम ं ररकामं, भकास, ओसाड, आणण उिास 

वाटतं. सखुाच ंपययवसान अस ंएकिम िुुःखात होतं. 
तीस पमतीस वरे् अिी खुचीत िसून व तोंडाला 
आवडले तसे खाऊन पोटाचा घेर वाढलेला असतो; 
गुडघे उठिस करायला कुरकुरु लागतात. एखाद्या 
दिविी तोल जाऊन पडायला होतं. डॉक्टर म्हणतात, 
'मधमेुह झालाय, आता सगळंच जपनू.' एखाद्या 
दिविी थकल्यासारख ं वाटतं, डॉक्टरला आपण 

म्हणतो,  'एखािं िक्तीवधयक टॉननक द्या हो शलहून.' 
ते म्हणतात, 'आता कसलं टॉननक घेताय? 
िी.पी.वाढलंय! व्यायाम करा रोज.' गुडघे िखुतात, 
िात राम राम म्हणतात, केस भुरुभुरु उडून जातात 

कायमचे. कफरायची मजा नाही, खाण्याची चैन नाही, 
आरिात िघायची सोय नाही. सारे अवयव िंड 

केल्यासारखी तक्रार करू लागतात. सकाळी उठाव ं

तर काही ना काही िखुतं असतं आणण हे म्हणे 

ननवतृ्तीचे जीवन. पु. लं. ववनोिात सांगनू जातात, 
'ज्या दिविी उठल्यानतंर काहीही िखुत नसेल त्या 
दिविी समजा आपण मेलो.' केवढे वविारक सत्य! 

या िारीररक िुुःखात मानशसक िुुःख भर 
घालतं. आयुष्यभर कसं रुिािात जीवन गेलेल ं
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असत.ं सूटिूट घालून ऑफीसात गेल्यावर शिपाई 

सलाम करून झुकते िार उघडून िेतो. ऑफीसातले 

कमयचारी 'येस सर, येस सर' करत झुकत असतात. 
िेकडो माणसे रोज भेटायला येतात आणण आपले 

काम करा म्हणून आजयवे करतात. हाताखालचे 

नोकर नुसत्या सहीसाठी अििीने कागि पढेु करतात. 
घरी आले की पत्नी गरम चहाचा कप घेऊन सुहामय 

विनाने मवागताला उभी असते. आपण चहा घेत 

असताना पायािी िसून िुटाचे िंि सोडते ककंवा 
टायची गाठ सैल करते. डॅडी आले अस ंकळल्यावर 
मुले चचडीचपू होतात. धाकटी चचमरुडी गळ्यात हात 

घालून आपल्यासाठी आणण िािासाठी रिििली करत 

असते - आणण आता? 
ऑफीसची माणसे रमत्यात भेटली तरी 

िलुयक्ष करतात ककंवा जुलमाचा रामराम करतात. 
पत्नी नातवात गुंतलेली असते आणण सूनिाई अध्याय 
तासाने कोमट चहाचा कप घेऊन पुढे येते. वदृ्धपणात 

सवायत मोठे िुुःख असते ते असे उपेके्षचे. आपण 

कोणाच्याही णखसगणतीत नसतो आणण िऱयाच वेळा 
सवाांना नकोसे असतो. हे फार मोठे िुुःख असते. 
माझ्या ओळखीच्या एका वदृ्ध िापंत्याची कहाणी 
मोठी करूण आहे. एकुलत्या एका मलुीच्या 
आग्रहामुळे घरिार िेती सवय ववकून ते िोघे मलुीकड े

अमेररकेत रहावयास गेले आणण सहाच मदहन्यात 

मुलीने आणण जावयाने त्यांना ननष्कांचन अवमथेत 

परत पाठवले. त्यांचे भारतात फार हाल झाले. माझा 
तो प्राध्यापक शमत्र आता शिकवण्या करून कसािसा 
उिरननवायह करतोय. एका मलुाने व सनेुने गोड िोलून 

आईिापांची सवय धन िौलत हडप केली व मलुीकड े

रहावयास पाठवले. मलुीच्या ओढगमती जीवनात 

त्यांचे फार हाल झाले. त्यांच्या अंनतम वेळी व 

अंत्ययात्रेलासुद्धा ते िोघे हजर रादहले नाहीत. अथायत 

या टोकाच्या केसेस आहेत पण त्या िोलक्या आहेत. 
उपेके्षचे िुुःख हे वदृ्धांचे, वविेर्तुः भचगनींचे िोचरे 

िखुणे आहे. िऱयाच वदृ्धांची आचथयक पररस्मथनत 

चांगली असते. 
 ननवतृ्तीवेतनही िोघांना परेुल एवढे शमळते. 
NRI मुले आपल्या आईवडडलाचंी 'अथश्री' सारखी 
व्यवमथा करतात, पण खचुीत असताना भागणारी 
मोठेपणाची भूक, आपली ववचारपसू कोणीतरी 
आमथेन े पे्रमाने करावी ही मनाची तळमळ भाडोत्री 
माणसे परुी करू िकत नाहीत. आणण मग मन 

आकं्रिनू उठते -- 'याच साठी केला होता का 
जीवनभर अट्टाहास?' 

'अथश्री'मधल्या वदृ्धािी गप्पा मारताना, 
वदृ्धाश्रमातील वदृ्धांिी िोलताना, अगिी फ़्रान्स-
अमेररकेतील वदृ्ध आईिापािी दहतगुज करताना हे 

जाणवले की एकाकीपणाचे, आपल्याच मलुांना 
आपली गरज नसल्याचे त्यांचे िुुःख वविारक आहे, 
मथलकालातीत आहे. त्यांच्या चेहऱयावरील 

केववलवाणे कारुण्य त्यांची व्यथा सांगून जाते. 
अथायत याला काही अपवाि आहेत. काही भाग्यवान 

आईिाप आहेत ज्यांना या िुुःखाची जराही झळ 

लागलेली नाही; त्यांची मलेु समजूतिार आहेत आणण 

आपल्या पालकानंा पे्रमाने साभंाळतात. पण असे 

अपवाि फार थोड ेआहेत आणण ते ननयमाला िळकटी 
िेतात. Exception only proves the rule. 

या सुखिुुःखांचे वववेचन करताना डॉ. 
सरिेसाईनी मांडलेला एक ववचार मला फार आवडला. 
ते म्हणतात, "माणसाची एक आध्यास्त्मक प्रकृती 
असते." या कल्पनचेा उहापोह करताना त्यांनी 
श्रीमद्भगवतगीतेतील सवय मागाांचा -- ज्ञानमागय, 
तंत्रमागय, भक्तीमागय आणण कमयमागय -- यांचा 
परामिय घेतलेला आहे. यापैकी प्रत्येकाने 

कोठल्यातरी मागायचा अवलंि करावा असे आवाहन 

केले आहे; कारण त्याशिवाय मनुःिातंी लाभणार 

नाही.  
िुुःखाच्या मुळाचा िोध घेताना डॉ.सरिेसाई  
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२ म्हणतात,"आपला अहंकार िखुावला जातो हे 

मानशसक िुुःखाचे खरे मळू आहे. आपण आपली एक 
Image  मनात करून ठेवलेली असते; मी हुिार, 
ववद्वान, िेखणा, कतयव्यिक्ष, ... वगरेै वगरेै. 
वदृ्धत्वात िारीररक, मानशसक असहायतेमुळे या 
'इमेज'ला धक्का िसतो आणण आपण िुुःखी होतो."   

आपली आध्यास्त्मक प्रकृती जर सुदृढ असेल 

तर हे िुुःख आपणास मपिय करू िकत नाही. 
आपली आध्यास्त्मक प्रकृती या 

सुखिुुःखाच्या प्रवनांवर मात करणारी एकमेव 

गुरुककल्ली आहे. परमेववरावर श्रद्धा ठेवून िुुःखाना 
तोंड िेण्याची िक्ती अध्यात्म िेते. श्रीरामकृष्ण 

परमहंसाना घिाचा कॅन्सर झाला होता. िेवी 
कालीमातेला ववनंती करून त्यातनू मुक्त होणे त्याना 
सहज िक्य होते. पण त्यांना  भक्तानंा हे 

िाखवायचे होते की भक्ती ही िुुःख टाळण्यासाठी 
नसते, ते सहन करण्याची िक्ती शमळण्यासाठी 
असते. िुुःख कोणालाच टाळता येत नाही; ते अटळ 

असते; श्रध्िेने ते फक्त ससुह्य होते. 
िांधवांच्या सवयनािाचा ववर्ाि 

पचवण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णानी अजुयनाला 
युध्िके्षत्र सोडून जाण्याची परवानगी नाही दिली तर 

क्षबत्रय धमायचे पालन करण्यास साचंगतले. 
श्रीमद्भगवतगीता आपल्या अहंकारावर िोट ठेवते. 
गीता सांगते, 'म्हटल ंतर त ूकोणी नाहीस, म्हटल ं

तर त ू मवतुः परमेववराचा एक अंि आहेस. एका 
िाजूला अहंकार करण्यासारखे तझु्याजवळ काही 
नाही; िसुऱया िाजूला तुला कोण तुच्छ लेखणार? त ू

त्या मोठ्या तेजाचा एक मफुस्ल्लंग आहेस.' 
आयुष्याच्या एवढ्या अनुभवानंतर ही 

आध्यास्त्मक प्रकृती ननमायण व्हायला हवी. 
धमयग्रंथाचं्या अभ्यासाने, पररिीलनाने ही प्रकृती 
सुदृढ होते. अजुयनाच्या ववर्ािावर जे और्ध तेच 

आपणा वदृ्धांसाठी -- कमयण्येवाचधकारमते मा फलेर् ु

किाचन ... आणण हे कमय कसे करायचे? “सखुिुुःखे 

समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ!” 

 
 

 
 

 
 चटुका  
 महेि लोटलीकर  

 
रावणाला त्याच्या कुकमाांिद्दल पवचाताप वाटू 
लागला. त्याने रामाची माफी मागायचं ठरवलं. 
त्यान े मंिोिरीला तस ं सांचगतलं आणण त्या 
िोघांनी रामाच्या घरी जायच ंठरवलं. 
ते िोघं रामाच्या घरापािी पोचले आणण 
िारावरची िेल वाजवली. रामाने िरवाजा उघडला 
पण रावण काहीही न िोलता िातंपणे उभा 
रादहला. मंिोिरीने हळूच ववचारलं, "काय झाल?ं" 
त्यावर रावण म्हणाला, "अगं, कुठल्या तोंडाने 
माफी माग ूमी?" 
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ननष्ठूर सुिंरी 
अभय बििंमुाधव जोिी 

 

 

 

 
ककटली हातात घेउनन ननघालो मी िधुाला असा 
रोजचेच कपडे अन मदेु्रवर मवप्नांचा ठसा 
सूयायच्या एंरीचा समय तो पिर सावरे उर्ा 
घरोघरी फ्लिचे आवाज आणण वाजती कपििा 
 
रमत्यावर पस्ब्लक रोजचंच िाळूकाका अन कुत्रा 
जोवयांचा सिानंि अन िहीण त्याची ती खतरा 
’हाय, काय’ करीत ननघालो मी वाढववत थोडी गती 
पुढच्याच चौकात िहाच फुटांवर दिसली मला ’ती’ 
 
श्रीिेवी की खजुराहोची अप्सरा, कोण िरे ही िाला 
मािक नतची ती कफगर पाहुनी घाम फुटला मला 
साईन वेव्हच असे कव्हयज!् नतचे ते उफाळणारे 
यौवन 
 
पावलागणणक करी ती माझ ेअंतुःकरण वविीणय 
’फं्रट व्ह्यू’ िावी एकिा, घाली िेवा मी सांकड े
अहा! थांिली पहा ती, वळून पाही मजकड े
हुडहुडी भरली मजला असून मदहना ग्रीष्माचा 
घुिडाचाही खपू िरा असा चेहरा होता नतचा !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 पे्रमाची भाषा 
 असभजीत जोिी   
 

 
 

पे्रमाच्या भारे्ला 
Compiler का नसतो? 

ककतीही debug  केली तरी 
हाटयचा reference nullच का असतो? 

  
पे्रमाच्या भारे्त 
ककतीतरी error 

Code run झाला की मात्र   
Everything इज fair 

  
पे्रमाच्या भारे्च्या 

Warnings लई भारी 
Head-er not found तरी 

Execution जारी 
  

पे्रमाच्या भारे्त 
सगळा nativeच code      

Just Managed code शलदहला की 
म्हणेल “जमत नाही तर सोड” 

  
पे्रमाच्या भारे्ला 

माणसुकीचा support  
ित्रलूा िेखील  स्जंकून 
Zero  bugs report !!  

 
 

 

आधुननक म्हण: Facebook वरची मतै्री, म्हणजे पाऊस ववना छत्री 
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  म्हातारपि 

कािंबिनी धारप 
 
 

कोण म्हणतं म्हातारपण ििुळं असतं? 

सुरकुत्यात सामावलेलं अनुभवांचं आकाि असत ं

वपकल्या केसात ववसावलेल ंचचत्ताच ंिातंवन असत ं

 

कोण म्हणतं म्हातारपण ननराधार असतं ?  

थरथरणाऱया हातातही सावरण्याच ंिळ असत ं

कापऱया मवरात ओथिंलेल ंमायेच ंआगर असत ं

 

कोण म्हणतं म्हातारपण ववक्षक्षप्त असतं? 

मुलांच्या कतृयत्वात ननथळणारं समाधानी हृिय असत ं

नातवांच्या िालपणात नीज ििैव िोधणारं मन असत ं

 

कोण म्हणतं म्हातारपण ननरस असतं? 

आजोिांच्या कथात िडलेलं रम्य कल्पनांचं जग असत ं

आजीच्या हातचं जेवण म्हणजे अमतृाचा नग असत.ं 

 

 
 
 
 
 
 

 असे कसे असतात िािा, हे कोि       
मला सागंिार?  
 सुभग ओक   

 
 

माया असते भर-भरून, पे्रम असतं अपरंपार, 
डोळ्यात तरीही धाक त्यांच्या आणण जीभ 
धारिार. आयुष्यभर पसेै साठवण्याची धडपड, 
भववष्याचा ववचार,जगणं राहून जाते एकीकडे, 
डोक्यावर जीवनाचा कारभार. 
असे कसे असतात िािा, हे कोण मला सांगणार? 
 
मुलांची मवप्ने आणण त्यांच्या इच्छा करण्यासाठी 
साकार, अववरत कष्ट, िपु्पट श्रम आणण मनाचा 
ननधायर. असे कसे असतात िािा, हे कोण मला 
सांगणार? 
 
मवतुःचे िुुःख झाकून , मलुांचे सुख पहाणार,  
त्यांच्यासाठी जगणार ..... त्यांच्यासाठीच 
मरणार,  
असे कसे असतात िािा, हे कोण मला सांगणार? 
 
मी आणण माझ ेिािा, िोमत होणार, 
िोलणार एकमेकािंी .... एकमेकांचे ऐकणार 
असे कसे असतात िािा, हे मी त्यांनाच 
ववचारणार?  
 
असेच असतात िािा, हे, माझ ेिािाच मला 
पटवणार.असेच असतात िािा, हे, माझ ेिािाच 
मला िाखवणार  
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  आम्ही मायिेिी, मलुं परिेिी'  
  सौ उषा थत्ते  
 

साठी ओलांडलेल्या, भारतात  एकटे 
राहणा-या, अनके मध्यम वगीय जेष्ठ 
नागररकांमध्ये 'आम्ही मायिेिी, मलु ं परिेिी' 
अिी पररस्मथती अचधकाचधक आढळते. पवूी एकत्र 
कुटंुि पद्धती होती, त्यामुळे आपली मलु ं शिकून 
मोठी होऊन नोकरी व्यवसायाननशमत्त 
कुटंुिापासून िरू परगावी गेली, तरी  त्यांची 
अनुपस्मथती  व उणीव नततक्या तीव्रतेने  
जाणवत नसे, व त्यामुळे पालकांच्या आयुष्यात 
मोठी पोकळीही ननमायण होत  नसे. तसेच 
िरेचिा, कुटंुि प्रमखुाच्या ककंवा कत्याय 
िांपत्याच्या ननवतृ्तीनंतरही, कुटंुिावर अवलिंून 
असलेल्या काका, काकू, मामा, मामी, 
आत्या,माविी यापैकी एखाि-िसुऱया अन्य़ 
व्यक्तीचंीही  िेखभाल योग्य त्या मान सन्मानाने 
होत राही.  व ह्या वयमकर व्यक्तीही कुटंुिातील 
आपापली भूशमका जिाििारीने पार पडत असत. 
हळू हळू िेिांतयगत प्रिेिांच्या व नंतर िेि-
वविेिामाधल्या  सीमारेर्ा पसुट होत गेल्याने  
जागनतकीकरणाचा प्रभाव  समाजाच्या सवय 
मथरांवर, वविेर्त: िुद्धीजीवी  म्हणणाऱया उच्च्य 
मध्यमवगायवर पडू लागला. "जोडूननया धन उत्तम 
व्यवहारे, उिास ववचारे वेच करी " या उक्तीला 
अनुसरून, अनेकिा िोघेही नोकरी करणारे 
सुशिक्षक्षत आई-वडील, त्यांचा आटोपिीर संसार 
सांभाळून, मलुांना उच्च शिक्षण िेऊ लागले. 
पररणामी,  सामान्य कुटंुिातील अनेक मलुांची 
हुिारी िहरली.  भारतातील I.I.T, medical col-
leges, अिा मान्यताप्रत संमथातनू, मवकतृयत्वाने 
प्रवेि शमळवनू, यिाच्या पायऱया भराभर चढायला 
लागली.  १० वी १२ वी नंतर उच्च ताबंत्रक 

शिक्षण घेतलेली ही मलुं, त्यांना उत्तोमउत्म 
संधी  उपलब्ध  होव ू  लागल्याने, नामांककत 
परिेिी संमथांतून परिेिी ववद्यापीठांचे उच्च 
पिवीधर होऊन िाहेर पडू लागली. त्यांचे 
मध्यमवगीय आईवडडलही आपल्या मलुांच्या 
यिोगाथा मोठ्या अशभमानाने सांग ू लागले, 
त्यांच्या अलौककक यिाने सखुाव,ू हुरळू लागले. 

हळूहळू काळ जसा पुढे सरकत गेला 
तिी पररस्मथती खपूच ििलली.  आपल्या सक्रीय 
व्यवसायातून ननवतृ्त झालेल्या जेष्ठ आई 
वडीलांना  एकटेपणाची जाणीव अचधक प्रखरतेन े  
होऊ लागली. परिेिातील शिक्षणक्रम सपंवून मलेु 
मविेिी परततील अिा आिेवर त्यांच्या वाटेकड े
ते डोळे लावून िसले.  पण! एक मोठ्ठा पण इथे 
उभा रादहला.  उच्च शिक्षण घेतल्यावर भारतीय 
मुलांच्या  कतृयत्वाची शिखरं उंचावली व भारतात 
असलेल्या सधंी त्यांना फारच ननकृष्ट व तोकडया 
वाटू लागल्या.  पररणामी, शिक्षणाकररता युरोप, 
अमेरीका, ऑमरेशलया अिा परिेिी गेलेली मलेु 
नतथेच स्मथरावली.  काहींनी भारतात येऊन 
आपला जोडीिार ननवडून नेला ककंवा काहींनी 
परिेिीच जोडीिार शमळवला. ही मलुं परिेिातच 
पाय रोवून, घरिार  करून कायम मवरूपी 
स्मथरावली. आपली मलुं म्हातारपणी आपली 
िेखभाल करतील ह्या भारतातील त्यांच्या 
पालकांच्या आिा कधीच मावळल्या.  ही मलु ं
केवळ भौगोशलक अथायनेच  िरुावली नाहीत तर 
हळूहळू मानशसक पातळीवरपण परिेिीय 
ववचारसरणीचा त्यांच्या मनावर पगडा पडून, 
अनेक सामान्य, मध्यमवगीय, हुिार मलेु, 
सवायथायने  हजारो कोस आपल्या आई-वडीलांपासून 
िरुावली. सरुवातीच्या ववद्याथी ििेत,  ननिान 
एक िोन मदहन्यात येणारी पत्र े  ककंवा १५-२० 
दिवसानंी येणारा एखािा फोन ह्यांची जागा आता 
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mail, ककंवा skype वरील संभार्णांनी  घेतली, 
नातवंडे,  सुना, मलु ंskype  वर दिस ूलागली. 
त्यांच्यािी खपू वेळ िोलता येऊ  लागले. 
पररस्मथती थोडी ससुह्य होऊ लागली. तरीपण 
िधुाची तहान ताकाने भागते का? आपल्या 
नोकरी धंद्याच्या धागधुगीत आपल्या मलुांच्या 
सहवासात घालवायचे राहून गेलेले क्षण आपल्या 
नातवंडाना कलेकलेने वाढतांना अनुभव ू ही 
मनातली आिा मनातच रादहली. तरुणपणी, 
एकत्र कुटंुि असल्यामुळे एकमेकांच्या सहवासात 
एकांतात राहण्याची पालकांची आस कधी पूणय 
झाली नाही, तर आता म्हातारपणी िोघंच िोघं 
घरात! वधृ्ि जोडपे एकमेकांिी काय सारख ं
िोलणार? आमच्या िरोिरच्या काही ज्येष्ठांची 
अपत्ये त्यांच्या जवळच आहेत पण मलुगा, सून 
िोघंही नोकरी करीत असल्याने , ककंिहुना नवरा 
िायको िोघानंीदह अथायजयन करणे ही हल्लीच्या  
काळाची गरजच असल्याने,  साहस्जकच 
नातवंडाची िेखभाल  कुटंुिातील ननवतृ्त, 
ज्येष्ठांकड ेआली आहे. 

खाजगीत माझी एक मतै्रीण ववनोिाने 
म्हणते, " आम्ही म्हातारपणी लेकुरवाळे झालो 
आहोत. नातवडंे आहेत ना गळ्यात. म्हातारपणी 
पण कुठे जाता येत नाही." पण भारतात 
एकटेपणाने राहणा-या, मलेु व नातवंडे िोहोंच्याही 
सहवासास िरुावलेल्या आजी आजोिांची व्यथा 
त्यांना काय  कळणार ? एक ग्रामीण म्हण आहे 
ना , 'एकपतुी पण रड े व सातपुती पण रडे'.  
मनुष्य मवभावच िेवटी कुरकुरणारा व असंतषु्ट 
आहे हे खरे! िरं, मलुांच्याकड े परिेिात 
कायममवरूपी जाऊन राहावे तर सगळ्यांनाच 
वैद्यकीय ववमासरंक्षण व मित शमळतेच असे 
नाही. आणण  वयमकर लोकांचे करायला तरी 

कोण शमळते नतकडे? भारतातील आई वडील िोघं 
जोडीन े असतात तेव्हा एकमेकांच्या सहवासात 
त्यांचे जीवन ससुह्य होते, पण ििेुवाने 
यथावकाि त्यांच्यापौकी एकट्यालाच जीवन 
जगण्याची वेळ येते तेंव्हा तर ह्या आयुष्याच्या 
संध्याकाळी सखुि संध्याछाये ऐवजी गडि 
अंधुःकारच पसरतो. 

वैद्यकीय िामत्रातील आधुननक प्रगतीमुळे 
पूवीपेक्षा सरासरी वयोमान वाढले आहे,  पण 
त्यािरोिरच असंख्य िधुयर रोगांची भर पडली 
आहे. कॅन्सर, अधाांगवायू, ववममरण, अिा िधुयर  
रोगान े जर  िोघापंैकी एकाला ग्रासले तर 
म्हातारपणी िरीराने  तसेच आचथयक दृष्टीनेही  
आपल्या जोडीिाराला साभंाळणे केवळ अिक्य 
होते. आपला काम धंिा सोडून मलुंही फारकाळ 
मितीला येऊ िकत नाहीत. ह्या पररस्मथतीत 
मग ज्येष्ठ पालकांना राहण्यास 'वदृ्धाश्रम' हा एक 
आिेचा ककरण दिसतो. नतथे समवयमक, 
समि:ुखी अिा माणसांच्या सहवासात जीवन थोड े
सुसह्य िनते.  तात्पयी, मवत:ला कुढल्यातरी 
समाज उपयोगी कामात झोकून िेणे, आपल्याच 
िखुा:त िुडून न राहता कुणाचे तरी ि:ुख थोडेतरी 
सुसह्य करण्यास आपण हातभार लावू िकतो का 
ते पाहणे अचधक योग्य!  ग. दि. माडगूळकरांनी 
'गीतरामायणात' म्हटले आहे ना, 'पराधीन आहे 
जगती पुत्र मानवाचा'. ज्याप्रमाणे िोन ओंडक्यांची 
होते सागरात भेट, पण ती पुनुः गाठभेट न 
होण्यासाठीच िरू जातात, तसेच, प्राप्त 
पररस्मथतीत,  आपला व आपल्या मलुांचा 
सहवास अल्पकालीनच होता, आपले जीवन हे 
आता िसुऱया  कुणाकरीता तरी आहे हे सत्य 
आपलेसे करावे. प्रत्येक क्षण - ि:ुखी कष्टी न 
होता - परके सुद्धा  आपले मानून त्यांच्या  
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करीताच जगायची शिकवण मनाला 
द्यावी,  त्यांच्यात रमावे - म्हणजे एकाकीपणाचे 
मानगुटीवर िसलेले भतू ववलीन होऊन जाईल. 
ज्येष्ठांनी होईल तेवढी िारीररक व आचथयक मित  
आपल्यासारख्याच पररस्मथतीत असलेल्या इतर 
ज्येष्ठांना, त्यांच्या पररस्मथतीची जाणीव ठेवून 
आपणहून करावी.  हेच और्ध व तोडगा ह्या 
पररस्मथतीवर आहे. 

 
 
 

 

 गिपती उत्सव  काल आणि आज 
 मुग्धा गलांड े
 

 मवातंत्र्यपवूय काळात समाज 
प्रिोधनासाठी लोकमान्य दटळकांनी सुरू केलेला 
उत्सव म्हणजे गणेि उत्सव. या उत्सवाच्या 
ननशमत्ताने महाराष्रातील ववववध जातीचे लोक 
एकत्र येत. १० दिवस चालू असलेल्या या 
उत्सवात सकाळी श्री गणेिाचे पजून तर 
संध्याकाळी संगीत, मोठ्या नते्यांची  भार्णे होत 
व सवयसामान्य लोकानंा आपण पारतंत्र्यात 
असल्याची जाणीव  करून मवाततं्र्यासाठी तयार 
होण्याचे आवाहन केले जात असे.  महाराष्रात 
सुरू झालेला हा उत्सव आता भारतािाहेर 
म्हणजेच - भारत िेिाची  सीमा ओलांडून स्जथे 
स्जथे  मराठी लोक आहेत नतथे साजरा होत 
आहे. इंग्लंड , अमेररका,  ऑमरेशलया  हे प्रमुख 
िेि.  
 गणेि उत्सवाच्या ननशमत्ताने 
आजकाल ववववध activit ies, उिा -
  गाणी, छोट्या स्मकट्स, नाच - हे  मलुांचे 
काययक्रम होतात.  लहानपणापासून आमच्या 
घरात गणपतीचे आगमन होत असे. त्यावेळी 
मोिकापरुताच  हा उत्सव माझ्या लक्षात होता. 

पण आता अमेररकेत या उत्सवाचे माझ्यािी 
असलेले नाते उमजू लागले आहे.  गणपती 
उत्सवाच्या ननशमत्तान ेआम्ही शमत्र-मैबत्रणी एकत्र 
येतो. एकमेकांच्या घरी जातो, गप्पा 
होतात, मराठी मंडळाचा गणेि उत्सव एकत्र 
साजरा  करतो.  यामुळे भारतापासून, 
मातभृमूीपासून मी सातासमदु्रा पलीकड े असले 
तरीही या उत्सवाच्या ननशमत्तान े सगळे 
भारतीय  एकत्र येतात,  एकमेकािंी 
अतूट  नाते  ननमायण करतात. हे लोकमान्य 
दटळकासंारख्या नेत्याला १०० वर्ायपूवीच उमजले 
होते, याची आज मला जाणीव 
होते. लोकमान्य दटळक यांना 
माझ े ितकोटी प्रणाम.  
 
 

   . 
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ननवतृ्तीच्या उंिरठयावर.....  
िीतल पटवधयन-िापट 
 
 
 

 आयुष्य म्हंटल की चचतंा काही सपंत 
नाही. जीवनाच रहाटघाडग कुणासाठी थांित 
नाही. कधी कधी प्रवन पडतो की आयुष्याची 
एवढी वर्य खर तर अध्यायहून अचधक आयुष्यच 
ज्या चागंल्या कामात घालवले त्याचा आमवाि 
िेवटपयांत का िर घेता येत नाही? आणण मग 
अचानक खाडकन झोपेतून कुणीतरी उठवाव असा 
एक िब्ि डोळ्यासमोर उमटतो, 'ननयम' (Rules). 

ते म्हणतात ना 'ननयमाला अपवाि नसतो'. 
संसार, नोकरी आणण मवाशभमान या त्रीकुटांचा 
मेळ घालून, सातत्याने २०, ३० ककंवा ४० वर्य 
मवतुःला एका सत्कायायत झोकून िेऊन प्रत्येकच 
व्यक्ती कधी ना कधी एका वेगळ्या आणण गढू 
अवया ननवतृ्तीच्या िेवटच्या टप्प्यात उभी असते. 
आपली सवय सुख िुुःख वाटत, अनेक संकटांवर 
मात करत आजवर ज्या व्यक्तीनी अतोनात 
कष्ट केले अवया ननवतृ्तीच्या उंिरठयावर 
असलेल्या, असणाऱया तुमच्यातल्या प्रत्तेक 
आईला, माविीला, आजीला, िािांना, मैबत्रणीला 
माझा हा लेख मी अपयण करते. 
   स्मत्रया आपल पवूायश्रमीच आयुष्य ममरणात 
ठेवून लग्न करून सासरी येतात. पवूी स्जद्दीच्या 
िळावर घेतलेल शिक्षण नंतर आयुष्यात इतक 
उपयोगी पडले ह्याची तेव्हा कुणालाच कल्पना 
नसते. िरेच वेळा आपण घेतलेल ंशिक्षण आणण 
नोकरी ह्याचा सिंधं नसतो. पण नोकरीतही 
वेगळे अनुभव येतात आणण ते जे काही शिकवून 
जातात ते कुठल्या पाठ्यपुमतकात वाचयला 
शमळत नाहीत. पुढे नोकरीव्यनतररक्त ज्याला 

स्जतपत जमेल तो िरोिरीने सामास्जक के्षत्रातंही  
काम करतो. आयुष्याच्या िीघय कालावधीत नोकरी 
करणारा प्रत्येक जण आयुष्यात जे काही 
शमळवतो, घडवतो ते मवतुःच्या हुिारीवर आणण 
अथायतच आईवडीलाचं्या समंकारांच्या िळावर. 
एखाद्या नावाची खरी ओळख इतरांनी 
वाखाणल्यावरच साथय ठरते. नतच ओळख साथय 
ठरवत प्रत्तेक व्यक्ती मवतुःच अस एक वेगळ 
मथान ननमायण करते, अनेक लोकाचंी िािासकी 
शमळवते. आपल्या कामावर मनापासून पे्रम करत 
मवतुःच्या चचल्यावपल्याना िाहेरच्या मपधाययुगात 
मवतुःची जागा ननमायण करून िेते. 
 आज २१ व्या ितकात मत्रीपुरुर् 
एकमेकांना परूक आहेत. एकमेकांच्या यिात 
त्यांचा समान वाटा आहे. एका यिमवी पुरुर्ामागे 
एक मत्री असते अस म्हणतात. दहच म्हण आता 
थोडी ििलली तर? आज प्रत्तेक मत्रीच्या यिात 
पुरुर्ांनी दिलेल्या प्रोत्साहन, पाठींिा आणण 
साथीचा मोलाचा सहभाग आहे. आज इथे    
Seattle मध्ये असणाऱया कुणाची न कुणाची 
आई, िािा, काका, माविी, आजी, मुलगा, सून, 
नात ूनोकरीच्या ह्या चक्रातून गेले असतील. 
त्यांनी अनेक लोकांना घडवले असेल. इतकी वर्य 
नोकरी करणारी ह्यातली प्रत्तेक व्यक्ती केव्हा न 
केव्हा ह्या retirement नावाच्या अजि कोडयात 
सापडली असेल. एरवी office la जाताना घाईघाई 
असतानाही कोशििंीर, आमटी, पोळी, भात, गोड 
एवढ सगळ करणारी कुणाची तरी आई आता 
उद्यापासून पचंपक्वान्नांची पगंतच मांडले िहुधा! 
आयुष्यभर िगिग करत मवतुःच्या मुलांसाठी 
धडपडणारे कुणाचे तरी िािा उद्यापासून घरीच 
असतील किाचीत.  
 रोज िस मध्ये, रेन मध्ये, रमत्यात 
भेटणारे, नातालागान पेक्षाही अचधक जवळचे 
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मला खात्री आहे कक त्या माणसांच्या आठवणीत 
कुणाची तरी माविी नक्की असेल! मला खात्री 
आहे की िाळेतनू १५ ऑगमटच गाण ंऐकू येईल 
तेव्हा एखाद्या आजीचे डोळे नक्की पाणावतील, 
अश्रुनी नाही तर आजवर िाळेत शिकवलेल्या 
गीतानंी आणण प्रामाणणकपणे केलेल्या सेवेच्या 
समाधानानी! आज इतकी वर्य अमुक एक वाजता 
ननघायचं, अमुक एक लोकल पकडायची, तमुक 
एक वाजता मधली सटु्टी, ठराववक वेळेला चहा 
अस रुटीन असायच ते नसेल आता िहुतेक पण 
खात्री आहे मला की आयुष्यात ज्या गोष्टी 
करायच्या राहून गेल्या आहेत, ज्या गोष्टी 
आत्तापयांत छंि म्हणून जपल्या गेल्या आहेत 
त्या नक्कीच केल्या जातील. ज्या व्यक्तीला 
मवतुःच असा कुणीच नाही ती किाचचत 
वदृ्धाश्रमात सेवा करेल,अनाथ मुलांची काळजी 
घेईल ककंवा परमेववरा चरणी लीन होईल. मी तर 
८० वर्ायचे आजोिा मवतुःला सामास्जक कायायत 
झोकून िेताना पादहलेत. शिवाय, Music, दटव्ही, 
कफरणे, व्यायाम, मवयपंाक, परिेिी िौरा, आपले 
कुटंुिीय, सामास्जक कायय, नातवडं अवया असंख्य 
गोष्टी त्या रुटीनला तोडीस तोड असतीलच की. 
कल्याण ते िािर, सिाशिव पेठ ते ननगडी, कजयत 
ते अंधेरी, ककंवा Bellevue ते Seattle हा प्रवास 
थांिेल किाचचत, पण सपंणार नाही. वाट िघत 
असेल प्रत्येकाच खर 'Retired लाइफ' ज्यात 
िडली असेल सखुासमाधानाची एक क्षणभर 
ववश्रांती आणण पनु्हा सरुु होईल नवनवीन गोष्टी 
करण्याचा धडाडीचा प्रवास!   
 
 
 

 
 

 
आला मास श्राविाचा  
कािंबिनी धारप 
 
 

 
खेळ उन पावसाचा   
आला मास श्रावणाचा  
वाऱयावर पसरला  

गंध ओल्या मसृ्त्तकेचा  
 

येते शिरवे क्षणात  
सरसरून नभात  

क्षणी पाझरे उन्हाचा  
सडा ओलेत्या पानात  

 
इंद्रधनूची कमान  

जसा मिनाचा िाण  
गगनाचे धरतीला  
आवेगाने आशलगंन  

 
धरतीच्या िेही असा  
फुले मयूर वपसारा  
आशलगंनात नभाच्या  
नाचे जगाचा पसारा   

 
श्रावणाच्या तालावर  
झुले मन झलु्यावर  
नाचे मोरपीस जसे  
अलगि वाऱयावर  

 
सरीवर येते सर  
थुई थुई नाचे मन  
संगे डोले आसमतं  
कोककळेच्या सुरावर  

 
िारी पडले ग ंसड े 

झाली दहरवी गं झाड े 
फुटे मनाला पालवी  
वेड ेआभाळाला शभड े 
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फोटो आवडले ना  ही आहे आमची िाल ववहार मराठी िाळा   
िर िननवारी भेटतो आम्ही  आणि खूप खूप मजा करतो   
अ यास सु ा करतो िरं का   
गािी  गोष्टी  वाचन आणि क्रा ट सु ा   
िाळेत आमच्या येत ेगम्मत  
आणि दिवाळीला आमची अंगत पंगत   
 

काका नन माववया सिकवतात आम्हाला  
सलहायला आणि वाचायला आणि िोलायला       
सकाळीच उठून जातो आम्ही  कु िी कटकट करत नाही  
खा च्या सु ीत आम्ही खा  खातो   
आणि   खूपच मस्ती केली तर ओरडा सु ा   
या ना कधीतरी भेटायला आम्हाला    
आमच्यासोित अ आ    गरवायला      
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गुरु आणि समत्र 
िाळ ठािेिार 

 
चांगला शिक्षक हा खऱया अथायने शमत्र 

असतो. आणण चागंला शमत्र हा खऱया अथी 
शिक्षक असतो, मग तो कोणत्या िाळेत शिकवत 
असेल ककंवा नसेल. मी आता तुम्हाला अिा एका 
शिक्षक्षकेची घडलेली गोष्ट सांगणार आहे. 

नतचे नाव श्रीमती जयश्री रॉय. िाळेच्या 
पदहल्या दिविी ती नतच्या पाचवीच्या वगायसमोर 
उभी राहून िाकीच्या शिक्षकांसारखीच "मलुांनो 
तुम्ही मला खूप वप्रय आहात. " असे िोलून 
गेली. 

पण ते खरे असणे िक्यच नाही. 
पुढच्याच रांगेत पदहल्या िाकावर एक मुलगा 
"राकेि" खाली मान घालून िसला होता. श्रीमती 
रॉय, मागचे सिधं वर्य पाहत आल्या होत्या की 
राकेि अगिी घाणेरड े कपड े घालून िाळेत येत 
असे. कोणािीही िोलत नसे. घुम्यासारखा नुसता 
िसनू रहात असे. ते त्यांना काही आवडणारे 
नव्हते. त्यामुळे श्रीमती रॉयकडून त्याच्या सवय 
परीके्षत त्याला मोठ्ठय्ा लाल अक्षरात िेरे शमळाले 
होते. 

िाळेच्या सरुवातीला सवय शिक्षक/शिक्षक्षका 
त्यांच्या वगायतील प्रत्येक ववद्याथ्याांच्या पवूीच्या 
रेकॉडयसचा अभ्यास करत. तसा त्या िाळेचा 
ननयमच होता. पण श्रीमती रॉयनी मदु्दामच 
राकेिाचे प्रगती-पत्र िेवटी ठेवले होते; त्यांना 
त्याच्यािद्दल काहीच कुतूहल नव्हते. परंतु जेंव्हा 
त्यांनी त्याचा ररपोटय वाचायला सरुुवात केली 
तेव्हा त्यांना आवचयायचा धक्काच िसला. त्याच्या 
पदहलीच्या शिक्षक्षकेन ेशलदहले होते की "राकेि हा 
अनतिय हुिार, हसरा मुलगा आहे. त्याला चांगले 

वळण आहे आणण तो अभ्यासात चलाख आहे. " 
त्याच्या िसुरीच्या शिक्षक्षकेने शलदहले होते "राकेि 
उत्तम ववद्याथी आहे. त्याच्या वगायतील शमत्र-
मैबत्रणीचंा आवडता आहे.”  पण त्याची आई 
अंथरुणाला णखळून असल्यामुळे ि:ुखी आहे. 
त्याच्या नतसरीच्या शिक्षकाने शलदहले होते की 
"राकेिच्या िाल मनावर त्याच्या आईच्या 
मतृ्यूमुळे िराच मोठा आघात झाला आहे. 
वडडलांचे िलुयक्ष असल्यामुळे, िाळेत त्याच्याकड े
लक्ष िेणे अत्यतं जरुरीचे आहे; नाहीतर तो 
िाळेत मागे पडले.” चौथीच्या शिक्षकाचा िेरा 
होता "राकेि अंतमुयख िनत आहे. आणण त्याचे 
िाळेत लक्षच नाही. " हे सवय वाचून श्रीमती रॉय 
यांना आपल्या मवत:चाच राग आला.! 

 नंतर जेव्हा नाताळ आला तेव्हा 
त्या अचधकच भारावल्या गेल्या. सवय मलुांनी रंगी
-बेरंगी कागदातून ग ंडाळलेल्या वस्तू तयांना भेट 
दिल्या, पण राकेिची भेट रद्दीच्या कागिात 
गुंडाळलेली. श्रीमती रॉय सवय भेटी उघडता-उघडता 
मध्येच राकेिची भेट उघडू लागल्या. ती भेट 
पाहून काही मलेु गालातल्या गालात हसू लागली. 
ते एक खडयांचे बे्रसलेट होते आणण एक अधी-
मुधी भरलेली अत्तराची िाटली ! परंतु श्रीमती 
रॉय यांनी " ककती छान " असे म्हणून बे्रसलेट 
हातात घातले आणण अत्तर हाताला लावले. त्या 
दिविी राकेि िाळेत उशिरापयांत थािंला आणण 
हळूच जाताना त्यांना म्हणाला "आज तमुच्या 
अंगाला माझ्या आईसारखाच वास येतो आहे. " 
त्या दिविी सवय मलेु गेल्यानंतर श्रीमती रॉय 
एकट्याच एक तास ओक्सािोक्िी रडत होत्या. 
त्या क्षणापासून त्यांनी फक्त लेखन-वाचन आणण 
गणणत शिकवायचे थािंववले आणण खऱया अथायन े 
मुलांना शिकवायला सरुवात केली. 

आता त्या राकेिकड े जामत आपलुकीने 
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लक्ष िेऊ लागल्या. राकेि हळू हळू खलु ूलागला. 
त्याचे मन अभ्यासात रमू लागले. त्यांनी 
दिलेल्या प्रोत्साहनाने त्याची जािा प्रगती दिस ू
लागली. वर्ायखेरीस राकेि वगायत सवायत हुिार 
म्हणनू चमकला. श्रीमती रॉय ह्यांचा राकेि 
आता सवायत लाडका ववद्याथी िनला. 

एक वर्ायनंतर श्रीमती रॉय ह्यांना 
त्यांच्या िाराखाली एक चचठ्ठी सापडली. ती 
राकेिने शलदहली होती आणण त्यात त्यान ेशलदहले 
होते की "माझ्या आयुष्यात सवायत उत्तम 
शिक्षक्षका तुम्हीच मला लाभल्या.” नतंर सहा 
वर्ाांनी त्यांना परत राकेिकडून चचठ्ठी आली. 
त्यात शलदहले होते की "तो हायमकूल मध्ये 
उत्तमपैकी उत्तीणय होऊन वगायत नतसरा आला; 
आणण त्याची ठाम समजूत आहे की त्याच्या 
आयुष्यात त्याच उत्तम शिक्षक्षका त्याला 
लाभल्या. " नतंर चार वर्ाांनी श्रीमती रॉयना 
राकेिचे पत्र आले. त्यात शलदहले होते की तो 
लवकरच कॉलेजमधनू चांगल्या शे्रणीत पास 
होईल; आणण अजूनही त्याला वाटते की त्याला 
त्याच्या आयुष्यात श्रीमती रॉय ह्याच उत्तम 
शिक्षक्षका लाभल्या आहेत. नंतर अजून चार वरे् 
गेली आणण त्यांना परत राकेिकडून एक पत्र 
आले. त्यात शलदहले होते की "Bachelor डडग्री 
शमळाल्यावर त्याने अजून पढेु शिक्षण घ्यायचे 
ठरववले आहे आणण त्याच त्याच्या आयुष्यातील 
सवायत आवडत्या शिक्षक्षका! " पत्राखाली सही होती 
राकेि अ. गोरे M. D. 

गोष्ट येथेच सपंत नाही. साधारण काही 
मदहन्यांनी त्यांना राकेिचे अजून एक पत्र आले. 
त्यात शलदहले होते की तो एका मलुीला भेटला 
आहे आणण आता ते लवकरच लग्न करणार 
आहेत. िोन वर्ाांपूवीच त्याचे वडील मवगयवासी 
झाले. आई-वडील िोघेही नसल्यान ेत्याने श्रीमती 

रॉयना वराच्या आईचा मान घेण्याची ववनतंी 
केली. आणण काहीही आढेवेढे न घेता त्यांनी ती 
मवीकारली. लग्नाला राकेिन ेदिलेले बे्रसलेट रॉय 
घालून गेल्या आणण त्याने दिलेले अत्तरही त्यांनी 
न ववसरता लावले होते. त्यांना िघून Dr. राकेिन े
आनंिाच्या भरात कडकडून शमठी मारली आणण 
कानात हळूच पटुपटुला " माझ्यावरचे तुमचे पे्रम, 
आणण ववववास ह्यािद्दल तमुचा मी खपू आभारी 
आहे. माझ्या यिाचे कारण माझ्यावरील तमुचा 
ननतातं ववववास ! " श्रीमती रॉय ह्यांचा डोळ्यात 
टचकन पाणी आले. डोळे पुसता पुसताच त्या 
हळूच म्हणाल्या "खरे म्हणजे तूच मला कसे 
शिकवायचे हे शिकवलेस. तलुा भेटण्यापवूी मला 
मादहत नव्हते की खऱया अथी ववद्याथ्याांना कसे 
शिकवायचे ते ! " 

 
 

 

 
चारोळी  
असभजीत जोिी   

  
आज इथे जोराचा पाऊस पडला  
समदु्रच उपसून जशमनीवर पडला  
धररत्रीची तहान पाहून  
जणू ढगच रडला  
~~~~~~~~~~ 

पे्रमाला अपेक्षांचे पथ्य आहे  
लग्नाला त्यागाची आहुती आहे  
रुसव्याला क्षमेची आस आहे  

तसे समाधानाला िेवाचे अनुसधंान आहे 
~~~~~~~~~~ 
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सुख 
प्रसन्न जोिी 
 

सुख म्हणजे काय असत ं
shower मधलं गरम पाणी असत ं
त्रागा म्हणजे काय असत ं
टिमध्ये घसरून पडणं असत ं
 
सुख म्हणजे काय असत ं
काही न घेता कोठा साफ होण ंअसत ं
त्रागा म्हणजे काय असत ं
toilet paper च्या जागी ररकामा पुठ्ठा असत ं
 
सुख म्हणजे काय असत ं
िायकोच्या हातचा उत्कृष्ट चहा असत ं
त्रागा म्हणजे काय असत ं
त्याच चहाचा डाग, 
नुकत्याच आणलेल्या िटायवर पडण ंअसत ं
 
सुख म्हणजे काय असत ं
office ला जायला मवतुःची गाडी असत ं
त्रागा म्हणजे काय असत ं
garage चा िरवाजा न उघडणं असत ं
 
सुख म्हणजे काय असत ं
िायकोच्या हातच ंचटकिार जेवण असत ं
त्रागा म्हणजे काय असत ं
सुटलेल्या पोटाकड ेिघून नतने तक्रार करण ंअसत ं
 
सुख म्हणजे काय असत ं
अवया त्राग्यामधली गम्मत िघणं असत ं
त्रागा म्हणजे काय असत ं
असली कववता वाचून न हसणं असतं.   

 
राजीनामा 
ववरेन पाटील 

  
 

एक होता आर आर , होता साधा हवालिार  
त्याला भेटला िरि पवार, त्याने दिला आधार 

उघडले राजकारणाचे िार, झाला गरीिाचंा तारणहार 
  

पण कधी कोणास ठाऊक,  
त्याची िुद्धी झाली भ्रष्ट 

जमवली माणसे नतद्रष्ट,  
केली इज्जत नष्ट 

  
कोणालाच कळले नाही,   

आर आर चे कधी झाले आिा  
जनता थकली मारून िोंिा,  

म्हणाली आिा आतातरी थािंा 
 

पण आिांनी न ठेवली जनाची, न मनाची 
म्हणे मोठ्या िहरात छोट्या गोष्टी होत असतात 
म्हणनू काही आिा राजीनामा िेत नसतात   
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A LAUGH FOR POSTERITY  

MONOLOGUE  

SARANG JOSHI  

 

[Lights up. The outline of a bus is visible in the 

background. There is a set of steps SR leading to 

the platform in front of the bus. TONY walks in 

from R. He has a shoulder-bag. He climbs the 

steps, takes out a pass from his bag and flashes 

the pass at the driver. TONY continues walking 

down the aisle of the bus and sits in a seat facing 

the audience. Noises are heard (in the back-

ground) of a bus starting. After a few seconds, 

he combs his hair and takes out a video camera 

from his shoulder bag. He points the camera at 

himself and presses a button.] 

 

TONY 

(Enthusiastically) Hello once again audience! 

This is Tony Braafheid - the Braafheid that mat-

ters - your favorite video blogger! And this is 

Braafheid Today, the place where you ... uh... 

find out about your favorite video blogger! Any-

way, here I am, in the public bus, with people 

staring at me weirdly,  

(gestures left and right)  

on my way to the hospital to check up on my sis, 

you know, to make sure she still remembers me. 

You know why? Because it's her birthday! Wish 

her happy birthday, audience. Every little wish 

counts in the big picture...  

(Nods knowingly.) 

Anyway... so another hour has passed since I last 

blogged and nothing has changed. It's still the 

same day, it's still cloudy, it's still boring, and it's 

still Seattle. "What has this world come to?" I 

ask myself. Don’t you ask yourself the same 

thing, audience? Well, I do. I mean, in the olden 

days, history was made every day. One day you 

invented the telephone, and the next day you 

discovered aliens in outer space! But all of that 

was in the olden days – you don't see much of it 

here, in this modern world. I mean - (leans 

close) - this bus has been around for the last 8 

years! And I still ride it. (Sniggers, leans back)  

 

Anyway – (beep sound)  

 

Oh, darn, I'm running out of memory space! Re-

mind me to delete some of my less awesome 

videos when I reach home, audience. Thanks for 

that. Anyway, that seems like enough intelligent 

content for one video. So, catch you in a bit, 

keep in touch, and keep watching!  

Tony goes out. 

(Turns off video camera and puts it back inside. 

Turns to person to his left) 

I'm a You-tube celebrity, you see. I have to work 

to stay famous, unlike some other famous people 

I know. I have to act stupid, like I don't know 

anything, just to get comments like "Ha ha ha ha 

that was hilarious!" and stuff like that. People 

don't realize that I'm actually pretty smart. I'm 

Tony, Tony Braafheid, by the way.  

(Extends hand for a handshake)  

Ever heard of me?  

(Small pause)  

No?!  

(Retracts hand, slightly agitated)  

Seriously? What age do you live in? The Stone 

Age or something? I bet you know the presi-

dent's name, don't you? Jeez, I tell you. The pri-

orities some people have.  

(Shakes head) 

(Pauses, gives a small laugh. Looks straight 

ahead again.) (To no-one in particular :) 
It's amazing how one simple action can mean so 
much. One laugh, so many interpretations. 
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(Looks up, reads) "5 minutes to Overlake Hospi-
tal"... (Long pause)  My sister... My sister had 
the most beautiful laugh you could imagine. It 

was like ... like a waterfall, tinkling lightly over 
the stones and the ground. It was like a balm, 
smoothing the roughly hewn stones, crafting 
them into beautiful shiny pebbles. I wanted to 
just sit in front of her all day, taking in that ... 
that beautiful piece of unintentional music, and 
letting it wash over me and cleanse all the heavy 
burdens I had piled up on my own irresponsible 

shoulders. 
 
(Pause. Slightly agitated.) Wait. "Had"? "Was"? 
Why do I keep saying that? She still laughs. She 
still smiles. She still makes the sun shine for me, 
even when it's late night. Why do I keep using 
the past tense then? 

  
(Pause. Calms down somewhat) 
 
It's because she's left me. Just like that, out of 
the blue, she loses herself, and the only founda-
tion that keeps me running, the only thing that 
inspires me to look forward to a new day, crum-

bles to pieces – pieces that just can't be put to-
gether. 
 
It's almost like Alisha's memory card ran out of 
space and was reduced to inaccessible smither-
eens. It's a good thing that doesn't happen to real 
memory cards. Even today, two years on, when 
almost all hope is lost, I can't bring myself to 

accept the truth. She doesn't know who I am. 
She doesn't know who she is. (Small pause) She 
doesn't know how much she means to me. She 
was my "olden days". She made history for me 
every day. (Long pause) But her laugh stayed. 
That, thankfully, wasn't stolen from her by the 
Fate. "A laugh for posterity," that's what that is. 

(Smiles. Turns around and looks out the win-
dow) There it is, Overlake Hospital. (Small 
pause) I walk up to her, on my visits, with a 
bouquet of her favorite flowers and she says, 
"Why thank you! You're so kind, coming every 
week to give me flowers! Should I know you?" 
And then she laughs, because she didn't really 

mean that question. It takes all my courage not 
to tear up, right there. I smile and try to play 
along. And once in a while, occasionally, she 

gives that wonderful, eternally gorgeous laugh 
of hers. 
 

(Pause. Looks up, as if having a revelation.) 
 
Then again... Maybe she's happy. Isn't that what 
a laugh is all about?  
An expression of happiness? A sign, that you 
aren't an inanimate object, that you're a human, a 
human that can feel, that can enjoy, and so can 
laugh. I see it now. I've been selfish, blinded by 

what she means to me... Why am I moping so 
much if she's happy where she is? What's good 
for her is good for all of us, right? Even though I 
accept that, I can't bring myself to move on. I 
know I can move on. I just need a catalyst. 
Maybe ... I dunno... the love of my life, possibly, 
to carry me away, even for a little while. Ro-

mance might possibly save me. (Laughs.) 
(Screeching of tires is heard as bus comes to a 
halt. TONY looks up, and out the window again)  
Well... Here I come, Alisha; here I come. Maybe 
today's my day. Maybe today you'll embrace 
your Tony like you used to. Maybe today you'll 
see how much of my broken heart my lost little 

sister still owns. Just maybe. 
(Walks off stairs. Pauses mid-stride) I should've 
recorded that. (Small pause) Oh, whatever. Tony 
out. (Exit SR. Lights fade.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Winner of the Best Monologue Award at Drama-fest 

2012 at Redmond High School, Redmond) 

 

  
अननका दिगड,े  

BMM, मराठी िाळा 
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कोजा गरीकोजा गरी  

िांडडयािांडडया      
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ससयॅटलला दहमवषायव झाला  
(क्व चत येिाऱ्या दहमाला  
असभवािन) 
  अनु आमलेकर  

 
नोव्हेंिर गेला, डडसेंिर गेला, जानेवारीही अधाय गेला  

तेव्हा कुठे येतो येतो म्हणता म्हणता हा आला  

शसयटॅल मध्ये एकिाचा दहमवर्ायव झाला 
 

सगळ्या गाफील लोकांना वाटले हाही दहवाळा पार 
पडला  

संक्रांतीचा महूुतय साधनू ह्याने भ्रमाचा भोपळा 
फोडला  

गेल्या दिवसांचा एकिमच वचपा काढला  

शसयटॅल मध्ये अचानक दहमवर्ायव झाला  
 

शसयटॅलला सवय ररमणझम पावसाची, अधूनमधनू 
येणाऱया वाऱया वािळाची  
काळोख्या रात्रींची अन सुन्न ओल्या रमत्यांची  

छत्र्यांनी केलेल्या लगिगीची, ननष्पणय फांद्यांच्या 
ररपररपण्याची  

अचानक आसमतं उजळून गेला  

शसयॅटलला सुंिरसा दहमवर्ायव झाला 
  
टेकडयांची झाली ममत घसरगुडंी, सगळ्यांची 
उडाली एकिम घािरगुंडी  

सरळ वळणाच्या गाडयाचें िेखील पाय घसरले 
आणण राजरमत्यांचे रणागंण झाले 

जाऊ नये त्यांचा तोल गेला िसू नये इतके झटके 
िसले  

पाहू नये व ऐकू नये ते घडले नको ते सवाांना 
कळले  

नाकासमोर पाहून ताठ मानेने चालणारे खाली मान 
घालून जपून चाल ूलागले 

संक्रातंीचा असा खरा तडाखा िसला  
शसयटॅलला जेव्हा लोकहो दहमवर्ायव झाला 
 
ईिान्येच्या पररचचतांनी नाक मरुडले  

एवढ्यािा िफायचे काय कौतुक म्हणून उडवून 
लावले  

िक्षक्षणेतले शमत्र मात्र घािरून गेले, फोन करकरून 
भंडावून सोडले  

आम्हाला काय आम्ही पण गाजावाजा केला  

शसयॅटलला खरच खपू दहमवर्ायव झाला  
 

िाळेला सुट्टी म्हणनू सगळी मलेु आनंिली  

मोठ्यांनाही ऑकफसला िुट्टी मारावी लागली  

ववमानांनी धावपट्टी मुळीच नाही सोडली  

प्रवािांनी मग शमळेल नतथेच िैठक मारली  

सगळ्यांची अतोनात तारािंळ उडाली 
सवयत्र याने धमुाकूळ घालून सवय कारभार ठप्प केला  

शसयटॅलमध्ये पहा कसा दहमवर्ायव झाला 
 

सायंकाळी संक्रातंीचे साज उलगडत गेले  

ननष्पणय झाड ेहलव्यांच्या िाचगन्यांनी नटली  

रमते आणण पिपथावर िभु्र रांगोळी घातली  

घरे पाढंरी िाल पांघरून सजली, रात्र सारी 
अभ्रकाने चमचमली  

पे्रमी युगलुांनी िफायत आपली नावे रेखाटली  

सौंियायचे वाण लटुवत हा आला  

शसयॅटलला खुलवणारा दहमवर्ायव झाला  
 

अिी ववववध रूपे घेऊन आलेला हा पाहुणा चार 
दिवसात कंटाळला  

नेमेची येणारा पाउसही परत आला आणण पाहता 
पाहता हा नाहीसा झाला  

शसयटॅलच्या दहमवर्ायवाचा असा िेवट 
झाला  
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आख्यानयका   
श्री. भालचदं्र भोपटकर 
 

 
(१) कोणतेही नवीन काम हाती घ्यायला वयाचे 
िंधन नाही ! पडंडत माधवराव सातवळेकर 
( राहणार वाई,  एकूण आयुष्य १०५ वरे् ) यांना 
वयाच्या िभंरीतही िाल-वाङ्मय शलदहण्याचा 
उत्साह होता. त्यांनी वयाची िंभरी पूणय केली 
म्हणनू त्यांना भेटण्यासाठी सपु्रशसद्ध सादहस्त्यक 
पु. ल. िेिपांडे, त्यांच्या घरी वाई (स्ज.सातारा)– 
येथे गेले. घरामध्ये पंडडत सातवळेकर हे एका 
टेिलाजवळ उभे राहून हातामध्ये त्यांच्या 
शलखाणाची छापील प्रुफे तपाशित होते. ते पु. ल. 
िेिपांड े ह्यांना म्हणाले, “ परुुर्ोत्तमा, त ू िसै. 
माझ्या हातातील ही प्रुफे तपासून झाली की नंतर 
मी तुझ्यािी िोलेन.” 

सुमारे अध्याय तासानंतर, पंडडत 
सातवळेकर हे खाली खचुीवर िसले आणण 
म्हणाले, “परुुर्ोत्तमा, आत्तापयांत मी वेि-
वाङ्मयावर शलखाण केले. आता िाल-वाङ्मयावर 
शलखाण करण्याची माझी इच्छा आहे. ह्या 
शलखाणाला आणखी ७/८ वरे् लागतील. त ूिाल-
गोपाळांच्या सास्न्नध्यात असतोस म्हणून मला 
तुझी मित हवी आहे. त्यावर, पु.ल. िेिपांड े
मनात म्हणाले, “ िभंरीवयातही केवढा 
हा उत्साह! अजून ७/८ वरे् जगण्याचा आणण 
िालवाङ्मयावर शलदहण्याचा त्यांचा मानस आहे. “  

पंडडत माधवराव सातवळेकर ह्यांचे 
त्यांच्या वयाच्या १०५ व्या वर्ी वाई इथे ननधन 
झाले 
(२) माणसुकी ही सवायत मोठी 

मुंिईतील सायन हॉस्मपटलच्या डीन डॉ. 
मनेहलता िेिमुख िालरोग-चचककत्सा व 

िल्यवविारि ( Pediatric Surgeon ) आहेत . 
(लहान िाळावर िमत्रकक्रया करणा-या डॉक्टर.) 

१९८० ह्या वर्ी श्री गणेिचतथुीचा दिवस 
होता, आणण सकाळी १० वाजण्याची वेळ होती. 
मुंिईच्या उपनगरात ववलेपाले येथे राहणाऱया 
सायन हॉस्मपटलप्रमुख डीन डॉ. मनेहलता िेिमुख 
आणण डॉ. वयामराव िेिमखु ह्यांच्या घरी श्री 
गणपतीची पजूा करण्याची तयारी चाल ू होती. 
तेवढयात त्या घरामध्ये टेलीफोन वाजला आणण 
पलीकडून आवाज आला की डॉ. 
मनेहलतािाईना urgent telephone call आहे. 
त्यांच्या अशसमटंट डॉक्टरांनी सांचगतले की 
परगावी राहणारा एक माणसू सहा मदहन्यांचे 
िाळ – मलुगा – घेऊन हॉस्मपटलमध्ये आला 
आहे, आणण त्या िाळावर तत्काळ 
िमत्रकक्रया (operation) करण्याची जरुरी 
आहे.त्यावर पनतराज डॉ. वयामराव िेिमुख 
म्हणाले, “ मनेहलता, तू िमत्रकक्रयेसाठी सायन 
हॉस्मपटल येथे तािडतोि जा. श्री गणपतीची पूजा 
मी एकट्यान ेकरेन. “ 

तािडतोि मोटारगाडीने डॉ. मनहेलता 
िेिमुख सायन हॉस्मपटलमध्ये िाखल झाल्या 
आणण त्या सहा मदहन्यांच्या मुलावर, ५/६ तास 
खचय करून त्यांनी यिमवी िमत्रकक्रया केली. त्या 
दिविी िपुारी ४ वाजता त्या घरी परत आल्या. 
त्यावेळी घरची सवय मंडळी पूजा करून उकडीचे 
मोिक खाऊन, मवमथ गाढ ननजली होती. डॉ. 
मनेहलतािाईनी, श्री गणपतीला नममकार केला 
आणण त्यांनी मोिक पुन्हा गरम करून प्रसाि 
घेतला. 

सुमारे २१ वर्ायनंतर, २००१ ह्यावर्ी, 
नाशिक येथून एक टेशलफोन आला की डॉ. 
मनेहलतािाईना एका ‘five-star’ हॉटेलचे 
उद्घाटन करण्याचे आग्रहाचे आमंत्रण आहे.  
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उद्घाटनाचे आमतं्रण आहे. त्यांनी टेशलफोनवरून 
उत्तर दिले की “ माझा व्यवसाय डॉक्टरचा आहे. 
म्हणनू मेडीकलववर्यी काही अडचण असेल तर 
सांगा”. परंतु, टेशलफोनवरून त्यांना परत परत 

आग्रहाची ववनतंी केल्यानतंर, त्या नाशिक येथे 
हॉटेल उद्घाटनासाठी जाण्यास तयार झाल्या. 
नाशिक येथे गेल्यावर त्या हॉटेल मालकाने डॉ. 
मनेहलतािाईना सांचगतले “२१ वर्ाांपवूी ज्या सहा-
मदहन्यांच्या मलुाचे तुम्ही ऑपरेिन केले, तोच 
मी येथे स्जवतं असलेला एक हॉटेल मालक आहे. 
तुम्ही मला तेव्हा जीविान दिले, म्हणनू आता 

मी ह्या हॉटेलचा मालक होऊ िकलो. “ 
हॉटेलचे उद्घाटन करताना, डॉ. मनहे्लातािाई, 
हॉटेल मालक आणण उपस्मथत मंडळी, ह्या 
सवाांच्या डोळ्यांतून आनंिाश्रू वाहू लागले. ही खरी 

माणसुकी आहे.  
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उपरतीचा क्षि 
अरुि ननसरगंड 

पडल्या पडल्या वविंा कालचे भार्ण 
मनात घोळवत होता. 

“... ब्यूट मॉन्टॅनामध्ये डीप मायननगं 
केलेल्या एका जुन्या खाणीचे मोठे तळे झाले 
आहे. मैलभर खोल आहे. चार-पाच मक्वेअर 
मैल. खाणीतले तािें संपले आहे. खाण कधीच 
िंि पडली आहे. पण आता जशमनीतले पाणी वर 
यायला लागून खाण भरायला लागली आहे. िहा-
िारा वर्ायत ती ओव्हरफ्लो व्हायला लागली की 
खाणीत सरायस वापरलेल्या असेननकमुळे ववर्ारी 
झालेले ते पाणी पसरून पॅशसकफक नॉथयवेमट 
मधल्या सगळ्या नद्या पोल्यूट 
होतील. त्यातल्या समॅन मािाचंा, ते पाणी 
दिलेल्या वपकाचंा सत्यानाि होईल. 

आपल्या कोलबंिया ररव्हरमधे िंभर 
वर्ाांपवूी इतके सॅमन मासे असायचे की 
अमेररकन इंडडयन्स निीत नुसता हात घालून 
सॅमन पकडायचे.  

तेवढ्यात त्याचे लक्ष िारातून 
डोकावणाऱया नंिाकड े गेले होते. मान थोडीिी 
हलवून “आता आटपा ” अिी नतन े डोळ्यांनी 
केलेली खूण िघून त्याने भार्ण सपंवत आणले 
होते. 

“मनुष्य प्राण्याला जर जगाचा नाि 
करायचा नसेल तर आपणा सवाांना 
ननसगायची, प्राणीमात्राचंी काळजी घ्यायला 
हवी. आपल्या रामायणात, सीताहरणाने िोकाकुल 
झालेल्या रामान े रानातल्या 
पक्ष्यांना, झाडांना ‘माझी सीता दिसली का?’ असे 
ववचारलेले आहे. रामाला ते सवय मनुष्य 
प्राण्यासारखे सजीवच होते. आडवा येतो म्हणून 
समदु्राला अमत्र मारून कोरडे करायला ननघालेल्या 

रामाने, सागराच्या ‘माझ े काहीही होवो पण 
माझ्या पाण्यात राहणाऱया प्राणीजातीचे 
काय?’, अिा प्राथयनेला मान िेऊन सेत ूिांधायचे 
ठरवले. तोच आििय आपण ठेवायला हवा. तिीच 
उपरती आपल्याला व्हायला हवी. 

Otherwise my friends, The end is 
near!” 

पे्रक्षकांनी टाळ्या वाजवल्या. पे्रक्षक 
म्हणजे महाराष्र मडंळातली नेहमीचीच मंडळी 
होती. ओळखीची. त्यांना टाळ्या वाजवणे भाग 
होते. तरीपण कालच्या टाळ्या उत्मफूतय वाटल्या. 

ब्लाइडंस वर केल्याचा आवाज आल्यावर 
त्यान ेडोळे उघडले. 

“ए मलुी, इकडे ये. Listen to 
this.” त्यान ेनिंाला जवळ िोलावले. 

“थािं जरा आता. चहा हवा म्हणालास 
ना? चौथा का पाचवा हा? अजून िपुारचे िारा 
सुध्िा नाही वाजले.” खाली जाता जाता ती 
म्हणाली. 

"शसऍटल टाईम्स" चाळत तो ती वर 
यायची वाट िघत िसला. 

हातात रे घेऊन ती वर आली. रे मधे 
िोन कप िघून त्याला िरे वाटले. िोन कप 
म्हणजे ती जवळ िसून चहा घेणार होती. लाल 
नाईट गाऊन नतच्या अंगाला चचकटत होता. गोरे 
िंड आणण िराचसा गळा दिसत होता. 

“हंू....” नतच्याकड ेटक लावून िघत त्याने 
आवाज केला. 

“काय िघतोयस? कालच झालय सगळं 
साग्रसगंीत. आता काही नाही हं.” नतन ेिटावले. 

 “धर जरा” हातातला कप त्याच्याजवळ 
िेऊन िोघांच्या पायावंरचे ब्लॅंकेट नीट करून वर 
सरकून िसत ती म्हणाली, “दिवस असाच आळस 
करत वाया घालवणार आहेस का?” 
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 “त ूजवळ असल्यावर दिवस वाया कसा 
काय जाणार?” जवळ सरकून लगट करत तो 
म्हणाला. “ही िातमी ऐक”. 

“िातमी बितमी काही 
नसेल. नेहेमीसारखाच काही तरी पांचटपणा 
असणार.” 

“हे िघ टाईम्समधे पोलीस ब्लॉटरमधे 
काय आहे.” 

“काहीतरी चावटपणा असणार 
झाले. नाहीतर तझुे लक्ष जाईलच कसे 
नतकडे?” ती म्हणाली. 

“ऐक मुकाट्याने” त्याने सुरुवात केली. 
Friday: A Snoqualmie City police 

officer discovered a young couple mak-
ing love on the grass at the base of 
the Snoqualmie Falls. The officer re-
minded them that they were on a pri-
vate property owned by the local power 
generation company. The man apolo-
gized and said that they didn’t know 
that. The man and the woman then put 
their clothes on and left.” 

“Only in America!” त्यान े िातमी 
संपवत कॉमेंटरी केली. अिी प्रगती भारतात कधी 
होणे तरी िक्य आहे का? This is what 
makes America great.” त्याने चचडवले आणण 
तो आणखी जवळ सरकला. 

“लािं सरक िरे. अंगचटीला नाही यायचे 
सारखे सारखे. उगीच भटाला दिली ओसरी नको. 
Not unless you mean business.”  

हररिासाची कथा मूळ पिावर यायला 
सुरुवात झाली होती. 

"…एवढी वरे् झाली लग्नाला… सगळे 
ववचारत असतात… अजून मलेु किी 

नाहीत....“कालचे भार्ण ववसरलीस 
वाटते?” त्याने आग्युयमेंटची तयारी केली. आधी 
िऱयाच वेळा ही चचाय करुन झाली होती. “िाळा 
कॉलेजचे सोड. पण इतर ककती प्रॉब्लेम्स 
आहेत. क्राईम, ड्रग्ज, इन्फ्लेिन, ररसेिन, डडपे्रि
न. पुन्हा मलुांची कटकट सुरु झाली की कुठे 
जाणे नाही कुठे येणे नाही. साधी वपक्चरला 
जायची मारामार. आहे ते फ्रीडम सोडून उगीच 
नसत्या जिाििाऱया किाला? कालचे माझ े
ऐकायला होतीस कुठे तू? िाहेर लॉिीत काय 
करत होतीस?” 

“सगळी पोरे मागे लागली होती. माविी 
माविी करत. िेिमखुाची प्राची 
िनघतलीस? इतकी क्यूट दिसते ..” णखडकीतून 
िाहेर लािं िघत ती म्हणाली. 

“चल िॉवपगंला जायचेय?” त्यान े ववर्य 
ििलला. 

िॉवपगं म्हणल्यावर नतची कळी खलुली. 
“मनोक्वाल्मीला आऊटलेट मॉल मधे 

जायचे?” 
“ S n o q ua lm i e  F a l l s  लाही 

जाऊ. िऱयाच दिवसात गेलो नाही 
आपण.” आऊटलेट मॉल ऐकल्यावर उतरलेला 
त्याचा चेहरा िघून नतने आशमर् िाखवले. 

“Now you are talking.” 
“मग ऊठ आता. मी तयार होते.” 
तासाभराने त्याला जाग आली तेव्हा ती 

कपड ेकरून तयार झाली होती. 
“अगिी अमेररकन झाली आहेस 

आज.” त्यान े ववचारले. गुडघ्यांच्या थोडा वर 
येणारा मकटय आणण मचॅचगं टॉपमधे ती सरेुख 
दिसत होती. केस पोनीटेलमधे िांधून, हातात पसय 
आणण गॉगल घातल्यावर मॉडेल म्हणून कुठेही 
खपली असती. 
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“भार्ण चांगले झाले काल. िऱयाच जणी 
म्हणाल्या” नतने किूल केले. “पण त्यांना न 
आवडायला काय झाले. सगळ्यांची मलेु आता 
मोठी होऊन िाळेत पण जायला लागली….” 

“But what about more pollu-
tion..” त्याने सुरुवात करायच्या आधीच हात 
उगारून नतने त्याला गप्प केले. 

“तझुी एक गोष्ट मात्र मला पटत 
नाही. पोल्यूिन कमी करायला हवे हे खरे. But 
nature can cope. Comets have come 
and destroyed the life on earth before. 
But we have oil and gas because of 
the same comets. Ice ages have had 
cataclysmic effects. But every ice age 
has rejuvenated life. Man creates prob-
lems. But he solves them too. If there 
are no children, who is going to clean 
up the problems created by the previ-
ous generations? Where would we be if 
Alexander Bell or Marconi or Lata 
Mangeshkar were never born? 

Malthusian Economics, Population 
Bomb, Limits to Growth यांची उिाहरणे त ू
काल भार्णात िेत होतास. पण आपले चौधरी 
सर काय सागंायचे ते ववसरलास वाटते? When 
a child is born, it doesn’t just bring one 
mouth in this world. It also brings two 
hands. माल्थस ् चे म्हणणे जर िरोिर असते 
तर सध्याची चार बिशलयन पॉप्युलेिन िक्यच 
नव्हती. भुकेनी ती नष्टच व्हायला हवी 
होती. अन्नासाठी महायुदे्ध व्हायला हवी 
होती. तसे काहीच झाले नाही.”  

“अजून तरी..” त्याने िंका काढली. 
“आणण चौधरी सर असे काही म्हणल्याचे मला 

तरी आठवत नाही.”  
“कसे आठवणार? लक्ष होते का कधी 

वगायत? सारखा माझ्याकड े टक लावून िघत 
िसायचास. मैबत्रणी ककती चचडवायच्या 
मला” नतने जुनी तक्रार केली. 

“उगीच सुखि गरैसमज करून घेऊ 
नकोस. टक लावून िघायला िसुऱया कुणी 
नव्हत्या का आपल्या क्लासमधे? चुकून कधी 
तरी तुझ्या पाठीकड े आणण मानेकड े किाचचत 
िनघतले असेल तेवढेच.” गाडी Snoqualmie 
Falls च्या पाककां ग लॉट मधे पाकय  करत तो 
म्हणाला. 

रमत गमत, िोन्ही िाजंूच्या झाडीकड े
िघत, वाकून फुलझाडांच्या नावांच्या छोट्या 
पाट्या वाचत, हातात हात धरून घसट करत ते 
खाली फॉल्स पयांत येऊन पोहोचले. 

धिधिा दिसत नव्हता तरी त्याच्या 
पाण्याचा गडगडाटासारखा आवाज होता. भीमसेन 
जोवयांनी लावलेल्या संथ खजायची आठवण करून 
िेत होता. 

“DANGER Private Proper-
t y ”  साईनकड े िलुयक्ष करुन लहानिा 
कंुपणासारख्या िांधावरुन उडया टाकून ते िोघे 
फॉल्सच्या पायथ्यापािी गेले. एकिम त्यांच्या 
नजरेत पांढऱया िुभ्र पाण्याचा मत्रोत आला. संथ 
गडगडाट करत होता. पाण्याच्या थेंिांच्या 
फवाऱयात मोठे इंद्रधनुष्य दिसत होते. 

“Isn’t it beautiful!” िोघे एकिमच 
म्हणाले. 

नतन ेखडकांच्या पशलकडे लॉनवर ब्लँकेट 
पसरले. व िोघे धिधब्याकडे िघत िसले. थोडया 
वेळाने नतने वपकननक िामकेटमधनू पेपर प्लेट्स 
आणण पेपर नॅपककन्स काढले. चटणी 
सँडववचेस, िटाटे वडे आणण कोफ्त्यांची प्लेट 
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“हे सगळे कधी केलेस तू?” त्यान े
ववचारले. 

“त ूझोपा काढत होतास िपुारी. तेव्हा.” 
“You are the best, Babe.” खूर् 

होऊन तो म्हणाला..  
खाऊन झाल्यावर फोमच्या कपात 

थमायसमधला चहा ओतनू ते धिधब्याकड े िघत 
िसले. त्याचा सथं आवाज ऐकत. त्याच्या थेंिांचा 
हलका पाऊस अंगावर घेत. 

“Ready to go back?” त्यान ेववचारले. 
“It’s almost seven.” 

नतन े वापरलेल्या प्लेट्स आणण कप 
प्लास्मटकच्या िगेॅत भरायला सरुुवात केली. 
“Recycle! Remember?” त्याला नाक मरुुडून 
जीभ काढून वाकड ेिाखवत ती गमतीने म्हणाली. 

“थांिू या जरा अजून. एकिा थंडी सुरु 
झाली की येता येणार नाही.” वाऱयान े ववमकटलेले 
ब्लँकेट नीट करत ती म्हणाली. 

एकमेकांना चचकटून ते इंद्रधनुष्य िघत 
िसले. तो धिधिा आणण त्याचे ते सगंीत हजारो 
वरे् घुमत होते. आणण आणखी हजारो वरे् 
घुमणार होते. मागचे आईस एज ् जेव्हा संपले 
तेव्हा िफय  ववतळायला सरुुवात झाल्यावर हा 
मनोक्वाल्मी फॉल्स तयार झाला. जवळ जवळ 
िारा हजार वर्ायपवूी. पुन्हा दहमयुग आले तरी 
त्याला आणखी िहा हजार वरे् लागणार. म्हणजे 
हे संगीत आणखी िहा हजार वरे् चालूच 
राहणार. मनुष्याने काही केले, न केले तरी काय 
फरक पडणार आहे? पथृ्वीवरच्या ऊष्ण आणण 
दहमयुगांचा सूयायवरच्या डागांिी सिंध आहे असे 
म्हणतात. अकरा-साडे अकरा हजार वर्ाांचे ते 
अधयचक्र आहे. दहमयुगांच्या 
चक्रासारखेच. डायनॉसॉर पथृ्वीवरून नष्ट 

झाले. पण पथृ्वी काही ओस पडली नाही. नवीन 
जीवांनी, प्राणीमात्रानंी त्यांची जागा घेतली.  माउंट 
सेंट हेलन्सच्या लाव्हाच्या राखेतून वर येणा-या 
अंकुरासारखे जग पुन्हा जगले. There were no 
answers. Just more questions.  

डोके गरगरायला लागले म्हणून त्याने 
ववचार करणे थांिवले आणण नतला जवळ ओढून 
घेतले. िराच वेळ ते िोघे एकमेकानंा शमठीत 
घेऊन िसून रादहले. डोळे शमटून. धिधब्याचा 
आवाज ऐकत. ती हळू हळू सरकत ब्लॅँकेटवर 
आडवी झाली.   

त्याला जवळ ओढून घेतले व त्याची 
आवेगाने चुिंने घ्यायला सुरुवात केली. लग्नाला 
इतकी वर्य झाली होती तरी फ्लॅट पोट, िारीक 
कंिर, गोरे पाय. ववमकटलेले वाऱयात भुरु भुरु 
उडणारे केस. डोळ्यांवरचा मोठ्या फे्रमचा गॉगल. 

अजूनही ती मॉडले सारखी दिसत 
होती.  कॉलेजात पदहल्यांिा िनघतल्यावर ती 
लगेच का मनात भरली होती याची पुन्हा आठवण 
करून िेत होती. 

प्रनतकार न करता तोही नतच्या िेजारी 
आडवा झाला. एकमेकांच्या शमठीत ते िोघे पडून 
रादहले. वववेक होता, तो पयांत. िम धरवत 
होता, तो पयांत. 

  त्या िोघाचं्या मागे धिधब्याचे संगीत 
सुरु होते. आणण सरुुच राहणार होते. अनंतापयांत. 
Until the ice-age descended again. Slow-
ly. Ever so slowly. But surely! त्या 
संगीतात त्यांच्या वर खाली होणाऱया िरररांच्या 
संथ लयीचे ताल शमसळून गेले. त्याला साथ 
होती “नंिा..वविंा.. नंिा..वविंा.. नंिा..वविंा..” च्या 
त्यांच्या द्वदं्व गीताची. ववासाचंी. छातीच्या 
ठोक्यांच्या द्रतुगती आरोहाची. आणण 
रुजू पाहणाऱया अंकुराच्या मपंिनाची.   
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 आमचे कलापिूय ससयॅटल 
 अनु आमलेकर 
 

 (िर मदहन्याला प्रकाशित होण्याऱया िहृन 
महाराष्र वतृ्तात "जावे त्याच्या गावा" असे एक 
सिर असते. त्या सिरात एकेका गावाची (िहराची( 
आणण त्यातील लोकाचंी मादहती तेथील मराठी 
मंडळ व त्यांच्या तफे इतर लोक शलहून 
पाठवतात. एवप्रल मदहन्याच्या अंकात ह्या 
सिरातंगयत "शसयॅटल" ची ननवड झाली होती. त्या 
संिभायत शलदहलेला माझा हा लेख आणण कववता 
प्रकाशित झाली आहेत.  " सारथी" मध्ये आता 
पुनुःप्रकाशित होत आहेत.) 
 
िहृन्महाराष्र वतृ्ताच्या वाचकांना शसयॅटलच्या 
ननसगयसौंियायची, शसयॅटलच्या मराठी मंडळाची व 
त्याच्यािी संलग्न िहुगणुी कलाकारांची ओळख व 
मादहती झाली आहे. मी शसयॅटलचे एक वेगळे 
रूप िाखवणार आहे. हे रूप मला अनतिय वप्रय 
आहे. मला आिा आहे कक हा लेख वाचल्यावर 
तुम्हालाही आवडले. मी प्रामुख्याने फक्त शसयॅटल 
डाउनटाउन मध्ये अनुभवलेल्या कलागणुांनिद्दल 
शलदहणार आहे तरीही िब्ि, पाने व वेळ अपरुा 
पडणार आहे. आम्ही शसयॅटल डाउनटाउन मध्ये 
राह्यला काय आलो जणू काही अशलिािाची 
गुहाच आमच्याकरता उघडली. नैसचगयक सौंियय 
तर अवणयनीय आहेच पण मला खरी खाण 
सापडली ती सादहत्य, नाट्य, संगीत, नतृ्य, 
चचत्रकला, लशलतकला ह्या वणयनातीत धनाची. ही 
सगळी दहरे माणके मला एकाच जागी शमळाली. 
याआधी पण आम्ही मोठ्या िहरांमध्ये/ 
िहरांजवळ रादहलो होतो. उिा: ऑटोवा-कॅनडा; 
चॅण्डलर-अॅरीझोना; आणण व्हस्जयननया-वाशिगं्टन. 

पण राहण्याची जागा व त्याच्या अनुर्गंाने 
उपलब्ध असलेल्या सोयी लक्षात घेता जे इथे 
िक्य झाले ते इतरत्र होऊ िकत नव्हते. शसयॅटल 
डाउनटाउन सवय िहरांचा मुकुट ठरले तर शसयॅटल 
सेंटर हे मुकुटमणी आहे. 
 शसयटॅल डाउनटाउन मध्ये स्जथे आम्ही 
राहतो नतथून अध्याय तासाच्या आत आम्ही सवय 
ऐस्च्छक मथळांना पायी पोचू िकतो. अमेररकेत 
जी िहरे पायी चालण्याकररता अत्यतं सोयीमकर 
व सुखकर समजली जातात त्यात शसयॅटलचा 
सहावा क्रमाकं आहे. ह्या चालण्याच्या अंतरावर 
सद्ध्या पन्नास/साठ कलाववथी (आटय गॅलरीज), 
पमतीस ते चाळीस लहान मोठी नाट्यगहेृ/
कलागहेृ, ४-५ खलुी रंगमदंिरे (ओपन एयर 
चथयेटर), ४-५ अनतभव्य क्रीडागारे (मटेडीअम/ 
अरीनाज), सुप्रशसद्ध िेनारोया हॉल व इतर 
पे्रक्षागारे, प्रचडं िलेॅ आणण ऑपेरा पे्रक्षागहृ आणण 
सावयजननक सभागहेृ जेथे सगंीताचे, वािनाचे, 
नतृ्याचे, भार्णाचे, आणण अनेक काययक्रम केल्या 
जातात. केवळ आतंरराष्रीय चचत्रपटांकररता 
िांधलेली चचत्रपटगहेृ आहेत. पॉल अॅलनच्या 
EMP Museum (formerly known as Expe-
rience Music Project and Science Fic-
tion Museum and Hall of Fame or 
EMP|SFM) मध्ये मनोरंजक रॉक अॅण्ड रोल व 
पॉप िेखावे आणण ऐकायला रंगतिार नाि आणण 
कॉनसट्यस आहेत आणण रॉक अॅण्ड रोल व पॉप 
संगीताचे काययक्रमही होतात. शसयटॅलची 
कलासंग्रहालये(आटय म्युणझयमस) आणण इतर 
संग्रहालये, िहृन्महाराष्र मंडळाचे अचधवेिन झाले 
ती भव्य जागा, अनेक चचत्रपटगहेृ, उत्सवांचे 
मैिान आणण पाण्यातले खेळ होतात त्या सवय 
जागा आहेत. ह्यातली िरीचिी दठकाणे शसयॅटल 
सेंटरच्या पररसरात आहेत. ह्या वर्ी शसयॅटल 
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सेंटरला आणण मपेसनीडलला पन्नास वरे् पूणय 
झाली आणण त्या  ननशमत्ताने िरीच नवी प्रिियन े
भरवण्यात आली. सहा मदहने अगिी भरगच्च 
काययक्रम होते. 
 इथे एक गोष्ट ही लक्षात घेतली पादहजे 
कक शसयॅटल अमेररकेतील इतर मोठ्या आणण 
प्रशसद्ध िहरांिी तुलना करता के्षत्रफळात ११७वे 
आणण लोकसंख्येत फक्त २३वे आहे पण सादहत्य 
आणण कला या िाितीत मात्र याचा क्रमांक फार 
वरचा - ६/७ वा आहे आहे. शसयटॅलन ेिरीच वरे् 
संपणूय अमेररकेत सवायत उच्चशिक्षक्षत म्हणून 
प्रथम क्रमांक पटकावला होता व अजूनही 
सातत्त्यान े शसयॅटलची सवोच्च तीन िहरात 
गणना होते. (आम्ही तर सशुिक्षक्षतही म्हण!ू) येथे 
सवायत जामत पुमतकांची िकुाने आणण पुमतक 
ववके्रते आहेत. िरूिियन वरील “जेपरडीचा” सवायत 
मोठा ववजेता,”केन जेननगं्ज, साहस्जकच 
शसयॅटलमध्ये आहे. इथले "एलीयेट िे िुक 
कंपनी" इतके प्रशसद्ध आहे कक नुसते 
अमेररकेतलेच काय पण आंतरराष्रीय कीतीचे 
लेखक/कवी नतथे पुमतक वाचनाकररता हजेरी 
लाऊन जातात हे आमचे फारच मोठे भाग्य आहे. 
तेथे जवळजवळ रोज एक पुमतक वाचन असते 
व िननवार-रवववारी िोन असतात. इथेच आम्ही 
इतर भारतीय लेखकांमध्ये “नरेंद्र जाधवाचें” 
इंग्रजी पमुतकवाचन ऐकले व त्यांना २००२ नंतर 
परत एकिा भेटलो. वाईट वाटले कक मराठी 
िांधव भेटले नाही.  आतापयांत काही मथाननक 
अननवासी-भारतीय लेखक-लेणखकांचे पमुतकवाचन 
ऐकले पण अजूनतरी मराठी नावाचे ऐकायचे योग 
आले नाही. लवकरच येतील अिी आिा वाटते. 
इतर दठकाणी व इतर िऱयाच िकुानांतही 
पुमतकवाचन असते. अलीकड े काही भारतीय/
मराठी पमुतक ववके्रत्यांची नावेही कानावर आली 

आहेत. इथले अद्ययावत सावयजननक वाचनालय 
वामतिुामत्राचा िेखणा नमुना तर आहेच पण 
िररोज (२००४ मध्ये उघडल्या पासनू) 
साधारणपणे हजारोंनी लोक आल्याची नोंि आहे. 
अमेररकेतल्या सवोच्च िहा वाचनालयात याची 
गणना होते. येथे पमुतकवाचनािरोिर अनेक 
सांमकृनतक काययक्रमही होतात. इतर काही 
संमथांमध्ये ननवासी लेखक आहेत व ते एकबत्रत 
वाचनाचे व काव्य गायनाचे काययक्रम करतात.  
 शसयॅटल काचेच्या कलाकृतींिद्दल अनतिय 
प्रशसद्ध आहे. “डेल चीहुली” ह्या जगववख्यात, 
अत्यंत कुिल, एकाक्षी काच-कलाकाराच्या 
कलाकृती शसयॅटल मध्ये आणण जगभर प्रिशियत 
केलेल्या आहेत.  त्यांची येथे िाळा व कलागहेृ 
(मटुडीओज) आहेत.  ह्या वर्ी शसयॅटल 
सेंटरमध्ये त्यांच्या कलाकृतीन्कररता भव्य िालने 
व िाग िाधंण्यात आली आहेत हे प्रिियन सध्या 
फार मोठे आकर्यण ठरले आहे. शसयॅटल पॉटरी 
करताही प्रशसद्ध आहे. नॉथयवेमट पॉटरीला खपू 
मागणी असते. िर मदहन्याच्या पदहल्या 
गुरुवारचा पन्नास/साठ कलाववचथचंा (आटय 
गॅलरीजचा) "Art Walk" अनतिय लोकवप्रय 
आहे. शसयॅटलन ेअमेरीकेला ह्याचा पररचय करून 
दिला. पदहला "Art Walk"  पायोनीर मक्वेयर 
येथे १९८१ मध्ये सुरु झाला आणण वणव्यासारखा 
अमेररकाभर पसरला. आमचा पदहला Art Walk 
आम्ही Scottsdale,AZ येथे १९९७त अनुभवला 
आणण अगिी पे्रमात पडलो. त्यानंतर िोधून 
िोधनू सगळी कलासंग्रहालये व प्रिियने पालथी 
घालण्याचा सतत प्रयत्न सुरु आहे. िहुतेक 

सगळ्या कलाववथी (आटय गॅलरीज) सायंकाळी 
मवागत समारंभ ठेवतात. िहुधा नवीन प्रिियनाचे/ 
िालनाचे उद्घाटन होते. कलाकार मवत: उपस्मथत 
राहून येणाऱया जाण्याऱया लोकांना भेटतात. 
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नसते ते पटांगणात तिंू टाकून प्रिियन मांडतात 
(हो! अगिी पाऊस असला तरी!) ह्या कलाकृतीत 
चचत्र/रंगकला, शिल्पकला, छायाचचत्रे, हमतकला, 
कांचकला, िाचगने, कपडे, असे ववववध प्रकार 
असतात. खूप गिी होते. एरवी सगळ्या 
कलाववथी सायंकाळी उघडया नसतात. याच 
गुरुवारी सगळी संग्रहालयेसदु्धा सधं्याकाळी 
उशिरापयांत उघडी असतात व प्रवेि िहुधा 
ववनामलू्य असतो. हे डाउनटाउन िाहेरच्या 
संग्रहालयांनाही लागू होते. आजकाल भारतीय 
नावे व अधूनमधनू मराठी कलाकाराचंी नावेही 
चमकायला लागली आहेत ही फार अशभमानाची 
गोष्ट आहे. मध्यंतरी आचथयक मिंीच्या काळात 
काही िकुाने िंि पडली होती पण आता 
“अॅमझॅॉन” कंपनीन ेआपली कायायलये वाढवायला 
सुरुवात केल्यापासनू त्यांच्या आसपास िऱयाच 
नवीन Art Galleries उघडत आहेत. शसयटॅलला 
आल्या आल्या आम्ही जेंव्हा शसयॅटल आटय 
म्युणझयम चे सिमय होऊन नतथे गेलो मध्ये 
गेलो तेंव्हा समोर आम्हाला अॅमझॅॉनचे "जेफ 
िेझोस" भेटले व छान िोलले. तेही नवीन प्रिियन 
पाह्यला आले होते. इथे कलावप्रय लोकाचंी कमी 
नाही. 
 िंभर वरे् पूणय केलेल्या शसयॅटल शसफंनी 
ऑकेमराचे सपंणूय जगात सवायत जामत 
ध्वननमदु्रणे (रेकॉडींग्ज) आहेत आणण मुख्यत: 
त्यांचा काययक्रम अप्रनतम अिा िेनारोया हॉल या 
जागीच होतो. आनंिाची गोष्ट ही आहे कक त्याला 
लहान-मोठे सवाांची खपू गिी असते. नतथे िसून 
तो काययक्रम वा त्या वामततूच प्रनतष्ठावपत 
असलेल्या ऑगयनचे वािन ऐकण्याचा अनुभव 
मवगीय आहे. शसयटॅल शसफंनी ऑकेमरा िरेचिा 
ववनामलू्य वा कमी िराचे काययक्रम करतात. 

ऑगयन वािन तर िहुतांिी ववनामलू्य असते व 
त्या मथळाच्या टूर िरोिर ऐकायला शमळते. 
शसयॅटल चेम्िर म्युणझक सोसायटी उन्हाळ्यात व 
दहवाळ्यात िोन उत्सव करतात. ते मुख्य 
काययक्रमा आधी ववनामूल्य ओपन कॉनसटय 
करतात. शसयॅटल यूथ शसफंनी शसयॅटल 
ऑकेमरास ही अमेररकेतील सवायत मोठी समंथा 
आहे. त्याचप्रमाणे पॅशसकफक निॅनल िॅले िाळा 
जी १९७४ मध्ये सुरु झाली नतचा क्रमांक पूणय 
अमेररकेत पदहल्या नतनात लागतो. शसयॅटल 
ऑपेरा आणण पॅशसकफक निॅनल िलेॅ यांचे 
काययक्रम मॅक्कॉ हॉल (ज्याची िांधणी२००३मध्ये 
संपली)या भव्य पे्रक्षागारात होतात. इतर जागा 
म्हणजे आसपासची सुंिर मोठमोठी चचेस स्जथे 
िामत्रीय गायन वािनाचे काययक्रम होतात. 
शसयॅटलचे कलाभंडार नतृ्य सगंीताने शिगोशिग 
भरले आहे. 
 अनेक नाट्यगहृांपैकी ३-४ दठकाणी संगीत 
नाटके होतात. काही नाटके मथाननक असतात 
आणण काही ब्रॉडवे व इतर मोठ्या िहरातून 
येतात. इथे पदहल्यांिा प्रयोग झालेल्या काही 
संगीनतकांना ब्रॉडवे वर"टोनी"परुमकार शमळाल्या 
नंतर िऱयाच नाटककारानंी येथे सगंीत नाटके 
िसवून ब्रॉडवे वर नाटके न्यायचा पायंडा पाडला 
आहे. काही नाट्यगहेृ केवळ िीघ्ररचचत ककंवा 
उभ्या-उभ्या ववनोिाकररता (Improv or Stand-
up comedy) उपयोगात आणली जातात. येथे 
जवळपास िंभर मथाननक समंथा शसयॅटल व 
आसपासच्या गावातं व िेटावंर नाटके करतात. 
ही नाटके प्रायोचगक व व्यावसानयक या िोन्ही 
प्रकारची असतात पण माझ्या मते िोन्हीं अत्यतं 
उच्च िजाांची असतात. 
 मी िालकमंदिरात गेल्या गेल्या एकिम 
रंगमचंावर चढले अणण मंत्री ज्याप्रमाणे खुची 
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सोडत नाही त्याप्रमाणे त्यानतंर मी ४०/४५ वरे् 
मायक्रोफोन घट्ट धरून ठेवला. पडद्यासमोर व 
पडद्यामागे जमेल नततके वेळा नाच, गाणे, 
नाटक, कववता, ननवेिन, मपधाय, पररक्षण या ना 
त्या काययक्रमाकररता तो हातात ठेवला. घरी िारी 
सगळी कड े सादहस्त्यक, कलात्मक वातावरण 
असल्याने सगळे करायला, पहायला, ऐकायला 
शमळाले. त्यातून मी िहुभार्ी िाळेत शिकल्याने 
(इंग्रजी व दहिंी पण मखु्यत: िाक्षक्षणात्य आणण 
मराठी आणण समंकृत नाही) मला सवयभार्ीय 
कलांची आवड होती. मराठी व संमकृत घरी व 
इतरत्र शिकले. तरी पण सगळ्यात जामत सवय 
इंग्रजीची अणण दहिंीची होती. त्यामुळे मला 
इंग्रजी नाटके तेंव्हापासनूच आवडत आली. 
रंगमचंाचे वेड नेहमीच िाळगले. िलेॅ आणण 
ऑपेरा चचत्रपटात पादहले होते व "वॉईस ऑफ़ 
अमेररका" अणण "िीिीसी" वर ऐकले होते. 
कॅनडात आल्यावर काही वर्ायत मग पसेै जमवून 
"Bolshoi" िॅले आणण "Carmen"ऑपेरा पादहला 
तेंव्हा अगिी धन्य वाटले. ऑटोवा िहर लहान 
असल्याने नाटके, म्युणझकल्स िघायला आम्हाला 
टोराँटो, न्यूयॉकय , न्यूजसी असे कफरावे लागायचे. 
आतंरराष्रीय चचत्रपट मात्र अत्यल्प िुल्कात 
पाहीले. अॅरीझोना/व्हस्जयननयात मैलोन्मलै आणण 
तासतंास जावे लागायचे आणण पसेैही भरपरू 
लागायचे त्यामुळे शसयॅटलला आल्यावर 
आनंिावचयायचा धक्का िसला आणण आयुष्यच 
ििलले. 
 मी पमतीस वर्ाांपवूी भारत सोडल्यावर 
गेली ३० वरे् स्जतकी जमतील नततकी नाटके 
पाहत आली आहे. मखु्यत: सवय प्रकारची इगं्रजी 
आणण जेंव्हा संधी शमळेल तेंव्हा दहिंी, मराठी, 
संमकृत, फ्रें च, व इतर भार्ीय. शसयॅटलला आल्या 
पासनू नाटके पाहण्याचे प्रमाण सप्ताहात एक 

ककंवा एकापेक्षा जामत असे झाले आहे. त्याला 
कारणही सोपे आहे. कोणे एकेकाळी जसा कलांना 
व कलाकारांना राजाश्रय शमळायचा तसा या 
काळात इथल्या कलापे्रमी िानिरू व्यक्तींचा व 
मोठ्या कंपन्यांचा कलाश्रय शमळतो. त्यामुळे 
िहुतेक नाट्यगहृात एक ककंवा िोन दिवस अगिी 
नाममात्र मलू्य िेवून प्रवेि शमळतो (अक्षरिुः 
ककमान $२ ते ककतीही). त्यामुळे आठवडयाला 
िोन नाटके सहज परवडतात आणण साधारणपणे 
१५-२० शमननटे पायी चालावे लागते! नाट्य/
नादटका वाचन(Stage readings) िहुधा फुकट 
अथवा ननमतं्रणाने असतात. मी जेंव्हा जमेल 
तेंव्हा समीक्षा करत व शलदहत आले आहे – कधी 
छापण्याकरता माचगतलेली व कधी न 
माचगतलेली, तज्ञगटात भाग घेतला आहे. येथे 
एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट नमूि करायची आहे. 
मला सतत फार खंत वाटत आली आहे कक 
इंग्रजी नाटकांना भारतीय चेहेरे मला फार कमी 
दिसले आणण त्यातनू मराठी व्यक्ती अभावानेच 
भेटल्या. अगिी सहजा सहजी िक्य असलेल्या 
आणण ववनामूल्य असलेल्या नाटकांना िेखील असे 
घडले. आता ससयॅटल मध्ये हे  चत्र ििलते आहे. 
गेल्या २-३ वषायत भारतीय/मराठी पे्रक्षक (िहुतांिी 
तरुि व मध्यवयीन) तर असतातच पि अत्यतं 
आनिंाची गोष्ट ही आहे कक त्यांच्यापकैी काही 
रंगमचंावरही असतात. एका मध्यवती भारतीय 
िहुभार्ी समंथेने (नाट्य,नतृ्य,सगंीत,सादहत्य असे 
ववभाग असलेल्या) ननयशमतपणे ववववध काययक्रम 
करायला सरुुवात केली आणण गेल्या २-३ वर्ायत 
“mainstream” उपक्रमात भाग घ्यायला सरुुवात 
केली. वेगवेगळ्या नाट्यसमंथांमधून व 
संमथांिरोिर हे कलाकार काम करतात. हे सवय 
कलाकार इथे जन्मलेले ककंवा वाढलेले नाहीत. हे 
िहुतेक भारतातून आलेले आहेत आणण इगं्रजी, 
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आहेत. ववववध रंगमचंांवर ववववध भशूमकांमधून हे 
अशभनय व नतृ्य-सगंीत सािर करीत आहेत. ही 
अत्यतं समाधानाची िाि आहे. ऑक्टोिर 
मदहन्यात खास “Arts Crush” नावाचा कला 
महोत्सव असतो. िभंरावर कला संमथा (नाट्य, 
संगीत, चचत्रफीत, नतृ्य,सादहत्य,चचत्र-
रंगकला,खाद्यकला,जाि,ूसकय स,..) एकत्र येऊन 
शसयटॅल सेंटरमध्ये जत्रा भरवतात आणण 
आपापल्या कलांची मादहती व भेटीचे ननमतं्रण 
आणण कूपन िेतात. िरेच समारंभ आणण 
काययक्रम असतात आणण िहुतेक ववनामलू्य 
असतात. खाण्या-वपण्याची चगंळ असते व ववववध 
लोकािंी ओळखी होतात. ककत्येकिा या िरम्यान 
भारतातून आलेले लेखक/नाटककार/इतर कलाकार 
भाग घेतात. हे सवय काययक्रम वेगवेगळ्या दठकाणी 
होतात त्यामळेु ती दठकाणेही पहायला शमळतात. 
पूणयत: आनंिोत्सव असतो. आमच्या ककत्येक 
कलाकारांिी ओळखी झाल्या आहेत व सगळी 
पे्रक्षागहेृ/दठकाणे पहायला शमळाली आहेत. 
 शसयटॅल मध्ये िरेच मोठमोठे महोत्सव 
होतात, शमरवणुकी ननघतात, मेळे व जत्रा 
भरतात त्यापैकी एक मेळा असतो Northwest 
Folklife. तीन दिवस शसयटॅल सेंटर मध्ये 
काययक्रमाचंी धमाल असते. 
नतृ्य,गायन,वािन,काव्यवाचन, लघुचचत्रपट, उभ्या 
उभ्या ववनोि, आणण अनेक आणखी काययक्रम 
असतात. अनेक परगावचे आणण परिेिातले लोक 
भाग घ्यायला व पाह्यला येतात. हे काययक्रम 
मुख्यत:खुल्या रंगमंचावर असतात. त्यातही 
भारतीय/मराठी कलाकार आपली कला सािर 
करीत आहेत आणि त्यांना सगळ्यांकडून उत्तम 
िाि समळते आहे. िसुरा एक अत्यंत महत्वाचा 
आणण जगप्रशसद्ध महोत्सव म्हणजे शसयॅटल 

आतंरराष्रीय चचत्रपट महोत्सव. हा महोत्सव २४ 
ते ३० दिवस चालतो व ह्यातही आजकाल 
भारतीय संमथा भाग घेताहेत. िक्षक्षण आशियाई 
चचत्रपट महोत्सवान े िेखील आता जोर धरला 
आहे.त्याहूनही अशभमानाची गोष्ट म्हणजे मराठी 
नावे लेणखका, ननमायती, ननिेसिका व असभनेत्री 
म्हणनू पुढे येत आहेत. मराठी ननतयका-नतयक; 
गायक-गानयका ही ववववध दठकाणी पण नेहमी 
पेक्षा अगिी वेगळ्या जागी उिाहरणाथय स्जथे 
िहुतेक पे्रक्षक/श्रोते अभारतीय असतात अिा 
जागी म्हणजे City Hall, Museums, Library, 
येथे आपली कला मग ते िामत्रीय/सुगम संगीत 
असो वा वािन असो वा िामत्रीय नतृ्य असो 
सािर करीत आहेत आणण त्यांचे कौतकु होत 
आहे. हे सवय मला पहायला ऐकायला शमळते आहे 
याचा मला फार आनंि आहे. ऑक्टोिर मदहन्यात 
साधारणत: "रागमाला" समंथा “उत्सव"हा तीन 
दिवसांचा नतृ्य संगीताचा उत्सव साजरा करते 
आणण िहुधा या उत्सवातील  िरेचसे काययक्रम 
शसयटॅल सेंटर मध्ये होतात. एकाचवेळेस चार 
पाच व्यासपीठांवर उत्तमोत्तम िामत्रीय नतृ्य-
गायन-वािनाचे काययक्रम सरुु असतात व ते 
पहायला व ऐकायला नानाववध शसयटॅल ननवासी 
(शसआटलाइट्स) भारतीय जनते समवेत हजेरी 
लावतात. 
 शसयटॅलन े अनतिय उत्तम िजायचे 
गीटाररमट, रॉकमटार,पॉपमटार, जॅझ 
म्युणझशियन्स जगाला दिले आहेत. त्यामुळे इथे 
अनेक उत्तम रॉक आणण जॅझ क्लिज ् आहेत 
आणण आम्हाला अनतिय गुगंवणारे मधुर संगीत 
ऐकायला शमळते. ह्या काही क्लिज ् मध्ये 
भारतीय DJ ही लोकवप्रय आहेत. 
आता आपण वळूया अमेररकेतल्या सवोत्कृष्ट 
“Cocktail Bars” कडे. One for the road  
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ककंवा nightcap घेऊया इतक्या मनोरंजना नंतर, खूप रात्र झाली असतांना घरी जायच्या आधी! शसयॅटल 
मधले ननिान तीन िार सातत्याने अमेररकेतल्या िहा सवोत्कृष्ट िार मध्ये गणल्या जातात. हे शलहायचे 
कारण म्हणजे त्यापैकी एक आमच्या इमारतीमागे असलेला, "USA Today" ने गौरववलेला िार एका 
मराठी तरुिीने सरुु करून यिमवी केला आहे. जागा ववकत घेण्यापासनू ते अत्यंत नाववन्यपूणय 
कल्पकतेने, आचथयक मिंीच्या काळात, जिरिमत मपधाय असतांना नतने हे सवय घडवनू आणले आहे. 
शसयटॅलमधे अिाप्रकारे ववववध आगळ्या वेगळ्या कला व्यवसायामंध्ये मराठी नावे झळकायला लागली 
आहेत. यापेक्षा आनंिाची गोष्ट आणखी काय असणार! तर असे आहे हे आमचे कलापणूय आणण भारतीय/
मराठी कलागुणांनी पररपूणय असलेले शसयॅटल. 

 
 

 
 

आजचा दिवस असा जाईल 
ज्योतीववयषारि डॉ. अरुि खेळकर 

 
नममकार. मी अरुण खेळकर. खगोल िामत्राचा मी सखोल अभ्यास केलेला आहे. गणकिामत्रात मला 
गनत आहे. खगोलिा ा़मत्र व गणणत यांचा संगम ज्योनतर्िा ा़मत्रात होतो. हायमकूलमधे असल्यापासून मला 
ज्योतीमधे इंटरेमट होता. शमत्रमंडळीत मी ज्योतीववयर्ारि, म्हणजे ज्योती या ववर्याचा सध्या ज्याला 
SME ककंवा subject matter expert म्हणतात तसा होतो. पण नतच्या ििैुवाने नतचे एका अमेररकेत 
डॉक्टर असलेल्या NRI िी लग्न होऊन नतला िेिांतर करावे लागले. नतचे भववष्य जरी मी ििल ूिकलो 
नाही तरी खगोल, सांख्य आणण कंुडली िामत्राचा उपयोग जनदहतासाठी करावा असे ठरवनू मी 
ज्योतीववयर्ारि अरुण खेळकर, मु.पो. नगर, स्जल्हा अहमिनगर असा रमट मथापन केला. काही लोक 
असूयेने त्याला शममरमट म्हणतात. कुठेलेही चांगले काम करणाऱ यांना अिा गोष्टींना तोंड द्यावेच लागते. 
सध्या मी अमेररकेच्या िौऱ यावर आहे व आपला आजचा दिवस कसा जाईल हे सांगण्याचा मान मला 
शमळाला आहे त्यािद्दल भामकराचायायला नमन करून आपले आभार मानतो. 
 
मेर् मेर् म्हणजे एडका. एडके काय करतात? Butt heads. म्हणजे िसुऱ या एडक्यािी डोक्याने मारामारी 
करतात. हात नसल्यान े त्यांचाही नाईलाज आहे. इंग्रजी भार्ा किी चमत्काररक आहे नाही? Butt. 
Head. िररराचे हे अगिी वेगळे िक्षक्षणोत्तर भाग आहेत. त्यांची कसली लढाई? आपल्या मराठी भारे्त 
असे भलते प्रकार नाहीत याचा आपल्याला अशभमान हवा. ज्ञानेववरांनी म्हटलेच आहे. अमतृाते पैजा 
स्जंके. मेर् रािीच्या व्यक्तींना आजचा दिवस नेहेमीसारखाच जाईल. कामावर साहेिांिी िट हेड न 
केलेलेच िरे. भचगनींनी मवतुःची काळजी घ्यावी. चार तास खपून facebook वर लावलेल्या फोटोंना 
"nice pic" अिी िाि शमळेल. 
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संमकृतीच्या ऱ हासाचे कारण आहे, असे कॅनडातल्या एका मराठी प्रोफेसरचे म्हणणे आहे. तमुची रास वरृ्भ 
आहे यात कमीपणा नाही. िाळेत असताना "काय िलैोिा, शिरले का नाही डोक्यात? " असे वारंवार 
ववचारणाऱ या मामतरांना मायक्रोसॉफ्टच्या मटेिनरीवर पत्र शलहून, खरा िलैोिा कोण हे कळवायला हरकत 
नाही. िारी ठीक आहे. पण घरी ओझ्याच्या िलैाप्रमाणे वागून िायकोच्या म्हणण्याला नंिीिलैासारखी 
मान हलवनू गहृजीवनात िांतता आणावी. थंडीत सिी-पडिाचा त्रास होणाची िक्यता आहे. ववद्याथ्याांनी 
अभ्यास केल्यास त्यांना यि येईल. िेतकरी िाधंवानंी झापा आधीच करून घ्यावा म्हणजे िलै गेला 
आणण झापा केला अिी अवमथा होणार नाही. 
 
शमथुन शमथनु हे िंगाली ऍक्टरचे नाव आहे असे वाटेल. पण शमथुन म्हणजे couple. मराठीत त्याला 
जोडी ककंवा जोडपे म्हणतात. मैथुन या कक्रयापिाची व्युत्पत्ती शमथनु या िब्िात आहे हे सजु्ञांच्या लक्षात 
येईलच. मढेकरांनी म्हटलेच आहे. "पहा ववचारुन त्यांना कसली, मैथुनात रे असते णझगं". पण तुकारामाने 
म्हटले आहे "सखु पहाता जवापाडे, िुुःख पवयताएवढे". एका हाताने टाळी वाजत नाही. पण चार हातांनी 
टाळ्याच टाळ्या वाजण्याची िक्यता असते. म्हणूनच नववववादहतांना "नांिा सौख्यभरे" असा आिीवायि 
िेतात. वैवादहक जीवन जर सखुकर व्हायला हवे असेल तर तोंड उघडण्याऐवजी ििंच ठेवावे हे 
पुरुर्िांधवांनी ववसरू नये. Not tonight, I have a headache" ला टायलेनॉलची िाटली पुढे करून 
ववनोि करायचा मोह आवरावा. भीक नको पण कुत्रे आवर अिी अवमथा होईल. नोकरिार मंडळींनी 
ऑकफसात वेि सकफां ग करताना काळजी घ्यावी. ववद्याथ्याांनी Catcher In The Rye वाचण्याऐवजी त्या 
कािंिरीच्या स्क्लफ्स नोट्स वाचल्या तर वेळेची िचत होईल. िेतकरी वगायन े इलेस्क्रक मीटर िायपास 
करताना अत्यतं काळजी घ्यावी. ववजेचा धक्का िसण्याची िाट िक्यता आहे. MSEB च्या इसं्जनीअरला 
हुरडा चारून ही कामे करुन घेणे िरे पडले. भचगनींनी िोन ऍस्मपररन घेऊन पडून रादहल्यास ववश्रांती 
शमळेलच आणण strong message दिल्यासारखेही होईल. 
 
ककय  कुणीस म्हटलय. वंिे मातरम, िेंडी कातरम. ककय  म्हणजे खेकडा. "िी. जी. जड।ेहातात 
कडे।भाजतात पापडे।खातात खेकडे।आणण म्हणतात आम्ही द ा़ह-- ।" वगायच्या हमतककणखतासाठी 
ऊत्मफूतयपणे शलदहलेली ही माझी कववता सरांनी फाडून फेकून दिली होती. जडे त्यांच्या नात्यातले होते हे 
मला माहीत नव्हते. सादहत्य के्षत्रात सगळी वशिलेिाजी आहे हे मला तेव्हाच कळले. पण अिा 
अडचणींचा माझ्यावर फारसा पररणाम झाला नाही हे उघड आहे. असाध्य ते साध्य करता सायास. तमु्हा 
ककय  रािीच्या मंडळीचा मवभाव जरा चावरा असल्यामुळे आणण तुमच्या खेकडयासारख्या आडव्या 
चालीमुळे "उगीचच वाकडयात शिरत असतात" अिा गैरसमजूतींना तमु्हाला तोंड द्यावे लागते. कुणी 
"आमचे वडडल कलेक्टर कचेरीत मोठ्या हुद्यावर होते" अिी िढाई मारल्यास "कलेक्टरचे पटे्टवाले होते 
का?" ककंवा कुणाच्या मलुाला मेडडकल कॉलेजात ऍडशमिन शमळाली तर "म्हणजे काम्पाउंडरची नोकरी 
शमळायची तरी खात्री झाली" असा आपला चावरा ववनोि सामान्य मंडळींना न समजून भांडण तंटा 
होण्याची िक्यता आहे. खुचीवर िसताना काळजी घ्यावी. थमटॅक्स पडल्या असल्यास ईजा होईल. 
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शसहं शसहं हा जंगलाचा राजा. त्याला कोणाचीही भीनत नसते तिी तमु्हा शसहं रािीच्या मडंळींना कुणाचेही 
भय नसते. तमुच्या या धीटपणाची "fools rush in where angels dare not" अिी हेटाळणी 
िऱ याचवेळा होते. पण त्यात जळण्याचा भागच जामत असतो. जलजलसे मरेंगे तो कफकर नही है. शसहं 
जसा शिकारीची कष्टाची सारी कामे आपल्या शसदंहणींकडून करुन घेतो तसे तुम्हीही घरच्या 
आययस्मत्रयांच्या कष्टाळुपणाचा फायिा घेता. "इकडची काडी नतकड ेकरता येत नाही, खायला काळ भुईला 
भार, freeloader" असे अपिब्ि तमु्हाला ऐकावे लागतात. घरी जरी शसहंासारखे वागलात तरी इडंडयन 
ग्रोसरीच्या िकुानात "आपके यहॉ ंफेटा चीज नही है क्या?" असा प्रवन सरिारजी मालकाला ववचारु नये. 
कारण तो फेट्यात कधी राख घालेल हे सागंता येत नाही. मदहलांना िेरे पंजाि मधे जेवणाचे योग 
आहेत. 
 
कन्या आपल्या भारतीय समाजात मलुांना जामत महत्त्व असते असा चुकीचा गैरसमज आहे. गैरसमज 
हा चुकीचा असणे हे कसे िक्य आहे हे माहीत नाही. पण आहे खरा. आपल्या िारा रािींच्या रािीचक्रात 
कन्या रास आहे, पण पु ा़त्र रास नाही. यावरून कन्येचे महत्त्व शसद्ध होते. नाहीतर "पदहली िेटी आणण 
धनाची पेटी", "पहली िेटी आणण तूप रोटी" असे वाक्प्रचार आले असते का? माधुरी दिक्षक्षत आणण ऐववयाय 
राय ही कन्यारत्ने चांगली की संजय ित्त आणण सलमान खान सारखे दिवटे चचरंजीव? पुरुर्मडंळींना 
आपली रास कन्या असल्याचे मनाला लावून घ्यायचे कारण नाही. सहचाररणी मदहनाभरासाठी भारतात 
गेली असल्याने ररकामे घर खायला उठेल आणण त्यामुळे इंडडयन कशसनो, मपोट्यसिार इ. दठकाणी वेळ 
काढावा लागेल. व्हेगासच्या दरपचाही योग आहे. व्यावसानयकांनी उदद्दष्ट डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल 
करावी. मदहलांना खरेिीची सधंी आहे. 
 
तूळ तूळ रािीचे चचह्न म्हणजे तराजू. हल्ली जे work-life balance थोतांड माजलेले आहे त्याचा 
समतोल िाखवणारी रास तूला. मायक्रोसॉफ्टमधे काम करणाऱ यांना get a life आणण िोईंगमधे काम 
करणाऱ यांना get some real work done असा उपिेि करण्यासाठीच ऋर्ीमुनींनी तलूा हे चचह्न दिले 
असावे. तलूा रािीच्या लोकांना सवय गोष्टींचा समतोल करायची ककंवा ज्याला analysis paralysis 
म्हणतात तिी सवय असल्यान े त्यांना ननणयय घेता येत नाहीत. Buridan's Ass जसा गवताचे िोन 
अगिी सारखे ढीग िघून हा खाऊ का तो हे ठरवता न आल्याने भुकेने मरतो, तसे तलूा रािीचे तरूण 
िोन सुिंर मलुींपैकी कुणािी लग्न करावे हे ठरवता न आल्याने आयुष्यभर ब्रह्मचारी रादहल्याची उिाहरणे 
आहेत. तुमचे तसे होऊ िेऊ नका. वववाहोत्सुकांना वववाहाचे योग आहेत. पण तसे झाल्यास life bal-
ance ची वाट लागण्याची िक्यता नाकारता येणार नाही. But hey, there is no such thing as 
free lunch. मदहलांनी आज वजन िघण्याच्या नाि सोडावा. कारण वजनाचा मागय भलत्याच काट्यातून 
जातो. व्यापारी मडंळींनी दिडिांडीच्या तराजूचा वापर केल्यास धदं्यास िरकत येईल. 
वसृ्वचक वसृ्वचक म्हणजे ववचंू. दहन्िीत त्याला बिचुवा म्हणतात. वैजयंतीमालाने म्हटलेच आहे. चढ गया 
पापी बिचवुा. भारतीय वांङ्मयात ववचंवाचे उल्लेख खूप आहेत. नाथांच्या भारुडातही "ववचंू चावला, ववचं ू
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२ चावला" असते. ववचंवांना ऊष्ण हवामान आवडते हे ऍररझोनात ररटायर होण्याच्या िाता करणाऱ यांनी 

ववसरू नये. रास वसृ्वचक असली तरी नंतर ततंरायला नको. "चढ गया पापी बिचवुा" नंतर "सैंयाको 
िेखके उतर गया बिचवुा" ची कल्पना खपू रोमॅंदटक वाटली तरी सौभाग्यवतीसमोर नांगी टाकून 
वागण्याची काळजी घ्यावी. कंटाळा आल्यामुळे आज चाटभांडारात भेळपरुी, िही िटाटा पुरी खावी 
लागणार अिी सवुाताय कळेल. पण ती ऐकून आनंिाने उडी मारायचा मोह आवरावा. नाहीतर सपू, सलॅड 
मानगुटीवर िसेल व रसमलाईच्या ऐवजी झी टीव्हीवरच्या कररना कपरूला डडझटय मानावे लागेल. िेतकरी 
मंडळींनी िेतावर जाताना ककंवा िेताला जाताना ववचंू काट्याची काळजी घ्यावी व  कोल्हापरुी जवळ 
ठेवावी. मदहलानंा मानशसक समाधान शमळेल. 
 
धनु धनु रािीचा िऱ याच वेळा धन असा उल्लेख केला जातो. एकिा पिैाची चटक लागली की सगळीकड े
धनच दिसायला लागते हे िरे नाही. िऱ याच वेळा माझ्या जोनतर्कायायच्या समाजसेवेची "पसेै दिले तर 
काय हवे ते सांगतात" अिी टीका केली जाते. पण मी त्याच्याकड ेिलुयक्ष करतो. धनु म्हणजे धनुष्य. 
भारतीय संमकृतीत धनुष्याचे महत्त्व फार आहे. पुराणात धनुष्याचा उपयोग फक्त शिकारीसाठी न होता 
मुली पटवण्यासाठीही होत असे. सीता, द्रौपिी यांच्या मवयंवरात the real hero was धनुष्य. सीता, 
द्रौपिी सारख्या सुिंरी जवळ असल्यातरी distract न होऊन पण स्जंकणाऱ या परुुर्ोत्तमांना माझे नमन 
असो. Then again you have to wonder about their priorities. सवयसामान्य परुुर्ांचे "who 
cares about the eyebrows" (Seinfeld, episode 33) असे मत असले तरी धनुष्याकृती सुंिर 
भुवया असलेल्या नानयका परुातन वांङ्मयातही नेहेमी दिसतात. िाकंुतलाच्या पदहल्याच अंकात, 
धनुष्याकृती भवुया असलेली िकंुतला वप्रयंविेला "त ू माझ्या कंचुकीची गाठ आज फारच घट्ट िांधली 
आहेस" अिी तक्रार करते. आता िकंुतलेच्या भवुया धनुष्याकृती आणण सुिंर होत्या असे काशलिासाला 
सरळ सांगता आले असते. त्यात नतची घट्ट कंचुकी किाला काढायची? च्यायला, हे लेखक फार चाल ू
असतात. धनु रािींच्या परुुर्मंडळींना आजचा दिवस risky आहे. ननष्काळजीपणे मेसीजच्या आवचययकारक
-कंच कीच्या जाहिराती न्यािाळत बसलात तर घरात भांड्याला भांड ेलागायची शक्यता आिे. जेवणाचे वांदे 
झाले तरी risk management म्हणून फूड चॅनलवर स्जयाडा िघण्याऐवजी िेअरफुट कॉटेंसा िघावा. 
िागवानमधली ड्रीम ग्रॅंडमा िघत िसलेल्या आजोिांना मुलांनी डडमटिय करु नये. 
 
मकर मगरशमठी ही काही साधीसुधी शमठी नसते. आणण आपल्या नेहेमीच्या शमठी सारखी ती मीदठही 
नसते. मगरशमठी is a life and death situation. आपणा मकर रािीकरानंी एखािी गोष्ट करायची 
ठरवली म्हणजे नतला मगरशमठी घालून तडीस न्यावी. म्हणजे महलोंने छीन शलया िचपनका प्यार मेरा 
म्हणायची वेळ येणार नाही. आला दिवस seize the day करून काम केल्यास तुम्ही कृतीिील िनाल. 
कामाननशमत्त प्रवास होईल. त्यामुळे खाण्या, वविेर्तुः वपण्याकडे लक्ष ठेवावे. तमुच्या आिा पल्लवीत 
करणारे ग्रहमान आहे. पण अिा वेळीही रवववारच्या जपात खंड पडू िेऊ नका. जप जप जप रे. जप रे 
प्रीतकी माला. राजकपरूला मीनाकुमारी शमळाली नाही तरी तमु्हाला एखािी ब्रह्मकुमारी शमळेल. मदहलांना 
नॉडयमरॉमचे चगफ्ट सदटयकफकेट शमळायची िक्यता आहे.  
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कंुभ कफरत्या चाकावरती िेिी त ूमातीला आकार, ववठ्ठला त ूवेडा कंुभार. आकार िेणारा तो कंुभार. आणण 
आकार दिलेला तो कंुभ. माठ. पण तमुची रास कंुभ आहे म्हणजे तमु्ही माठ आहात असे नाही. "Life is 
like water dripping from earthen pot. You only know when it has seeped away", 
आल्डस हक्मले म्हणाले आहेत. एकंिरीत कंुभ रास फारच brittle, fragile समजली जाते. त्यांची 
ननवचयिक्ती कमकुवत असते. कंुभ रास आणण कंुभ लग्न असले की डाएटचा नाि सोडावा. डॉक्टरांनी 
सांचगतलेला डाएट जेवायच्या आधी खायचा का नंतर असा त्यांना प्रवन पडतो हा कंुभ रास असलेल्यांचा 
िोर् नाही. िाळेत सारखा "िुभं आहेस" असा नकारात्मक उल्लेख झाल्याचे हे पररणाम. मॉटेंसरीचे सगळे 
तज्ञ  भारत सोडून येथे आल्याने बे्रनड्रेन झाल्याचा िषु्पररणाम. कंुभ रािीला सद्ध्या साडसेाती सरुु आहे. 
त्यावर उतारा म्हणून "कोंिडी पळाली" साडसेात वेळा ऐकावे. त्या गाण्यापुढे िनीचाच काय पण कुठल्याच 
ग्रहाचा दटकाव लागणार नाही. ििमग्रह included. 
 
मीन मोठा मासा छोट्या मािाला खातो. त्यामुळे तमुच्यासारख्या मीन रािीच्या व्यक्ती सवाांिी जुळवून 
घेण्याचे प्रयत्न करतात. मनुमािाचा जलप्रलयात जगाला तारणारा मोठेपणाही आपल्यात आढळतो. 
"पाण्यामधे मासा झोप घेई कैसा" तकुारामाने म्हटले आहे. तुम्हाला जात्याच कमी झोप लागते. हल्लीच्या 
केिल टीव्ही, डडि नेटवकय , इंटरनेट, आयफोन, ट्ववटर, सोिल नेटवकय  इ. नॉनमटॉप स्मटम्युलेिनमळेु 
झोपेचे खोिरे होऊन ननद्रानािाचा त्रास होण्याची िक्यता आहे. पण त्यावर आता नवीन उपाय आहे. माझ े
"मी पादहलेला अमेररका" (जािगूार रघुवीरांच्या "मी पादहलेला रशिया" सारखे) नवीन पुमतक प्रशसद्ध झाले 
आहे. त्याचा वापर करुन िघावा. माझ्या कुजकट दटकाकारांनी त्यावर "ननद्रानािावर रामिाण उपाय" 
अिी अवामतव टीका केली आहे. अमेररकेचे अंतरंग कळले नाही तरी झोप चांगली होईल. िहा डॉलर 
पाठववल्यास घरपोच शमळण्याची व्यवमथा होईल. िनी कंुभ रािीत असल्याने मीन रािीला साडसेाती सुरु 
होणार आहे. त्याचे िषु्पररणाम टाळण्यासाठी पवूयजन्मीच्या पातकांचे प्रायस्वचत घ्यायला हवे. मीन रास 
िारावी असल्याने "अहो जाऊ द्या ना घरी, वाजले की िारा" हे गीत िारा वेळा ऐकत जावे. म्हणजे त्या 
कटकटीपुढे साडसेाती काहीच नाही असे वाटायला लागेल. समॅन खाण्याचे योग आहेत. 
 
आजचे ववरे्ि 
नगरच्या अरवविं ननसरड ेयांचे पत्र आले आहे. त्यांची रास मीन आहे व लग्नही मीन आहे. ते शलदहतात, 
"खेळकरसर, मी काही वर्ायपवूी तुम्हाला पत्र शलहून भववष्य ववचारले होते. आज नवीन प्रवन आहे. तमु्ही 
त्याचे उत्तर द्याल अिी आिा आहे." 
"अरवविंराव, मला सर वगरेै म्हणलेले आवडत नाही. अिा औपचाररकपणाची गरज नाही. मला फक्त डॉ. 
खेळकर म्हणावे. िहा िारा वर्ायपूवी तुम्ही मला "माधरुी दिक्षक्षतला मंगळ आहे का?" असे ववचारल्याचे 
आठवते. तेव्हा तमु्हाला कडक साडसेाती चालू होती, त्यामुळे तुम्हाला हवा तसा योग येणे अवघड होते. 
शिवाय मी सांचगतल्याप्रमाणे िर िननवारी िननमहात्म्य वाचण्याऐवजी तुम्ही रोज रुस्क्मणीमवयंवर 
वाचले. त्याचा पररणाम उलटाच झाला. तुमचा िनी वक्री झाला आणण डॉ. नेन्यांचे उखळ पांढरे झाले. 
उपरवाला िेता है तो छप्पर फाडके िेता है, असे यालाच म्हणतात. रुस्क्मणीमवयवंर वाचायची घाई 
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आम्हाला आनिंच आहे. 
 छोटीला तमु्हाला होता तसा मगंळ नाही ही गोष्ट उत्तम झाली. नेन्यांिी व्याहीसंिधंािद्दलचा 
तुमचा प्रवन अप्रमतुत मुळीच नाही. आपल्याकडून होईल ते प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही. प्रयत्ने 
वाळूचे कण रगडता तेलही गळे. हल्ली फॅ्रककंग करतात तसे. छिीच्या कंुडलीत चान्द्रिळ कमी आहे. ते 
वाढवण्यासाठी आमचे काही खास मतं्र आहेत. १००१ रु.च्या नॉशमनल फीमधे ते उलट टपाली पाठवण्यात 
येतील. त्याची व्यवमथा होईपयांत छोटीसकट सहकुटंुि "झलक दिखला जा" नेमाने िघायला सुरुवात 
करावी. त्यामुळे तुम्हा िाप-लेकीचा, िोघांचाही फायिा होईल. छोटीला डान्स क्लासमधे घालून "धक धक 
करने लगा" पासून "चोलीके वपछे क्या है" पयांत प्रगती झाल्यावर नतला माधरुी दिक्षक्षत यांच्याच डान्स 
क्लासमधे िाखल केल्यास योग येण्याची िक्यता वाढेल. आमच्या गुरंूनी दिलेल्या सप्तकन्यकांच्या 
खालील मंत्रसप्तकांचा आमच्या सप्तपिीला जरी उपयोग झाला नाही तरी नमेाने ममरण केल्यास 
तुम्हाला नक्कीच होईल.  
 छोटीच्या िाशिगंिळात मटार पॉवर यावे म्हणून "मधिुाला, मधुिाला, जय जय वैजयंतीमाला" हा 
आपल्या वाडवडडलांनी दिलेला मतं्र आम्ही तुम्हाला ववनामूल्य िेतो. त्यानंतरचे रेखा, जयाभािरुी (या पैकी 
फक्त एकच मतं्र म्हणावा. कारण उघड आहे), िशमयला, राखी, हेमा माशलनी, श्रीिेवी, ऐववयाय राय आणण 
सातवा, Seventh Heaven ककंवा कंुडशलनी-कररना यांचा मतं्र प्रत्येकी १००१ रु.त घरपोच शमळेल. 
कळावे. लोभ असावा.   
     
आपला नम्र 
ज्योतीववयर्ारि डॉ. अरुण खेळकर 
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 पुिे नतथे काय उिे! 
 अभय बििंमुाधव जोिी 
 
 
 

 मला एकिम िचकून जाग आली.   घर 
अगिी िांत िांत होते. णखडकीतून लख्ख उजाडलेले 
दिसत होते. एरवी िार जरा कुरकुरले तरी उठणारे 
आपण, इतका वेळ झोपून कसे रादहलो याचा मला 
अचंिा वाटला. नाही म्हणजे िधूवाला, पेपरवाला, भांडी 
घासायला अगिी पहाटे पहाटे येणारी रुस्क्मणी या 
सगळ्यांचे आवाज अस्जिात कसे ऐकू नाही आले 
आपल्याला? 
 
िेडरूमचे िार उघडून मी स्जन्याने खाली गेलो तर 
आई िािा िांत पेपर वाचत सोफ्यावर िसले होते. 
एरवी माझा आवाज ऐकताच पेपर टाकून उठणारी 
आई पेपर िाजूला न करता म्हणाली, "दिनकर, 
उठलास का िाळ? जा आपला आपण उपमा खाऊन 
घे. की आज पण ब्रकेफामट शमटींग आहे?" 
 
मी चककत झालो. आई आणण आपलं आपण खा 
म्हणतेय?  
 
"आई, आज काही संप वगैरे आहे का गं? िधूवाला, 
रुस्क्मणी कुणीच कसे आले नाहीत?" 
 
"असं का म्हणतोस? येऊन गेले सगळे आपापली कामे 
करून." आई पेपर िाजूला करीत माझ्याकड ेआवचयायन े
पहात म्हणाली. 
 
"काय सांगतेस? मला काहीच आवाज नाही आला." 
 
"अरे दिनकर, आवाज करायला ते काय जत्रेतले 
गोसावी आहेत का? नेहमीप्रमाणे िांतपणे कामे करून 
गेले ते!" िािांनी त्यांचे ववनोिी वपल्लू सोडले. 
 
नंिीिैलासारखी मान हलवीत मी परत वर गेलो. १५-

२० शमननटांत तयार होऊन परत खाली आलो व 
आईला म्हणालो, "ओके आई मी ननघालो. गू्रप शमटींग 
आहे माझी वाडवेवरमधे." 
 
"सांभाळून जा. गाडी फार जोरात चालवू नकोस रमते 
चांगले आहेत म्हणून. िंड करतील तुला." आई 
म्हणाली व मवैपाकघरात नुकत्याच आलेल्या 
िांतािाईंिी जेवायला काय काय करायचे याची चचाय 
करू लागली. 
 
आईच्या या चमत्कारीक वाक्यावर ववचार करत मी 
माझी वॅगन-आर गाडी सुरू केली. आज काहीतरी 
गडिड आहे खास! 
 
पुष्पलता सोसायटीच्या गेटपािी िसलेल्या हेमंत 
वॉचमनला (आजकाल वॉचमन लोकांची नावे पण अिी 
भारीतली असतात) हात करत मी िाहेर पडलो व 
कशमिनर गल्लीतून गाडी हाकत ववद्यापीठ रमत्याकड े
ननघालो. उजवीकड े चचत्तरंजन वादटकेत िरेच लोक 
वेगवगेळ्या वगेाने चालत होते आणण धावत होते. 
आज मला थोडी गिी जामतच वाटली. अचानक 
सगळ्यांनाच व्यायामाची आवड लागली की काय? 
 
"हाय दिनकर!", मंजूळ आवाजात हाक आली. वप्रया 
नतच्या २० फेऱया मारायला लगिगीने वादटकेकड े
ननघाली होती.  
 
"हाय वप्रया," असे म्हणत मी रमत्यात मधचे गाडी 
थांिवू लागलो, तर ती लगेच ओरडली, "अरे कुठेही 
काय थांिवतोस? नंतर भेटू ना आपण." असे म्हणून 
ती गेलीिेखील. 
 
नाईलाजाने मी गाडी चालवत रादहलो. पण ती असे 
का म्हणाली - "कुठेही काय थांिवतोस?" आज काय 
ननयम न मोडण्याचा दिवस आहे की काय? 
 
ववद्यापीठ रमत्यापािी शसग्नलपािी मी थांिलो. 
रमत्यांवर गिी फारच कमी वाटत होती. चौक 
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लगेच माझ्यापुढे थांिलेल्या गाडीला उजवीकडून 
ओव्हरटेक करून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतो तो 
समोर काळा-वपवळा फूटभर उंच जाडजूड रमता 
िभुाजक दिसला. वेळेत ब्रेक मारला म्हणून िरं 
नाहीतर आज वॅगन-आरचे िात पडण्याची वेळ आली 
होती. हा िभुाजक केव्हा िांधला िुवा? नाईलाजाने मी 
शिमतीत पुढच्या वाहनाच्या मागोमाग गेलो. 
 
ववद्यापीठ रमत्यावर ३ लेन्समध्ये वाहतुक छान 
शिमतीत चालली होती. लेन्सच्या पांढऱया रेर्ा अगिी 
काल रात्रीच रंगवल्याप्रमाणे चमकत होत्या. कुणीच 
िोन लेन्सच्या मध्ये गाडी घुसवून एकमेकावर कुरघोडी 
करण्याचा प्रयत्न करीत नव्हते. कुणाला पुढे जायची 
घाई दिसत नाही! काय गांधींची पुण्यनतथी आहे की 
काय आज? 
 
अिी सगळी नवनवीन आवचये िघत मी जंगली 
महाराज रमत्यावर आलो. नतथेही पररस्मथती तीच. 
सगळे िांत शिमतीत चालले होते. रमत्यावर कुठेही 
खडड ेखणून काम चालू नव्हते. वाऱयाची एक जोराची 
झुळूक आल्याने मी चमकलो आणण माझ्या लक्षात 
आले की मी गाडीची णखडकी इतका वळे उघडीच 
ठेवली होती. ’अरे िाप रे! मेलो आता इतका वेळ 
प्रिवूर्त हवा खाऊन.’ असा ववचार करून मी पटकन 
णखडकी वर करणार तेव्हढ्यात लक्षात आले की हवा 
तर खूपच मवच्छ, उििार, आल्हाििायक, आणण 
सुगंधी अिी वाटत होती. रमत्याच्या िोहों िाजूला 
िसलेले फुलवाले गुलाि, झेंडू, चाफा, अिी नाना 
प्रकारची फुले ववकत होते, त्यांचाच सुवास हवेवर 
तरंगत येत होता. आणण नेहमी णखडक्या िंि करून 
एसी लावूनिेखील येणाऱया पेरोल, डडझले, व्हॅसशलन 
असल्या वासांचा अस्जिात पत्ता नव्हता. उलट 
फुलांच्या सुगंधात इतर तऱहेतऱहेचे वास शमसळत होत े
- जागोजाग असलेल्या स्टॉलवर बनणारे वडापाव, 
शमसळ, अमतृतुल्य चहा अिा सगळ्यांचे. णखडकी 
तिीच उघडी ठेवून मी ती ममत धंुि हवा हंुगत 
रादहलो. 

डके्कनच्या पािचारी क्रॉशसगंपािी लाल शसग्नल होता. 
पण मी नेहमीप्रमाणे पािचारी आपले आपण िघून 
घेतील असा ववचार करत तमा न िाळगता तसाच पुढे 
गेलो. तर काय! पोलीसमामा वाटच पाहात होता 
माझी. लगेच तो पुढे आडवा होत मला गाडी साईडला 
घ्या अिी मंि हसत खूण करू लागला. "च्यायला. 
गेले िोनि ेरूपये!" मी मवतुःिीच चडफडलो. 
 
"काय साहेि! रमता फक्त गाडयांसाठी नाही. 
चालणाऱयांनी काय करायचे तुम्ही असे केल्यावर?" 
मामा णखडकीवर िोन्ही हात ठेवीत म्हणाला. 
 
"सॉरी, अहो मला दिवा दिसलाच नाही." मी थाप 
ठोकत जमेल नततका अपराधी चेहरा केला. "ककती िंड 
द्यावा लागेल?" 
 
"अहो िंड कसला? फक्त वॉननांग द्यायला थांिवले 
तुम्हाला!" मामाने हात काढून घेत म्हटले. "जा आता 
सावकाि." 
 
मी आ वासून त्याच्याकड े पाहातच रादहलो. पुण्याचा 
पोलीस आणण काही पैसे न घेता सोडून िेतोय, आणण 
तेही असे सभ्य माणसासारखे िोलून? पण मग लगेच 
गाडी सुरू करून मी चालता झालो. न जाणो आपण 
थांिायचे आणण त्याचे मन ििलायचे! 
 
वाडवेवरला पोहोचेपयांत मला एकिाही गाडीचा हॉनय 
वाजवावा लागला नाही, ककंवा मला चाटून जाणाऱया 
मोटरसायकल चालकांना शिव्या हासडाव्या लागल्या 
नाहीत. वाडवेवरपािी अजून एक आवचयय माझी वाट 
पाहात होते. नतथे चक्क व्हॅले गाडी पाकय  करण्यासाठी 
उभा होता. त्याने माझ्याकडून अििीने ककल्ली घेतली 
व आत जाण्याचा इिारा केला. 
 
वाडवेवरमधे आत मात्र नेहमीचेच चचत्र होते. लोकांचा 
गप्पा-गोंधळ चालला होता. डोवया-इडल्यांसाठी लोक 
वेटसयना हाका मारत होते. कुणी ओळखीचे दिसले की 
लोक बिनधामत त्या टेिलापािी जाऊन हात टेकून 
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ववचारपूस करीत होते. मला हे दृवय पाहून हायसे 
वाटले. सकाळी उठल्यापासून घेतलेले ववचचत्र अनुभव 
िहुतेक मवप्नच असावते ककंवा मी अधयवट झोपेत 
असल्यामुळे तसे वेगळे दिसले असावेत अिी माझी 
खात्री पटली. 
 
माझ्या शमत्रांची नेहमीची टोळी आत आधीच एका 
टेिलापािी गप्पा मारीत िसली होती. "दिन्या लेका, 
काय ककती वळे लावलास? रात्री झोपायला उिीर 
झाला काय?" डोळे शमचकावीत बिप्या ऊफय  बिपीन 
ववचारता झाला. बिप्याला सवाांच्या नाईट लाईफमध्ये 
भलताच इंटरेमट. त्याच्या प्रवनाला फक्त हसून उत्तर 
िेत मी एक िरूची ररकामी खुची ओढत िसलो, व 
काय गप्पा चालल्या आहेत याचा अंिाज घेऊ लागलो. 
 
"पण डडिेटमध्ये मनमोहन फारच कमी पडला. ककती 
सोपा प्रवन टाकला होता लालूप्रसािने!" दढग्या ऊफय  
चगरीि म्हणाला. 
 
"डडिेट? आणण मनमोहन आणण लालूची? काय 
चाललेय काय?" मी जवळजवळ ओरडलोच. 
 
सगळे माझ्याकड ेचककत होऊन पाहू लागले. "दिन्या 
तू असे म्हणतोस? काल िरूिियनवर नाही पादहलीस 
िसुरी डडिेट? आणण आज आयपीआर वर केव्हढी 
छान चचाय सुरू आहे सकाळपासून!" पक्या ऊफय  
परीक्षक्षत म्हणाला. 
 
तोंडात मारल्याप्रमाणे मी गप्प िसलो. मला खरे 
म्हणजे राजकारणात खूपच इंटरेमट. पण हे सगळे 
काहीतरी भलतेच चालले होते, आणण मला काहीच 
समजत नव्हते. थोडावेळ त्यांच्या गप्पा ऐकल्यावर 
माझ्या ध्यानात आले की काल पंतप्रधान होऊ 
इस्च्छणाऱया उमेिवारांची नॅिनल टीव्हीवर िसुरी डडिेट 
झाली होती, व त्यात लालूप्रसािने (ववरोधी पाटीचा 
उमेिवार) कॉगं्रेसच्या मनमोहनशसगंला आतंकवात या 
मुद्यावर चांगलेच वपळले होते. आणण सकाळपासून 
आयपीआर म्हणजे इंडडयन पस्ब्लक रेडडओ नावाच्या 

चॅनेलवर अनके प्रोफेसर लोक व इतर तज्ञ व 
नामांककत लोक या ववर्यावर चचाय करीत होते. 
 
हे सवय अमेररकन प्रकार इथे कधी आले? मी खूप वर्े 
झोपून होतो की काय? माझी मती गंुग झाली. काय 
करावे अिा वववंचनते असताना वेटर टोमॅटो उत्ताप्पा 
घेऊन आला व स्ममत करीत ठेवून गेला. मी नेहमीच 
उत्ताप्पा घेतो हे त्याला ठाऊक झाले होते. मुकाट्यान े
मी समोर आलेल्या टोमॅटो उत्ताप्यावर तुटून पडलो. 
ककमान िगयर डोसा तरी खायची पाळी नव्हती आली 
अजून! 
 
"तरी िरं. इकॉनॉमीच्या चचते त्या ग्रीसच्या प्रवनावर 
मनमोहनने लालूची िोलतीच िंि केली," पक्या 
म्हणाला. 
 
"मग लालूने खुची फेकून मारली की नाही?" मी न 
राहवून खोचक पचृ्छा केली. 
 
सगळे पुन्हा एकिा माझ्याकड े चककत चेहरे करून 
िघायला लागले. 
 
"दिनकरराव! ववनोि असेल तर चांगला आहे. पण अहो 
तसले प्रकार आपल्या लोकिाहीत होत नाहीत!" 
 
थोडया वेळाने फोन वाजला म्हणून नंिर पादहला तर 
वप्रया होती. 
 
"हां हॅलो!" मी दहरवे िटन िाित िोललो. 
 
"अरे हां हॅलो काय? एका कोणत्या तरी भार्ेत िोल 
ना!" वप्रयाला मला चचडवायची भारी हौस. 
 
मी काहीच न िोलल्यावर ती म्हणाली, "िरं, पस्ब्लक 
लायब्ररीत भेटूया का? नाही तर जवळचे अमतृतुल्य 
आहेच चहा प्यायला." 
 
मी एकिम जागा होऊन म्हणालो, "पस्ब्लक लायब्ररी? 
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"झोपेत आहेस की काय अजून? अरे आपली सेनापती 
िापट रोडवरची. नाही का नुकतीच नव्या इमारतीत 
शिफ्ट झाली ती?" वप्रया मला समजावीत म्हणाली. 
 
मी आता वेडाच व्हायचे िाकी होते. 
 
"तू इथे मला घ्यायला आलीस तरच येईन मी. 
ड्रायस्व्हंगचा कंटाळा आलाय मला." मी वप्रयाला 
तक्रारीच्या सुरात म्हटले. मला ती लायब्ररी कुठे आहे 
हे मादहत नसल्याच े िाखवायच े नव्हते म्हणून ही 
सिि. 
 
"ओके. आलेच थोडया वेळात. वाडवेवर ना?" वप्रयान े
यायचे किूल करत फोन ठेवला. 
 
"ए तू लायब्ररीत चाललायस का? मला ते सरकारचे 
शिवाजी पुमतक आणिील का?" दिप्या ऊफय  िीपांकर 
मला म्हणाला. 
 
"सरकारचे? आता सरकारी कारकुनांनी पण शिवाजीवर 
पुमतके शलहायला घेतली की काय?" मी वैतागून 
म्हटले. 
 
"अरे िािा. त्या यिनुाथ सरकारचे," दिप्या माझ्या 
डोक्यावरून हात कफरवत म्हणाला. त्याला माझा भांग 
मोडायची वाईट खोड होती. केस ववमकटले की मी 
जाम वैतागतो, वविरे्तुः वप्रयाला भेटायचे असेल 
तेव्हा, हे त्याला मादहत होते. 
 
१०-१५ शमननटांनी वप्रया नतच्या गिय दहरव्या ड्रसेमध्ये 
अवतरली. नतला पाहाताच माझा मूड काहीसा वधारला. 
तसे माझ्या मूडला काही झाले नव्हते, पण डोके 
सॉशलड भणभणले होते. 
 
"चल तू मला घेऊन लगेच. हे लोक काय ते डडिेट 
आणण आयपीआर वरून मला फार छळताहेत." मी 

वप्रयाला ववनवले. 
 
कमरेवर हात ठेवीत लगेच वप्रया आमच्या कंपूला 
उदे्दिून म्हणाली, "अरे मरीज़ला जरा थंड घेऊ द्या. 
तब्येत जरा नरम आहे." आणण असे म्हणून 
सवाांच्यािरोिर खळखळून हसली. म्हणजे नतलाही हा 
जोकच वाटत होता तर! 
 
वप्रयाच्या मारूतीत िसून आम्ही ननघालो. वप्रया 
कमालीच्या सफाईने गाडी चालवू लागली. 
फग्युयसनवरून िीएमसीसी रोड व नतथून लॉ कॉलेज 
रोड असे करीत ती अंतर सपासप कापू लागली. 
आवचयय म्हणजे नतला कुणीच सायकलवाले, फेरीवाले, 
ककंवा चालणारे िेखील आडवे आले नाहीत! अथायत या 
आवचयायला आता मी सरावलो होतो. मला आवचयय 
याचे वाटले की वप्रयाला या प्रकाराचे काहीच वाटत 
नव्हते! जणू काही हे नतला नेहमीचेच होते. 
 
आम्ही "महात्मा गांधी पस्ब्लक लायब्ररी" च्या भव्य 
इमारतीसमोर थांिलो. मुिलक पाककां गची जागा, मकूटर 
आणण गाडयांची गिी, आतिाहेर करणाऱया आया-
मुलांची भाऊगिी, पण सगळे काही िांत धक्कािुक्की 
न करता चाललेले. हे सगळे पाहून माझ्या जिडयाचा 
’आ’ कायमचा वासतो की काय असे मला वाटू लागले. 
 
"वप्रया, तुला आठवतये? आपण फ्रीमॉन्टच्या लायब्ररीत 
असे िऱयाचिा जायचो ते? अिीच होती नाही ती?" 
मी म्हटले. 
 
"ऑफ कोसय आठवतेय. तू पुमतकांच्याऐवजी माझ्याच 
कड ेपाहात असायचास कायम," वप्रया हसत उद्गारली. 
 
"हो! पण, पुण्यात अिी लायब्ररी ..." मी वाक्य 
अधयवट सोडून दिले व म्हटले, "इथे नको, आपण चहा 
वपऊ चल." 
 
"हरकत नाही. जिरेववर अमतृतुल्यमध्ये जाऊ. 
आतल्या िरवाजान ं जाऊ आपण. मला एक-िोन 
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पुमतकं परत करायचीत." वप्रया गाडीचे िार उघडून 
िाहेर पडलीिेखील. वप्रया माझ्या अगिी उलट 
मवभावाची होती. मी ववचारी (इतरांच्या मते "संथ") 
तर ती एकिम डायनॅशमक. मी मुकाट्याने नतच्या 
मागोमाग गेलो. 
 
पुमतकं परत करण्याच्या मिीनच्या घिात पुमतकं 
ढकलल्यावर वप्रया माझा हात धरून मला आत घेऊन 
गेली. मला लहान मुलासारखे िोट धरून न्यायची 
गरज आहे हे नतने अचूक (intuitively) ओळखले 
होते. म्हणूनच वप्रया मला इतकी आवडायची. मला 
काय हवे हे नतला न सांगता कळायचे. 
 
खरोखरंच एखाद्या लहान मुलासारखा नतच्या पाठोपाठ 
चालत मी आतले प्रचंड िुकिले्फ पाहू लागलो. 
"बब्रदटिकालीन सादहत्य", "नननावी लेखन", "भार्ांतरे", 
अिा अनेक पाट्या मला दिसल्या. "िािा किमांचा" 
आख्खा सेक्िन दिसला. मग पुढे इंस्ग्लि पुमतकांचे 
डोंगरही दिसले. "अरे काय तेच तेच परत पाहात 
िसिील" असे म्हणत वप्रया मला ओढतच "जिरेववर 
अमतृतुल्य" अिी नक्षीिार पाटी लावलेल्या िाराकड े
घेऊन गेली. मी पाहातच रादहलो. लायब्ररीला लागूनच 
(ककंिहुना नतच्यात पररसरात) "मटारिक्स"ला लाजवेल 
अिा मोठ्या अशलिान आणण सुिोशभत िालनात 
लहानथोर चहा पीत िसले होते. चहाचा भला थोरला 
मेनू सवय शभतंींवर लावला होता त्यात अमतृतुल्य 
चहाचे वगेवगेळे फ्लेवसय दिले होते.  
 
"िोन इलायची अमतृतुल्य. कटींग. आणण एक 
िटाटेवडा." असे वप्रया काऊंटरपािी म्हणाली. ’कटींग 
आणण अिा िकुानात? आता काऊंटरवाला नक्की दहला 
हसणार’ असे वाटून मी िरमेने खाली पाहू लागलो. 
पण कुठले काय. नतथ ेउभ्या असलेल्या तरूण पोरान े
"हो नक्की. हा घ्या बिल्ला. आणण कुठेही िसा. चहा 
येईलच ५ शमननटांत," असे म्हणून खण्ण असा कॅि 
रस्जमटरचा आवाज करीत वप्रयाचे पैसे ठेवून दिले. 
 
एका आरामिीर सोफ्यावर ववराजमान झाल्यावर मी 

वप्रयाला म्हटले, "अगं ही सगळी कॉफीची िकुाने कुठे 
गेली? िररमटा, शसशसडी?" 
 
"आहेत की ती पण. पण अमतृतुल्यला पयायय नाही. 
आजकाल ओस पडलीयत ती िकुाने." 
 
गरमगरम आणण खरोखर अमतृतुल्य असा तो चहा मी 
घुटके घेत िसलो व वप्रया वडयाचे तुकड ेखात मला 
न्याहाळत रादहली. नतच्या नजरेत मनेह तर होताच, 
थोडी काळजी पण दिसली. अचानक एका चालत 
जाणाऱया इसमाचा धक्का लागून माझ्या कपातले एक
-दोन थेंब खाली सांडले. "हदसत नािी काय रे" अशी 
मी शिवी घालणार तेव्हढ्यात तोच प्राणी म्हणाला, 
"ओ आयॅम सो सॉरी! माफ करा चुकून झाले". आणण 
चक्क तो धावत गेला व एकिोन पपेर नॅपककन 
आणून ते थेंि पुसू लागला. मी ननरखून पादहले की 
कोणी परिेिी प्राणी तर नाही ना. पण छे. चांगला 
शमिीवाला अमसल भारतीय िंधू होता. 
 
"वप्रया, पादहलेस? एव्हढी कटयसी. अजि माणूस आहे 
यार! अनबिशलव्हेिल!" 
 
"अरे दिनकर, त्यात काय एवढे. त्यान ेिरोिरच केले. 
आणण त्याच्या जागी कुणीही असेच केले असते." वप्रया 
हताि होऊन माझ्याकड ेपाहात म्हणाली. 
 
चहा झाल्यावर वप्रया मला प्रभात रोडच्या गाडयन 
वॉकवर घेऊन गेली. गाडी पाकय  करून (हो नतथे चक्क 
पे पाकींगची सोय होती) वप्रया माझ ेिोट धरून मला 
त्या माझ्या अत्यंत आवडीच्या सुरम्य िांत दठकाणी 
घेऊन गेली. आमच्यासारखी अनेक जोडपी नतथ े
हातात हात घेऊन िागडत होती. थोड ेअतंर गेल्यावर 
वप्रया थांिली व माझ्याकड े वळून पाहात म्हणाली, 
"दिनकर, तू ठीक आहेस ना? असा गोंधळलेला का 
आहेस?" 
 
आणण मी नतच्या टपोऱया डोळ्यांकड े पाहात नतच्या 
खोल नजरेचा वेध घेऊ लागलो. वप्रया जवळपास 
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होते. नतच्या नाजूक त्वचवेर अगिी सूक्ष्म थरथरणारे घमयबििं ूजमा झाले होते. मला काही कळायच्या आतच नतने 
माझा चेहरा जवळ खेचला व नतचे ओठ माझ्या ओठांजवळ आणले. ’वप्रया? आणण आपणहून माझ ेचंुिन घतेेय? त े
िेखील एका पस्ब्लक पाकय मध्ये?’ असे ववचारांचे वािळ माझ्या डोक्यात घुमू लागले व मी चमकून थोडा मागे 
सरकलो. "अरे लाजतोस काय असा? इथे कोण पाहतेय तुझ्याकड?े सवाांनाच कामे आहेत आपापली," वप्रया 
शमस्वकलपणे म्हणाली. 
 
मी इकडनेतकड े पादहले. खरोखरच अनके जोडपी एकमेकांच्या कवेत उभी राहून गप्पा मारत होती. कसेिसे धैयय 
गोळा करून मी वप्रयाच्या शमठीत शिरलो आणण अचानक मला "दिनू, ए दिनू. अरे दिनकर!" अिी आईची हाक ऐकू 
येऊ लागली. आधी अमपष्ट व मग अचधकाचधक मपष्ट. इथे आई किी काय आली असे वाटून मी वप्रयाला िरू 
ढकलले व आवाजाच्या दििनेे पाहू लागलो. तर काय! 
 
मी िरू ढकललेले पांघरूण गोळा करीत आई म्हणत होती, "अरे दिनू ऊठ. आज जायचे नाही का शमत्रांना 
भेटायला?" 
 
मी जरा भानावर आल्याचे दिसताच ती पुढे म्हणाली, "चगरीिचा फोन येऊन गेला. आणण िरं का. तो जंगली 
महाराज रमता सगळा खणून ठेवलाय. िसुऱया वाटेन ेजा." 
 
आणण मग मला इतर नाना प्रकारचे आवाज ऐकू येऊ लागले - खाली भांडयांचा आवाज, िेजारी भांडणाचा आवाज, 
आणण कुठूनतरी रेडडओ शमचीवरचे भंडावून सोडणारे संगीत! 
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SMM YUVA MANDAL 
Wishes you a very happy diwali 

       &        
A very prosperous new year 

 




