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नमस्कार मडं ी,
सववप्रथम मला आणि माझ्या सहकाऱयानं ा डॅलस फोटव वथव महाराष्ट्र मडं ाच्या कायवकाररिीवर काम करण्यािी सधं ी
णदल्याबद्दल मन:पवू क
व आभार! त्याि बरोबर मडं ाच्या सवव कायवक्रमांना आपि णदलेल्या भरघोस प्रणतसाद, प्रेम व सहकायावबद्दल
मनापासनू धन्यवाद.
कला, साणहत्य व मनोरंिन ह्यािी कास धरून आपले सि डॅलसमधे सावविनीकरीत्या सवव मराठीिनांना बरॊबर सािरे करता
यावे व पढु ील णपढीला हा आपला “मराठी” वारसा सुपदू व करत यावा ह्या मख्ु य उद्देशाने आपल्या मडं ािी स्थापना झाली. ह्या
उद्देशपतू ीच्या मागाववर पढु े सरकण्यासाठी मडं ािी सत्रू े हाती घेताना कायवसणमतीने काही ठोस ध्येय डोळ्यासमोर ठे वनू पदभार
स्वीकारला होता. मडं ािी सदस्य संख्या वाढविे, सवव वयोगटातील सदस्यांना भावतील असे कायवक्रम करिे, मडं ाच्या
कायवक्रमांच्या णनयोिन व अंमलबिाविी मधे सधु ारिा करिे, िास्तीत िास्त व णवणवध प्रकारच्या कायवक्रमांिे आयॊिन करिे आणि
णवशेष म्हििे 'BMM २०१९' च्या अणधवेशनािी तयारी करिे ही काही प्रमख
ु ध्येय आहेत.
गेल्या नऊ मणहन्यांच्या कायवका ात कायवसणमतीने ह्या सवव ध्येयाच्ं या पतू ीसाठी पररश्रम घेतले आहेत. मडं ािी सदस्यसंख्या
१५ टक्कक्कयानें वाढली आहे. गिेशोत्सव, संक्रांत, णशवियंती, कट्टा ह्या सारख्या कायवक्रमांतनू मडं ाच्या सवव वयोगटातील सभासदांना
सहभागािी संधी णम ाली आहे, मंड ाच्या िेष्ठ सदस्यांसाठी काही खास कायवक्रम करण्यािी तयारी िालू आहे, ह्या वषी सादर
होिाऱया कायवक्रमांच्या संख्येत वाढही होिार आहे. शास्त्रीय संगीत, नाटक, णवणवध गिु दशवन तसेि वाद्ांिा कायवक्रम, सहल, ढोलताशा, लेझीम इत्यादी णवणवध कायवक्रमांिा मडं ाच्या सदस्यांना आनंद घेता आला आहे. सवावत महत्वािे म्हििे मडं सणमती च्या
कायवकत्याांच्या अथक पररश्रमामु े सवव कायवक्रमािं े णनयोिन व अमं लबिाविी िोख होऊन आपल्या पसंतीस पडत आहेत. आपि
त्या बद्दल णदलेल्या सकारात्मक अणभप्रायासाठी आपले आभार! ह्या सवव गोष्टी मंड उत्तरोउत्तर सधु ारिा व प्रगती करत असल्यािे
लक्षि आहे.
मराठी भाषा आणि संस्कृ तीिे ितन, संवधवन आणि सेवा करण्यािी संधी आपल्याला 'BMM २०१९' च्या अणधवेशनाच्या
णनणमत्ताने णम त आहे. अणधवेशनािी तयारी प्रिडं उत्साहात व खे ीमे ीने िालू आहे, त्याबद्दलिी माणहती आपिा सवाांना
'BMM २०१९' िी कायवसणमती वे ोवे ी देति आहे. मंड ािे अनेक सदस्यांनी अणधवेशनािे कायवकते म्हिनू नोंदिी के ली
आहेि, िर आपि तशी नोंदिी के ली नसेल व आपिास इच्छा असल्यास कृ पया http://www.bmm2019.org/ ह्या
संकेत स्थ ावर अिव करावा. सातासमद्रु ा पलीकडे आपल्या मायबोलीिा उत्सव, आपल्या शहरात, आपल्या मडं ाला तफे
भरवण्यािी संधी आपल्याला णम त आहे, ह्या कायावला आपि सवाांनी तन, मन आणि धन देऊन यथोणित सहकायव करावे असे नम्र
आवाहन मी सवाांना करतो.

जनमानाची इच्छापूर्ती, ज्याच्या कायााची स्फूर्ती |
र्तोच खरा नेर्ता, चालर्तो वाट सवाा सोबर्त घेर्ता ||
ह्यावर माझा दृढ णवश्वास आहे. कुठल्याही स्वयंसेवी संस्थािे कायव हे सभासद, कायवकते आणि परु स्कते ह्यांच्या सहभाग व श्रमातनू ि
पढु े िात असते. DFWMM ला गेली अनेक वषव ह्या सवव घटकांनी मंड ाच्या कायाववर णवश्वास ठे वनू मनापासनू पाठींबा णदला व
त्यामु े ि ३१ वषाां पवू ी पेरलेल्या त्या बीिािे आि बहारदार वृक्षात रूपातं र झाले आहे. मडं ाच्या प्रगतीिा आलेख असाि िढता
रहावा यासाठी आिही आम्हाला आपले सवाांिे णविार, सिू ना आणि मागवदशवन ह्यांिी गरि आहे. कृ पया त्या सवव सिू ना
committee@dfwmm .org ह्या ई-मेल वर िरूर पाठवा.
आपि सवव मराठी मडं ींनीं आपल्या मडं ाला असेि सहकायव करत राहावे आणि DFW मधील सवव मराठीप्रेमींि मन एकत्र गफ
ंु ू न
ठे विार हे व्यासपीठ णनरंतर णटकून राहावे हीि ईश्वर िरिी प्राथवना.
धन्यवाद,

अजजर्त जगर्ताप
अध्यक्ष - डॅलस फोटव वथव महाराष्ट्र मंड

असतात.

सटु ाबटु ातले लोक. प्रभावशाली व्यणिमत्वािे. त्यांच्या
मोठ्या महागड्या गाड्या. णमणटंगला परु े सं िांगलं व्यावसाणयक
रूप. बरं हे सग ं अमेररके त (िो देश आपल्यासाठी अती
प्रणतणष्ठत आणि आकषविािा). सग ं कसं एकदम 'हाय-फाय'.
आणि तम्ु ही णतथे आमणं त्रत पाहुि.े तम्ु हाला आमणं त्रत के लेली
व्यिी तमु िी काही खास लोकांशी (ते खास आहेत असं तीि
व्यिी सांगते, िे तम्ु हाला लगेि पटतं) ओ ख करून देते.
सग ेिि तुमिं छान हसतमख
ु ाने स्वागत करतात, तम्ु ही
घातलेल्या कोट आणि टाय िं कौतक
ु करतात (व्यावसाणयक
पोषाखामध्ये यायिं असा तम्ु हाला सणू ित के लेलं असतं
आधीि). आणि मग मिं ावर सरुु होते 'णबझनेस' िी प्रस्ततु ी.
थोड्याि वे ात तम्ु हाला क तं की हे तेि आहे िे नसावं असं
तम्ु हाला वाटत असत,ं ज्याला तम्ु ही भारतात साफ नकार णदलेला
असतो. तरीही.. तरीही तम्ु ही स्वतुःलाि समिावता की हे तेि
असलं तरी हे 'अमेररकन व्हिवन' आहे आणि पहा णकती
व्यावसाणयक, भव्य, प्रभावशाली आहे.
म्हितात ना "धोका हमेशा खबू सरू त होता हैं।". अॅमवे....
अमेररके त नवीन येिाऱया नोकरदारानं ा आणि उच्ि
णशक्षिासाठी येिाऱया णवद्ाथ्याांना गोत्यात आिू पाहिारा एक
'धदं ा'.
पणहल्यादं ा अमेररके त येिारे उत्साही, पि गणहवरलेल्या अशा
णवणित्र सवं दे नशील मनणस्थतीत असतात. णिथे भारतीय िास्त
सख्ं येने आहेत अशा णठकािी ते थोडेसे सहि होतात पि णतथे
पोहोिल्यानतं र थोड्या संभ्रमावस्थेत असतात कारि अमेररकन
लोक िाता येता 'हाय-हॅलो' करत असतात पि भारतीय लोक
सहसा बघत-बोलत नसतात. असं का ? 'का आपल्याकडिे
कोिी आपल्याशी आपुलकीने बोलत नाहीत ?' यािे उत्तर
त्यांना कालांतराने क िार असतं आणि ते ही तसेि वागिार

अशा णठकािी (णिथे भारतीय िास्त संख्येने आहेत), नवीन
येिाऱयांना एक-दोन आठवड्यात कोिीतरी आपल
ु कीनं
बोलिारं 'गाठतं'. बऱयािदा एखाद्ा इणं डयन स्टोअर णकंवा
वॉलमाटव वगैरे मधे. आणि बऱयािदा ती व्यिी त्या नवीन
कुटुंबाच्या (णकंवा णवद्ाथ्याांच्या) भारतातील बोली भाषेत
बोलिारी असते. छान छान िार गोष्टी बोलनू ती व्यिी सहिि
नवीन कुटुंबािा मोबाइल नंबर घेते. कोिीतरी छान बोलिारं
भेटलं ह्यात नवीन कुटुंबही खश
ु . मग दोन िार णदवसांनी
प्रासंणगक फोन. िार पाि णदवसांनी परत फोन. ख्याली-खश
ु ाली
णविारून ती व्यिी एका 'णबझनेस' आणि अणतररि उत्पन्नाच्या
संधीबद्दल खपू उत्साहाने सांगते. बरं त्या 'णबझनेस' िं नाव, प्रकार
णकंवा कायवप्रिालीबद्दल काहीि कल्पना णदली िात नाही. येण्या
िाण्यािी सोय करून ती व्यिी या नव्या कुटुंबाला वर
उल्लेखलेल्या 'हाय-फाय' मीणटंग िे आमत्रं ि देते. इतक्कया
अभ्यासरू रत्या हे सग ं हाता लेलं असतं की नवीन कुटुंब नाही
म्हित नाही, णकंवा कोिाशी (णिथे काम करतो त्या कायावलयीन
सहकमविाऱयांशी वगैरे) शहाणनशा करत नाही.
तम्ु ही व्यावसाणयक पोषाखामध्ये त्या संमल
े नाला िाता आणि
आधी म्हटल्याप्रमािे, िे नसावं असं ते वाटत असलं आणि
त्याला तम्ु ही भारतात साफ नकार णदलेला असला तरी, इथे
काहीसे संमोणहत होऊन त्यािा भाग बनता. सग ेि नाही, पि
बरे िसे या संमोहनात अडकतात.
'खबू सरू त धोका'! 'धोका' कसा हे आपल्या सवाांना ज्ञात
असेलि. इथे अमेररके त तो िास्त 'खबू सरू त' बनतो तो असा आपल
ु कीने बोलिारी ती व्यिी (आणि णतिे कुटुंब), इथे तुम्ही
नवीन असता तेव्हा (िेव्हा तम्ु हाला त्यािी का कोिास ठाऊक
थोडी गरि असते), खपू छान वागत असते तुमच्याशी. िसे तम्ु ही
त्यांना सामील होता तसे अिनू आपल
ु कीने बोलिारी नवीन
कुटुंबे तम्ु हाला भेटतात आणि अमेररके त तम्ु ही 'गोताव ा'
िमावल्यािं वेग ं ि सख
ु आणि समाधान तम्ु ही िािवायला

लागता. एकमेकांच्या घरी ते काही कायवक्रमासाठी भेटतात तेव्हा
खपू उत्साहात सगळ्या गोष्टी सािऱया करतात, ििू के व्हांिे सगे
सवगं डी. इथे तात्परु त्या कामाला (समारंभावे ी वगैरे) मािसे
णम विे (पैसे देऊन) खपू अवघड आणि खणिवक. अशा वे ी हे
एकमेकांना भारी मदत करतात.
दसु रं म्हििे, यांच्यापैकी काही लोक खरंि खपू प्रभावी
असतात. त्यांिं व्यणिमत्व आणि विृ त्वकौशल्य भरु
पाडण्यािोगं असत.ं काही लोकांिी घरं, गाड्या भारी असतात.
ते असं भासवतात की ते सग ं त्यांनी या 'णबझनेस' च्या
िीवावरि कमवले.
णतसरं म्हििे ते काही पररषदं भरवतात ती भव्य असतात. उगाि
एका मोठ्या कायवक्रमािा आपि भाग असल्यािा भास
आिावतात.
इतक्कया वषाांत त्यांनी लोकांना हेरण्यािी अभ्यासपिू व रिना
के लीय. काय बोलायिं (खरं आणि खोटंही), कोिाकरवे
बोलायिं, काय नाही बोलायिं, काय दाखवायिं आणि
लपवायिं हे सग ं खपू िातयु ावने के लं िातं.
तम्ु ही या 'णबझनेस' मध्ये सामील होता तेव्हा हा णबझनेस नेटाने
करण्यासाठी खपू ि प्रवृत्त असता (वर सांणगतलेल्या 'खबु सरू ती'
मु े ). आठवड्यातनू दोन बैठकीना हिेरी लावता (पैकी एकाला
पैसे देऊन), त्यांनी सांणगतल्याप्रमािे संपकाांिी (व्यिींच्या) सूिी
बनवता. तुमच्याशी णनगणडत बऱयािशा व्यिी तम्ु हाला एक
संभाव्य 'णगऱहाईक' वाटायला लागतात. मग तम्ु ही त्यांना
णबझनेस संदभावत भेटता णकंवा बोलता. एक, दोन, तीन, िार,
एका नंतर एक संपकव , त्या णमटींग्स, तमु च्या प्रायोिकािे फोन...
तमु िा बरािसा वे आणि डोकं या सगळ्यांनी व्यापनू िातं.
काही णमत्र आणि नातलगांना 'ते' काय आहे हे ना सांगता ('आधी
सांगायिं नाही' असं खपू ठासून सांणगतलं असतं तम्ु हाला) अशा
णमटींग्सला नेता णकंवा पाठवता. 'अॅमवे' आहे असं क ल्यानंतर
त्यातल्या काहींना तम्ु ही असं के लेलं आवडत नाही. ती
अपराधािी िािीव बोिरी असते. लवकरि तम्ु हाला या

सगळ्यातला फोलपिा, खोटेपिा, फसवेणगरी, णनलवज्िपिा
णदसायला लागतो. तुमिा प्रायोिक आणि त्याच्या टीमिे
तम्ु हाला परु ता गोवण्यािे िाललेले कारस्थान िािवायला
लागते.
सग ं णित्र स्पष्ट झाल्यावर बरे िसे लोक तल
ु नेने लवकरि बाहेर
पडतात. काही िि पैसे (डॉलसव मध्ये, म्हिनू िरा िास्ति)
घालवनू , वे घालवनू , काही नाती णबघडवनू , एक अनुभव गाठी
बांधनू , काही वे ाने सावरतात आणि 'अमेररके त' असल्यािी
खरी मिा आिमावायला लागतात. त्यािी णकंमत आणि
खरे पिा उमगलेला असतो त्यांना.
हे झालं त्यांिे िे बाहेर पडतात त्यांिे. पि काही लोक कायमिे
(णकंवा बऱयाि कालावधीसाठी) गतंु तात. त्यांिे णमत्र सहसा
'णबझनेस' मधलेि असतात, कारि आधीिे णमत्र आणि
नातेवाईक या 'णबझनेस' मू े दरु ावलेले असतात. 'आपि अॅमवे
करता काम करतो' हे त्यातले बहुतेक िि सहसा लपवतात.
अॅमवे िी उत्पादने घरात णदसनू येऊ देत नाहीत. संकोि, लाि,
असहिपिा यािं णवणित्र णमश्रि असतं असं करण्यामागे. उच्ि
णशक्षिासाठी आलेल्या आणि यात गतंु लेल्या णवद्ाथीना
कॉलेि मधील इतर णवद्ाथ्याांच्या हेटा िीस आणि कॉलेि
प्रशासनाच्या प्रश्ांना सामोरे िावे लागते.
काही िि मात्र णनधावस्त झालेले असतात, णपसाटलेले असतात.
िातील णतकडे लोकांना गोवण्यािा प्रयत्न करत असतात. मेंबर
बनवतील नाहीतर उत्पादने णवकतील, िेहऱयािा मसािमेकअप पि करून देतील. त्यांिं कुटुंबच्या कुटुंब ह्यात झोकलेलं
असतं. प्रिंड पैसा आणि आणलशान राहिीमान णम ावे म्हिनू
अणवरत हे 'उद्ोग' करत सटु लेले असतात.
िास्त वे या प्रकारात गतंु लेल्या बऱयाि लोकांकडे पाणहलं की
असं वाटतं की अडकलेत णबिारे . 'तझु े आहे तिु पाशी' मधले
'आिायव पोफ े गरुु िी' अडकले होते तसे, हे ह्यातनू बाहेर पडता
येत नाही म्हिनू , आपि करतो त्यािे समथवन करत, स्वतुः ला
फसवत अडकलेत.

अॅमवे बरीि वषे (५० हून अणधक) अणस्तत्वात आहे आणि
बहुधा अिनू बरीि वषे राहील. त्यािी रिनाि अशी बनवलीय.
त्यातनू पैसा कमावलेले आणि गमावलेले पढु च्या लोकांकडे
'बॅटन' हस्तांतररत करत राहतील. अमेररकन्स आणि इतर देशांतनू
स्थलांतररत झालेले असे सगळ्याि समदु ायातले काही लोक
यामध्ये गतंु तात, बाहेर पडतात, रखडतात... हे के व्हापासनू
असि िाललंय. काही खटले णह झाले, पि णवशेष इिा झाली
कंपनीला णकंवा लोकांना गतंु वायच्या प्रणक्रयेला नाही.
हे थांबविे अवघड आहे. पि हेि का ? असे बरे ि साप े
असतात, इथे अमेररके त, भारतात आणि इतरत्रही. काय काय
म्हिनू थांबविार? आपल्यालाि 'शहािं ' व्हावं लागेल. प्रत्येक
वे ी सावध असिू असे नाही, पि खपू िास्त गंतु ण्याआधी
बाहेर पडता आलं पाणहिे.
असर होता हैं यूँ उसका कक क़ितरत कह तेरी बदल देता है!
बच के रे हना ए दोस्त, धोका हमेशा खबसरत होता हैं!!

- महावीर पाटील

णभिला वारा
ढगा पहारा
ओलावा मातीतला
तझ्ु या उरातला
णहरव ओली
होईन मी
बहरून नव्याने
पाहीन मी

झेलीत धारा
सावरून फुलोरा
स्पशव दवाि
ं ा
हलक्कया भासांिा
णबलगनु सरींना
राहीन मी
गीत तझु िे
गाईन मी

- रणसका णमटकरी

वाटल.ं या वाक्कयात पवू ी “महापौर पिु .े -हुकूमावरून” असेही
शब्द असायिे. ते कुठे गेले? त्या शब्दांवािनू त्या डब्यािे
सौभाग्यलेििे पसु ले गेले आहे असं वाटलं. च्यायला, पवू ीिं
पिु ं राणहलं नाही. किऱयािा डबा ही महापौरांिी हक्ककािी िागा
होती. महापौर गेले, त्यांिं “हुकुमावरून”ही गेलं.

आि पहाटे तीन वािता उठलो. काल दोन वािता उठलो होतो
त्या तल
ु नेत हे बरंि असं वाटलं. बाकीिे ढाराढूर झोपले होते.
टीव्ही लावावा का असा णविार करत होतो पि त्यांिी झोपमोड
होऊन सगळ्यांनी मला झापलं असत.ं झापण्यािं तेवढं काही
नाही, त्यािी सवय आहे, पि बायकोही उठली असती. ते
महागात पडलं असतं. िवड्यावर िालत आवाि न करता
णकिनमध्ये गेलो. फ्रीि उघडून पाहत उभा राणहलो. एकही
मनािोगता पदाथव णदसेना. तेवढ्यात फ्रीििे दारं उघडे
राणहल्यामु े त्याने ठिािा करायला सरुु वात के ली. िप ाईने तो
बंद करत िडफडति पन्ु हा णदवािखान्यात येऊन उभा राणहलो.
भक
ू तर लागली होती. मग एक आयणडया आली. तसाि
पायिमा ढग शटाववर िप्पल िढवनू ह ूि बाहेर पडलो आणि
फग्यवसु न रस्ता धरला. वैशालीत िाऊन िे णम ेल ते हािायिि
ं
असं ठरवनू णनघालो. िार वािता पोिलो तर काय, रस्त्यावर
कुिीही नाही, आणि वैशाली तर उघडलहं ी नव्हत!ं !!
$&&@@&! गडबडीत फोनही घरी राणहला होता. तसाि
रस्त्यावर उभा राणहलो. च्यायला पण्ु यातले लोक दपु ारी झोपतात,
रात्रीही झोपतात, सका ी णनवातं उठतात, मग पण्ु यातले लोक
फार िागरुक असतात अशी वदतं ा का असा णविार करू
लागलो. शेवटी अशी समितू करून देिाराही एखादा सपु ीक
एकारान्ती पिु रे ीि असिार असा णविार करून मन शातं के लं.
रस्त्याच्या कडेला काही प्लाणस्टकिे कप पडले होते. कधी या
लोकानं ा णसणव्हक सेन्स येिार आहे असं पटु पटु त ते उिलनू
णतथेि असलेल्या किऱयाच्या डब्यात टाकले. डब्यावर “स्वच्छ
पिु ,े संदु र पिु ”े असे णलणहले होते. काही तरी िक
ु तंय असं

णविारात गढून गेल्यामु े पहाटेिी “हरर ओम” िमात णब ातनू
बाहेर येऊन कधी हनमु ान टेकडीकडे िाऊ लागली होती ते
क लंि नाही. बरे िसे तरुि वृद्ध मफलरमधे गडंु ा लेले होते. ते
वृद्ध होते हे त्यांच्या रस्त्याच्या मधोमध बागेत बागडायला
आल्यासारख्या िालण्यावरून लक्षात आलं. मी सारखा
वैशालीच्या बंद दरवािाकडे पाहत होतो. प्रयत्न के ला असता
तर मि
ु ाबाईसारखं “ताटी उघडा हो ज्ञानेश्वरा” टाईप अभगं वगैरे
रिला असता. वैशालीिे मालकही तसे बऱयापैकी णस्थतप्रज्ञ
वगैरे िेहऱयािे आहेत. हातावर उक तं सांबार पडलं तरी
िेहऱयावरिे भाव बदलिार नाहीत. साधनेच्या एवढ्या उच्ि
कोणटला पोििे सहिसाध्य नसते.
“काका, दोन णपशव्या द्ा!”
या उद्गाराने भानावर आलो. पाणहलं तर वैशालीच्या शेिारच्या
बो ातनू एक तरुि रत्न बाहेर आलं होतं. NY असं णलणहलेला
टीशटव, स्वेट पॅटं ् स, अधेन्मीलीत डो े अशा अवस्थेत शंभरािी
नोट माझ्यासमोर धरून,”काका, दोन णपशव्या द्ा. णित े !”
िाललं होतं. मला काही क ेना. मग लक्षात आलं. माझा
पायिमा, शटव आणि एकूि अवतार पाहून बहुधा याला मी दधू
णवकायला उभा आहे असं वाटलं असाव.ं मी त्याला “दधू सपं लं
आहे” असं सांगनू आिखी पढु े पाठवला. आता पोटात मात्र
काव े ओरडायला लागले होते. दोन कारटी आली. खाद्ं ाला
थैल्या अडकवलेल्या. माझ्याकडे णनरखनू पाहत होती. दोघांच्या
िेहऱयावर आधं ळ्याला रस्ता पार करून देिारे भाव.
म्हिाली,”काका, आ ं दीच्या पालखीिी वाट पाहताय का?
त्याला अिनू िार पाि मणहने आहेत.”. माझा िेहरा पाहून दोघे
सटकले. त्याच्ं या सत्कृ त्याच्या वहीत नोंद झाली नाही.

एका मफलरमणं डत हररओमला थांबवनू णविारलं,”अहो के व्हा
उघडेल हो हे हॉटेल?” त्या गृहस्थांनी मला दहा सेकंद नुसतं
रोखनू पाणहलं. मग म्हिाले,” हॉटेल आहे ते. ते काही गप्तु पिे
उघडिार नाहीत. तो दरवािा उघडला की समिायि,ं आत
िायला हरकत नाही.” असं म्हिनू ते फुटले. त्यांिं फुटिं म्हििे
ििू काही शभु शकुनि वाटावा अशा पद्धतीने वैशालीिं दारं
उघडलं. मी यष्टी लागल्यावर ज्या िप ाईने णखडकीतनू रुमाल
टाकून सीट धरतो त्या िप ाईने आत गेलो. एकूि एक टेबल
मोक ं पाहून मला गणहवरून आलं. पवू िव न्मीिी पण्ु याई कामी
आली असंि वाटल.ं पढु े काय झालं काही क लं नाही. त्या
दोनेक णमणनटांच्या आठविी धसू र आहेत. बैलांिा क प खरू
बडवत माती उध त येतो आहे असा आवाि झाला आणि मी
पापिी बंद करून उघडल्यावर यच्ियावत टेबलं भरून
मािसांनी भरून गेलेली णदसली. ऑ!ं ! व्हाट द हेक?? तीन तास
बाहेर पतु ा झाला होता, आता आत आल्यावरही पतु ा?
सतं ापािा कढ ओसरल्यानतं र पन्ु हा टेह िी के ल्यावर एका िार
ििाच्ं या टेबलावर एक खिु ी ररकामी असल्यािं णदसल.ं आता
लािणबि के व्हाि सटु ली होती. टेबलावरच्या णतघा ििांच्या
त्राणसक निरे कडे दल
ु वक्ष करत खिु ी धरली. बसल्या बसल्या
पाण्यािा ग्लास ििू माझ्या ओठावरि धरल्यासारखा समोर
आला. “ह!ं ” वेटरमहाराि कण्हले. यािा अथव काय णग िार ते
लवकर सागं ा. “मेद.ू . मेदवू डा साबं ार!” माझ्या तोंडातनू शब्द
ग ले. “आणि कॉफी” हे माझे शब्द बापडु े होऊन वारा झाले.
मोिनू णतसऱया णमणनटाला साडेतीन इिं व्यासािी खोलगट बशी
दोन मेदवू डे आणि त्यानं ा िेमतेम णभिवेल एवढं साबं ार असं पढु े
आलं. आईस्क्रीमवर िशा िेरीि ठे वाव्यात तसे भोपळ्यािे
तक
ु डे त्या वड्यावर शोभनू णदसत होते. मी,”िटिी?” असं
णविारल्यावर वेटरमहाशय आत गेले आणि िटिीिी वाटी
घेऊन आले. त्यांनी ज्या पद्धतीने ती वाटी माझ्यासमोर सरकवली
ते पाहून मला वाटीबरोबर आलेले दोनतीन अदृश्य शब्दही
णदसले. मग मी सग ं िग गेलं तेल लावत असं म्हिनू , प्रथम

सांबारािा दीघव वास घेतला. मन तत्का उडपीला िाऊन परत
येताना िरासं कारवार बघनू आलं. िमच्यानं एक घास तोंडात
घेतला आणि "आहाहाहा !" असा उद्गार काढला. शेिारच्या
णतघांनी डोसे घेतले होते. माझ्या बािच्ू यानं पेपर डोसा घेतला
होता त्यािा साधारि िार इिं डोसा माझ्या कायवक्षेत्रात येत
होता. मी गमतीनं त्याला म्हिालो,”तमु च्या झाडािी फांदी
माझ्या भागात आलीय, तोडू का?” त्याला धक्कका बसला
असावा. मी ते वाक्कय तोंडात मेदवू ड्यािा िरा मोठाि घास घेऊन
बोललो होतो. त्याला माझ्या मानणसक स्थैयावणवषयी संशय
आला असावा. कारि त्याने िटकन डोशािा िांगला सहा
इिं ािा भाग दमु डून आपल्या अणधकारक्षेत्रात घेतला. तो डोसा
मोडल्यामु े त्याच्या पोटातील सवु िवकांती बटाटाभािी णदसू
लागली होती. णतच्याकडे मी अणनणमष डोळ्यांनी पहात राणहलो.
मग भानावर येऊन मेदवू ड्यावर लक्ष कें णद्रत के लं. आता वड्यांनी
सांबार पार शोषनू घेतले होते. असे सांबाराने संपि
ृ असे ते वडे
माझं आयष्ट्ु य समृद्ध करत होते. समाधी लागण्यािाि अनुभव
होता तो. काऊंटरवरून मालक णनणववकारपिे पाहत होते. त्यांच्या
डोक्कयावर णतरुपतीिा फोटो लावलेला होता. त्याच्यासमोर
उदबत्ती. तािी पिू ा के लेली. तंद्री लागली. ज्याने ज्याने अशा
वातावरिात डोसा, मेदवू डा इडली सांबार इत्याणद दैवी पदाथव
खाल्ले आहेत ते मृत्यनू ंतर स्वगव वगैरे कल्पनांना फाट्यावर
मारतात. स्वगव, या इथेि प्रत्येक उडप्याच्या हाटेलात सापडेल.
फाटकन समोर णबल येऊन पडले. मी णबल घेऊन उठतोय न
उठतोय तेवढ्यात एक माझ्या खिु ीवर बसलाही. समाधी
उतरली. पि दैवी तेि घेऊन बाहेर पडलो. िेट लॅगिा प्रभाव
उतरला होता. ओशो उत्तरे कडे िन्माला आले म्हिनू . दणक्षिेत
िन्मले असते तर त्यानं ी नक्ककी “साबं ारातनू समाधीकडे” णलणहलं
असत.ं

- मदं ार वाडेकर

डॅलस फोटव वथव महाराष्ट्र मडं ाकडून ई-मेल आले णक, २०१८
मािव मध्ये णशवियंतीिे औणित्य साधनू आपि प्रणतणबबं हे
मराठी वाणषवक ई-मॅगणझन प्रकाणशत करतो. तरी कृ पया तुमिे
वेगवेगळ्या णवषयांवरिे साणहत्य आम्हाला पाठवावे. हा ई-मेल
वािनू मला अणतशय आनंद झाला कारि मला बऱयाि
णदवसांपासनू णलहायिी खपू ि इच्छा होती. ते णह माझ्या
आयष्ट्ु यातल्या एका महत्वाच्या व्यिीबद्दल. ती व्यिी म्हििे
माझी आई!
आई हा शब्द बोलताि णकंवा ऐकताि ममता, वात्सल्य,
णिव्हा ा, प्रेम अशा अनेक भावना मनात येतात. माझ्या आई
णवषयी मी णकती णलहू आणि काय णलहू? सगळ्याि गोष्टी कमी
पडिार कारि माझ्यासाठी आई ह्या दोन शब्दाति सग े णवश्व
सामावले आहे.
लहानपिी शा ेत असताना खपू वे ा आई णवषयी णनबंध
णलणहला होता आणि त्यावे े स माझ्या णनबधं ािी सरुु वात णह
“स्वामी णतन्ही िगािा आईणवना णभकारी” ह्या पंिींनी होत असे.
पि तेव्हा ह्या ओ ींिा अथव हा णततकासा क त नव्हता. पि
आि िेव्हा मी पि तीन मल
ु ांिी आई झाले तेव्हा ह्या ओ ीिा
अथव क तोय.
प्रत्येकािीि आई णह त्यांिे सववस्व असते. माझी आई पि माझे
सववस्व, माझी णिवाभावािी मैत्रीि, माझी गरू
ु आहे. आईला मी
कधीही कंटा लेले बणघतलेले मला आठवत नाही. िशी मी
लहान असताना सगळ्या कामांिी ती ओझी वाहत असे तशीि
आि देखील वाहते आहे. मला वाटते कंटा ा हा शब्दि बहुदा
णतच्या णडक्कशनरी मध्ये नाही आहे. कारि आईने फि आम्हा
णतघा भावंडांनाि वाढवले नाही तर णतच्या पाि भावडं ांना पि
सांभा ले. णतच्या भावडं ांिी ती लाडकी ताई आहे. अिनू ही

म्हििे आिही माझ्या आईच्या लग्नाला ३९ वषे झाली पि
माझ्या आईच्या माहेरी आईणशवाय एक पानही हलत नाही.
माझ्या मामा मावशींसाठी आई णह ताईपेक्षा आईि आहे. तर
अशी णह माझी आई कष्टा ू, धाडशी, आत्मणवश्वास,ू किखर,
उत्साही.....
उत्साहावरून मला तो णदवस आठवला ज्या णदवशी माझ्या
आईला हॉणस्पटल मध्ये अॅडणमट के ले होते. ते गिपतीिे णदवस
होते. आमच्या घरी १० णदवसाि
ं ा गिपती असतो. त्यामु े
अथावति आईिे सवव लक्ष घरच्या गिपतीमध्ये लागले होते. आई
दरवषी गिपती मध्ये आमच्या गावातील गिपतींना फ े , नार ,
प्रसाद देते. त्या णदवशी आम्ही गिपतीला िािार होतो. पि
आईला अशिपिा आल्यामु े हॉणस्पटल मध्ये अॅडणमट
करायला लागले. मग आईने माझ्या ताईला व मला गिपतीला
िाऊन यायला सांणगतले. माझा भाऊ आईकडेि बसनू होता.
रात्री आईला घरी सोडले. आम्ही आरती के ली. िेवि के ले
आणि आईने सवाांना बाहेर गिपती पाहायला िाण्यासाठी तयार
होण्यासाठी सांणगतले. आम्ही णतघेही आईकडे अवाक होऊन
पाहत बसलो. कारि आईला आपल्या मल
ु ाि
ं ी इच्छा महत्वािी
होती. त्यामु े आईला णतच्या अशिपिािा पि णवसर पडला.
तर अशी णह आमिी उत्साही आई!
आि आम्ही णतन्ही भावडं े िे काही णशकलो, मोठे झालो हे फि
आणि फि आमच्या आईमु े ि. म्हिनू ि देवाकडे मी कायम
देवाकडे प्राथवना करते णक माझ्या प्रत्येक िन्मात माझी आई
म्हिनू हीि माझी प्रेम आई हवी आहे. मला असे वाटते णक
हीि आई मला कायम िन्मोिन्मी णम ावी अशी सवाांिीि
इच्छा असेल.
हा माझा लेख म्हिनू णलखािािा पणहलाि प्रयत्न आहे. मला
असे मनापासनू वाटते णक हा लेख वािनू प्रत्येकाला आपल्या
आईिी आठवि नक्ककीि होईल कारि प्रत्येकाच्या
आयष्ट्ु यामध्ये आई िे स्थान खपू मोठे आहे आणि तम्ु हाला

तमु च्या आईच्या अश्याि बऱयाि आठविी ताज्या होतील.
माझ्या आईिी खपू इच्छा होती णक मी काहीतरी णलखाि करावे
आणि आि प्रणतणबंब णनणमत्ताने णह संधी णम ाली त्यामु े हा
छोटासा प्रयत्न के ला आहे.

- शीतल (ठोके ) िाण ंद्रे
का द:ु खाला स्वतुःि णनमावि करून
मग शेपटी धरून धावायिे
पायी रुतलेला काटा तसाि ठे वनू
माणहत असनू कण्हायिे
का भोवतीिा अधं ार आधार माननू
उिेडािे ऋि टा ायिे
अहक
ं ार, हट्ट राहील िव
द:ु खास म्हिनू सोसायिे
अणववेकी णनिवयांनी आयष्ट्ु य गेले बरबटून
तरी स्वतुःला बद्ध
ु ीिीवी म्हिावयािे
माणहत असते णक धोका बसलाय टपनू
तरी शांत णनद्रेत लीन व्हायिे

हे णवणित्र वागिे येईना क ून
सख
ु ाला कापनू णशवायिे !

- अमेय कुलकिी

बंदूकस्वातंत्र्याची अमेरिकन
मानसिकता
'बदं क
ू स्वातंत्र' हा शब्द ऐकूनि आपल्यासारख्या 'सामान्य'
भारतीय मािसाला नाही नाही ते भीतीदायक सिु ायला लागते.
आपल्याला त्यािे फायदे काय हे लक्षात येण्यापेक्षा 'वाईट' लोक
कसा त्यािा अणतवाईट उपयोग करतील यािी धडकी आधी
भरते. आपल्या इकडे भारतात एखाद्ा इन्स्पेक्कटरच्या कंबरे ला
बंदक
ू णदसली तर आपि थोडे दिकूनि असतो. स्वतुः हातात
घ्यायिी म्हटले तर कुठे कुठे घाम येईल काय माणहती. एकुिात,
बंदक
ू स्वातंत्र्यापेक्षा बंदक
ू णनबांध हे आपल्या सामाणिक
स्वभावाला िास्त पटिारं. अमेररके िा सामाणिक कौल अगदी
याउलट. असं असण्यािं मख्ु य कारि ते (अमेररकन) आणि
आपि (भारतीय) के व्हा आणि कशा पद्धतीने 'स्वतंत्र' झालो यात
दडलंय. प्रस्ततु लेखािा मद्दु ा भारत-अमेररका तुलनेपेक्षा
अमेररके िी 'बंदक
ू स्वातंत्र्या' बद्दलिी मू मानणसकता, ती तशी
असण्यामागिी कारिे आणि सध्यािी पररणस्थती हा आहे.
तरीही पढु े लेखात कुठे तल
ु ना के लेली आढ ल्यास ती 'णस्लप
ऑफ कीबोडव' मानावी.
टीप: णवषयािी व्याप्ती सीणमत ठे वायिे या उद्देशाने बंदक
ू स्वातंत्र
िांगले की वाईट, दष्ट्ु पररिाम णकंवा सधु ारण्यािी शक्कयता, गरि
णकंवा प्रणक्रया अशा संदभाविे काहीही णवश्लेषि णकंवा मत
मांडण्यािा प्रयत्न या लेखामध्ये िािीवपवू क
व टा ण्यात
आलेला आहे.
१७७६ ला (के व्हाच्या काय ना) अमेररके नं स्वातत्रं णम वलं
(आपल्याकडे आपि आपल्याला स्वतत्रं 'णम ाल'ं असं म्हितो
- फरक!) आणि १७९१ ला, म्हििे िेमतेम १५ वषावत
बदं क
ू स्वातत्रं प्रस्थाणपत करिारी 'सेकंड अमेंडमेंट' अणस्तत्वात
आली. अमेररके नं स्वातत्रं णम वलं ते सशस्त्र क्रातं ीच्या िोरावर.
तेव्हापासनू ि बदं क
ू अमेररकन मािसाच्या हातव िीिी.
बरे ििि त्याला सहिररत्या एक 'टूल' (अविार) असं
सबं ोधतात. तर मद्दु ा असा णक बदं क
ू हाता िी णह त्यांिी
'णवरासत' आहे. 'सेकंड अमेंडमेंट' ने बदं क
ू बा गिे कायद्ािे,

हक्ककािे आणि कतवव्यािे के ले. कतवव्यािे कसे ? तर ते असे णक
या अमेंडमेंट मधला एक महत्वािा मद्दु ा म्हििे 'देशािे रक्षि
करण्यािी सामाणिक िबाबदारी पार पाडण्यासाठी' म्हिनू सद्ध
ु ा
णदलेले हे बंदक
ू स्वातंत्र! स्वरक्षिािाही एक मद्दु ा होताि.
कालापरत्वे बंदक
ू स्वातंत्र हा मद्दु ा व्यणिस्वातंत्र्यािा िास्त
झाला.
व्यणिस्वातत्रं अमेररकन लोकांच्या ऍणटट्यडू मध्ये तर आहेि
पि काहींच्या डायरे क्कट 'डोक्कयात गेलेले' आहे. कधी यटु ् यबू वर
त्या अनषु ंगाने शोधलं तर असे बरे ि णव्हणडओ पाहायला
णम तील णक लोक कधी कधी णकती अडून बसतात.
उदाहरिाथव, िर एखादी व्यिी पाकव मध्ये णफरत असेल आणि
पोणलसांनी आयडी काडव माणगतले तर ती व्यिी सर नाकारू
शकते, नाही बहुदा नाकारतेि. पोणलसांनी 'सब ' कारि द्ावे
लागते आणि तरीही ती व्यिी नाकारू शकते. पोणलसांनी काही
प्रश् णविारले तर ते सर 'मी उत्तर देिं नाकारतो' असं म्हिू
शकतात, बहुदा म्हितात. पोणलसांनी सब कारि देऊन 'णडटेन'
(हात-कड्या घालनू ) करे पयांत ते 'मख्ु त्यार' पिे वागतात.
आपल्याला भारतात पोणलसांनी काही णविारलं तर िस काही
रािाज्ञा झाली असे उत्तरतो आपि, नाही?
बदं क
ू स्वातंत्र्याच्या बाबतीत हे 'डोक्कयात गेलेल्या'
व्यणिस्वातंत्र्यािं प्रकटीकरि स्वाभाणवकि गभं ीर स्वरूपािं
आणि तिावािं होतं. मद्दु ाम काही मोठी बंदक
ू ं घेऊन ते भर
रस्त्यात उभे राहतील. मग काही लोक ९११ डायल करतील, मग
पोलीस येतील िे यांना अपेणक्षति असतं. आणि मग हे
कायद्ांिा आणि व्यणिस्वातंत्र्यािा पाठ पठवनू पोणलसांना
आल्या रस्ताने परत पाठवतील. अशा वे ी काही उमवठ लोक
पोणलसांना 'फ' च्या भाषेतील णशव्या णह घालतील आणि अशा
बऱयाि प्रसंगी पोलीस हतबल होऊन तसेि परत िाताना
णदसतील. बरं, हे सग ं करताना कॅ मेरा डोक्कयाला बांधलेला.
म्हििे लगेिि फुशारक्कया यटु ् यबू वर! कधी कधी तिाव वाढतो,
वे -का -णठकाि वेग ं असतं िेव्हा पोलीस अशा लोकानं ा
अटक करतात आणि कधी गो ीबार ही करतात पि बऱयािदा
आधी साणं गतल्या प्रमािे घडतं.

हे झालं डोक्कयात गेलेल्यांिं.
पि असे अवास्तव प्रकटीकरि न करिारे , सोज्व , समिदार
बंदक
ू स्वातंत्र्यािे समथवक आणि बंदक
ू प्रेमी णह आहेत. माझ्या
बरोबर काम करिारे (आयटी वाले) बहुदा सग ेि बदं क
ू
बा गतात आणि वे ोवे ी नवनवीन बंदक
ू खरे दी ही करतात.
'णतकडच्या' पेक्षा 'इकडिे' बंदक
ू प्रदशवन िांगले असते आणि
णतथे तल
ु ा बंदक
ू खरे दी णह करता येईल अशी माणहती ते मला
सहिि देतात. (िसं काही मी िाईनि आणि एखादा 'घोडा'
खरे दी करे नि.) असो.त्यांिी मते स्पष्ट आहेत :-

- बंदक
ू स्वातंत्र हा आमिा इणतहास आहे आणि वारसा आहे
- बंदक
ू णह आमिी आवड ही आहे
- बंदक
ू बा गावी की नाही हा माझा 'पसवनल मॅटर' आहे. अशा
बाबतीत गव्हनवमटें िी णडक्कटेटरणशप मला मान्य नाही
- माझ्या, माझ्या कुटुंबाच्या आणि माझ्या मालमत्तेच्या
संरक्षिासाठी मला बंदक
ू िव बा गायिे आहे

एक खरंय, गावात दरू दरू राहिाऱया शेतकऱयांना बंदक
ु ांिी गरि
इथे अिनू ही नक्ककी आहे. िगं ली प्रािी आणि लटु ारूंिा प्रणतकार
करण्यासाठी. दरू दरू राहतात कारि शेकडो एकर िमीन असते
प्रत्येकािी आणि ती शेती आणि िनावरे सांभा ण्याच्या
सोयीनसु ार त्यांनी आपल्या शेतात घर बांधलेली असतात.
प्रत्येक राज्यात बंदक
ू स्वातंत्र्यािे णनयम वेगवेग े आहेत, आणि
काही शहरांमध्ये िास्त कडक णनयम आहेत िसे णक न्यू यॉकव ,
सॅन फ्रांणसस्को आणि लॉस अँिणे लस. एक लक्षात ठे वण्यासारखा
णनयम म्हििे तमु च्या मालमत्तेत (काही राज्यात हे तमु च्या
'घरात' असं आहे, काही राज्यातं 'कंु पिाच्या आत' असं, तर कुठे
अिनू काही वेगळ्या पद्धतीने सीमा णनधावररत के ली असेल) िर
कोिी णशरकाव के ला तर तम्ु ही त्याला गो ी घालू शकता. तेव्हा,
अमेररके त कोिाच्या घरी िाताना शभं र वे ा णविार करा बरं!
मग काय म्हिता? िरा (िास्ति) वेग ी आहेत ना ही मडं ी
आपल्या पेक्षा? म्हिनू ि आमच्या सारखे िेव्हा इकडे येतात
तेव्हा थोडे भांबावल्यासारखे होतात. प्रोफे शनल लाईफ मध्ये
अमेररकन फ्रेंड्स िमवतीलही पि अदरवाईि आपल्या देसी गॅगं
मधेि घसु तील आणि रमतील.

- महावीर पाटील
अिनू एक त्रयस्थाकडून ऐकलेला बंदक
ू स्वातंत्र्याच्या
समथवनातील पटकन पटण्यासारखा मद्दु ा:"गन्ु हेगारांकडे बंदक
ू नेहमीि असेल. बंदक
ू णनबांध िर के ला तर
ती सामान्य नागररकांिी अशा लोकांपासनू संरक्षिािी क्षमता
आणि शक्कयता कमी होईल".
सग ं ऐकलं की ताणकव क दृष्ट्या तरी पटण्यािोगं वाटतं, ना? पि
सेकंड अमेंडमेंट मध्ये महत्वािा मानला गेलेला 'देशािे रक्षि
करण्यािी सामाणिक िबाबदारी पार पाडण्यासाठी' हा मद्दु ा ना
त्यांच्या लक्षात आहे, ना तो आता सयणु िक आहे (त्यांिी फौि
बघा ना, वाटते का गरि सामान्य मािसांनी शस्त्र
उिलण्यािी?).

नाटकांिा का संपनू ‘शेवटिी लोकल णम े ल’ हे आश्वासन
देिाऱया नाटकांिा िमाना आला होता. पि माझ्या लहानपिी
आमच्याकडे नाट्यगीतांच्या खपू तबकड्या होत्या. या
तबकड्या आणि रे णडयो यांनी नाट्यगीतांिे सरू मनात अगदी
खोल रुिवले. त्यामु े ‘मृगनयना रणसक मोणहनी’ म्हििे राग
दरबारी कानडा हे समीकरि मनात होतं. मग णवणवधभारतीवर
‘लव इन टोणकयो’मधलं लतािं ‘कोई मतवाला आया मेरे द्वारे ’
णकंवा ‘कािल’मधलं आशािं ‘तोरा मन दपवि कहलाये’ लागलं
की तेि स्वर णदसायला लागायिे. अगदी आिही गल
ु ाम अलींिं
‘हगं ामा है क्कयों वरपा’ ऐकताना तीि याद येते.

मला कधी कधी अशी शक
ं ा येते की गेल्या िन्मी मी “देवा, मला
तानसेन कर” असा वर माणगतला होता आणि देवाने नीट न
ऐकता मला ‘कानसेन’ के लं! गेल्या साठ वषाांत मी णकमान सहा
वे ा तरी संगीत णशकायला सरुु वात के ली असेल. पि काहीतरी
आकणस्मक कारिांमू े कधी २-३ वषाांत, तर कधी २-३
मणहन्यांत माझी संगीतसाधना आटोपली. िग एका महान
गाणयके ला मक
ु लं आणि माझ्यातल्या ‘कानसेना’िा िन्म झाला.
ईश्वरािी लीला अशी अगाध असते!
माझी गायकी बाथरूमपरु ती मयावणदत राणहली तरी शास्त्रीय
संगीतातील रागदारीिी थोडीफार ओ ख झाली होती. अगदी
अनवट नाही तरी ढोब मानाने राग ओ खू यायला लागले.
बऱयाि वषाांपवू ी कमरे िा काटा णढला झाला असल्यामु े तासन्
तास मैफल ऐकिं शक्कय नव्हतं. त्यामु े येतािाता नाट्यगीत,
णसनेसंगीत ऐकिं आणि गिु गिु िं एवढ्यापरु तीि माझी
संगीतसाधना मयावणदत राणहली. पि त्यातली सरु ावट कोित्या
रागातली आहे यािा अदं ाि बांधिं हा माझा एक छंदि झाला.
रागािे आरोह-अवरोह, वादी-संवादी, पकड यांच्या किाट्यात
न सापडता राग ओ खायला मला नाट्यसगं ीतािा खपू उपयोग
झाला. आपली नाट्यसगं ीतािी परंपरा ही मैफलीच्या सगं ीतातनू
आली आहे. वन्स मोअर घेत पहाटेपयांत िालिाऱया सगं ीत

तसि
ं ‘तेिोणनधी लोहगोल’ हे नाट्यगीत ललत रागातलं आहे
असं उगािि लक्षात राणहलं होतं. त्यामु े ‘कल्पना’मधलं
मन्नाडे-रफीिं ‘तू है मेरा प्रेमदेवता’ णकंवा ‘लीडर’मधलं लतारफीिं ‘एक शहेनशाहने बनवाके हसं ी तािमहल’ ही गािी
ललत रागातली आहेत हे सांगाविं लागत नसे!
आपली िनु ी णित्रपटगीतं खपू शी रागदारीवर आधाररत
असल्यामु े माझ्या मनात काही रागांिी अशा णफल्मी गाण्यांशी
िोडी िमलेली आहे. बागेश्री म्हटलं की ‘िाग ददव इश्क िाग’ हे
‘अनारकली’मधलं हेमतं कुमार-लतािं ददवभरं गीत आठवतं
आणि अणहरभैरव म्हटलं की ‘पछ
ू ो न कै से मैंने रै न बीताई’ हे
महमद रफीिं आतव गीत आठवतं.
यमन आणि भैरवी हे तर संगीतकारांिे एवढे लाडके राग आहेत
की या रागातलं एक गीत कानावर आलं तर त्यातनू असंख्य गीतं
उलगडायला लागतात. यमन रागातलं ‘िब दीप िले आना’
ऐकताना ‘आसूभरी है ये िीवनकी राहें’, ‘सारंगा तेरी यादमें’,
‘छुपा लो यँू णदलमें प्यार मेरा’, ‘इस मोडसे िाते है’ अशी अनेक
गािी गिु गिु ावीशी वाटतात. मध्येि ‘देवाघरिे ज्ञात कुिाला’
म्हित ताना घ्याव्याशा वाटतात, नाही तर भिनी ठे क्कयावर
‘नामािा गिर’ करत भीमातीर गिनवू टाकावासा वाटतो.

सवव कोमल स्वर वापरिारी भैरवी तर अतं बावह्य तृप्त करते. ‘प्रभू
अणि गमला, मनी तोषला’ आणि ‘नृपकन्या तव िाया’ अशा
नाट्यगीतांनी भैरवीिी ओ ख करून णदली आणि मग ‘िब
णदल ही टूट गया’, ‘लागा िनु रीमें दाग’, ‘िली गोरी पीके
मीलनको िली’, ‘मोरी छमछम बािे पायणलया’, ‘णदलका
णखलौना हाये टूट गया’ पासनू ‘हमें तुमसे प्यार णकतना’ पयांत हा
णसलणसला िालिू राणहला. एकाि रागावर आधाररत असलेली
ही गािी आिही अशीि हातात हात घालनू येतात आणि
माझ्याभोवती फे र धरतात.
खरोखर, आपल्या शास्त्रीय संगीतात णवणशष्ट स्वरांिी गफ
ंु ि
करून त्यांना ‘राग’ नावािं के वढं देखिं रूप णदलं आहे! एखादं
णित्र काढताना वेड्यावाकड्या रे घोट्या न ओढता एक समतोल,
रंगांिा मे साधिारं णित्र रे खाटलं तर ती एक कलाकृ ती ठरते.
तसंि आपल्या सप्तस्वरांना रागदारीच्या णनयमात बसवनू एक
वेग ाि गोडवा णनमावि होतो! आतव, गढू , प्रेम , स्वच्छंद असे
वेगवेग े भाव त्यातनू व्यि होऊ शकतात! रागांिं बंधन म्हििे
िािक बेड्या न मानता ते स्वरांना साि देिारं कोंदि मानलं तर
ते णकती बहारदार संगीत णनमावि करू शकतात, नाही का?

- मंणिरी िोशी

मनापासनू णगरवला णकत्ता
िािवलं कतवव्यि एकमेव मालमत्ता
कोरली अक्षरं न अक्षरं ... व िदार
काना मात्रा वेलांटी आणि रफार
वाटेत भेटले स्वल्पणवराम ... घटके िे
तर पिू णव वराम ... नव्याने णस्वकारिाऱया अटके िे
अवतरि णिन्हातले बोल ... नेहमीि गिु गिू तात कानात
प्रश्णिन्ह बघा ... कसं हसतंय गालातल्या गालात
आठविीनं मारली ... प्रत्येक अक्षरांवर रे घ
तरीही दरू
ु न का बरं भासावी ... पसु टशी भेग
तसं िरा कठीिि बवु ा ... हे व्याकरि
अहो .. णदवसागणिक बदलावं उदाहरि ?
पि प्रयत्न तर नक्ककीि ... प्रामाणिक होता
कारि ... िगण्यािा ह्या आधी थोडीि सराव होता

- रणसका णमटकरी

माझ्या िन्मा आधी णदला ज्योणतशांनी त्यांिा णनकाल
म्हिाले 'बा ासाहेब, तुमच्या घरी येिार ह्यावे ेस मात्र कृ ष्ट्ि गोपा '
िार मल
ु ी नंतर मी ही पािवी
सवव म्हिाले कुलकिीकं डे झाली परत हो मल
ु गी णकतवी
अिनू आठवते मला तू सांणगतलेले
तल
ु ा माझ्या िन्मा नंतर भाऊने णलणहलेले ते पत्र (bhau is my nana)
णलणहले होते त्यानी की तुझ्या घरी नशीबाने आल्या आहेत मल
ु ी
रोपािे होते मोठे झाड फि िागं ल्या खतानी
वश
ं वाढत असतो फि िागं ल्या सस्ं कारानं ी
तझु ा िन्म आहे झालेला उज्वल घराण्यात
कसा होईल मग फरक तझ्ु या णविारात
कौतक
ु माझे झाले नाही कधी कमी
िगा णवरुद्ध आई वडलांनी वाढवले मल
ू ींना मल
ु ापाई
मल
ु े आणि मल
ु ी काही नाही फरक
िांगल्या संस्करांनी होते नाव मात्र ठ क
कतवत्ु ववान आई वडलांच्या आम्ही पाि मल
ु ी
िावयानं ी मल
ु ासारखे वागनू णदली साथ भारी
मोठे पिा हा मागण्यात नाही देण्यात असतो
आमच्या साठी तम्ु ही काय के ले हा प्रश् कधी तम्ु हाला नसतो
णनरपेक्ष मनाने तम्ु ही वागता
स्वतुःिे न सांगता आमच्या तब्येतीिी िौकशी करता
स्वावलबं ी पिा आहे तमु िा भारी
तमु च्या इतके मल
ु ींिे कौतक
ु नाही करे कुिी
शब्दि कमी पडतात तमु च्या बद्दल णलहायला
मान वर करून सागं ते माझा िन्म कुलकिी आणि परन्दकारच्या घराण्यातला
कधी कधी मन हे मागे व ून बघते
ह ूि मायेच्या त्या हाताला शोधते
तझु ा स्पशव हा मन कधीि णवसरत नाही
देवा आधी तमु िे नाव स्मरायला मी लाित नाही.
अ पासनू आई आणि प पासनू पप्पा
माझी येवढीि बाराखडी
धावत्या िीवनात णकतीही रमले िरी मी माझ्या संसारात
तरी मी राहील नेहमी पप्पा आणि आई वेडी.

-सौ. रश्मी कुलकिी

Loyalty
I am outgoing for a reason

यादें

for I don't do myself treason

आि णफर याद आई उनकी
साँसे िडु ी थी साँसों से णिनकी
कै से आि आँखें भर आई, लाख कोणशशो से थी यादें भल
ु ाई
अब भीड़ में भी पाऊ तन्हाई , णिन्दगी हमें ये णकस मोड़ पर ले आई

this is the reason
not to fall for any treason

For we are doing this for a reason
for a great and wonderful reason

णकतनी णशद्दत से ख्वाब थे णपरोए
सब आसं ओ
ु में धल
ु गए
आि णफर याद आये वो वादे, णदल में बसी तम्ु हारी यादें
िो अरमान थे संिोए , एक दिू े के णलए नैन िो थे णभगोए
वो अनकही बातों को समझना
वो मल
ु ाकातों के णलए तरसना
पर अब बदल गए वो मौसम, दरू हो गए तमु और हम
काश की णकस्मत में होता दम , काश के हमें न णमलते ये गम
आि भी समझ नहीं आती वो विह
की कौन गलत था णकस िगह
क्कया वो वादे थे शीशे के , िो ठे स लगते ही टूट गए
कै से बढ़ गए फासले, और हम ददव में डूब गए
आि भी उन यादों से बाहर आने का रास्ता खोिता हूं
णिन्दगी ने ऐसा क्कयों णकया यही सोिता हूं

-अमेय कुलकिी

for we defeat the treason
and trace our reason

To do what must be done
and having a lot of fun
like singing fun fun fun
for the treason is none none none!!

By Aditya

Godse

6th Grade
Prosper, Texas

पेनलेस के लीस णडणलव्हरी, नसव होत्या िार
फोटोशटू काय, वेस्ट बेल्ट काय, नखराि फार
दोन मणहने होतात ना होतात, िाललीस तू ड्यटु ीवर
मल
ू मक्कु कामी डे-के अर आणि तहान-भक
ू बाटलीवर
कधी बाप बदलतो डायपर, घालतो आघं ो , म्हितो अगं ाई
पैसे देऊन मल
ू वाढविार, कसली गं तू आई?
तमु च्या वे े शी तल
ु ना करता खरंय तमु िं आई
कालानरू
ु प थोडं फार बदललीय ही आई
डे-के अरिा तो पणहला णदवस, रडले मल
ू रडले मी ही
माया पाझरली णदवस भर, घास उतरला नाही
बा ािे कधी कधी के ल्यावर, बाप ही झाला थोडा आई
बा आई आधी बाबा म्हिालं, वाईट का त्यात काही ?
मायेने खाऊ घातले, न्हाऊ घातले, हौसेत कमी नाही
तो आिारी असता िीव तटु तो, फि त्याला पाहते, दसु रे काही नाही
मोठा होईल, पाणहल, िीव लावते, णकती धडपडते णह बाई
इतर म्हितील न म्हितील गय नाही, पावेन मी िेव्हा म्हिेल तो आई

कुं जवनी हरीसगुं े
रमलेली धदुं राधा
त्या सावळ्याच्या नजरे नी
भारलेली मग्ध राधा
कान्हाच्या त्या ननळाईत
डुंबलेली तृप्त राधा
मधसदू नाच्या चाहुलीने
बावरलेली सलज्ज राधा
मोहनाच्या मोनहनीला
समनपित प्रीत राधा
साधीभोळी कृ ष्णसखी
गोकळीची गौळण राधा
मकुं दाच्या ननजरुंगात
रुंगलेली एकरूप राधा
कान्ह्याच्या हृदयातील
शब्दातीत प्रीत राधा
प्रीतीच्याही पार
मोकळी अनलप्त राधा
हृदय एक ध्यास एक
सावळ्याची 'सावळी' राधा ||

-महावीर पाटील
-देवयानी गोडसे

अमयािद नमत्रा तझी थोरवी अन, मला ज्ञात मी एक धनलःकण |

प्रथम, कसमाग्रजाुंचे काव्य सादर करतो आनण त्यानुंतर माझ्या
शब्दात काव्याचे रसग्रहण देतो. मी के लेल्या रसग्रहणावर
आपल्या साधकबाधक प्रनतनिया जाणनू घेण्यास मी उत्सक
आहे.
पथ्ृ वीचे प्रेमगीत, कवव वव.वा. विरवाडकर (कुसमु ाग्रज)
यगामागनी चालली रे यगे ही, करावी नकती भास्करा वचुं ना |
नकती काळ कक्षेत धावू तझ्या मी, नकतीदा करु प्रीतीची याचना ||
नव्हाळीतले ना उमाळे उसासे, न ती आग अगुं ात आता उरे |
नवझोनी आता यौवनाच्या मशाली, ऊरी राहीले काजळी कोपरे ||
परी अतुं री प्रीतीची ज्योत जागे, अनवश्ाुंत राहील अन जागती |
न जाणे न येणे कठे चालले मी, कळे तू पढे आनण मी मागती ||
नदमाखात तारे नटोनी थटोनी, नशरी टानकती नदव्य उल्का फले |
परुंत तझ्या मतू ीवाचनू देवा, मला वाटते नवश्व अधुं ारले ||
तवा साुंडलेले कठे अतुं राळात, वेचनू नया नदव्य तेजःकण |
मला मोहवाया बघे हा सधाुंश,ू तपाचार स्वीकारुनी दारुण ||
ननराशेत सन्यस्थ होऊन बैस,े ऋषींच्या कळी उत्तरे ला ध्रव |
नपसाटापरी के स नपजुं ारुनी हा, करी धमू के तू कधी आजिव ||
नपसारा प्रभेचा उभारून दारी, पहाटे उभा शि हा प्रेमळ |
करी प्रीतीची याचना लाजनी, लाल होऊननया लाजरा मगुं ळ ||
परी नदव्य ते तेज पाहून पजू नू , घेऊ गळ्याशी कसे काजवे |
नको क्षद्रू शृगुं ार तो दबिळाुंचा, तझी दरू ता त्याहुनी साहवे ||
तळी जागणारा ननखारा उफाळून, येतो कधी आठवाने वर |
शहारून येते कधी अगुं तझ्या, स्मृतीने उले अन सले अतुं र ||
गमे की तझ्या रुद्र रूपात जावे, नमळोनी गळा घालूननया गळा |
तझ्या लाल ओठातली आग प्यावी, नमठीने तझ्या तीव्र व्हाव्या कळा ||

अलुंकारण्याला परी पाय तूझे, धळीचेच आहे मला भषू ण ||

रसग्रहण
हायस्कूलमधे पाठ्यपस्तकात नेमलेली ही कनवता नटळक
मास्तराुंनी तन्मयतेने नशकनवली होती. समारे साठ वषािनुंतर
इटुं रनेट माध्यमात तीच कनवता वाचताना पनःप्रत्ययाचा आनुंद
झाला व त्यातील सौंदयिस्थळे ननराळ्या पण अनभवसुंपन्न
दृष्टीने मी पाहू लागलो. उच्च प्रकारची ननरीक्षण क्षमता आनण
अनभतू ी, यातनू उत्कृ ष्ट सानहत्य नननमिती होते हे तत्व या, वैनश्वक
नवषयाच्या काव्यातनू प्रतीत झालेले नदसनू येते. सनातन
खगोलीय सत्य, अथिपणू ि काव्याच्या माध्यमातनू व्यक्त करणे
कसमाग्रजाुंसारखा नवनवोन्मेषशानलनी प्रनतभा असलेला
कवीच करू जाणे. वृत्तबद्ध काव्य नननमिती करताना गण-मात्रायमक याचे पथ्य पाळलेले आहे. या कनवतेतील काुंही
सौंदयिस्थळे पाहू:
o समारे दोन अब्ज वषाांपवू ी नननमिती झाली त्यावेळी
पृथ्वीचे तापमान तप्त होते ते आता कमी झालेले आहे
हे तत्व “नव्हाळीतले ना उमाळे उसासे, न ती आग
अगं ात आता उरे .” या शब्दात व्यक्त झालेले आहे.
o पृथ्वीच्या अतुं भािगात / भगू भाित अजनू ही तीव्र उष्णता
आहे यासाठी हे शब्द पहा: , “परी अतं री प्रीतीची ज्योत
जागे, अविश्ांत राहील अन जागती . . .” .
o फले अल्पजीवी असतात त्याप्रमाणे आकाशातनू
पडणाऱ्या उल्का सद्धा अल्पजीवी असतात या साठी
“विमाखात तारे नटोनी थटोनी, विरी टाविती विव्य
उल्िाफुले . . .” “उल्काफले” हा रूपक अलुंकार
व्यक्त करून कल्पकता दाखनवली आहे.
o उत्तरे कडील आकाशात सप्तषीच्या सात तारकाुंच्या
सानन्नध्यात, अढळ असणारा ध्रव तारा (जो कधीच

o

o

o

o

o

मावळत नाही). कसमाग्रज म्हणतात, ´वनरािेत
सन्यस्थ होिनू बैस,े ऋषींच्या िुळी उत्तरे ला ध्रिु . . “
सयू ािचाच प्रकाश पृथ्वीकडे परावनतित करून चुंद्र
पृथ्वीभोवती अनवरत नफरत असतो, हे कसमाग्रजाच्ुं या
काव्यात्मक भाषेत पहा : “तिु ा सांडलेले िुठे
अतं राळात, िेचवू नया विव्य तेजःिण l मला मोहिाया
बघे हा सधु ाि
ं ,ू तपाचार स्िीिारुनी िारुण “
धमू के तू अननयनमतपणे पृथ्वीकडे कधी कधी येतो ना,
यासाठी: “वपसाटापरी िे स वपजं ारुनी हा, िरी धमू िे तू
िधी आजजि”
शि व मगुं ळ ग्रहाचुं े वणिन पहा : “वपसारा प्रभेचा
उभारून िारी, पहाटे उभा िक्र
ु हा प्रेमळ l िरी प्रीतीची
याचना लाजनु ी, लाल होिवू नया लाजरा मगं ळ ll
पृथ्वीवर कधी ज्वालामखीचा उद्रेक होतो तर कधी
भक
पहा: “तळी
ू ुं प होतात. पढील काव्यपक्त
ुं ी
जागणारा वनखारा उफाळून, येतो िधी आठिाने िर l
िहारून येते िधी अगं तुझ्या स्मृतीने उले अन सले
अतं र ll “
या वैनश्वक स्वरूपाच्या काव्यात, चुंद्र, शि व मगुं ळ हे
ग्रह, ध्रव तारा, कधी कधी येणारा धमू के तू इत्यादी
मनधरणी करणारे नप्रयकर असूनही पृथ्वी म्हणते: “परी
विव्य ते तेज पाहून पजू नू , घेऊ गळ्यािी िसे िाजिे”
ll . . . गमे िी तझ्ु या रुद्र रूपात जािे, वमळोनी गळा
घालवू नया गळा l तझ्ु या लाल ओठातली आग प्यािी,
वमठीने तझ्ु या तीव्र व्हाव्या िळा”

o अनाठायी ननरथिक आपलकी दाखनवणाऱ्या “रोडसाईड
रोनमओनुं ा”, “निो क्षद्रू िृगं ार तो िबु जळांचा, तझु ी िरू ता
त्याहुनी साहिे” यातनू अपरोक्षपणाने यथाथि चपराक
नदलेली नदसते.
o प्रेयसी नप्रयकराला “स्नेही, फ्रेंड” या अथािने, “नमत्र”
असे सबुं ोधणार नाही; ती नप्रयकराला सख्या, नजवलगा
असे म्हणेल अथवा नप्रयकराचे नाुंव “सरे श”
असल्यास ती त्याला सरे श अशी त्याच्या नाुंवाने साद
घालेल. “अमयाजि वमत्रा तझु ी थोरिी अन, मला ज्ञात
मी एि धवु लःिण . . .” या काव्यपुंक्तीत “नमत्रा” हा
शब्द, स्नेही, फ्रेंड या अथािने आलेला नसनू , सयू ािच्या
बारा (नमत्र, रनव, सयू ि, भान,ू . . इत्यादी) नावातुं ील एक
नाुंव आहे. “धवु लःिण” हा सामानसक शब्द योजनू
गण-मात्रा याचे गनणत जळवनू आणले आहे.
“कलेसाठी कला की जीवनासाठी कला”, “सानहत्य सहेतक
असावे की ननहेतक” असे हल्ली अनेक नवद्वानाुंत वाद आहेत.
ते माझ्यासारख्या अनवद्वानाचे क्षेत्र नाही; यासाठी त्या वादात न
पडता, या कनवतेबाबत मी एवढेच म्हणेन की काव्य आनण
नवज्ञान या नभन्न नवषयाुंचा सरे ख सुंगम या कनवतेत झालेला
नदसनू येतो. दधात साखर नमसळली तर, दधू व साखर हे नभन्न
पदाथि असनू ही ते वेगळे नदसत नाहीत परुंत चवीत मात्र माधयि
येते. या कनवतेत असा नवज्ञानाचा आनण काव्याचा
“दग्धशकि रा” योग जळून आलेला नदसतो.

- कुमार िोशी

"कणवता करायिीय"... कर ना रे मग.
णवषय सापडत नाहीय, बरं...
घराबाहेर िा बघ,ू .... णदसतोय काही णवषय ?
"णनसगव, पान फुलावर नाही णलहायियं ".
दसु रं काहीि णदसलं नाही?.. असो !
बरं मग टीव्ही लाव. ते बघ कसे फसवतायेत.
णतकडे ते कसे झरु तायेत, आणि णतकडे... अत्यािारी.
यातलं काही.... िमेल?
"कणवता मनोरंिक, आकषवक होिार नाही".
नक्ककी कणवताि करायिीय ना ? होय?... बरं !!
मग एक काम कर, तुझी ती मैत्रीि आठव. त्या वे च्या गोष्टी....
आता काय करत असेल बरं ती ?.... काही सिु तंय ?
"तो णवषय नको... भावणनक व्हायला होतंय".
अरे मग तेि तर... तेि तर... "नकोssss" ? हं !!

आता असं कर.. डो े णमट... काही णदसतंय ?
"का ोख"
का ोख णदसतोय ना... त्या का ोखाच्या कुशीत िावनू बस.
णवसाव थोडासा.. मग बघ.. कोि णदसतंय.
कोि ? "ती".
कशी णदसतेय…"त्या फुलासारखी".
कशी वाटते आहे ? "झरु तीय".
आणि कोि णदसतोय.. ?
"का .. फसवतोय... अत्यािारी".
.............
..........
......
"का लािार, णनरंतर पढु े िातो,
मी कवी णबलंदर, मी वावरतो !!"
बरं बरं बरं.. कर कर.. कणवता कर.. दसु री कर.. पणहली झाली!!

-महावीर पाटील

माहेरिा प्रवास

मैं शायर बदनाम
आणखर कट ही गए िदु ाई के वो णदन
आणखर िी ही णलए तेरे णबन
इसी पल की उम्मीद में णिए िा रहे थे
इन्तेहाँके लम्हे यँू णगन-णगन
इस णदल को यँू धड़कना आप ने णसखाया
णकसी के दीदार को तरसना आपने णसखाया
पलकों की देहलीिपर कुछ अश्क तो बाणक थे
उन्हें यँू झलकना आपने णसखाया
ऐसा सनु ा तो था की णिन्दगी में गम भी आते हैं
बाररश के साथ साथ पतझड़ के मौसम भी आते हैं
इस णिन्दगी के फलकपे तेरी याद के बादल
ना कभी बरसते हैं, और नाही कभी गिु रते हैं
ऐसी हसरत से तम्ु हे याद करने लगे
णदल ही णदल में गफ्ु तगू करने लगे
पर तब िवाब देना बड़ा मणु श्कल हो गया
िब खामोश रह कर भी तमु सवाल करने लगे
सोिा तमु से रूबरू होने का एक मौका खरीद लँू
मेहताब में उिला एक आणशयाना खरीद लँू
अगर णबक िायें मेरी सारी खणु शयाँ कही तो
तम्ु हारी णिन्दगी से सारे रंिो- गम खरीद लँू
खदु से भी ज्यादा महफूि रखंू ऐसी दे गए णनशानी
सारी णिन्दगी दोहरा सकँू ऐसी दे गए कहानी
आि कलम उठाई है तो लफ्ि नहीं णमल रहे
बस आपके इश्क की खाणतर ऐसी हो गयी नादानी

-अमेय कुलकिी

माझे मन हे आि माझ्या माहेरी
दाही णदशा आि बोलतात खपू काही
अगं िात आमच्या तो छानसा झोका
उंि उंि उभे अशोकािे झाड ििू देई नभाला ठोका
गल
ु ाब , मोगरा, िास्वदं ी आणि खपू काही
लहानपिी मी झाडाश
ं ी नेहमी सदा बोलत राही
बाहेरच्या दरवािावर कमानीत पसरलेली ती बोगन वेल
येिाऱया िािाऱयांना उन्हापावसात आडोशा देण्यािी नेहमी
तीिवर वे
िीव गतंु ला असा धंदु होतात शब्द सारे
उत्कटल्या मनी भावना येते आठविीत सारे
आई वडलांच्या कष्टािे हे फ
खपू संदु र हे माझ्या माहेरिे घर
सड़ा रागं ो ी आणि रातरािीच्या फूलाि
ं ा तो सगु धं
आठविीत आि मन मात्र आहे दगं
मन आि धावत गेलय त्या घरात
पायरीपाशी उभी आई पो ीिा तक
ु ड़ा घेऊन हातात
बाबांिा तर आनंद वेग ा
दोन अश्रू घेऊन उभा लेणकच्या भेटीला
मक
ु े शब्द सारे णवरघ ल्या त्या भावना
णकती णदवस झाले भेटून म्हिे मन सांगना
मीठी मारून सारे णवसरूनी गेले
म्हिे डो े मन तर नेहमीि तिु िव ठे वले
दरवाज्यातनू आत िेंव्हा मी आले
समोरी बघनू बहीिींना माझे डो े पािावले
णबलगनू त्यांना परत लहान असायिा होतो भास
मनातनू के ला मी आि माझ्या माहेरिा प्रवास

-सौ. रश्मी कुलकिी

मायबोली व्हॅली रान्ि मराठी शा ा
मराठी भाषेशी आपल्या आनण आजबाजच्या मलाच
ुं ुं नातुं कायम ठे वण्याच्या प्रयत्नातनू सरु झालेल्या या छोट्याश्या घरगती
शाळे चुं रूपातुं र आज एका वटवृक्षात झालुं आहे. सरुवातीला ५-६ मलापुं ासनू सरु झालेल्या या शाळे त आज तब्बल ५९ मलुं मराठी
नशकताहेत .
वैष्णवी आपटे आनण स्वाती बोगम याुंच्या घरात नह शाळा सरु झाली ,आता शाळे चा नवस्तार वाढल्यामळे IXL Academy
च्या जागेत नह शाळा भरते . शामली असनारे , अमृता इनामदार, रुचा राजेंद्र, साररका साठये, स्वाती बोगम, वैष्णवी आपटे या ५ नशनक्षका
आपल्या व्यस्त नदनिमातन वेळात वेळ काढन अत्युंत आपलकीने आनण खेळी-मेळीच्या वातावरणात मलानुं ा मराठी नशकवतात. या
कायािमध्ये सवणाि देशमख, जीवन बेटीगेरी, योगेश पाठक, शशाुंक जाना, पजू ा आठले असे स्वयुंसेवक मराठी शाळे च्या कायािमध्ये साथ
देत असतात.
अभ्यासाव्यनतररक्त गणेशोत्सवात मलाुंकडून श्लोक म्हणवन घेण,ुं मातीची गणपतीची मतू ी बनवण,ुं नदवाळीला आकाशकुंदील,
नदवे बनवण,ुं सुंिाुंत आनण नशवजयुंतीला साुंस्कृ नतक कायििमात भाग घेणुं इत्यादी अनेक उपिम या शाळे तफे राबवले जातात. या वषी
सुंिाुंतीच्या कायििमात व्हॅली रान्च मराठी शाळे ने सादर के लेल्या "सण मराठी, मन मराठी" या नानटके ने तर सगळ्याुंचीच मने नजक
ुं ली
आनण मलाुंनाही नाटकाची तयारी करता-करता सगळ्या सण वाराुंची मानहती नमळाली.

वषाितनू एकदा इथे येणाऱ्या सवाांची एक कौटुंनबक सहलही काढण्यात येते. मलाक
ुं डन आजी-आजोबानुं ा मराठीत पत्र नलहुन
घेउन ती पत्रे त्याच्ुं या आजी-आजोबापुं यांत पोहोचवन हे नातुं जपण्याचा एक छानसा प्रयत्न पण या शाळे तफे के ला जातो. शाळेआधी अधाि
तास मलाुंना मनाचे श्लोक, मराठी प्राथिना नशकवन त्याुंच्यावर चाुंगले सुंस्कार करण्याचे महत्वाचे काम पण येथील नशनक्षका करत आहेत.

वषािच्या शेवटी बृहन्महाराष्र मडुं ळ व भारती नवद्यापीठातफे परीक्षा घेण्यात येते व मलानुं ा प्रशस्तीपत्रे ही नदली जातात.

-पल्लवी मोहरीर

