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सािह पनम

संपादकीय

मनोगत

मंिजरी जोशी.

ु
सशील
दवेकर
अक्ष, डॅलस फोटर् वथ र् महारा मंडळ

आपलं डॅलस-फोटर् वथ र् महारा मंडळ ापन होऊन आता पीस वष झाली. मंडळाचं वािष र्क िनयतकािलक आपण न ेहमीच पिस करत आलो. पण
ु तंतज्ञान वापन ाला इ-पितिबंब हे
२०११ साली आपण रौमहोव साजरा के ला तेा िनयतकािलकाचं ‘पितिबंब’ असं नामकरण झालं . कालानसार
ु
प िमळालं . पण या पिरसराता ‘मऱ्हाटी मानसा’चे कलागण आिण यश, ाचे सांृितक आिण सामािजक उपकम, ाची माय मराठीशी नातं
िटकवण्याची धडपड याचं पितिबंब णजे आपलं हे वािष र्क िनयतकािलक!
मात गेली दोन वष ‘पितिबंब’ पिस झालं नाही, कारण बीएमेम अिधवेशनाची मोठी जबाबदारी आपा मंडळाने खांावर घेतली होती आिण
अिधवेशनाची खास रिणका आपण पिस के ली. ानंतर सन २०२०-२१ हे वष र् तर कोरोनाा छायेतच गेलं. पण तरीही ‘पितिबंब’ पिस करायचा
आमचा िनय होता आिण आज तो पूण र् होत आहे.
या काळात कोरोनाशी लढा देताना साऱ्या जगाता आघाडीा आरोग्यरक्षकांनी जे काम के लं आहे आिण अजूनही करत आहेत ाला खरोखर तोड
र् अप र्ण!!!
नाही. मानवी पाता अशा देवतांना हा ‘पितिबंब’चा अंक कृ तज्ञतापूवक

नमार मंडळी,
मंडळाचे नवीन वषर् सु झाले ते कोिवडा िवळात! फे बवु ारी २०२०पासून सु झालेला हा आजार जगभर पसरला आिण मंडळालाही या नवीन
संकटाला सामोरे जावे लागले, नामहोवापासून सवर् कायर्कम िगत करावे लागले. ‘आता काय करावे’ असा िवचार करत असताना नवीन आिण
ु
ु
र्ु ल कायर्कम सादर करावे असे ठरले. लगेच तंतज्ञान सिमतीने कामाला सवात
आधिनक
पतीने अ
के ली आिण पिहला विहला पशांत दामले यांा
गांचा कायर्कम भारतातून सादर करण्यात आला. रिसकांकडून ाला चांगला पितसाद िमळाला.
ु े आाला प आला आिण कोरोनामळ
ु े मंडळाा इितहासात नवीन पाऊलवाट सापडली. न ेहेमीपमाणे एकत येऊन भाट कायर्कम सादर
यामळ
करण्यातली मजा औरच असते, पण ा वष नािवपूण र् कायर्कम करायचे एक वेगळे च आान होते. ते आमा नवीन सिमतीन े एक संधी णून
ीकारले आिण न ेहेमीपेक्षा ट कायर्कम, तेही सवर् रांा पेक्षकवगार्किरता सादर के ले. या चमून े एक नवीन ऊजार् िनमार्ण कन नवीन िवचारधारा
लागू के ली ाबल मी ांचा हािदक आभारी आहे.
या वष झालेा कायर्कमांबल संिक्ष पात सांगायचे तर गणेशोव, भडला, कोजागरी, िदवाळी, संकांत, िशवजयंती यासारा न ेहेमी होणाऱ्या
कायर्कमांबरोबरच सारेगम धार्, नाटक, संगीत असे कायर्कमही करण्यात आले. िवशेष णजे मंडळाा इितहासात पथमच जागितक मिहला
िदनािनिम आपण ीचा सान करणारा ‘मनिनी’ हा खास कायर्कम तीन सतांत यशीरीा आयोिजत के ला. सामािजक जाणीव ठे ऊन NTFBा
असंकलन कायार्तही आपला मोठा सहभाग होता. या साऱ्या कायार्साठी सदैव स असणारे सवर् कायर्कत, यंसवे क, पेक्षक, कलाकार आिण आाला
ु
नेहमीच साथ देणारी DFWMM किनटी
यांच े मनापासून आभार!
ु मंडळासोबत असावी असे मी आपास आवाहन करतो आिण मंडळाचे कायर् अाहत अिवरत सु रहावे अशी
आपली साथ अशीच वषार्नवष
र्ना
ईरचरणी पाथ करतो.
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अरे हे काय? ा कोपऱ्याता वाफाऱ्यात हे कसले कारंज?े पाईप फुटला
वाटतं! माळी तर न ेमका कालच येउन गेला! आता २ आठवडे काही तो येत
नाही! निशबान े पाणी काही बाहेर पडून वाया जात नते. पण मग कडेा
ु टत
ु मी चहाचा
भडीला मात हातान े पाणी घालावे लागेल आता... असे पटप
कप घेऊन बाहेर जाणार तेवात एक मजेदार श्य िदसले.
इता वेळ शेजारा िलं बावर बसलेला एक कावळा आजूबाजूला कोणी
नाही हे बघत हळू च ा कारंात िशरला. पीस ना पीस  करीत तो
छानप ैकी आंघोळ क लागला. मान, डोके , शेपटू सारे काही चकाचक क
लागला. सगळे काही मनासारखे  झाले आहे याची खाती कन मग
ु जाऊन बसला, त:ला
तो शेजाराच िलं बावरील कोवळ्या उात पा
ु तक
ु ीत आिण कोरा अंगानी ान े
वाळवत! थोाच वेळात तक
आकाशात झेप घेतली. हा सारा िमळू न के वळ १०-१५ िमिनटांचा खेळ! पण
एक छानसा कायर्कम बिघताचे समाधान िमळाले मला! आिण मग हे
रोजचेच झाले.

कावळ्याची आंघोळ
शलाका वाकणकर
ु े बाहेरील माझी िमत मंडळी
न ेहेमीपमाणे सकाळी उठून मी चहाचे आधण ठे वले आिण िखडकीबाहेर नजर टाकली. ऑोबर सरत आलेला असामळ
ु ू न बसली होती. एकीकडे पक्षी गणांनी मात आपा िकलिबिलन े ांा अंगाखांावर उा
अजूनही िहरवाईा उबदार शालीत त:ला गरफट
ु
ु ळ
ु े आळसावून िनजलेा आई बाबांना मल
ु े जशी गदा गदा हलवून उठवतात ना तशीच!
मारायला सवात
के ली होती. जणू सीम
ु
ु शेला न ेटका करण्यात गतं ु न
ू
े आपला एकच डोळा िकलिकला कन पाहण्याचा पय के ला. मोगरा मात टवटवीत होऊन आपला शभ
एकीकडे गलाबान
गेला. जांद आपा लाल चटु ू क ओठांनी दव िबंच
ं ा नाश्ता करण्यात गकर् झाला होता. पलीकडे िलं बान े मात सळसळ करीत आपली नाराजी 
करण्याचा अयशी पय के ला. िबचारे फलाभारान े वाकलेले डािळं ब सकाळ पासूनच थकलेले िदसत होते. ााच शेजारचे अंजीर मात ताजे तवान े
होऊन कपडे चापून चोपून बसवत होते. लहानग्या कडीपान े उगाच लवकर जागे होऊन गडबड क नये णून बाजूा कण्हेरीन े आपली िहरवी लई
ु कू स बदन झोपण्याचा पय क
ाा अंगावर सरकवली आिण ती हलके च उठून बसली. िता चालीन े शेजारचा पे चाळवला गेला पण पा
लागला.
सूयार्ची कोवळी िकरणे आता मात लाडीकपणे ाावर कवडसे पे लागली. लगतची िमरची ा गार वाऱ्यान े शहारत उघडमीट करत होती.
ु
ु े बाजूा िबिला उठण्याखेरीज पयार्यच उरला नाही. ितन े ही मग आपली टोकदार पान े
कोपऱ्यातील गलमोहोर
आळोखे िपळोखे देऊ लागला. ामळ
ु
पलीकडा संाला टोचत ाला उठिवण्याचा सपाटा स के ला. वाफाऱ्यातला भाांचा पिरवार लांबनू च ांची गडबड पान मनाशी हसत होता.
आपा छोाशा दगडी कं ु पणा आडून माना वर उंचावून तो कधीपासून पाण्याची वाट पाहत होता.
ु े पकृ ती चांगली राहते ना! सगळी पान े फुले आता टवटवीत
सकाळी उठा उठा पाणी ायचा माझा दंडक माझ्या िमतानाही मी लावला होता. ामळ
ु
िदसू लागली. आता वेळ होती ांची िवचारपूस करायची. ांाशी गा मारत चहा ायचा ही माझी िनाची सवय. गलाबाचा
टोकदारपणा वाढला
नाही ना, मोगऱ्याचा पसारा वाढला नाही ना, संती िबी शी फार सलगी करत नाही ना, कण्हेरी कडीपाचे नसते लाड करत नाही ना, डािळं ब आिण
अंजीर नीट खात पीत आहेत ना... सारे काही या फे रीत समजायचे...

रोज हे काकपंत ा कारंाची वाट बघत सकाळी िलं बावर बसू लागले.
ु तक
ु ीत होऊन मग म
ु पणे
कारंज े सु होताच मप ैकी ान कन, तक
आकाशात िफ लागले. १५ िमिनटांचा हा पवेश संपावर मी माझी फे री
घेऊ लागले.
ु े
मला आठवले, लहानपणी आमची शाळा सकाळी लवकर असामळ
आी िकेकदा झोपेतच कशीबशी आंघोळ उरकू न शाळे त जात असू.
ावेळी आई न ेहेमी णायची, 'काय कावळ्यासारखी आंघोळ करता रे'!
आता आईला सांगावेस े वाटते, ' अगं, कावळा िकी म आंघोळ करतो!
िकती आवड आहे तेची ाला. उगाच आपण ाला बदनाम के लं
आहे.' खरंच, ा कावळ्याखेरीज इतर कुठलाही पक्षी ा कारंजात डुबं ायला
आला नाही ा पंधरा िदवसात!
ु नी तो फुटका पाईप बदन टाकला
पंधरा िदवसांनी आलेा माळीबवां
ु ची पितिकया काय
आिण कारंज े बंद झाले. सऱ्या िदवशी आता कावळे बवां
होते याची धाकधूक लागून रािहली. कारंज े नसले तरी अंघोळीसाठी मोा
पातेात पाणी भन सकाळी लवकर मी ाा न ेहेमीा जागी,
िलं बाखाली ठे वले आिण आत िखडकीजवळ येऊन ाची वाट पा लागले.
ु आले, िलं बावर बसून कारंाची वाट बघू लागले.
रोजा वेळी कावळे बवा
५ िमिनटे झाली, १० िमिनटे झाली...कारंज े काही चा होईना..तो अ
झाला... इकडे ितकडे पा लागला... नंतर काही वेळ ा पातेातील
पाण्याकडे बघत रािहला! " अरे ते पाणी तझ्ु यासाठीच आहे, रोज ठे वत
ु ी खोटी नाही होऊ देणार!" मी मनाता मनात ाची
जाईन मी. तझ
िवनवणी करीत होते. असाच काही वेळ गेला आिण अचानक ान े थेट
माझ्याकडे पिहले! काय नते ा नजरेत! राग, िनराशा, िवमनता!
माझ्या मनात चरर् झाले! क्षणाधार्त मागे न पाहता तो उडून गेला!
आजही वाट पाहते आहे मी ाची....ाा माफ करण्याची.... आलाच तो
तमु ाकडे तर सांगा ाला.... पाईप मोडला आहे मी आिण कारंज े चा
आहे ाा आंघोळीसाठी....
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र्ु .....
अंतमख

वारी....
शलाका वाकणकर

सतीश जोशी, डिबवली

काही कामािनिम एका नवीन गीतून चाललो होतो. अनोळखी रा असाने बाजूला सहज बिघतले तर दोी बाजूला खाटकांची
कान े....थोडा अ झालो! पण िनरीक्षण थांबले नाही. ा वीत एक समान सूत िदसले....राा बाजूला मास िवकी आिण ामागेच
पेकाचे राहते घर!
ु े बाहेरा बाजूला खेळत होती, वडील मास िवकण्यात गकर् , आत घरात आई िता मैितणीबरोबर हसत खेळत
एका घराकडे बिघतले तर मल
गा मारण्यात दंग....एकू ण आनंदी कुटं ुब! माझ्या मनात िवचार आला की माझा ज इथे झाला असता तर? उर पण लगेच आले, “अरे, तू पण
ु ांसारखा आनंदी रािहला असतास, तल
ु ा तझ्ु या आईविडलांचा अिभमानच वाटला असता. कदािचत ‘उम खाटीक’ झाला असतास. ‘काय
या मल
ु बघत
झटकन मारतो हा बोकड! नसते
रहावे कौश!’ अशी ाती पसरली
ु ा कदािचत खूप
असती. ा समाजात तल
मान िमळाला असता आिण ितथे एक
पितित णून वावरला असतास!”
शेवटी ाला ाला आपले जीवन
आवडते! आपा कोषात दंग असतो
आपण! यावन एक गो आठवली...
ु ांबरोबर रहात असतो. या देपणामळ
ु े
मल
ु
आहे, एवढेच नाही तर पढचा
ज
डुर हा पाणी अिजबात आवडत नसतो.
ु
ू ी सूचना देतो आिण पढा
मृच
अिजबात आवडत नाही. तेरा मिहांनी
असलेा झडुु पात मी असेन. माझ्या
येऊन मला मान टाका, हीच माझी

एक दा माणूस एका गावात ाा
ाला ‘ाचा मृ ू आठ िदवसात होणार
डुकराचा आहे’ हे पण समजते. ाला
ु ांना बोलवतो, आपा
लगेच तो मल
जाबल पण सांगतो, "मला डुर
शेजारा गावात गामपंचायतीा मागे
ु ी
डोावर पांढरा भाग असेल....त
इा!”

ु ांना विडलांा
आठ िदवसांनी खरोखरच ाचा मृ ू
होतो. तेरा मिहांनी मल
ु
इेची आठवण होते आिण कुऱ्हाडी, सरेु
घेऊन ते ा झडपाजवळ
येतात. आयर्
णजे ितथे एक डुकरीण आपा साताठ
िपांना घेऊन बसलेली असते आिण
बरोर ‘ते’ िपू पण असते....डोावर
पांढरा भाग असलेलं! हे िपू आपा
ु ांना ओळखते आिण िवनवणी करते, "कृ पया मला मा नका....!! बघा ना, मी िकी मजेत आहे! माझी ही आई िकती लाड करते माझे! माझी ही
मल
ु
ु मला खूपच आवडत आहेत....नसती
े ा
भावंडस
मजा करतोय आी! नका ना मा....!"
ु
डुकराची गो संपली, पण ा गीमे माझा माझ्या मनाशी संवाद चाच होता. मात आता संवादाचा पढचा
भाग आला, ‘इथे ज झाला
असता तर....वग ैरे िवचार दे सोडून! सा तझ्ु या जीवनात तू कुठे आहेस? कसा जगतो आहेस तू? अरे, जसा तू ‘ांा’बल िवचार करतो आहेस
र् ाला पोचलेली ी तझ्ु याबलही क शकते....’
तसाच िवचार एखादी पूण
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“वारी नाही झाली देवा,
िवपरीत रे घडलं !
दशर्न नाही झालं ,
तड का रे िफरवलं ?

“अरे, वेगळं का आहे
माझं प तझ्ु यािवना?
तझ्ु यातच वसतो मी,
पूस जरा तझ्ु या मना!

सालोसाल येत होतो,
ु वली नाही!
वारी चक
पाऊस, पाणी, आजारपण
कधी जमु ानलं नाही!

ही वारी, हा जोष
सारा फापटपसारा!
मोह मायेचा तो खेळ,
घडीचा रे डाव सारा!

ु ेपाय, तझ
ु ेप
तझ
ु
हेच होतेमाझेसख,
गळाभेटीा ओढीने
हरपायची रे भूक!

भी मनात जते,
मनातच उमलते,
ु
अंतरीा सवासाने
भेट आपली घडते.

का रे िनूर तू झाला?
का रे असा अंतरला?
महामारीचा पडदा
तझ्ु यामाझ्यात धरला”

महामारीचा आरसा,
डोळे उघड तू आता!
तझ्ु यातच शोध मला
पंढरीला न जाता!”

आतर्भाा हाके ने
आतर्झाला िवठूराया,
हात कटीचेसोडून
लागेभा समजावया...

िवठूा ा वचनाने
ु
वारकरी सखावला,
वारीिवना ठे वा ाला
ु गवसला!
होता पा

९
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िचन ू ....
छाया कुलकण
“िचनू ...िचनू...” आईची िकं चीत रागीट हाक पिहा मजाा गॅलरीतून
ु
पवास कन घरात घसली
ती थेट िचनूा कानावर येऊन आदळली. आई
अपाटर् मटा गेटवन हाका मारत होती, ा वेळी िचनूबाई यंपाक
ु लीचा! इवाश्या गॅसवर इवढस
करण्यात गतं ु ा होा, अथार्त भातक
ु ा
ु न जरा पाणी चढलं होतं
कुकर चढला होता. ात आजीची नजर चकवू
.आिण आता िचनू बाई शगदाण्याचेलाडू करण्यात गकर् होा .

प्रसन्न वाराणशीवार
कोणालाही आपा रोजा गोमे फारसे बदल करायची इा नसते. पण बघा ना...कोिवड आापासून आपलं जीवनच पूणतर् ः बदन गेलं आहे.
ु तः आपा शरीरासाठी. ‘सॉलेस संड’े ा
तर याच िदवसात माझ्या मनात एक असाच िवचार आला की आपण काहीतरी वेगळे करावे... म
कन ेचा ज असाच झाला. णजे आठवातून एक िदवस पदाथार्त जेवढे न ैसिगर्क मीठ असेल तेवढेच वापरायचे व कोणाही पदाथार्त बाहेन
ु ांनी तर पिहांदाच हात वर के ले की ‘हे असले फालतू पकार आी करणार नाही.’ तरीही मी
मीठ टाकायचे नाही. ही गो घरात जाहीर के ावर मल
ु
आिण माझ्या सौ.न े हा पयोग काही मिहापूव स के ला, ाची ही गत जत!
पिहा रिववारी सकाळी उठून चहा घेतला तेा ासोबत िबीट खावं की नाही हा प समोर आला, कारण ात मीठ असत. वाटलं नतं, इता
सकाळी ाचा िवचार करावा लागेल णून! बेकफ़ासाठी काय करावं ाचा िवचार करायला लागलो. गोड तर खायचं नतं पण मीठ नसलेलं खाणार
काय! पळापळ झाली आिण शेवटी उगीच काहीतरी बेचव खाण्यापेक्षा आी बेकफाच टाळला.
ु के ला. इकडेितकडे इंटरनेटवर बघायला लागलो की कोणकोणा भाांमे आिण डाळमधे िकती
पारा जेवणासाठी मात आी आधीच शोध स
मीठ असतं. असं कळलं की पालकात मीठ बऱ्या पमाणात असतं. मग काय, आी पालकाचे पराठे करण्याचे ठरवले. पालक पराठे आिण ासोबत दही,
ु े ते सगळं फारच िविचत
तेही मीठ न टाकता! लोणचं वग ैरे तर आऊटच! हा पदाथ र् ा िदवशी आी कसातरी घशाखाली ढकलला. मीठ नसामळ
ू ही पोट काही
लागत होतं. खरं सांगतो, ावेळेला िमठाची खरी िकं मत कळली. पारचं जेवण झालं (णजे ढकललं ) पण संाकाळचं काय? पारी जेवन
शांत नतं. मग ा राती आी तटु ू न पडलो ते गोड पदाथावर! ात तर मीठ नसतंच आिण ते आवडतं. घरात जेवढे गोड पदाथ र् होते नते ते सगळे
आी संपवले. मी िवचार के ला की िकती अत
ु गो आहे ही. एक िचमूटभर पदाथार्ची काय िकं मत आहे आपा जीवनात हे आपाला रोज कळत
नाही, कारण ती आपण गृहीत धरतो. पण ती वू काढून घेतावर मात जेवण जात नाही.
ु
ु
मात सोमवारीच आी ठरवलं की पढा
रिववारचं ॅिनंग आपण आठवडाभर करायचं. नवनवीन कना सचायला
लागा, पण वाटले तेवढे सोपे
र्
नते. कारण फ न ैसिगर्क मीठ वापनच पदाथ णजे कठीणच. पण सॅलड आिण ात उकडलेले शगदाणे, दिलया आिण भाा एकत कन, मेथी व
ु
बेसन लाडू, रागीचे सूप आिण ासोबत न ेहमीचेच णजे कांदपे ोहे, उपमा अशा अन ेक पदाथाची यादी तयार झाली. मग "Saltless Sunday" सस
झाला णायला काही हरकत नती. रोजचेच पदाथ र् मीठ न टाकू न खाण्यात काही मजा नती, णूनच नवीन पदाथ र् शोधले आिण ते खाण्यात काही
वेगळीच मजा होती.
नंतर आाला भीती वाटायला लागली की मीठ तर कमी झालं य पण जेवणातलं गोड वाढून याचा काही उलटा पिरणाम न होवो. एकं दरीत काय तर मीठ
ु े
सोडणं हे काही सोपं नाही. मी िवचार के ला की खरोखरच ाचे काय फायदे आहेत, तर असं लक्षात आलं की मीठ हे शरीरात पाणी धन ठे वतं, ामळ
ु ाला तहान पण छान लागते. ामळ
ु े detoxification होतं हा मोठा फायदा. तसंच
जड येत.ं तेच मीठ कमी खां तर पाणी बाहेर जातं आिण त
मीठ उता धन ठे वतं. ते १४७४फॅ .ला िवतळतं. णजे बघा ना, आपा शरीरात मीठ जा असेल तर उता पण वाढेल. समदु ाा पाण्यात ३.५%
ु े वाढणारी उता हे मीठ धन ठे वतंय, णूनच समदु ाचं तापमान वाढतंय. तशीच िमठामळ
ु े आपा शरीरातली
मीठ असतं आिण ग्लोबल वॉिमगमळ
ु ी
उता पण वाढत असणारच. सरे णजे ांना बाहेर खाण्याची खूप सवय आहे (आिण जरा कमी करायची आहे  ) ांासाठी हे िकती छान! त
ु े वजन पण कमी होईल. पकृ ती पण एकदम छान रािहल.
न ैसिगर्क गोी खाऊ शकाल आिण कमी खाल, ामळ

मी चहात बडु ू न जाईन ना, मग?" सगळे खोखो हसले होते.

आईची हाक कानावर आली. िचनू कावरीबावरी झाली. ितचे टपोरे डोळे
पाणावले. आई आली... आता हे घर सोडून ा घरी जावं लागणार या
िवचारानेच ती कासावीस झाली. साधारण ६-७ वष र् वयाा िचनूच े आता
आतापयत हेच तर घर होते.आपलं घर... आजी,बाबा,आई आिण िचनूच ं
आपलं घर. या घरात िता िकेक आठवणी िभंतना रंग लावासारा
िचकटून होा. ा घरात ती रांगायला, बोलायला, हसायला िशकली. ितचे
पिहले िचमणे बोल ऐकू न समाधानान े हसले हे घर! झोपलेा बाबाा
पोटावर १-२ वषार्ची िचनू दणादण उा मारायची आिण बाबा खो-खो
हसायचा ! ितचं नाव चांगलं ‘तेजी’ असं होतं, पण बाबा िचनूच
णायचा, िचनीसारखी गोड णायचा. ती एकदा घाबन णाली, "कधी

पण हे सगळ ३-४ वषापवू च. एक िदवस....एक िदवस काय झालं कुणास ठाऊक! ती ू लमधून घरी आली आिण आई णाली, "बाबाला बरं
ु वाट बघत बसली, पण बाबा घरी आलाच नाही ....कधीच! कुठं गेला कुणास ठाऊक. ितन े िवचारलं
नाही. दवाखाात आहे." िचनू डोळे पसत
ु
ु
ु
कणाकणाला, पण कणीच नीट सांिगतलं नाही.
ु की बाबा आता कधीच येणार नाही. आता या घरालाच ितनं आपला बाबा कन टाकलं . बाबाची
या गोीलाही २/३ वष र् झाली. िचनूला कळू न चकलं
ु
अनपिती
हे घर मायेच ं पांघण घान भन काढत होतं. िचनू आनंदात होती. पण देवाला हेही बघवलं नाही जणू! आईा ओळखीतले अिनके त
काका घरी आले होते ा िदवशी. तसे ते आजकाल न ेहमीच येतजात होते आिण ते िचनूला अिजबात आवडत नतं. आईन े िचनूला जवळ घेऊन
ु ा नी
ु े बाबा होणार बरं का िचनू! आपण आता ांा घरी जायचं रहायला. खूप मोठं छान घर आहे ांच!ं ते तल
सांिगतले, " आता हे तझ
आवडेल." उरादाखल िचनून े मोठं भोकाड पसरलं . पण ितचा हा आकोश ना आा कानावर पडला ना नवीन होऊ घातलेा बाबांा! ना
िता िचडण्याचा, रडण्याचा, थयथयाटाचा उपयोग झाला ना आजीा क्षीण हतबु आसवांचा!!
िचनूला नवीन बाबा आलेच आिण ितला ना घरी जावं लागलं . आजी आपली मूक साक्षीदार बनून हताशपणे सगळं बघत रािहली. िचनूला ना ते
ु असे, वेळ िमळे तेा तेा ती आईा
घर आवडलं ना ितथली माणसं. ते सगळं सगळं ितला परकं वाटत रािहलं . णूनच जेा जेा शाळे ला सी
ु
िवरोधाला न जमानता
या घरी आजीा कुशीत िशरायला यायची. बाबांा कुशीत िशरासारखंवाटायचं ितला! पण दरवेळी थोडासा वेळ झाला
की आई यायची परत घेऊन जायला.
ु
ु मस
ु त ,पराभूत होऊन!आपलं िनखळ हसू
आताही आई आलीच आिण िचनू िनघाली आईपाठोपाठ... खालमान ेने, डोळ्यात आलेलं पाणी पसत,
मस
ु
या घरात बाबापाशी सरिक्षत
ठे ऊन!

कुणीतरी टलं य की चव ही िजभेा आधी नाही आिण नंतरही नाही. तरी ा छोाश्या अवयवासाठी आपण काय काय करतो. वडापाव फ
ु
अमाचा खायला हवा, आमखंड फ तमाचेच, बाकरवडी तर फ ... िकती िजभेच े चोचले परवतो!
मीठ कमी खाण्याची एकदा सवय झाली ना की
ु ाला माहीत आहेतच,
मग न ेहमीचे पदाथ र्ही खारट लागायला लागतात आिण जेवणात मीठ कमी लागायला लागत. इतर फायदे भरपूर आहेत जे त
ु
ु तः रदाब कमी होण्याचा. आता आी नसताच
म
‘सॉलेस संड’े न करता ‘सॉलेस िवक ड’ची तयारी करतोय!
ु ी पण काही ना काही चांगला बदल करा, शरीराची व मनाची काळजी ा! म
ु णजे हे बदल आनंददायी करायला िशका!
चला तर, त

पितिबंब २०२१

१०

११

पितिबंब २०२१

कोरोनाची कमाल.....
ु ं ु द सराफ, मबं ु ई.
मक
T20 िकके टचे नाव असलेले 2020 वष र्, पक्षात मात एखाा ५ िदवसांा अिनिणर्त कसोटी सामासारखे कं टाळवाणे गेले. ते ही करोनाा
ू च. एकनाथांा पिसध्द भाडातील शांत सांगायचं तर "इथनु फुडं बरं ईल" णावं तर, नवीन २०२१ साल आलं . ते
कटू आठवणी मागे ठे वन
ही नवा कोरोना घेऊनच.
फारपूव ‘दाऊद’ आिण ‘करोना’ नावाा चपला-बूट तयार करणाऱ्या कं पा होा, हे आता फारसं कुणाला आठवतही नसेल. ातला ‘दाऊद’
ु  झाला. कोरोना िकं वा
नंतर अितरेकी झाला. पण इितहासान े u turn ावा तसे करोनाा बाबतीत झाले. करोनाचा ‘कोरोना’ नावाने पनजर्
COVID-19 नावाा महाभयंकर साथीन े जगाता १८० देशांवर एकाच वेळी पा हा के ला. आणखी एक ऐितहािसक योगायोग णजे
१९६२मे उर सीमेवन भारतावर झालेले आकमण आिण सगळ्या जगाला मगरिमठीत घेणारे ज ैिवक यध्ु द दोीचा सोत िचनी डॅगन असावा
हे दव! आधी चीनने जगापासून कोरोना लपवला व नंतर लसही.
ू इतका भिडमार झाला की ‘कोरोना
े ांचा पसारमामांतन
कोरोना सु झाावर ‘आपाला रोगाशी लढायचं आहे, रोग्याशी नाही' अशा संदश
े नको’ असं णायची पाळी आली.
परवडला, पण संदश
मग डेटॉल, िसंथॉल, संतरू अशा सगळ्या साधा साबण बनवणाऱ्या कं पांनाही आपापले उादन २० सेकंदांा पवगार्त असाचा अचानक

’रातंिदन आा यध्ु दाचा पसंग’ अशा िजीन ेच कोरोनाशी झालेले यध्ु द िजंकणे आपली सवाची जबाबदारी होती. ’लढतील स ैिनक, लढू नागिरक’ हे
िसध्द करण्यासाठी ‘पेक घर बन े िका’ अशी यध्ु दज पिरिती िनमार्ण झाली. अथार्त ासाठी लॉकडाऊनची ढाल वापरावी लागली.
"पक्षात रा दे, ातही घराबाहेर पडू नका" ला सगळ्या़नी सकाराक पितसाद िदला. जणू काही घराघरातले ’िवकम' बाहेर पडले तर
ु घरात िशरेल अशी सु भीती पेकाा मनात होती. णूनच ’हम तमु एक कमरेम े बंद हो
’कोरोना’ नावाचा ’वेताळ’ ांा मान ेवर बसनच
और चावी खो जाए’ अशी पिरिती िनमार्ण झाली .
ु े घाळाचे काटे उलटे िफरले. मोबाईल, संगणक व टी.ीा आभासी जगातून सगळे बाहेर पडले.
वाईटातून चांगले ावे तसे लाँकडाऊनमळ
ु वाद परत सु झाला.. ’जलमाचा
ु
घराला घरपण आान े, पेक घरात व घरातील पेकाचा एकमेकांशी ससं
रामराम’ णून का होईना सगळे
ु मािलका, जनु े कायर्कम बघताना कालचक परत मागे िफरले. अनेकांसाठी
कुटं ुब एकत आले. 'िशळ्या कढीला ऊत’ यावा तसा टीीवरा जा
ु ापार तसेच भा, अंताक्षरी सारखे ब ैठे
ु
ु नान े सु झाला. कॅ रम, पे, सापिशडी, डो,
’बाळपणीचा िकं वा ताण्याचा काळ सखाचा’
पा
ु
ु
ु
खेळ घरोघरी रंगले. संचारबंदी असान े ’साता आत घरात’ यायला आता माम कणाला सांगायला लागले नाही. कपाटातली पके
बाहेर
पडाने "वाचाल तर वाचाल" असे उपदेशही कुणाला करावे लागले नाहीत. सगळ्यांचा ’शेर-लॉक-होम’झाान े ‘घर असावे घरासारखे नकोत
ु
ु
नसा
िभंती, ितथे असावा पेम, िजाळा नकोत नसती
नाती’ याची जाणीवही सगळ्यांना झाली.
पेक नाण्याला दोन बाजू असतात या ायान े िदवसाचे चोवीस तास सगळे घरात असान े काही घरांत मतभेद वाढले, अितपिरचयात अवज्ञा
ु े व ियांवरील अाचार वाढले. तर नवरा बायकमधील भांडणांमळ
ु े घटोटांच े पमाण वाढले. नेट व र ज िमळण्यासाठी नवरा,
झााने मल
ु ांना वेगळ्या खोांत बसावे लागले. काँटु र व मोबाईला अितवापरामळ
ु े इलेिक्टिसटीची िबले तसेच पाठ, मान व डोळ्यांा
बायको व मल
िवकारात वाढ झाली.
अास व पिरक्षा on lineच होणार असतील तर शाळा काँलेजांची गरजच काय असा पही भेडसवायला लागला. पण ाचबरोबर छोटी गावे
आिण तसेच शहरातही काँटु र िकं वा मोबाईल न परवडणारे िवाथ िशक्षणाा कक्षेबाहेर फे कले गेले.
ु े आिथ र्क मंदी आली,बेकारी वाढली व छोटे -मोठे उोग बंद पडले. आजही भारताची व जगाची अथ र्वा मूळ पदावर कधी येणार
लाँकडाऊनमळ
हा यक्षप आहे.
ु पिवत झाा आहेत. नवीन वषार्तील ही वैकीय कांती
अंधाऱ्या बोगात पकाश डोकवावा तसे कोरोना पितबंधक लसीन े जगाा आशा पा
कासवाा ने तर सशाा गतीन े ावी हीच ईरचरणी पाथ र्ना..!
कोरोनासारखे संकट यशीपणे हाताळाबल पंतपधान नर द मोदचा व के रळा आरोग्यमंती के .शैलजा यांचा World Health Organisation कडून गौरव के ला गेला याचा भारताला साथ र् अिममान आहे.

ु
े ते इतके  आिण िनतळ झाले, की कुणाला तरी आपण शाळे ता परीक्षेत
साक्षाार झाला. आिण २४ तासात अन ेक वेळेस हात धतान
कॉपी करण्यासाठी तेा िलन घेतलेला तळहातावरचा मजकू रही वाचता आला णे!

बाकी काहीही असो Before Christ आिण After Christ कालगणन ेपमाणे आता Before Corona आिण After Corona असे
ू र् िभ असतील यात ितळमात शंकाच नाही.
कोरोनाआधीचे व करोनानंतरचे जग व जगरहाटी संपण

ु
सरवातीा
काळ्या पांढऱ्या माची जागा ितरंगी झांा मानी घेतली. फार कशाला? साडी आिण डेसला मँिचंग रंगीबेरंगी माबरोबरच
भिगनी वगार्ची पसंती होती ती प ैठणीपासून तयार के लेा माना!
ु े सगळ्यांाच वागण्याता
हांदोलन जाऊन नमार, तर गळाभेटीा ऐवजी एकमेकांपासून चार हात र रहाणं अिनवायर् झालं . कोरोनामळ
अनौपचािरकतेची जागा कृ ितमपणान े घेतली. मग ती नाईलाजापोटी का असेना! ५० वषापवू  चांदमोिहमेवन परतणाऱ्या अंतराळवीरांना
ु े पृीवरच सामा नागिरकांचहे ी ाारंटाईन िकं वा िवलगीकरण करावे लागले. डॉस र्, नसस, इतर
ारंटाईनमधे ठे वले जायचे. आता कोरोनामळ
आरोग्य कमर्चारी सवानीच परगहावन आलेा Alien िकं वा अंतराळवीरांा पोषाखासारखे PPE Kits घानच कोरोनागांवर उपचार
्
् वामहे’ अशा
के ले. तेही ‘योगक्षेमम वहाहम
’,् अशा भावनेन े. पोलीस, ताकमर्चारी व बँककमर्चारीही नागिरकांा िहतासाठी ‘अहिन र्शम से
कतर्भावन ेने झटले. या सगळ्याच देवतांचा कोरोना योा णून सान होणे अगदी संयिु क होते.
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वाहतं पाणी .......

ु ी हा आहात ना,” मी णाले.
“असं काय बरं णता काकू ! नेहाला, अभीदादाला त

डॉ. किलका उरकर
ु ं शाळे त गेली होती. िनीकमे सकाळा अपॅाईमटस ना. बंगलोरची सदं ु र हवा िफरायला
आज खूप िदवसांनी सकाळी सकाळी िनवांत होते. मल
ु ावत होती. वाटलं , आज म भटकू न यावं! तेवात नेहाचा फोन आला.
जावं असं खण
“हॅलो, नेहा कशी आहेस?” मी णाले.
“कसचं काय आिण कसचं काय! खूप काळजी वाटते ग आईची!” न ेहाचा िचंतातूर र!
“का ग, काय झालं ?” मी िवचारलं .
“अग, आईला कसं समजवावं हेच कळत नाही. ही माझ्याकडे रहायला आली आहे. अलीकडे फारसं बोलत नाही. एकटीच बसून राहते. टीी चा
ू बाहेर पडायचंच नाही
असतो पण लक्षच नसतं. हाक मारली तरी ओ देत नाही. आी कोठे बाहेर िनघालो तरीही येत नाही. ितला िता उदासीनतेतन
असं वाटतं. मबं ु ईला दादान े ितला समपु देशनासाठी न ेलं होतं, पण आई ितथं बोललीच नाही. काय करावं तेच समजत नाही! ए, तझ्ु याकडे आणू का
आईला?” न ेहा हताशपणे णाली.
ु ीची बालमैतीण!
“अग, मी समपु देशन के लेले आवडेल का ांना?” माझा प. शेवटी मी ांा मल
“कदािचत तझ्ु याशीच बोलेल ती,” न ेहा णाली. मी णाले, ”ये मग काकूं ना घेऊन.”
नेहाची आई णजे आा मैितणा लाडा ेहलकाकू . खूप उाही, आनंदी व हररी िम! नेहाा घरी गेावर न ेहमीच आमचे लाड
ं े तून सेवािनवृ झाा. पाच वषापवू  काका गेले. काही िदवस मल
ु ाकडे व काही िदवस मल
ु ीकडे असे ही चा आहे.
करणार! काही वषापवू  बॅक
खूप वषानी काकू भेटणार णून आनंद होत होता. ांा आठवणी मनात ं जी घालत होा. ांची नकला करण्याची आवड आिण ांच ं खळाळणारं
हा मनांत घर कन होतं.
बेल वाजली. मी दार उघडलं . समोर ेहलकाकू व न ेहा! खूप वषानी काकूं ना पान भलताच आनंद झाला. मी पटकन पढेु झाले, पाया पडले. खरं तर
ु हसा. मी णाले, “काकू िकी वषानी भेटतोय आपण! तमु ा हातचे रवा-नारळाचे लाडू अजून
िमठीच मारायची होती, पण काकू शांतच! कसंनसं
आठवतात मला. िकती वेळा करते पण तमु ासारखे होतच नाहीत!” यावर ांच ं एक हा उमटलं आिण लगेच िवरलं .

ु भर नोकरी के ली, मल
ु ं वाढवली. ांची िशक्षणं, ल, सगळं उाहानं के लं . नातवंड खेळवलीत. पण आता तीही
“तसं नाही ग” काकू णाा, “आय
मोठी झाली. ांच े पण ाप वाढले. आता माझा काय उपयोग? अजून तेत छान आहे. तरी पण अजून िकती काळ जगायचं आिण काय करायचं तेच
कळत नाही! आपण कुणााच उपयोगाचे नाही असं वाटत राहतं!”
माझ्या लक्षात आलं . वाहतं पाणी थांबलं आहे. पाण्याला आिण जीवनाला गती हवी, लय हवी. मग िवशांतीही हवीशी वाटते. ेय नसेल तर सवर्च िनरथ र्क
ु ाला आठवतं, आी लहान असताना त
ु ी िकी गोी सांगायचात? तमु चा अिभनय, नकला, आवाजातील चढउतार,
वाटू लागतं. मी णाले “काकू त
अजूनही सगळं आठवतंय!”
ु ांना तर खूप आवडतात माझ्या गोी. आतासा
ु मागे लागतात कधीकधी. पण
यावर मात काकू छान हसा. णाा, “हो ग, न ेहा आिण अभीा मल
ांच े ासेस, अास, सगळं च वाढलं य ही!”
ु गा अंश ाा आजीला खूप िमस करतो. सारखा
मी णाले, ”काकू , आमा शेजारी एक नवीन मराठी कुटं ुब रहायला आलं आहे. ांचा छोटा मल
ु ी ाला भेटाल का? ाला खूप छान वाटे ल.” काकू लगेचच तयार झाा.
उदास राहतो. त
ु ा. अंशबरोबर पटकन गी झाली. तोही खल
ु ला.
मी मानसीला फोन के ला आिण बोलावले. ती अंशला घेऊन लगेचच आली. अंशला पाहताच काकू खल
ु
दोघे असे काही रमले जणू काही ांची जनीच
ओळख आहे. ांा हसण्यान े, गांनी सगळं वातावरण बदललं .
तेवात न ेहा आली. पाहते तर नवलच. ती णाली, “खूप िदवसांनी आईला असं आनंदात पाहते आहे.” नेहाा गालावर हलके च आनंदाशू ओघळले.
काकू अंशला रंगवून-रंगवून गो सांगत होा आिण तोही तीन होऊन ऐकत होता. मी न ेहाकडे पान हसले. णाले “हे चा रािहले पािहजे. खूप
ु ांना आजीची गो हवी आहे!” नेहासा
ु सूचक हसली.
मल
ु ा सांगते, नेहा मला सोडायला मबं ु ईला आली होती. ती आिण
मिहाभराने काकूं ना मबं ु ईला फोन के ला. “काय काकू कशा आहात?” “अग, मजेत! तल
ु ं होती ितथे!
अभी आमा घराजवळाच अनाथाशमात जाऊ णाले, ांा नावान े देणगी देऊ णाले. आी गेलो तेा इतकी छोटी-छोटी मल
ु ांना आजी आली तर खूप आवडेल.’ तल
ु ा सांगते, मी आठवातून
आशमाा वािपका मला णाा की ‘येत जा अधून मधून. आमा मल
ु ांना छान-छान पदाथ र् करायला िशकवते. इतकं समाधान वाटतं णून सांग!ू माझी अगदी वाट पहात असतात.”
दोनदा जाते. गोी सांगते, मोा मल
काकू अखंड बोलत होा! थांबलेा पाण्याला आपली लय आिण िदशा सापडली होती. जीवनाला अचानक खूप अथ र् गवसला होता.

ं े त जाऊन येत े असं णत न ेहा बाहेर पडली. ितला जाताना पान काकूं नी एक
ु ेनात. बॅक
इकडा ितकडा गा चाला होा पण काकू काही खल
ु
उसासा टाकला. आता मी आिण काकू च होतो. मीही मग काकूं ना बोलतं करायचंच असं ठरवलं . सवातीला
मोघम उरं देत हळु हळू ाही बोलायला
लागा.
“मग, काकू आहात ना आता न ेहाकडे काही मिहन े?” मी िवचारले. यावर ताडकन णाा, ”माझ्या हातात आहे का? अडगळ नकोशी झाली की
ु बंगलोरला न ेहाकडे. माझं अगदी टे िनसा बॉलसारखं झालं य. आता आमची गरज आहे कुणाला?
सोडतील अभीकडे मबं ु ईला. मग काही िदवसांनी पा
काय अथ र् आहे अशा जगण्याला? सांग ना ग!”
ु
मी चपापले. काकूं चं असं प कधी पािहलं नतं. पण माझ्यातली समपु देिशका जरा सखावली,
कारण आता ा बोलणार याची खाती पटली. चला, पिहलं
पाऊल तरी पडलं .
ु ी तर सगळ्यांनाच हा आहात!” मी णाले. यावर ा फ हसा. णाा, “खरं णजे मी का जगते तेच कळत
“काय काकू , असं णता! त
नाही. णजे मरता येत नाही णून जगते, की जगण्याची सवय झाली णून? काय करायचं? कामं के ली तर डबडु वाटते. आराम करा णे! सारंच
िनरथ र्क वाटतं. कं टाळवाणं होत चाललं य जगणं!”
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ॉबेरी....

अचानक मागून एक आवाज आला णून मी वळू न बिघतलं . इथे आलो तेा कोणीच मला िदसलं नतं आिण आता हे कोण इथे येऊन बसलं ? ते एक
पाशीतले गृह होते...पांढरा सदरा आिण टोपी घातलेले!

ु
अिमत बचे
ु
माझा माधरीशी
फोनवर अखंड वातार्लाप सु होता, पण लवकरच माझा फोन र जा बाहेर गेला आिण मला लक्षात आलं की मी भर जंगलात एकटाच
ु
ु
िफरतोय. ाचं असं झालं की मी माझ्या िमतांबरोबर टे िकं गला आलो होतो, ितथे मला माधरीचा
कॉल आला. माधरीचा
कॉल टला की माझे िमत
खूप िटं गल उडवतात, णून जरा र जाऊन बोलत होतो. पण चालताचालता कुठे आलो पाच लागला नाही. आता संाकाळ ाया आत मला
परत जाणं अपिरहायर् होतं.
ु
िनसगार्मे असा एकटाच िफरण्याची माझी तशी पिहलीच वेळ! पण छान वाटत होतं आिण िदलीपकुमारचं ते गाणं आठवत होतं.... “सहाना
सफर और
ये मौसम हसी, हमे डर है हम खो ना जाये कही !”
ु
मौसम तर नीच हसीन होता! पण सफर काही सहाना
नाही हे लवकरच लक्षात आलं ,कारण िजथे माझा फोन बंद पडला होता ाच िठकाणी मी परत
आलो होतो. आता ा राला सरं कुठलं वळण िदसतंय का हे पहायला मी िव बाजूला थोडं जंगलाा आता भागात जायचं ठरवलं . जाम
भीती वाटत होती पण सरा इलाजच नता. पांचा ककर् श्य आवाज येत होता, थोडा काळोख वाढलेला आिण िशवाय दाट झाडी!
हळू हळू पांचा आवाज कमी झाला आिण लवकरच सगळं शांत
झालं ... एकदम िचडीचूप शांतता! माझ्या पावलांचा सोडला तर बाकी
कुठलाच आवाज नाही. अचानक एका आवाजान े माझं लक्ष वेधलं .
कोणीतरी ा पाचोळ्याखान सरपटतंय...
मी जीव मठु ीत धन एका मोा झाडामागे जाऊन लपलो आिण डोळे
ताणून बघू लागलो. तो साप असेल तर मी खासच. साप णजे माझा
छीसाचा आकडा! ा हलणाऱ्या पाचोळ्याकडे बघत असताना तो
भलामोठा रंगीत सरडा पानांमधून िनघून ा झाडावर भराभरा वर
ू पाणी
चढला. माझी छाती आता धडधडू लागली. खांावरा बॅगते न
काढायची पण भीती वाटत होती, इतका गारठून गेलो होतो मी! पण ा
पिरितीतही एक इंिग्लश ओळ आठवली...
Fear is the pain arising from the anticipation of evil.
मला ा सराची का भीती? तो िबचारा तर आपा घरी जातोय. मग मला कोणाला घाबरण्याची काय गरज? तःची अशी समजूत काढत
ं भीती! णजे मी िहरो णून इथे आलो काय,
असताना माझं लक्ष ाच झाडामागा एका मोा पाण्यावर गेली. िवषय संपला! भीती णजे मूितर्मत
एका सराला घाबरलो काय, आिण आता तर इथे िदसला जंगलाचा राजा, वाघोबा!
ाचं लक्ष फ माझ्याकडेच होतं आिण मी पण ााकडे एकटक बघत रािहलो. ाचे ते भेदक डोळे ...एक वेगळं च तेज होतं ा डोळ्यांमे!
माझ्या सगळ्या संवदे ना बधीर झाा होा. असं वाटत होतं की मी ा जंगलाचाच एक भाग आहे.

ु ी कोण? आिण अचानक इथे कसे ?" मी िवचारलं .
“आँ...त
“अवं ा शंकर... ाबेरी इकतो बघा. पण तमु ी रा इसरलं य िदसता!" ते णाले.
ु ी मला सांगता का गावाकडे कसा जाऊ ते?"
"अं...हो! त
बोलताना माझं लक्ष एका टोपलीत ठे वलेा लालचटु ुक ॉबेरवर गेलं, तेा काकांनी टोपलीमधून पाच-सहा ॉबेरी काढून एका कागदामे
ं ु ाळू न मला िदा. मग ानी िवचारलं की मी वर काय बघत होतो, तेा ांना ा पाा डोळ्यांबल सांिगतलं आिण ा वाघाबलही
गड
सांिगतलं . ऐकावर ांा चेहऱ्े यावर वेगळं च हसू आलं . आता माझं लक्ष ांा डोळ्यांकडे गेलं... तेच डोळे ! मी परत एकटक बघत रािहलो.
काहीच फरक नता ा वाघाा, ा पाा आिण यांा डोळ्यांमे! तीच िवलक्षण भेदक नजर!
“ते बगा..आसं ितकडं जावा .... गाव ितकडंच हाय " ांा शांनी मला भानावर आणलं . काकांना थँ णायला णून मी मागे वळू न बिघतलं
तर काका ितथे नतेच! अरेा, आताच इथे होते! आता कुठे गेले? मी इकडे ितकडे बिघतलं पण मला काही ते िदसले नाहीत. णजे घरी जायची घाई
ु न घेता गेले आिण ांची एक छोटी िपशवीसा
ु िवसन गेले.
असेल, पण ा ॉबेरीचे प ैसेसा
थोा वेळात मला वी िदसू लागली. र एका िठकाणी टोपलं घेऊन बसलेले हे काका तर नेत? मी धावतच गेलो, पण ते कोणी सरेच होते.
ु ी शंकर काका!"
“ओ... सॉरी, मला वाटलं त
“कोन शंकर काका?"
“ॉबेरी िवकतात तमु ासारखे ते.” मी ाना सगळी हकीकत सांिगतली आिण ती िपशवी पण िदली.
“तमु ाी ते शंकरकाका िदसले? अवो तेना मन झाली की पाच वस र्! " मोठे डोळे कन हे काका तर ओरडायलाच लागले. “ए िका, िका..
मंिदरात चल! हे बघ ा िपशवीमंदी काय हाय... देवीचा सोाचा हार... " असं काहीबाही बोलत ते ितथून िनघाले.
ं ु ाळलेला कागद! मी ा ॉबेरी फे का आिण तो कागद पहातच
मी अवाक ् झालो. माझ्या हातात आता फ काही ॉबेरी होा आिण ावर गड
रािहलो. वतर्मानपताचं कातण होतं ते! ात एक बातमी होती...काही वषापवू  इथा देवळात झालेा हाराा चोरीची, संशियत फळिवाला
झालेा जीवघेण्या मारझोडीची!
ु ा चेहरा बघ... काय भूत बघून आला आहेस का?” माझा िमत िवचारात होता.
“ कुठे होतास बॉस आिण असा का उभा आहेस? आिण तझ
“नाही, भूत नाही...पण एक वाघ , एक पक्षी आिण एक िनरपराध!"
ु णत
ु होतो....
आी कॅ कडे िनघालो तेा मी गणग
"आभास सावली, हा असतो खरा पकाश,
जे स भासती ते असती िनतांत भास,
फसतात सावलीला हा दोष आंधळ्यांचा,
े ना कधीही हा खेळ सावांचा "
संपल

पण अचानक कडाडलेा िवजेा मोा आवाजान े माझं संमोहन भंग झालं . खूप आभाळ दाटून आलं की वातावरणात होतो तसा बदल झाला आिण
परत ा पांचा िचविचवाट सु झाला. झाडामागे चमकणारे ते भेदक डोळे ही कुठे गायब झाले कोणास ठाऊक! हा वाघोबा आला काय अन गेला
काय! पण माझ्यासाठी हा कधी न िवस शकणारा क्षण ठरला. आिण हो, माझ्या िमतांना राती सांगण्यासाठी हा एक म िका झाला.
आता मात मी पढेु जायचं ठरवलं , टारझन काय धावत असेल अशा वेगात धावलो. थोडं पढेु गेावर उजेड पण वाढला, झाडी कमी झाली आिण
मोकळं आकाश िदसलं . णजे मी जंगलातून बाहेर पडलो असं वाटायला लागलं . एका उंच झाडावर बसलेा एका सदं ु र पाने आता माझं लक्ष
वेधलं . ाचे ते टपोरे डोळे ... ा डोळ्यांमे पण तीच जा वाटत होती, वाघासारखी!
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ु एकदा!.....
मी डायिंग िशकले....पा
मंिजरी जोशी
े ाळीस वषापवू  कार
मी डायिंग िशकले यात सांगण्यासारखं िवशेष काहीच नाही. आजकाल बतेकांची ती एक गरज झाली आहे. पंचच
ु
ु तः सायकली आिण
चालवायला िशकले तेा ती जरा अपूवार्ई होती. पण्यात
कार चालवायलाही खूप मजा यायची. रहदारी कमी आिण तीही म
ु े कारला पटकन रा मोकळा कन िमळायचा....एखाा महाराजाला सरदार-दरकदारांनी मज
ु रे करत वाट कन ावी
ू टस र् यांची. ामळ
तसा!
ु मनापासून घेतली जायची. आजकाल घरबसा टे  पास कन लायस िमळवतात णे! पण मला
ा काळी डायिंगची टे सा
आरटीओा ऑिफसमे िदलेली पािक ग आिण िरिसगची टे  अजूनही आठवते. जिमनीवर आखलेा चौरसात कार घान ितचं तड
ु गी टे  देतये असं
आता आत िफरवून ितला बाहेर काढायची अशी टे  होती. ा काळी आरटीओ अगदी मोकळं असायचं. पण एक तण मल
िदसावर भोवती िरकामटे का लोकांच ं कडाळं जमलं होतं....डबाऱ्याचा खेळ बघायला जमावं तसं!
ु
ु
पंधरावीस वष पण्यात
डायिंगची मजा मी अनभवली.
ानंतर
हळु हळू िचत पालटायला लागलं . वी वाढली, वाहनं वाढली पण
ु ीचे िनयम धाावर बसायला
रे तेवढेच रािहले. ाबरोबर वाहतक
लागले. िसलला झेबा कॉिसंगा अलीकडे गाडी उभी के ली तर
ु
ु
िहरवा िसल येईपयत पात
पास वाहनं घसायला
लागली. िपवळा
िदवा णजे थांबण्याची तयारी नसून गाडी दामटण्याची सूचना...ही
ु करांची जनी
ु खोड! पण आता लाल िसल असला तरी बेधडक
तर पणे
ु
वाहनं पढे जायला लागली होती. डायिंगचा एखादा िरफे शर कोस र्
कन हे नवे िनयम िशकायला पािहजेत असं मला वाटायला लागलं
होतं, पण तो योग आला नाही. ाऐवजी मला अमेिरके तले
डायिंगचे धडे घेण्याची वेळ आली.

लेनची िश सांभाळण्यासाठी रावरा पाांकडे बारीक लक्ष ठे वावं लागतं. ‘उजवी लेन फ उजवीकडे वळण्यासाठी’, ‘डावी लेन गडप
होणारी’ असा पाा लक्षात घेता नाहीत आिण ऐनवेळी लेन बदलली तर मागा गाडीचा हॉन र् वाजणार. इथे गंमत णून कुणी हॉन र्
वाजवत नाही, पादचाऱ्यांना हटवण्यासाठीही नाही. माणसं रा कॉस करत असली तर ‘पहले आप’ णत गाा शांतपणे उा राहतात, कारण
तसा िनयमच आहे. आता मबं ु ईत िसलला फार हॉन र् वाजले तर िसल रागावतो आिण लालच राहतो अशी काही वा के ली आहे णे!
ु ा
काही िदवस इथा रांवर गाडी पळवावर मी इथलं डायिंग लायस िमळवण्याा तयारीला लागले. डीपीएस णजे जनसरक्षे
ऑिफसमे जाऊन फॉमर् भरला. इथा रांवर, बागांमे, मॉलमे गद िदसत नसली तरी डीपीएसा ऑिफसात तोबा गद होती. तेही
ु ीचं म
ु साधन आहे. फॉमर् आिण फी भरावर मला लगेच लेखी परीक्षा देता आली. संगणकावर
साहिजकच होतं कारण इथे कार हेच वाहतक
ु िमळााबरोबर परीक्षा संपली आिण ‘अिभनंदन’ अशी पाटी
बपयार्यी प होते. िनरक्षरांसाठी हेडफोन लावून तडी पही होते. मला परेु स े गण
ु
संगणकावर झळकली. मी सिशिक्षत
होते आिण चांगली तयारी कन गेले होते णून चटकन पास झाले, पण ितथे अन ेकांची िवके ट उडत होती.
ानंतर दोन िदवसांनी पक्ष टे ा वेळी ही पॅीस उपयोगाला आली आिण पॅरलल पािक ग ओके झालं . रावर आावर वेगमयार्दा पान
गाडी चालवणे अवघड नते. पण एका गीत कल-डी-सॅक (गोलाकार बंद रा)जवळ गाडी उभी कन परीक्षक बाईनी मला िरस र् ायला
ु ात पिहांदाच
ु े गाडी जरा ितरकी गेली आिण बाईनी मला िनदर्यपणे नापास कन टाकले. आय
सांिगतले. शेजारी पदपथाचा संदभर् नसामळ
ु
‘नापास’ हा शेरा िमळाला, वयाची साठी उलटावर! मला ितला सनवावे
स े वाटले की, “ बाई ग, शेजारी िरकामं कल-डी-सॅक असतांना गाडी
ात वळवून घेता येत.े उगाच संदभार्िशवाय िरस र् घेण ं मूखपर् णाचं आहे.” पण अडला हरी....! शेवटी परत एकदा डीपीएसची वारी आिण मग
डायिंग लायसची पाी झाली एकदाची!
ु आहे. आजकाल जीपीएसमळ
ु
ु अनभव
ु े रे चकण्याची
एकदा इथली पत अंगवळणी पडली की डायिंग हा सखद
भीतीही रािहली नाही. आता
भारतात गेावर कार िदमतीला असूनही ती िदशीमाशी वाढणारी रांवरची गद टाळण्यासाठी मी णते, “डावीकडून गाडी चालवायला जमत
नाही बाई आता!”

अमेिरके ला जायचं नी झालं तेा पथम मी आरटीओमधून आयडीपी
ु
ु ीला िश असते, रहदारीचे सूचनाफलक
णजे इंटरनॅशनल डायिंग परमीट िमळवलं ...एक वषार्ा मदतीचं. ितथे रे मोठे असतात, वाहतक
ु अजून
असतात, कारला ऑटोमॅिटक िगयर असतात वग ैरे छानछान गोी ऐका होा. पण ‘घी देखा, लेिकन बडगा नही देखा’ याचा अनभव
यायचा होता.
ु ीा िनयमांची पिका
ु
अमेिरके त आावर सवर्पथम मी वाहतक
वाचून काढली आिण एक िदवस कार चालवण्याचा बेत आखला, अथार्त ितथे
ु ाला बरोबर घेऊन! मी पण्याा
ु
ाियक झालेा माझ्या मल
सवयीन े गाडीचं उजवीकडचं दार उघडलं तेा माझा डायिंगचा बेत बारगळला
ु ाचा समज झाला, कारण इथे गाडीचा चालक डावीकडे बसतो ना! ानंतर आपाला राा उजा बाजून े कार चालवायची
असावा असा मल
आहे हे लक्षात ठे ऊन ‘कीप राईट’ असं घोकत मी कार बाहेर काढली. डाा सीटवर बसून कार चालवायला जरा िविचत वाटत होतं. वळणावर
ु
िसल देताना पण्याा
सवयीने उजवीकडची दांडी ओढली तर िसल न िमळता वायपस र् चा झाले. या डााउजाा गधळातच
ु ीसाठी एकच बाजू धरत नाहीत याचा मला रागच आला. िबिटशांनी ांा सामाात
डायिंगचा पिहला धडा संपला. जगात सगळीकडे वाहतक
‘कीप लेफ्ट’चा िनयम वापन आपाला ‘वाम’मागार्न े जायला िशकवलं पण इतर यरु ोिपयन देश, अमेिरका यांना ‘राईट इज राईट’ असं वाटलं
असावं. मला एकदम आठवलं की आमा यरु ोप दौऱ्यात आी जेा लं डनला पोहोचलो तेा मला एकदम घरी आासारखं वाटलं होतं, कारण
राा डाा बाजून े गाा धावत होा ना!
हळु हळू राा उजा बाजूची सवय झाली आिण लेना िशीत गाडी चालवायला जमू लागलं . एक गो मात काही के ा अंगवळणी पडत
नती, ती णजे समोर िहरवा िसल िदसला तर चाळीस-पास मैलांचा वेग अिजबात कमी न करता पढेु जाणं! आडा जाणाऱ्या रावर
ु
एखादी गाडी उभी िदसली की माझा आपला वेग कमी ायचा. आपाला िहरवा िसल असला तरी सरी गाडी लाल िसल न जमानता
आडवी
ु
ु ीची पत. ामळ
ु े िहरा िसलला िनःशंकपणे पढेु जायला मला बरेच िदवस लागले.
येऊ शकते ही पण्यातली
वाहतक
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नशा ... सतीश जोशी

ु िहंदी गाण्याचा दाखला देऊन असे पसंग
आता मात मी रागावलो व जा
पूव घडलेले आहेत हे ाला पटवले. (‘चली गोरी पीके िमलन को चली’ या
गाण्याचा अथ र् बधा हा नसावा.) ानंतर मी ाा पेमाचा िधार के ला,
बंान े आज मला बरेच धे िदले होते. काल संाकाळी तो दोन तास
ु ीा कोमल भावनांचा चाचूर करण्याचा ाला
आज न जाता ा मल
पावसात िभजला असे मला णाला, तेा मला पिहला धा बसला. समोर
काही अिधकार नाही वग ैरे वग ैरे भरपूर हजेरी घेतली व शेवटी ा
वाण्याकडे जाताना छती न ेणारा पाणी दोन तास िभजतो णजे काय?
ु
बाटलीकडे बोट दाखवून णालो, “नाऊ िधस इस द ओन्ली सोशन!”
“अरे, पण कुठे आिण कोणाबरोबर होतास इतका वेळ?” मी िवचारले आिण
तो च लाजला. ावेळी आलेा चार-पाच िशंका ान े िशताफीने
मालात झेला आिण मग ान े जे सांिगतले ते ऐकू न मी थच झालो.
बंा च पेमात पडला होता व काल िताबरोबर बागेत िफरताना िभजला
होता.
“अरे हलकट माणसा! मला न सांगता?” मी रागावलो.
ु नकळत घडले ते.”
“ पेमात का कोणी सांगनू पडते? माझ्यासा
ु ा खास िमत ना?”
“चूप! मूखार्सारखे बो नकोस! अरे मी तझ
“चूक झाली यार! मला माफ कर! पण अरे, फार
मोा संकटात पडलोय मी आिण तूच मला मदत
करशील. मला ही भयंकर सद झाली आहे आिण
आज संाकाळी मला ितला भेटायचे आहे” बंा
उारला.
मी काही खरमरीत बोलणार एवात हात वर कन
तो णाला, “आजची भेट महाची आहे. आय एम
गोइंग टू पपोज टू हर! मला जायलाच हवे, पण मी
जाया अवेत नाही. आता तूच यातून काहीतरी
ु एकदा मालान े नाक साफ
मागर् काढ.” बंान े पा
के ले. आता मला सवर् उलगडा झाला. ा अशा अवेत बंा जर
ु ीन े डझनभर माल देऊन ाला घरी
संाकाळी गेला असता तर ा मल
ु चे
पाठवून िदले असते व ाचा कायमचा िनरोप घेतला असता. ा मल
काय सांगता येत?े या सद पकरणान े बंाा पेम पकरणात माशी िशंकली
होती व बंा माझ्याकडे नाक घासत आला होता.
मी बंाकडे पािहले. तो फारच के िवलवाणा िदसत होता. आता ान े सरा
ु िशंकू लागला. िमताला अशा पसंगी
माल वापरायला काढला व तो पा
मदत करायची नाही तर कधी? मी बंाला मदत करायचे ठरवले. गेा
दोन तासात बंाने दोन कोल्डारीन , दोन अॅन ५०० व चार अॅो
संपवा होा. एवढी भयंकर सद पटकन घालवण्याचा मला आता एकच
उपाय िदसत होता. मी ाला धीर िदला व झोळी घेऊन बाहेर पडलो.
पंधरा िमिनटांनी मी परत आलो तेा बंाा चेहऱ्यावरील पिच
ं ीची बाटली काढताच तो उडालाच. बंा
आणखी मोठे झाले होते. मी बॅड
ु री िचपावनी. ाने जोरदार िनषेध नदवला. दा िपऊन अशा
खरा पणे
पिवत कायार्ला जायचे हे ाा मनाला पटे ना. तो जाम तयार होईना.

बंा बराच वेळ डोाला हात लावून बसला. शेवटी बधा िता
ु जातीचा भावच आहे.) ाा
पेमाखातर तो तयार झाला. (अहो हा पष
नाकातून इतके पाणी येत होते की मी बँडीमे पाणी न घालताच ाला
िदली. जेवढी कडक तेवढा चांगला पिरणाम होईल ना! ाला पिहा
घोटानंतरच एक जोरदार ठसका लागला व सऱ्या ितसऱ्या घोटानंतर
कोणीतरी घशात त लाारस ओताचा भास झााचे तो मला णाला.
मी परेु परेु णत असताना ान े आणखी एक पेग ओतला व िगळं कृत
के ला. आता मला ाची काळजी वाटू लागली. ाला संाकाळी जायचे
ु ा
होते व ाला ितथे नेणे ही माझी जबाबदारी होती. “अरे बंा, तल
संाकाळी जायचे आहे ना?” मी िवचारले. “ऑफ
कोस र्, ॉट डू यू मीन ?” तो ओरडला, “माझा
आिवास भयंकर वाढला आहे.” आता मला
हसावे का रडावे ते कळे ना. एक करता भलतेच होऊन
बसले की! बंा हेलकावे खात उभा रािहला तेा
मी ाला खांाला धन बसवला. माझ्या हातून
मोठी चूक झाली की काय असे मला वाटू लागले.
बंा एाना बराच ‘हाय’ गेला होता व लवकर
खाली येण्याची िचे िदसत नती. ाचे नाक मात
आता गळायचे थांबले होते.

तीही थोडी आयर्चिकत झाली पण एक ितहा कन ााजवळ
येऊन बसली.
ु ीत िदसतोस. काही िवशेष?” ती उारली. बंान े एक
“आज फारच खश
गडगडाटी हा के ले व माझ्याकडे पािहले. मी लगेच वळू न सरीकडे पा
लागलो.
“येस. पण ाबल नंतर बोलतो. अग आज सकाळी मला भयंकर सद
झाली होती” बंा णाला. मी कपाळाला हात लावला.
“आमा डॉरकडे गेलो तर तो काय णतो माहीत आहे?”
“काय?” ितने कुतु ल दाखवत िवचारले.
ु े के स खूप वाढले आहेत, ात पाणी रान तल
ु ा सद
“तो णाला की, तझ
झाली आहे. हे के स कापून टाक” बंा जोरात णाला, “नॉनसे! मी
ु ी डॉर आहात का हजाम?”
ाला िवचारणार होतो त
ु ान े
मला एक जोरदार ठसका लागला, पण ती हसत ााकडे कौतक
पाहात णाली, “अरे तो माथरु डॉरच ना?”
“तोच तो! काहीतरी थातरु मातरु उपाय सांगतो!” बंा णाला आिण
त:ा जोकवर जोरात हसला. िता चेहऱ्यावर आयर् आिण हा
ु चा िन:ास टाकला.
उमटले होते. मी एक सटके
ु ी कामी आली याचा मला अितशय आनंद झाला व माझे इथले
माझी य
काम संपले असा िवचार कन मी ितथून हळू च सटकायचे ठरवले, इतात
ु
मला पढील
संवाद ऐकू आला...

ु तास दोन तास ाची नशा उतरवण्यात गेले.
पढचे
कॉफीचा मारा के ला, दोी गालावर थपडा मारा. पण ाला ते मात
ु ाचे
आवडले नाही. जाण्यापूव तो बराच खाली आला होता, तरीसा
डोळे धदं ु िदसत होते. माझ्या पाठीवर थाप मान मला तो णाला,
“आतापयत ितला पपोज करायचा मी िकमान चारदा पय के ला पण
एकदाही घशातून श फुटला नाही. लेिकन आज बना डां गा! थँ यार,
तेरा एहसान मै िजंदगीभर नही भूंगा!”

ु ा एक सांगायचेच रािहले. माझी एक मैतीण थोा वेळान े
“बंा, अरे तल
आपाला भेटायला येणार आहे. तर आपण तझ्ु या एका िमताला बोलवूया
का? णजे डबल डेट होईल.”

संाकाळी मी ाला ा हॉटे लमे घेऊन गेलो आिण “ज डू इट”
असे णून ाने िरझर् के लेा टे बलापासून जरा र, पण ऐकण्याा
अंतरावर जाऊन बसलो. बंाला के ाही काही होऊ शकले असते णून
मला ितथे असणे आवश्यक होते.

मी हळू च माझ्या बरगा चाचपा. मी हडकुळा नीच होतो, पण
होे लचे खाऊन आी सवर्च िमत हडकुळे होतो. बंा काही बोलाया
आत ती णाली “अरे तो रे, जरा बावळट िदसतो तो?”
मी मनाता मनात ‘तो मी नेच’ असे णत के सातून हात िफरवला तोच
ती णाली, “अरे तो कुरळ्या के सांचा...” आिण माझा हात माझ्या
के सातच अडकला. अरे, मीच की तो!

ु शी बोलणे तर रच! ामळ
ु े तो जर
बंा तसा अबोल व लाजाळू , मल
काही क शकला तर आजा अवेतच क शके ल असे मला वाटले.
थोाच वेळात ितन े हॉटे लमे पवेश के ला आिण माझीच छाती जोरात
धडधडू लागली. पण बंाने “हाय ीट हाटर् ” अशी आरोळी ठोकली.
माझ्या हातातील ग्लास िनसटला आिण टे बलावर आडवा झाला.

बंाला ती कना अिजबात आवडलेली िदसली नाही, पण तो काही
बोलाया आत ती णाली, “कोणाला बोलावशील? हाऊ अबाउट तो
ु ा िमत, काय ाचे नाव िवसरले बघ! अरे, तो हडकुळा आहे ना तो..”
तझ

अंतमर्नाची पाथ र्ना.....
ु
शािलनी बचे

ही भावफुलांची माला
अता िकारा भगवंता,
अशांत ा दयाची शांती
तवु ा करावी जगाथा !

वाटत होते िमळतील जगी ा
ु
ु
शांतीसखाचे
सर
कणकण,
फसवणूक ही मृगजळापरी
कळली आता मजिस मनोमन !

काय करावे, कसे करावे,
प मनीचे र करा,
ही भावफुलांची माला
जगाथा, अता िकारा !

वाटत होते जीवन णजे
ु चा,
र गािलचा जण ु पां
ु ती कळू न चकले
ु
अनभवां
धागा ात गिं ु फला ःखाचा !
संघषार्ची तार बोचते,
र करा ती जगाथा,
ही भावफुलांची माला
अता िकारा भगवंता !

ु जोरात धडधडू लागली. माझा बावळट णून झालेला
माझी छाती पा
अपमान िगळू न, धडधडा छातीकडे लर्क्ष कन मी बाजून े जाणाऱ्या
वेटरला अडवले व णालो,

“वेटर, एक िी, नीट, अँड मेक दॅट डबल!”
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माझे मौनवत

मी आलो, मी पािहले आिण मी िजंकलो !.....

मोरेर दामले, कोपेल

अशोक जगाथ ताणे.

अशीच एक िडसबरची सकाळ होती. मी वतर्मानपत घेण्यासाठी दरवाजा उघडला आिण बाहेर आलो. आमचे नवीन शेजारी िपया आिण सदं ु र
ांा घरासमोरील आवारात िदसले. सदं ु र खाली पडलेा पानांचा सडा गोळा करत होता. मी िपयाला सहज टले, “अग, माझा एक गडी आहे
े
तो अगदी  दरात ते काम कन देईल.” सदं ु र कामात म होता आिण ान माझ्याकडे
लक्ष पण िदलं नाही.

ु ीा घरी. ावेळी माझी मल
ु गी डॅलस शहरी वाास होती. तेथील
सन २०१७ मे मी अमेिरके स सऱ्यांदा भेट देत होतो, माझ्या मल
ु
ु गी व ितची दोन मल
ु े! इतर िदवशी,
पेक्षणीय ळे पहायला माझे जावई सीा
िदवशी ांा कारमधून मला िफरवून आणत. सोबतीला मल
ु
िहंानातील सवयीनसार,
मी सकाळ संाकाळ आजूबाजूचा पिरसर पायीच भटकू न काढी, जवळपासचे मॅाल्स िफन काढी. जेवढा श होईल
तेवढा अमेिरके सारा परदेशाता जीवनमानाचा पिरचय कन घेण्याचा पय करीत असे.

तेा िपया णाली, “आज तो बोलत नाही.” माझ्या मनात िवचार आला की, असं होतं कधीकधी! नवरा बायको बोलत नाहीत एकमेकांशी, पण
उघडपणे ाबल अशी चचार् होत नाही.
माझ्या मनातील वादळ कदािचत चेहऱ्यावर िदसले असावे, णून जा िवलं ब न लावता हसून िपया णाली, “अरे ाचे आज मौनवत आहे.”
माझ्या लहानपणी मी ऐकले होते की माझे आजोबा मौनवत करायचे. पण ावेळी ांना काय णायचे ते घरातील इतरांना कळत नसे णून
ु े मला मौनवत या िवषयाबल मनात फारशी आा नती. िपयाने मला सांिगतलं की, “सदं ु र रिववारी
भांांची फे काफे की पण करायचे! ामळ
ु ांशी पण बोलत नाही.” मग माझ्या लक्षात आले की हे सदं ु रचे मौनवत
अिजबात बोलत नाही, िदवसभर कोणाा रनीला उर देत नाही, मल
फ िपयाबरोबर नते. माझ्या मनात आयर्आिण गधळ असे भाव उमटत असतानाच अचानक सदं ु रबल आदर िनमार्ण झाला.
मी घरात िशरलो आिण िवचार क लागलो की ‘काय जबरद कना आहे! हे वत जर माझ्या पीने आचरणात आणले तर!’ मी  रंगवू
ु आिण शांततेत जाईल!’
लागलो ‘घरात शांती-कांती होईल, ान न करता ानात असासारखेवाटे ल, आठवात एक िदवस िकती सखात
ु े ितचा मनावरचा ताण कमी
क्षणात मी तःला सावरले आिण पीला समजावू लागलो की ‘ितन े मौनवत करणे िकती महाचे आहे, ामळ
होईल, काळजी कमी होईल’ वग ैरे वग ैरे. िता मौनवताचा फायदा मला अिधक होणार आहे हे काही मी ितला कळू िदले नाही. अथार्त माशी
झटकासारखा ितन े तो िवचार लगेच झटकू न टाकला. पण ाची मला सवय होती !
ु रिववारी सकाळी दात घासून, जरा नीटनेटके होऊन यंपाकघरात
मग मी ठरवले की आपण तःच मौनवताचा पयोग कन बघावा. पढील
ु ता िता चेहऱ्यावर िदसत होती. ते
गेलो. माझ्या पीने चहा तयार ठे वला होता माझ्यासाठी आिण माझ्याबरोबर संभाषण करण्याची खूप उक
बिघतावर मी िता हातात एक छोटीशी िची सरकवली. ात मी  के ले की मी आज सकाळी दहा वाजेपयत मौनवत पाळणार आहे. पथम
ु े ितने जा तास कन घेतला नाही, पण नाखषु ीचा भाव चेहऱ्े यावर
ितला वाटले की मी थाच करतोय. दोनच तासाचा अवधी असामळ
उमटलाच. दहा वाजताक्षणी एकदम "आता तू बो शकतोस" हे वा कानी पडले.
तेा मला उमजले की माझेमौनवत भंग होण्याची ितला जा उं ठा होती. आपण बघतो की िया बऱ्याच वेळा बारीकसारीक गोवन
ु
िचडतात आिण पषमं
डळी कधीकधी मूखपर् णा कन ांना िचडायला लावतात. पण आता मला काहीही न करता पीला िचडवणे श आहे
आिण ासाठी मौनवत हे एक उम श आहे असा साक्षाार झाला. ( कधीतरी हे अंगाशी येणार आहे हेही माहीत होते.)
ु
र् च
ू ना न
पढील
रिववारी मी जा धाडसी बेत आखला. मी ठरवले की आता मौनवताचा अवधी पारी बारापयत लांबवायचा. अथार्त मी ाची पूवस
ु े जे होणे होते ते घडले! (आता मी खातीन े सांग ू शकतो की माझ्या जखमा भन आा आहेत!)
िदामळ

ऑोबर-नोेर मिहातील सायंकाळची वेळ होती. मी िफरतिफरत एका शाळे ा मैदानावर आलो. क्षणभर चौफे र नजर िफरवली आिण
माझे मन पस झाले. ा िहरागार मैदानावर माझी पावले झरझर ा टोकाकडून ा टोकाकडे पडू लागली. मेमे मोा टांगा टाकत
मैदानाला चांगा पाच पदिक्षणा घाता. शरीर अिजबात थकले नाही, कारण ा मैदानावरील िहरवळीने मन पफुित झाले होते.
मनांत िवचार आला की आता मैदानाला एक शेवटची फे री मारावी आिण मैदानाा मभागी असलेा शेडमे थोडा काळ िवशांती ावी.
नाहीतर ‘परा’ भूमीवर के लेला ायाम महाग पडायचा आिण दोन िदवस गादीला िखळवून ठे वायचा. णून शेवटची फे री मान, ा
शेडमे बसायला आलो.
ु
शेडमे िशरता िशरता मागार्त ा शेडा पवेशाशी सातआठ फरशा लक्ष वेधनू घेतील अशा सबकपणे
‘मैदानभूमी’वर लावलेा आढळा.
े.
ा फरशांवर इंगजी भाषेत मजकू र िलिहलेला होता. टलं , नंतर वाचू सावकाशीन पथम िरकामा बाकडा पकडू या आिण पाय पसन बसू या,
थोडी िवशांती घेऊन या.
ा िहरवळीा सािांत थोडा िवसावा घेतला आिण मग मी उठलो. फरशांा पिहा बोडार्वरील मजकू र वाचला....’आमची शाळा ा
बोडार्वर नामिनदश के लेा सवर् देणगीदार सदांची कायम अंत ऋणी राहील’. मग मी पढेु िलिहलेली नावे एक एक करत सावकाशीन े वाचू
लागलो. आापयत सारी अमेिरकन नावेच होती. नावे वाचत माझी पावले हळू हळू पढेु सरकली आिण एका ‘फरशीा बोडार्’जवळ येऊन
ु
थबकली. ती नावे मी परतपरत वाचत रािहलो, कारण ती सवर् नावे भारतीय होती, ात काही मराठी नावंही होती. माझे मन अिधकच पलिकत
ु ाने णत होते...’मी आलो, मी पािहले
झाले! अमेिरके सारा परकीय देशाा भूमीवर िचरकाल िटकणारी भारतीय नावे! जणू ते सारे एकमख
आिण मी िजंकलो’!
ु गी मी घरी परतण्याची वाट बघत होती. मी पवेश करताच ती मोान े णाली, “ हे काय बाबा, के वढा
ाच तंदीत मी घरी परतलो. माझी मल
ु ांना जेवायला वाढलं . आी दोघं तमु ा येण्यात वाट बघत जेवायचे
उशीर के लात! रातीा जेवणाची वेळ टळू न गेली. मग मी दोी मल
थांबलो. चला, बसा पटकन ् जेवायला!”
ु  ओढून
मी काहीच बोललो नाह, माझे जेवण झटपट आवरले आिण माझ्या िदलेा खोलीत पवेश करता झालो. खोलीता टे बलाजवळ खच
घेतली आिण टे बलाा खणातील माझी िटपण करायची डायरी बाहेर काढली. आज सायंकाळी ा लोभस िहरवळ पसरलेा मैदानावर माझी
पावले झरझर कशी पडत होती आिण ती कुठे िरावली, का िरावली ते झटपट डायरीत उतरवून काढले तेा कुठे माझे मन शांत झाले. रान
े घोळत होता...’मी आलो, मी पािहले आिण मी िजंकलो!’
रान मनात हा बोधक अथ र्पूण र् संदश

ु अंगी आले असे णता येईल. मी जा संयमी
ु े काही चांगले गण
हा सगळा गमतीचा भाग झाला. पण काही आठवडे हे वत आचरामळ
ु न सधारले
ु
झालो, माझ्या मनाचे संतल
, माझी एकागता वाढली, मी माझ्या कामावर नीट लक्ष क िदत क लागलो. (हे मी तःलाच समजावू
लागलो. पण माझ्या मौनवताचा खरेच उपयोग झाला का ाबल घरात अजून एकमत नाही.)
ु ी तःच पयोग कन बघा! पीला िचडवणे हा एक अनपेिक्षत लाभ त
ु ाला होईल. (पण ामळ
ु े जर काही इजा झाली
िवास बसत नाही? त
तर ाला मी अिजबात जबाबदार नाही!)
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िचमणी....
अिजतकुमार गांगल
एक िचमणी आली, एक दाणा घेतला, भरर्ु कन उडून गेली....
ु
ु गी-िचमणी', 'मल
ु गा-िचमणा' आिण 'सून-िचमणी' जरा लवकरच आली....ांा 'चलतभाऊ-िचमण्याचं
ा वेळी 'मल
' ल होतं णून! तशी
ु
'मलगी-िचमणी' आपा 'िचमण्या नातू-बाळा'बरोबर अलीकडेच येऊन गेली होती.
े ा ‘ितकडे’ िमळत नाही णून गोठवून ठे वलेला आमरस, सीताफळाचा गर, गोठवलेलं
अशा ा िचमण्यांना जेा केे ा इकडे यायला िमळे ल ते
ु
ु
ु गी-िचमणीला करायला?) आिण बरंचसं काहीबाही, सगळी
आंाचं प... िशवाय परणपोळी,
गळाा
पोळ्या, चका (ा कुठे जमतायत मल
ु
ु शेव-बटाटा परी,
ु िमसळ, वडा पाव, साबदाण्याची
यादी तयार असते. िशवाय इकडे आावर ांना भेळ, पाणीपरी,
िखचडी, उकड, थालीपीठ,
अनेक पकारचे पोहे िकती तरी वेगवेगळे पदाथ र् खायचे असतातच.
ावन आठवलं , माझ्या एका 'भाची-िचमणीन े' िता आईला ‘एअरपोटर् वर िरिस करायला येताना की-दाबेली घेऊनच य’' णून सांगनू
ठे वलं होतं. ितचा िसा ॅं िपंग असाने यावंच लागलं होतं ितला! ितचाच भाऊ आणखी कुठून तरी फॅ िमली गॅदिरंगसाठी आला होता. ा 'भाचा
िचमण्यान े' पण एक वेगळी खापदाथाची िवश-िल पाठवून ठे वलेली होतीच.
सऱ्या एका 'भाचा-िचमण्याचं' ल ‘ितकडे’ झालं होतं, पण िरसेन 'आई-बाबा िचमण्यांा' नातेवाईक आिण िमत-मैितणसाठी ‘इकडे’ होतं.
ु े तो पण भरर्ु कन आला आिण भरर्ु कन उडून गेला. घरातलाच कायर्कम होता णून ाची बहीण णजे 'भाची िचमणी’ ‘जावई आिण नात
ामळ
ु रती
ु का होईना पण भेटली.
िचमणी’सह आान े चटप
थोडीशी इकडे ितकडे, जराशी िनराळी, पण आताशा ना िचमण्यांची थोाफार फरकाने अशीच गो!
ही सगळी 'िचमणी मंडळी' आपापा घरांत परत जाण्यापूव बतेक साऱ्या ‘आई-िचमण्यांची’ वेगवेगळी पीठं , भाजण्या, िचवडा-चका
ु एकदा धांदल उडालेली असते. ‘खरं णजे आताशा होत नाही’ असं फ तःशीच मनाता मनात णत
कन देण्यासाठी न ेहमीपमाणे पा
उाह आणायचा असतो ा सगळ्या 'आई-िचमण्यांना'!

सूर िनसगार्च.े ....

" नायगारा ".....

संतोष कुलकण, िफो

अिनल पागनीस

कळी उमलताना, लाली उजळताना
हलके च जाग येत े सूर उमटताना

ु मोहिवती या लक्षलक्ष धारा,
लक्ष वेधनी
िवामधला एकमेव हा पपात नायगारा !
पाय न हलती, नजर न थकते, पळतो शीण सारा,
िनसगर्िनिमर्त जलिकडेचा चमार हा खरा !
ु धवल हे नीर की क्षीर, कोसळते खाली,
शभ
ु
अंत कधी ना जाणे कोणी, सरवात
कधी झाली !
सहसरश्मी पसरे यावर सोनेरी पखरण,
उमटे यावर इंदधन ु मग, काय वण ुर् तो क्षण !
ु समीप जाता तषु ार अंगावर,
नावेमधनी
घनगंिभर तो नी िन दाटे धकेु च चौफे र !
अवणर्नीय आनंद टाया लोटे जनसागर,
भाग्यवान ते जया िदसे हा चमार सदं ु र !

सूर कोिकळे च,े पान सळसळीचे
पळ काही थांबावे कान फ ावे
या मैिफलीत सदा मधरु मधरु ताना
हलके च जाग येत े सूर उमटताना
सु सु डोळ्यांस साद बघ येत े
लािडक आजर्वी कोवळ्या उाची
जाईचा संथ गंध सडा उचलताना
हलके च जाग येत े सूर उमटताना
लोचनी पाहावे लावण्य िनसगार्च े
मंतमग्ु ध ावे या र र काली
पालटले िचत सारे पहर बदलताना
हलके च जाग येत े सूर उमटताना

ु ‘तझ
ु ं ते दातांच ं काम कन घे, के स कापून घे, चपला आणाया का, आिण ते झे नाही तर एक-दोन साा तरी घेऊन ठे व’
'बाबा-िचमणा’सा
असं काहीबाही बोलत िकं वा फारतर कुठे काजू कतली, आंबा बफ, बाकरवा आणून देऊन, बॅगांच े चार-चार वेळा वजन कन बघत ा
िचमण्यांा अवतीभोवती िफरत राहतो.
ु ाला तर माहीतच आहे... समर
भरर्ु कन उडून जाणाऱ्या िचमण्यांना मात ‘आता परत के ा?’ असं िवचारायचं नसतं. कारण ‘हे काय बाबा, त
ु
ू
े ा यरोप, साऊथ अमेिरका, आिफकन सफारी िकं वा अलाा असंही
ेकेशन लागली िकं वा िखसमस ेकेशनला जमलं तर येवच की! पण ते
ु ीच ितकडे या ना.
े ा बघू कसं जमतंय ते. नाही तर असं करा ना, त
करायचंय आिण ऑे िलयाा बिहणीकडे पण जायचं रािहलं य अजून! ते
िशवाय, आपण रोज ‘फे स टाईम’ करतोच की नाही?’.... असं ठरलेलं उर असतं!
‘हो, हो' असं णत 'बाबा-िचमणा' आिण दमलेली ‘आई-िचमणी' एकमेकांना सांगत असतात... "पूव कसं बरं होतं, नाही? धाांची शेत ं आिण
ु े ‘एक िचमणी आली, एक दाणा घेतला, भरर्ु कन उडून गेली, सरी िचमणी आली, एक दाणा घेतला,
कोठारं पण अगदी जवळच असायची. ामळ
भरर्ु कन उडून गेली’ हे जरी असायचं तरी दर आठ-दहा िचमण्यांनतं र येणारी 'िचमणी-बाळं ' नीच 'आपली' असायची!" उडत जाणाऱ्या िचमण्या
ीआड झाावर रानरान ांा मनात येत असतं की ‘एवढे िदवस रान गेलं, पण ा िभंतीवरा कॅ ल डरा उगाचच फडफडणाऱ्या
पानांना िचमटा लावून ठे वायला हवा होता!’
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डॅ लस फोटर्वथर् महाराष्ट्र मं डळाचे
३५ व्या वषार्त पदापर्ण

आपलं मं डळ, सवार्ंचं मं डळ
मं डळाची स्थापना

िवना-नफा दजार्
प्रस्थािपत
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डॅ लसतफेर् पिहला मोठा
Irving आटर्स् बोडर् BMM अिधवेशनासाठी
सभासदत्व
कायर्क्रम

२००७

२००९

दोन िदवसांचा
रौप्य महोत्सव

कोपेल आिण प्लेनो
मराठी भाषा
Credit By Exam ला
मान्यता

BMM
अिधवेशनाचे
यजमानपद

Online
कायर्क्रमांची सुरुवात
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२०१७
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मं डळाचा हा चढता आलेख असाच वषार्नुवषेर् पुढे चालत रहावा ही सिदच्छा!
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२०२०-२१ मंडळाा कायर्कमांचा आढावा
पॅनडेिमकचा अडथळा असूनही आपा महारा मंडळाा कायर्कमांची घोडदौड या वष चाच रािहली आहे. आतापयता कायर्कमांचा हा धावता
आढावा ....

ु – ऑग २०२०)
सारेगामा २०२० - (जलै
माचर् २०२०मे कोिवडचे काळे कु ढग सवर्त पस लागले आिण आपाला मंडळाचे सगळे िनयोिजत कायर्कम र करावे लागले. ानंतर जवळजवळ
ु न घेत आपला पिहला ऑनलाइन कायर्कम आयोिजत के ला.... नवोिदत गायकांना
तीन मिहाा अवधीनंतर मंडळाा सिमतीन े पिरितीशी जळवू
ु असे दोन
संधी देणारा ‘सारेगामा २०२०’ ! ही गायन धार् ‘१० ते २० वष’ आिण ‘२० वषार्वरील पौढ’ अशा दोन वयोगटांसाठी होती. शाीय आिण सगम
ु
गायन पकार ात समािव होते. अंत चरशीा
झालेा ा धत एकू ण ४५ गायकांनी भाग घेतला, ातले काही गायक डॅलसा बाहेरचेही होते.
ं पडसे आिण सौ.
ा धच े सगळ्यात मोठे आकष र्ण होते आपाला लाभलेले जाणकार समीक्षक.... पं. शौनक अिभषेकी, सौ. िपयंका बव, शी. हेमत
ु लाइ यावन पक्षेिपत झालेा ा
अचर्ना जोगळे कर. ा धा आयोजनात पं. हष र्द कान ेटकर ांच े सा मौवान होते. झ ूम आिण फे सबक
कायर्कमचा एक हजारन अिधक लोकांनी आनंद घेतला.

गणेशोव - (३० ऑग २०२०)
ु
ु
कोिवडा काळातही गणरायांच े आगमन उाहात झाले. मंडळाचे अक्ष शी. सशील
दवेकर ांा घरी गणपतीची ापना झाली. शी. लेले गजी
ु े सवर् सभासदांची ओळख कन देण्यात आली . कायर्कमामे लहान मल
ु ांची
ांनी पूजा सांिगतली. हा मंडळाचा वषार्तील पिहला कायर्कम असामळ
भिगीते व िचतकला आयोिजत करण्यात आली होती. ाच राती एक खास कायर्कम झ ूमवन आयोिजत के ला होता. ‘भा.डी.पा.चे वी’ हा अितशय
लोकिपय कायर्कम भारतातून पक्षेिपत करण्यात आला व मंडळाा सभासदांनी ाचा भरपूर आनंद घेतला.

भडला – ( १८ ऑोबर २०२०)
भडला Online साजरा करावा की पक्ष साजरा करावा असा प पडला होता. शेवटी असा िनणर्य घेतला गेला की Covid साठी सांिगतलेली सवर्
दक्षता पाळायची, पक्ष भेटून भडला साजरा करायचा आिण ाचवेळी िडिजटल ॅटफॉमर्वर पक्षेिपतही करायचा. ासाठी मोकळ्यावरची जागा ठरलीHoblitezelle Park, Plano! आता २०२० मधला भडला टला णजे काळाला धन साजेशी गाणीदेखील हवी. मग आपा मंिजरीतानी
ु अशी गाणी िलिहली. ही, फुलं , रांगोळीन े पाट तयार झाला. पारी सवर् लहान मोा मैितणी मा लावून जमा आिण नवीन तशाच पारंपिरक
अनप
ु ता वाढत होती. सवानी घन अनेक पकारचे गोड व ितखट पदाथ र्
गाण्यांनी भडला रंगला. इता धमाल गाण्यांनतं र िखरापत ओळखण्याची उक
बनवून आणले होते, ते ओळखण्याचा खेळ खेळला आिण गा मारता मारता सवर् फराळ फ झाला.

कोजागरी - (३० ऑोबर २०२०)
एकत न जमता कोजगरीची रात जागवता येऊ शकते ही गो मंडळाने िस के ली. चंदाा पकाशात ध आिण संगीत... याप ैकी ध, चंद आपा घरी
आिण संगीत मात एकत असा बेत ठरला. न ेहमीा Bingo/Housie ऐवजी Movie Trivia Housie हा संगीतमय खेळ सवर् सभासद आपापा
घरी बसून खेळू शकले आिण ‘हौशी कोजागरी’ साजरी झाली. मात ासाठी जोरदार तयारी के ली होती. शंभर िहंदी, मराठी आिण इंिग्लश िचतपटांची
यादी कन Housieचा पट बनला आिण ाता गाण्यांा आधारे खेळ रंगला. बिक्षसांची लयट होतीच! घराता आबालवृ सगळ्यांनी खेळात
ु झालं !
सहभागी होऊन कोजागरीची रात जागवली. असा आगळावेगळा कायर्कम आणाबल सभासदांकडून भरपूर कौतक

िदवाळी – (७ नो बर २०२०)
िदवाळी हा मंडळाचा दरवष साजरा के ला जाणारा महाचा कायर्कम असतो. चमचमीत फराळ, ािद जेवणाबरोबरच अनेक धार् आिण मोांा
ु
गणदशर्
नाचा बहारदार कायर्कम असतो. यंदा न ेहमीसारखी िदवाळी साजरी करणे अवघड होते. पण पक्ष एकत न येता एक अिभनव िदवाळी साजरी
झाली.

पितिबंब २०२१

२८

हाक्षर धार्, िका धार्, रांगोळी धार् आिण आकाशकं दील धार् र पतीने घेण्यात आा. जवळपास ६० धर्कांनी झ ूमारे धत भाग
ु
घेतला आिण परीक्षकांनी पण झ ूमारे परीक्षण के ले. सवाचा उाह मात दरवषसारखाच होता. गणदशर्
नाा कायर्कमात सारेगम धतील िवजेांनी
गाणी सादर के ली. िशवाय मंडळाा किमटी मेस र्नी ‘हॅलो हॅलो’ हे नाटुकले सादर के ले. अनघा गोखले आिण मानस गोखले यांनी सूतसंचालन के ले.
ु
ानंतर, िदलीप पभावळकर यांा 'हसगत' ा नावाचनाचा सािभनय पयोग भारतातून थेट पक्षेिपत करण्यात आला. पर
शोती, चंदकांत कुलकण,
िवजय पटवधर्न यांाबरोबर तः िदलीप पभावळकर यांनी बहार आणली. न ेहमीपमाणे भारतातून फराळ, कालिनणर्य आिण भेटवू मागवून सवर्
धर्कांना, परीक्षकांना आिण कायर्काना फराळाचे वाटप Drive through पतीन े करण्यात आले... कमीत कमी हाताळणी होईल अशा खास
पािकटातून!

NTFB - सहयोग उपकम (नो बर २०२०– जान ेवारी २०२१)
े ाठी ‘फू ड डोनेशन डाइव’ आयोिजत के ला
मंडळाा ‘सहयोग’ ा उपकमाअंतगर्त आपण नॉथ र् टे स फू ड बँक (NTFB) ा अदान करणाऱ्या संस
े ा िदली. ाचबरोबर लोकांनी रोख रकमेा पात
होता. ात जमा झालेा कोरा आिण िटकाऊ खापदाथाची मोठी देणगी आपण ा संल
े डे सपूु द र् के ला. ा कोिवडा िदवसात
िदलेा देणग्या व ात मंडळाकडून काही भर घान एकू ण चार हजार डॉलस र्चा धनादेश आपण ा संक
NTFBने हजारो भकेु ांा दोन वेळा अाची सोय के ली आहे.

संकांत - (जान ेवारी २०२१)
ु ता असते वाणासाठी!
नवीन वषार्चा पिहला कायर्कम संकांत... आपा बालकलाकारांना पोाहन देणारा कायर्कम! तसेच संकांतीत मिहलांना मोठी उक
वाणाबरोबरच गूळपोळी, ितळगूळ, कालिनणर्य ा गोी वेळेवर आिण ताा िमळाात णून RSVP ायचे ठरले. Drive-through पतीने
हळदीकं ु कवाचा कायर्कम जोरात झाला.
ु
ु ांच े गणदशर्
ु े सवर् कायर्कम online पक्षेिपत करायचा होता. ासाठी studio recording ची सोय के ली होती,
मल
न In-person श नसामळ
े ज तयार के ले होते. यािशवाय घरी िवडीओ बनवण्यासाठी ‘िटकटॉक’ हा नवीन पयार्य िदला होता. सगळ्या कायर्कमांना छान पितसाद िमळाला. पूण र्
ु े ांना घराबाहेर
कुटं ुब सहभागी होऊ शके ल अशी पतंग बनवण्याची धार्ही ठे वली होती. ा धत तःा घरी पतंग तयार करायचा होता, ामळ
पडणे श नते ांनाही संकांतीा कायर्कमात भाग घेता आला. ाचबरोबर छोा दोांसाठी शी. सिजत पाे ांा बोला बाांचा
ु ांनी भरपूर आनंद घेतला.
कायर्कम व कायर्शाळा आयोिजत के ली होती, ाचा मल

मनिनी – जागितक मिहला िदवस ( १३, १४ माचर् २०२१)
ा वष पथमच आपा मंडळाने जागितक मिहला िदवस दोन िदवस तीन सतांत साजरा के ला आिण तो १०० टे यशी झाला असे अनेक अिभपाय
ु ास गा आिण डॉ. किलका उरकर यांचा ‘आपलं मानिसक आरोग्य कसं जपायचं’ या
िमळाले. पिस अिभनेती, िनमार्ती पवी जोशी यांाशी िदलखल
िवषयावर संवाद हे दोन कायर्कम ‘शोधू कशी मी मला नान े’ हया पिहा सतात सादर के ले गेले.
ु ादम िहन े वारली िचतकलेचा वगर् घेतला आिण समारे
ु चाळीस सांनी ितचा धडा िगरवला.
‘कलािवार’ हया सऱ्या सतामे पणाली मक
ु ी की रसोई, ऐलन आिण आपलं मंडळ यांनी एकत येऊन
सऱ्या िदवशी ‘िचपूणमर् ’् हया पाककला धलाही डॅलसकरांनी उम पितसाद िदला. िवज
हा उपकम यशी के ला. िपया दवेकर, तषु ार कोठाळकर, पूजा नागपाल आिण गौरी कऱ्हाडे यांनी धच े परीक्षक णून काम पािहले.

िशवजयंती – (एिपल २०२१)
ु
आपा मंडळात हया वष िशवजयंती दोन िदवस साजरी के ली गेली. २ एिपल रोज़ी शी. सिजत
साठे यांनी गड-िक़ांचा ‘रााची यशोगाथा’ हा
ु े आपा कायर्कम सादर
कायर्कम सादर के ला. ामे ‘िहंदवी रााची मु तर्मढे ’ आिण ‘गडांचा राजा राजांचा गड’ असे दोन िवषय होते. कोिवडमळ
ु ीा सोहोळ्यावन लक्षात
करण्याा पती बदला असा तरी आपला उाह जराही कमी झालेला नाही ाचं पंतर पालखी आिण िमरवणक
ु
आलं . हयाच वेळी दोन तासांचा िविवध गणदशर्
नाचा कायर्कमही सादर झाला.
े उमप आिण सहकलाकार यांनी ‘िशवसोहळा’ या कायर्कमात िशवरायांा आिण रााा काही
िशवाय, ४ एिपल रोजी संाकाळी शी. नंदश
िनवडक रक्षकांा जीवनाचा संगीतमय पवास सादर के ला, तो अितशय ू ितर्दायक होता.
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सक - िु नअर ािसकल :

िका धार् : पथम पािरतोिषक : िशवम पाटील
रांगोळी धार् :
पथम पािरतोिषक : पांजली तेलरांध े
ितीय पािरतोिषक : अिदती नेहते

पथम पािरतोिषक : िसाथ र् कुलकण
े ा
ितीय पािरतोिषक (िवभागून) : अैत क्षीरसागर, िना मेहत
ु :
गाणी मनातली - िु नअर सगम
पथम पािरतोिषक : शेया कोगनोलकर
ितीय पािरतोिषक : िसाथ र् कुलकण

आकाश कं दील धार् :
पथम पािरतोिषक : पांजली तेलरांध े
ं ु कर , िशवम पाटील
ितीय पािरतोिषक (िवभागून) : अिभलाषा गज

ु :
गाणी मनातली - िसिनअर सगम
पथम पािरतोिषक : मृणािलनी गोडबोले
ितीय पािरतोिषक ( िवभागून) : अिनी चौधरी, अलोका गोगटे

हाक्षर धार् :
वय वष ५ ते ७ :
पथम पािरतोिषक : साथ र् मोरे
ितीय पािरतोिषक : अवनी िभडे

गणपती २०२० : िचतकला धार्

धार् आिण धार्
या वष कोिवडा काळातही आपा मंडळान े अनेक धार् घेता आिण ांना भरभन पितसाद िमळाला. हे आहेत आपा वेगवेगळ्या
धातील यशी धर्क :

वय वष ८ ते १० :
पथम पािरतोिषक (िवभागून): सािजरी काळे , अणर्वी चाण
ितीय पािरतोिषक (िवभागून): ईहा नातू, इरा नातू

वय वष ५ ते ८ :
पथम पािरतोिषक (िवभागून) : मग्ु धा तेलरांध,े िहरण्मयी पाटील
ितीय पािरतोिषक : तनय टे कर

वय वष ११ ते १३ :
पथम पािरतोिषक : अना िचटणीस
ु परांजपे
ितीय पािरतोिषक (िवभागून) :यगु ा मदलागी, अना

वय वष ९ ते १२ :
पथम पािरतोिषक : ितशा जोशी
ितीय पािरतोिषक : रेवा पेडणेकर
तृतीय पािरतोिषक : अना िचटणीस

संकांत २०२१ : पतंग धार्
पथम पािरतोिषक : ओजस पागनीस
ितीय पािरतोिषक : तनय टे कर
तृतीय पािरतोिषक : अी थोपटे

वय वष १३ ते १८ :
पथम पािरतोिषक : इिशता पोळ

पितिबंब मराठी लेखन धार्

वय वष १८+ :
पथम पािरतोिषक : पणाली दळवी

वय वष १०पयत :
पथम पािरतोिषक ( िवभागून) : अिक न दामले, िहरण्मयी पाटील
ितीय पािरतोिषक : अवनी िभडे

ु ी टीिवया
हौशी कोजािगरी २०२० : म

वय वष १० ते १४ :
ु परांजपे
पथम पािरतोिषक : अना
ितीय पािरतोिषक : वेदांत तेवरे

ु
पथम पािरतोिषक : राल पेडणेकर, संा जईकर
अ िवजेत े :

मनिनी २०२१ : िचपूणमर्
िमिलं द गोखले, रोिहणी राऊत, माधवी कुलकण, सायली वाटवे, अंबरीश
डोणगावकर, पांजली तेलरांध,े मोरेश दामले, िपया दवेकर, योिगता नेहते,
निचके त देशपांड,े ेता पाटील, शीतल जाळदे, मोिनका बोरा, राल किणर्क, पथम पािरतोिषक : पाची दातार
ितीय पािरतोिषक : योिगता नेहते
वैवी आपटे
तृतीय पािरतोिषक : मयरु ा कुलकण
ु ादम , रश्मी थोपटे
िवशेष पािरतोिषक : पणाली मक
पितिबंब २०२१
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मायबोली मराठी शाळा
सौ. पवी मोहरीर
ु ांनाही लागावी णून २००८मे स
ु झालेा मायबोली मराठी
मराठी भाषेची गोडी आपा मल
ु े िशकत आहेत आिण ७ िशिक्षका व ३ ॉल िटअस र् कायर्रत आहेत.
शाळे त आज जवळपास ९७ मल
वष र्भरात मराठी भाषेा अासासोबतच मराठी संृतीशी िनगिडत इतरही अन ेक महाा गोी
ु ांना इथे िशकवा जातात.
मल

ं ी सत आयोिजत करणार आहेत. ांाच अथक
आगामी काळात सौ. वैवी आपटे या ‘मराठी भाषा आिण हायू ल के िड’ या िवषयासंबध
ु ांना मराठी भाषेची परीक्षा देऊन हायू ल के िड िमळवण्याची संधी पा झाली असून
पयाने कोपेल, अॅलन, िफो व ॅनो ISDमधील मल
ु ांनी या संधीचा लाभ घेतला आहे.
आापयत डॅलसमधील साधारण २३ मल
ु शाळे पासून सवात
ु
ु ांपयत मराठी भाषा पोहोचवण्याचा हा सफल
छोाशा घरगती
झालेा या मायबोली मराठी शाळे माफर् त जाीत जा मल
े ा!
पय असाच िनरंतर सु राहावा हीच शभु 

जगभरात आलेा कोिवड-१९ा मोठया संकटातही अासकमात कुठलीही तडजोड न करता
शाळे तफ ऑनलाईन वगर् चालवले जात आहेत, ासाठी सौ. अनघा आगाशे, सौ. अमृता इनामदार,
े र आिण सौ.
सौ. सािरका साठये, सौ. ाती बोगम जाना, सौ. सोनल धरणगावकर, सौ. मािणक खेडक
ु
ु , सौ. पवी
वैवी आपटे या सवर् िशिक्षका मोलाचे सहा देत आहेत. तसेच सौ. सवणार्
देशमख
मोहरीर व सौ. शामली असनारे या ॉल िटअर णून मदत करताहेत. एकं दर पिरिती लक्षात घेता
ु
पढील
वषही शाळा ऑनलाईन ठे वण्याचा िवचार आहे.
ु ीा मामातून मराठी संृती आिण सण यांची
मायबोली मराठी शाळे माफर् त अास व करमणक
ओळख, मराठी बोलण्याचा सराव, आरोग्य या सगळ्या गोची सांगड घालत यंदा अनेक वेगवेगळे कायर्कम आखले गेले होते. गणेशोवादरान
ु ांना शाळे तफ सबक
ु असा गणपतीा मूतचा साचा आिण मूत बनवण्यासाठीची सामगु ी भेट णून देण्यात आली. िदवाळीसाठी रांगोळी, िदवा
मल
ु ांना देण्यात आा. पणे
ु येथील सौ. पज्ञा बसमतकर यांनी मल
ु ांना व
आिण आकाशकं िदल बनवण्याचे सािह तर िखसमससाठी भेटवू शाळे तफ मल
ु
पालकांना ऑनलाईन योगासन े िशकवली, सौ. वैवी आपटे यांनी -दीघाच े िनयम मलांना सोा भाषेत समजावले. शाळे ा वेळेा आधीचा अधार्
ु ांसाठी खास राखून ठे वला आहे. मल
ु ांच े ४-५ गट बनवून ावेळी ा मल
ु ांशी संवाद साधतात. शी. सजीत
ु
ु ांना िशवाजी
तास ांनी मल
साठे यांनी मल
ु
महाराजांच े मावळे , गड-िके याबलची मािहती अंत मनोरंजक पतीन े िदली. २०२०ा उाळ्यात शाळे ला सी न देता ऑनलाईन
ु ांकडून मराठी भाषेचा सराव कन घेण्यात आला.
अासासोबतच िविवध खेळ, गोी यांा मामातून मल
ु ांसाठी बाल हारंग या मराठी िवनोद धच े (ॅ -अप कॉमेडी)
े र, सौ. अमृता इनामदार व सौ. वैवी आपटे यांनी शाळे तील मल
सौ. मािणक खेडक
ु
आयोजन के ले होते. ाचे परीक्षक णून पिस मराठी अिभनेते शी. पर
शोती व ‘उा उा िवनोद’चे शी. िवनय देसाई, शी. कौभु सोमण यांनी
ु ांनी भरघोस पितसाद िदला. तसेच बृहहारा मंडळाा हाक्षर धत आिण ‘पितिबंब’ वािष र्काा लेखनधतही
काम पािहले. या धला मल
ु े मोा संने े सहभागी झाली. रवद आपटे , तनया आपटे व पवी मोहरीर यांनी शाळे साठी ७०ा वर प-उरांच े खेळ (िझलेट)
शाळे तली मल
ु े िझ, खरे वा खोटे , िरकाा जागा भरणे, मराठीचे इंिग्लश िकं वा इंिग्लशचे मराठीत भाषांतर करणे असे िविवध खेळ खेळू
तयार के ले आहेत. ात मल
शकतात. या खेळांचा उपयोग अमेिरके तील इतर मराठी शाळाही मराठीा सरावासाठी करत आहेत.
ु ांकडून मराठीचा सराव कन घेत असतात. बालवगार्ा सौ. सोनल धरणगावकर यांनी
शाळे तील िशिक्षका वेगवेगळ्या कलाक पती वापन मल
ु ांना फळं , भाा, घरातील काही वू दाखवून ाबल मािहती देण्यास सांिगतले, तसेच ‘िशवाजी णतो’ या खेळात रंग ओळखणे, शरीरातील
मल
ु िदले. सौ. वैवी आपटे यांा वगर् एकमे ‘नाव गाव पाणी वू’ या खेळात मराठी श सांगणे, ‘िशवाजी
अवयवांची नावे सांगणे असे वपाठ
णतो’ या खेळात घरातील ठरािवक वू शोधून आणणे व ‘-दीघर्’ मे शात  वेलांटी असेल तर डावा हात आिण दीघ र् असेल तर उजवा
ु ांना मा आली. मल
ु ांची कनाशी वाढून मराठीत िवचार  करता यावेत यासाठी वगर् दोना सौ.
हात वर करणे असे िविवध खेळ खेळण्यात मल
ु ांना काही वाे देऊन ावर आधािरत छोटीशी गो िलहायला सांिगतली होती. सौ. सािरका साठये यांा वगर् दोन आिण
अनघा आगाशे यांनी मल
ु ांना कागदाची एक-एक वू (origami) बनवून ाची कृ ती मराठीत िलहायला सांिगतली, तर सौ.
तीनला ‘कागद’ नावाचा धडा िशकवतांना ांनी मल
ु ं एक ऑनलाईन खेळ खेळली. या खेळात ांना वेगवेगळ्या आकाराा, रंगांा, नावात जोडाक्षरे असलेा,
अमृता इनामदार यांा वगर् तीनची मल
ं े वापरात येणाऱ्या वू कमीत कमी वेळात घरातून शोधून आणून दाखवाया होा. सौ. ाती
काही ांनी तः बनवलेा तर काही िविवध ऋतूम
ु
बोगम जाना यांा वगर् चारने आजी-आजोबांना पते िलिहली व ांासोबत के लेा गमतीजमती वगार्त सांिगता. तसेच गोीची पके
वाचून,
े र
‘बालगंधवर्’, ‘लोकमा िटळक’ असे मािहतीपूण र् िसन ेमे बघून ातील कथानक थोडात मराठीत िलन काढले. वगर् पाचमे सौ. मािणक खेडक
ु
र्
यांनी मलांना घरांसाठी एक सोपा खाण्याचा पदाथ बनवून ाचे सािह व कृ ती िलन आणायला सांिगतली होती.
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ु
माझा पिहला बॅकपॅिकं ग रोडटीपचा अनभव

ू बू चॅनलचे वष र्
२०२०: माझे य

अक्षय बेे

िशया अपशंकर
वय: ११ वष , अरिवंग मराठी शाळा

े ी वग ैरे नाहीये , बॅकपॅिकं ग तर रची गो झाली. पण तरीही ांनी कसंतरी मला अशा एका
माझ्या बाबांना माहीत आहे की मी काही फार िनसगर्पम
ु मी जभर िवस शकणार नाही.
expedetion साठी तयार के लं जो अनभव
ु मिहाता एका पारी बाबा माझ्या ममे आले आिण णाले, "अक्षय, आपण कोलोरॅडोला बॅकपॅिकं गसाठी जाणार
या summer मे जलै
आहोत.” मी काही बोलाया िकं वा न जाण्याचं कुठलं ही कारण ाया आधीच ते माझ्या ममधून िनघून पण गेले. मी यापूव आई-बाबांसोबत काही
ु हायकर आहेत. ांनी बऱ्याच बॅकपॅिकं ग
छोा hikes के ा होा. पण बॅकपॅिकं ग णजे एक पूणपर् णे वेगळीच बाब होती. माझे बाबा एक अनभवी
िट के ा आहेत आिण एक 14 हजार फुटांवरचं िशखर पण चढले आहेत. पण मी मात या असा कठीण टे साठी खूपच नवखा होतो. माझ्या
मनात हजार प येत होते. मी िकती िदवस बाहेर असेन ? दर िदवशी मला िकती मैल चालावं लागेल ? डगरात बाथम वग ैरे असेल का? पण जेा मी
माझी 35पडाची सॅक भरली तेा या सवर् पांची उरे आपोआप िमळत गेली. ही सॅक मी 4 िदवस माझ्या पाठीवर घेऊन िफरणार होतो.

ु े लॉकडाऊन स
ु झालं . शाळे चा अास कमी झाला आिण कं टाळा पण आला. मग मला एक कना सचली.
ु
२०२० मे कोिवड मळ
मी ठरवलं
ु बू चॅनल सु करेन.
की वेळ घालवायला मी एक य
मला आटर् आिण काफ्ट करायला आवडतं णून मी
माझा चॅन ेल ाा बदद्ल ठरवला. मी माझ्या चॅनलचं
नाव लवकर ठरवलं . मी तो चॅनल माझ्यासारा
ु ांसाठी करणार होते णून मी ाचं नाव
मल
"के झीिकड्सकाफ्ट" असं ठे वलं .
ु
मला लवकरच कळलं की पकातू
न ओिरगामी
करायला सोपं नसतं. णून मी वेगवेगळ्या चॅन ेल्स वर
ु सोपं नतं समजायला.
बघायला लागले. पण ते सा
णून मी ठरवलं की मी माझ्या चॅन ेलवरचे िडीओज
ु ांना समजतील असे करायचे. मला
माझ्या सारा मल
वाटलं आटर् आिण काफ्ट करायला वेगळं सामान लागतं
पण ओिरगामी करायला साधा कागद, ग्ि, टे प,
पे, आिण पिसल, असे घरात इकडे ितकडे पडलेलं
सामान पण वापन खूप छान ओिरगामी करता येत.ं

अखेर तो िदवस उजाडला. ा पवासासाठी मी फार उाही नतो ाचा पिहला िदवस! आी आमा बॅग्स गाडीत भरा आिण Aspen
Colorado चा पवास सु के ला. िजथे आी जाणार होतो ा जागेच ं नाव होतं ‘four pass loop’. थोडात सांगायचं तर चार िदवसांत आी
ु ाला वाटे ल की ात काय इतकं ? पण जेा
चार डगरांतील चार passes कॉस करणार होतो. दर िदवशी आी साधारण 7 मैल चालायचो. आता त
ु ी साडेनऊ ते साडेबारा हजार फुटांवर डगर चढत आिण उतरत असता तेा ते सात मैल संपता संपत
तमु ा पाठीवर 35पडाची सॅक असते आिण त
नाहीत.
ु होता. इता उंचीवर िवरळ वातावरणाने आाला थोडा तास
आमा हाइकचा पिहला िदवस खूप दमवणारा होता पण िततकाच अिवरणीयसा
ु ातला पिहलाच असा िदवस होता जेा मी टे  मे झोपलो आिण चोहीकडे फ बफार्ािदत डगर आिण िहरवीगार
झाला पण हा माझ्या आय
ु सखद
ु नीच नता पण मी ासाठीसा
ु मनाची
ओकची झाडं होती. िशवाय मी पिहांदाच िनसगार्तलं ओपन एअर बाथम वापरलं . तो अनभव
तयारी कन ठे वली होती.
सऱ्या िदवशी आी 4 प ैकी पिहले दोन डगर चढणार उतरणार होतो आिण दोन पासेस कॉस करणार होतो. ही सोपी गो नीच नती, पण
चालण्याची एक ठरािवक गती ठे वली तर ते फार कठीण पण नतं. या हाईक मधले चारही पासेस हे साधारण साडे बारा हजार फुटांवर होते. पेक
पासवन आाला आजूबाजूा डगरदऱ्यांच ं िवलोभनीय  िदसायचं. िदवसभर इतकं िनसगर् सदयर् बघून मी तर हे पण िवसन जायचो की मी
ु मला मनाता मनात आनंदच
िकती दमलो आहे. खरं तर तो िनसगर्च मला एक नवीन ऊजार् देत होता. आिण मी घरापासून र होतो या गोीचा सा
वाटत होता.
ितसऱ्या िदवशी आाला सवार्त उंच आिण कठीण डगर चढायचा होता. मी आिण बाबांचा एक िमत सोबत चालत होतो आिण आी िमिसिसपीवन
ु
ु पण ा
आलेा एका सऱ्या हायकस र्ा गपसोबत
शेवटपयत चालत रािहलो. अथार्तच ा िदवशी आी खूप चाललो आिण खूप दमलो सा.
ु
संाकाळी आी सपिस
snowmass lake ला पोचलो. थोडा वेळ िवचार के ावर आी मनाला धीर देऊन ा लेकमे एक डुबकी ायची
ठरवली आिण ात उतरलो. ते पाणी इतकं थंडगार होतं की आी लगेच गारठून गेलो. पण तरीही फ पाच िमिनटात आी ताजेतवान े पण झालो
ु िनघून गेला.
आिण आमचा सगळा थकवा सा
चौथा िदवस हा शेवटचा होता आिण ा िदवशी आी शेवटचा डगर चढून परत िजथे गाडी पाकर् के ली होती ितथे उतन जाणार होतो. ा िदवशीची
ु न ेन े थोडी सोपी होती पण अंतर जाी होतं. पण जे िनसगर्सदयर् आी बघत होतो ते शांत वणर्न करणं कठीण आहे. ा गोी डोळे
चढण ही तल
आिण मन बघतं ा गोना फोटो कधीच ाय देऊ शकत नाही. जसजसा शेवट जवळ यायला लागला तसतसा माझा चालण्याचा वेग खूपच वाढला
आिण मी यंतवत न थांबता पढेु पढेु जात रािहलो आिण गाडीपाशी येऊनच थांबलो. चार िदवसांची खडतर मोहीम एकदाची संपली होती पण आाला
ु देऊन गेली होती. गारांचा वषार्व , पाऊस, बफर् , डगरातील कॅ िंग याता कुठाच गोी आी कधीच िवस
सवाना एक अिवरणीय अनभव
शकणार नतो. या चार िदवसांनी माझ्यात खूप बदल घडवले होते. अत
ु िनसगर्सदयर् बघण्याची एक अपूव र् संधी मला िमळाली होती आिण मी ती
माझ्या कॅ मेऱ्यात कायमसाठी जपून ठे वली होती.

मी माझा चॅनल बनवावर माझं आवडतं काफ्ट के लं .
माझ्या आईन े मी करतानाचा िडीओ घेतला. ाा नंतर ितनी तो एका िडीओ एिडिटं ग सॉफ्टवेअर मे टाकला आिण ा ििडओमे
ु थोडे िडीओज पण तसेच के ले. नंतर मी एक फोनचा ॅ  वापन माझे िडीओज मीच घेऊ लागले.
संगीत टाकायला मी मदत के ली. पढचे
माझ्या आईन े मला थंबन ेल्स कशी करायची हे िशकवलं . ितने मला यूबू वन कॉपीराईट नसलेलं संगीत शोधायला िशकवलं . िडीओ कसा
अपलोड करायचा हे पण िशकवलं . मी माझी माझीच िडीओ अजून छान कसा करायचा हे िशकले. मी काहीतरी नवीन बनवायला िशकते, आिण
मग ाचा िडीओ करते. आिण मी हे सगळं माझ्या आईा फोन वर करायला िशकले! आता मी कोणावरही अवलं बनू नाही आहे !
या नंतर मी माझं े ूल तयार के लं . शाळे ा बे मे मी िडीओ रेकॉडर् करते, आिण मग शाळा झाा झाा मी तो िडीओ एडीट
करते. ा िडीओ साठी संगीत शोधते, थनेल तयार करते. हे सगळं झाावर, मी तो लगेच यूबू वर अपलोड करते.
मला सबाईबस र् िमळवायला मी माझ्या िमत-मैितणना आिण नातेवाईकांना माझ्या चॅन ेलची िलं क पाठवली.
ु
(https://www.youtube.com/channel/UC_uzuOsD4w4yY3XkROdevEw) सा मी माक िटं ग कसे करायचे हे सा
िशकत आहे.
मी थोडे िडीओ काफ्ट बल करते आिण थोडे डॉग बल करते. माझे िडीओ मी पटकन करते. मी काहीतरी बनवायला िशकते, मग ाचा
ििडओ करते, आिण मग तो काफ्ट िकं वा डॉगा ेिल मे अपलोड करते.
ु े सगळं खूप बदललं आहे. ऑनलाईन शाळा सु झाली, घरी बसावं लागलं आिण कुठे ही जाता आलं नाही. पण मी
िमत मैितणनो, कोीड मळ
ु े िनराश न होता ाचा उपयोग कन एक यूबू चॅन ेल सु के ला. मला हे करताना खूपच मजा आली. त
ु ी सा
ु तमु चा असाच
ा सगळ्यामळ
ु
एखादा छंद जपा आिण काही तरी नवीन िशकत रहा आिण िशकवत रहा. ताला नीच खूप मजा येईल.

ू र् िटप माझ्यासाठी कधीच न िवसरण्यासारखी होती तरीही फ एक गो मला िवसरायला आवडेल..... ती णजे डगरातील उघावरचं
ही संपण
बाथम!!
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मराठी लेखन धार्
आपली संृती जतन करायची तर ाला भाषेचा भम आधार हवा. या ीन े आी जाहीर के लेा पितिबंब लेखन धला डॅलस फोटर् वथ र्
ु ांनी उू तर् पितसाद िदला.
पिरसराता मल
ु ांनी अितशय संवदे नशील मनान े मांडले. ांची मराठी भाषेची जाण पान खाती पटली की साता
कोरोनाचे सवर् पातळीवर होणारे पिरणाम काही मल
ु
समदु ापार आपा मातृभाषेची यांना नसती
ओळख होत नाहीये तर तो झडा घ रोवून ठे वण्यात आपण यशी होत आहोत!
ु ांनी मराठी लेखनाचे छान कौश दाखवले, ातले हे आहेत बक्षीसपात धर्क ....
सवर्च मल

अिर्कन दामले

प्रथम क्रमांक (िवभागून)
छोटा वयोगट (१० वषार्ंखालील)

िहरण्मयी पाटील

प्रथम क्रमांक (िवभागून)
छोटा वयोगट (१० वषार्ंखालील)
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कोरोना आिण मी .....
ु परांजपे
अना
पथम कमांक
मोठा वयोगट (वय वष १० ते १४)
ु
माणूस जेा गहेु त राहत होता तेा जंगलात वाघ आला की तो गहेु त दडून बसत असे. आज असाच कोरोना नावाचा वाघ सगळीकडे मोकाट सटलाय
णून आपण सारे गेले सहा मिहन े घरात लपून बसलोय. पण ा वाघाची गंमत अशी आहे की तो िदसत नाही पण आपण जरा बेसावध रािहलो की तो
ु े आपण सगळे गेले काही मिहन े लॉकडाऊनमे आहोत.
आपावर हा करतो. अशा ा कोरोनामळ
आपाला शाळे त, िमत -मैितणकडे खेळायला, कोणाा वाढिदवसाा पाटला, कुठे कुठे जाता येत नाहीए. िशवाय सगळे खेळाचे ासेस, टीम्स
ु असायचो आी! आज शाळे त काय गंमती होतील, खेळाा वेळेस काय खेळायचे,
सगळे च बंद झाले आहे. रोज सकाळी शाळे त जाताना िकती उक
डे खाताना माराया गा सगळे च आता बंद. आता सकाळी उठलं की ाहारी करायची आिण संगणकासमोर बसायचं, अास करायला. मला ना
अास खूप आवडतो! पण वगाात िमत - मैितणबरोबर एकत गंमती जंमती करत के लेला अास णजे एक खेळंच वाटायचा.
ु
माझी शाळा सटावर
मी घाईघाईन े घरी येऊन, पटापट आवन ीम-िटमा पॅिसला जायचे. आता ते ही बंद आहे. ितथा मैितणी,
ती ांाबरोबर पोहोण्याची धार्, धडाधड पाण्यात मारलेा उा हे सारं कुठे हरवलं ?
ु वारची मराठी शाळा णजे एक सहलं च असायची. या शाळे ता वेगळ्या मैितणी, आमा गोडगोड टीचर, साऱ्यांची खूप खूप आठवण येत.े
शक
ु वार राती पासून ते रिववार पार पयत येणारे पाणे, कधी आपण पाणे णून जाणे, सारे सारे आता नाही. ावष भारतातून येणारी उाळी फळं
शक
ु
नाही आली आमा इथे. णून आंब े नाही, िलची नाही, गरेही नाही. दरवष भारतातून उाळ्याा सीसाठी
आमाकडे राहायला येणारे आजी
आजोबा पण आले नाहीत. आजीा हातचे गोड़ गोड खाऊ, आजोबां बरोबरचा कॅ रमचा खेळ आिण रातीची गह ताऱ्यांची सफर, सगळे च हरवले! ा
ु ा गोी, हट.ी.वर राती जागून बिघतलेले लहान मल
ु ांसाठीचे छान िसनेमे पण नाही... सा साऱ्याच चॅन ेल्स वर ा भयानक बाता, जगात
भतां
ु े काय काय झाले आहे ाा. माणसाला माणसापासून तोडणारा हा कोरोना मानवतेचा शतूच आहे.
कोरोनामळ

अवनी िभडे

िद्वतीय क्रमांक
छोटा वयोगट (१० वषार्ंखालील)

ु े आई वेळात वेळ काढून नवनवीन पदाथ र् बनवते.
पण वाईटासोबत थोडंस ं चांगलं असलं च तर इतकं च की आई बाबा दोघेही घनच काम करतात. ामळ
मी पण चहा बनवायला िशकले आहे. आईला सगळ्या देशांा आकाराा पोळ्या लाटून देत े मी. भरपूर मोकळा वेळ िमळतो णून नवीन छंद
जोपासायला, िशकायला िमळते. रोज संाकाळी आी चालायला जातो, मी बागकामाचा नान े पय करतेय. मेथी, झडू, टोमॅटो लावलेत. आमा
बहरलेा बागेत ससे बागडत असतात. ांना बघायला आता मला वेळ ममळतो. झाडांवर भरपूर पक्षी ककलतबल करतात. असेच जगभरात पक्षी, पाणी
मनमरु ाद भटकत आहेत. सा भारतात नदयांच े पाणी  झाले आहे. जगभरच हवा शदु ध होऊ लागली आहे. जगभर ाचे चांगले पिरणाम िदसून
ु े ांना घरांबरोबर वेळ घालवता
येत आहेत. कामासाठी कायम जगभर पवास करणाऱ्या लोकांना आता घनच काम करावे लागत आहे. ामळ
येतोय.
ु दाखवात. असे णतात, चकां
ु मधून िशकतो, सधारतो
ु
कोरोना काय कधीतरी आटोात येईलच. पण ा कोरोनाने आपाला आपा चका
तोच
खरा माणूस!! चला आपण सारे कोरोनाने िदलेा धातून िशकू या आिण हे जग सदं ु र बनवूयात !!!
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कोिवड .....
वेदांत तेवरे
ितीय कमांक
मोठा वयोगट (वय वष १० ते १४)
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कोरोना व्हायरस
रोज असायची शाळा
क्लास वर क्लास,

नसायचा मला वेळ

स्प्रिंग ब्रेकमध्ये करत होतो मी मजा,

खायला दोन घास. - १

पण हा व्हायरस आला,
आणण ममळाली मला

घरात बसण्याची सजा. - ६

मॉल आणण पाककमध्ये
वीकेंड्सना जायचो,

आणण ममत्ािंबरोबर खेळून

ऑनलाईन क्लास, ऑनलाईन शाळा

भरपरू घाम गाळायचो. - २

सगळे ्वच्छतेचे ननयम पाळा,

मा्क बािंधायचा, ग्लोव्हज घालायचे,

ववचार आला हे सगळे कधी सिंपायचे? - ७

दरू नतकडे चीनमध्ये

लोक खात होते वटवाघूळ,

पण तेव्हा कोणाला माहहत होते

घरातले खाऊन आलाय किंटाळा,

कक हे च आहे कोरोनाचे मूळ? - ३

खूप हदवस बघतोय मी वाट,

कधी ममळे ल मला खायला

बाहे रचे वपझ्झा बगकर आणण चाट? - ८
जेव्हा चीनमध्ये झाला
कोव्हीडचा आऊटब्रेक,

पोलीस, डॉक्टर, नसेस, शा्त्ज्ञ

तेव्हा आम्ही कापत होतो

करत आहे त चोख काम,

इथे न्यू इयरचा केक! - ४

वाजवून मी टाळ्या

करतो तयािंना सलाम! - ९
अमेररकेत पण आला कोरोना
आणण झाल्या जागा बिंद,

पण तरी, सगळ्यािंनाच पडलाय हा रश्न,

लोकािंनी घेतले लाइटली
व वागले थोडेसे

दे वा, तयाचे उततर ममळे ल?

मिंद. - ५

कधी टळे ल हे सिंकट दे वा

खरचच कधी टळे ल? - १०

ममहहर अममत इनामदार, ११ वर्षे
मायबोली मराठी शाळा, व्हॅली रँ च, टे क्सास
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ॐ असतो मा समय ।
तमसो मा ोितगमर् य ।
मृोमा र् अमृत ं गमय ।
ॐ शांितः शांितः शांितः ।।
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र् आभारी आहे!
मंडळ कायर्कारी सिमती आपण िदलेा सहकायार्बल मन:पूवक
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या जावर या जगण्यावर शतदा पेम करावे ...
"या जावर या जगण्यावर शतदा पेम करावे."
े पाडगांवकर यांनी िलिहलेले,
किववयर् मंगश
यशवंत देव यांनी संगीतब के लेले आिण अण दाते
ु णत
ु
यांनी गाऊन अजरामर के लेले हे गाणे परवा मी गणग
होतो. ाबरोबर साा पिरितीबल डोात िवचारांच ं
चकही चा होतं. ावेळी काही वेगळे श ा अजरामर
ु . मी काही कवी ने.
गाण्याा चालीवर मला सचले
ं असलेा
तेा ा मूळ गाण्याचा आिण ा गाण्याशी संबध
सवाचा आदर राखत फ मनात आलेले िवचार मांडायचा
मी पय के ला आहे.

- िदलीप राणे

या जावर या जगण्यावर
शतदा पेम करावे ...
चंचल मनी या िवचारधारा
िकती ही नाजूक नाती
हलके फुलके क्षण हे जपावे
कळू न आले सरती
अशू दाटतील नयनी जेा
जीवन  िदसावे
या जावर या जगण्यावर
शतदा पेम करावे ...
ु ता ारे
अिभनवतेची खल
साकार ंही होती
कोिवड ा ा ितिमरावरती
िवज्ञानाा ोती
लाख लाख हे जरी गमिवले
पाऊल पढेु च पडावे
या जावर या जगण्यावर
शतदा पेम करावे ...
ु धमर्
गु सांगती अपला
करावी जगाशी पीती
िमळती मग सारेच अथ र्
इथा जगण्यासाठी
मोद भरावा िवावरती
पेम सदा वषार्व े
या जावर या जगण्यावर
शतदा पेम करावे ...

