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नम]कार मंडळी,
अजूनही काळोखात उभे जे आहेत
िदवाळीचे दीप aयांbया लावू या वाटेत
अंधाराचे भय aयांचे पुसून टाकू या
Iकाशाची बीजे aयांbया cदयी पेर या
िवYानाची जोड aयांbया आयुeयाला देऊ
Yानाbया मंिदरी सारे सोबतीने जाऊ
िवषमतेचे तोडू पाश हीच मनी आस
िदवाळीच सांगे जोडू मनाला मनास

नको ते फटाके नको िदhय रोषणाई
चैन, िवलासात िदवाळी कोमेजन
ू जाई
सaय- सुंदर- मंगलाने िदवाळी सजावी
]नेहमय आपुलक\ने मनी उजळवी
घरोघरी िदसेल मग हसरी िदवाळी
दारापुढे सजेल मग सुखाची रांगोळी
िदवाळीचा हा Iकाश जेhहा सारीकडे दाटेल
तेhहा खरी िदवाळीची पहाट उजाडेल

एकनाथ आhहाडांनी nलिहले ली ही िदवाळीची किवता. मराठी माणसांना गणपती संपताच चाहूल लागते ती नवरा/ आण मग

िदवाळीची, मग ते अमेEरकेत राहात असोत वा महाराpqात. rावषsची िदवाळी िम/मंडळ व आtेpांसोबत चिवp फराळाचा
आ]वाद घेत आनंदाने साजरी करuयाचा तुमचा मानस असेलच. मराठी लोकांना िदवाळीचा फराळ खाताना सोबतीला
लागतो तो खुसखुशीत िदवाळी अंक. तुमचा िदवाळीचा आनंद िvगुणत hहावा wहणून िविवध सािहaय Iकारांनी नटले ला
'मै/'चा नवा अंक Iकाशत करताना आwहाला अतशय आनंद होत आहे. हा अंक २०१९ वषा2तला शेवटचा अंक आहे.
िदवाळी wहटले क\ आठवण होते ती सहामाही परीHेनंतरbया सुxीची, सुxीत बांधले $या िक$$यांची. aयाबरोबरच
आकाशकंदील, रांगोळी, पणaया, उटणे, मोती साबणाची टपोरी सुगंधी वडी, फराळ, नवीन कपडे आण फटाके rांची
आठवणही ताजी होते. rासोबतच मराठी मनांत आठवणी उजळतात aया िदवाळीची पहाट सुरेल करणाyया संगीत
मैिफलंbया. िदवाळीbया मुहूता2वर Iदशत होणाyया संगीत-नाटके आण ￭सनेमांचा आ]वाद पEरवारासोबत घेता येणे
wहणजे दु|ध-शक2रा योगच. तर मंडळी aयाच िनिम}ाने तुमbयासाठी घेऊन आलो आहोत ले ख, किवता, कथा आण
बालकलाकारांनी काढले $या च/ांची रेलचेल असणारा नवा अंक. ना~संगीताचा इतहास मांडणारा मािहतीपर ले ख,
तुwहाला हसायला लावणारा आण शEरष कणेकरांbया माझी िफÅमबाजी rा हा]य-Iयोगाची आठवण करन देणारा
िवनोदी ले ख, आण आरो|य]वा]Çयासाठी IेEरत करणारा ले ख rा अंकात आहे. aयाचबरोबर तीन किवता आण दोन
िवYानकथांनी rा अंकाbया सािहaयवैिवGयात भर घातली आहे.
महाराpqाbया आण भारताbया िविवध Iांतांतन
ू बा#$टमोर पEरसरात आले $या आप$या शेजाyयांची ओळख आपण "गÑा
आपला गाव बरा" rा सदरातून करन घेत असतो. rा अंकामGये आप$या खानदेश आण नाशकमधील शेजाyयांशी ओळख
करन घेऊ. पुढbया अंकामGये महाराpqाbया पÖम व दHण भागामधून (कोकण िवभाग व को$हापूर, सांगली, सातारा,
सोलापूर ￭ज$हे) इथे आले $या आप$या मराठी शेजाyयांचा पEरचय करन घेऊ. तुwही जर aया पEरसरातले असाल तर
आwहाला नÜ\ कळवा.
िदवाळी संप$यावर बा#$टमोरकरांना थॅंàसिगंवगचे आण नाताळचे वेध लागतील. थॅंàसिगंवगbया वेळी केले ली एखादी पाककृती
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rा अंकात –
ले ख

•
•
•

￭सनेमाची कथा - िवदुला को$हटकर
मराठी ना~संगीताचा इतहास - अवंती
करंदीकर
चला चालूया, धावूया, ]वत:मGये आण
समुदायामGये बदल घडवू या!- राजेश
जाधव

कथा

•
•

पाताळ - वरदा वैC
सोमा टëीकर - एका कालवश मम2 ]पश2 धनंजय वैC

किवता

•
•
•

परत ये पाखरा - भा]कर पुराणक
सुख - भा]कर पुराणक
भंड$याचे आधुिनक गीत - सEरता
कुलकणs

असेल, नाताळाbया सुxीमधला Iवास असेल ंकवा नवीन वषा2bया िनिम}ाने नवे काही करन पाहणार

असाल, तर aयाबäलचे तुमचे अनुभव आwहाला नÜ\ nलहून पाठवा. तुमचे इतर काही सािहaय, आण
च/े असतील तर तीही आमbयाकडे जरर पाठवा. तुमचे सािहaय मै/bया पुढbया अंकामGये I￭सã
करuयास आwही उaसुक आहोत.
मै/चा पुढचा अंक नवीन वषा2त wहणजे २०२० bया जानेवारीअखेरीस Iकाशत होईल. aया अंकासाठी तुमचे
सािहaय Editor@baltimoremarathimandal.org rा प्यावर १५ जानेवारीपयéत पाठवा. तसेच नवीन
वषा2मGये संपादक\य मंडळामGये सामील होऊ इ#bछत असाल तर आमbयाशी
Editor@baltimoremarathimandal.org rा प्यावर संपक2 साधा.
मै/चे संपादक आण बाममं काय2 काEरणीतफê तुwहा सवाéना िदवाळीbया व नवीन वषा2bया अनेकानेक
शुभेbछा!
कळावे,संपादक मंडळ

मुखपृîािवषयी

च/कार - अण2 व जाधव
च/ािवषयी - "Diwali is my Favorite Festival! I like it because it's a festival of
lights, fire crackers and sweets!"

कला

•
•

कलाच/े- िवव]वान कोìपरपु, अण2 व
जाधव, सुनंदा काकडे, वरदा वैC
Iकाशच/े -िवनी कोìपरपु

अण2व जाधव

Iायोजक
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￭सनेमाची कथा

िवदल
ु ा को$हटकर

पूवH टीIहीवर फारसे ￭सनेमे नसत. दरू दश2 नवर रिववारी संMयाकाळी ंहदी ￭सनेमे लागत. अगदी लहान होते तेIहा ￭सनेमा
बघRयात गंमत वाटत नसे, Sयामुळे रिववार संMयाकाळ बाहेर खेळRयात जात असे. Sयानंतर काही वषाVनी हळू हळू मैि/णी
￭सनेमा बघRयासाठी Xहणून संMयाकाळी घरीच थांबू लाग$या. नाईलाजाने मीही ￭सनेमे बघू लागले . पण ते साचेबZ ंहदी
￭सनेमे बघणे मला आवडत नसे. Sयाकाळी ब\याच]या ￭सनेमांमMये ^ीमंती - ग_रबी, `aाचार असे मोजकेच िवषय आण
सव2 गुणसंपc नायक आण पूण2पणे काळा खलनायक अशा ठरले $या गोaी असत. हे काय नेहमी तेच तेच असले ले ￭सनेमे
बघायचे? Sयामुळे मी काही फारसे ￭सनेमे बघतले नाहीत.
गे$या काही वषा2त नेटिefस, ऍमेझॉन आण यू jूबkया कृपेने जुने ंहदी ￭सनेमे बघणं अगदी सोपं झालं आण मला या
७०, ८० आण ९० kया दशकात$या ￭सनेमांबnल अचानक oेम वाटू लागलं . मग काय, एकानंतर एक ￭सनेमे बघRयाचा
धडाका सुर झाला. ते ￭सनेमे, Sयातलं वातावरण, सSवशील, सरळ रेषेत चालणारा नायक, Sयाची गरीब अगर ^ीमंत आई,
कधीतरी एखादी बहीण, थोडाफार माफक रोमाsस करायला नायका, आण अवगुणी, काळाकुt खलनायक आण Sयाचे
सहकारी अशा साचेबZ ￭सनेमांनी मला भुरळ घातली. इतfया वषाVचा बॅकलॉग पूण2 करायचा अस$याने मी अधाशासारखे
￭सनेमे बघू लागले . िदवसाला एक-दोन, कधी सुtीkया िदवशी तर तीन, या गतीने मागkया काही वषाVची कसर भरन काढू
लागले . ऍमेझॉनचं एक बरं असतं - एक ￭सनेमा संपला कz लगेच ‘suggested’ Xहणून पुढे बघRयासाठीkया ￭सनेमांची यादी
येते. नशबाने टीIही मा{लकांसारखा पुढचा ￭सनेमा आपोआप सुर होत नाही. बघता बघता अशोक कुमार, िदलीप कुमार,
राजेश खcा, धम|}पासून गोंवदापयVत अनेक ￭सनेमे माझे बघून झाले .
एका िदवसात एवढे एक/दोन/ वा तीन च/पट कसे बघतले ? तर भराभरा पुढे सरकवत! एखा~ा च/पटात काय असेल

Sयाचा अंदाज साधारण पिह$या १५ िमिनटांत येतो. नायक गरीब असेल तर घरी बहु तेक फÄ आईच असते, वडील नाहीत.
कधी कधी धाकटी बहीण - ￭जचं भावावर अतशय oेम. नायक ^ीमंत असेल तर तो ￭सनेमाkया सुरवातीला परदेशात
शÅण संपवून परत येतो. ^ीमंत नायकाचं भलं मोठं, महालासारखं घर असतं. तो नुसताच परदेशातून येतो असं नाही तर
आ$या आ$या आई, वडील, जे कोणी मोठं असेल Sयांkया पाया पडतो आण आजूबाजूचे लोक कौतुकाने Xहणतात, "बघा
एवढा परदेशात जाऊन आला पण आपली संÑकृती नाही िवसरला!" इकडे तो Öयांkया पाया पडत असेल Sयांना िदÜदश2 काने
सांिगतले लं असतं कz कौतुकाचा डायलॉग होईपयVत Sयाला वाकू ~ा आण मग दोsही खांदे धरन िमठी मारा.
नायकाची आई जर सुलोचना ंकवा िनरपा रॉय असेल तर ती अSयंत oेमळ. नायक Öयाला कोणाला घरी घेऊन येईल
Sयाला आहे Sयात जेवायला घालणारी, नायक Xहणेल तेच बरोबर - तो चुकूच शकत नाही हे मािहत असणारी (तरीपण
तुXही जर झी मराठीवर “अÜगबाई सासूबाई” बघत असाल तर Sयात$या बबáाkया आईएवढी गोडगt oेमळ नाही).
सुलोचना, िनरपा रॉय ब\याचदा गरीब आया असत. àचत कधीतरी Sया ^ीमंत पण असत, पण ते ￭सनेमाkया सुरवातीला.
नंतर Sया काही ना काही कारणांनी गरीब होत. आई जर सुषमा सेठ असेल तर ती नायकाला ‘असं नको कर’ सांगणारी,
‘खानदान कz इâत’ वगैरेची आठवण करन देणारी. आई जर ल{लता पवार असेल आण गरीब असेल तर खाa बोलणारी
पण oेमळ आण ^ीमंत असेल तर खाa आण दुaपणा करणारी, असे साचे ठरले ले असत. सगäया गरीब आया खोकत
खोकत Ñवयंपाक करत आण ^ीमंत आयांकडे दोन लोकांसाठी १० नोकर असत. शवाय सगäया नायकांना बरोãबर
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"गाजर का हलवा" आवडत असे. िकतीतरी ￭सनेमे बघतले , पण कोणालाच रसगुçे, खीर, ^ीखंड असं वेगळं काही
आवडत नाही, असं कसं? ^ीमंत नसले $या सगäया आयांना हे गाजरहलवा oकरण मािहती असे. ^ीमंत आयांकडे
Ñवयंपाकाला नोकर अस$याने Sयांना मुलाला काय आवडतं हे मािहत नसावं. सुषमा सेठ भ$या मोéा वाáात मुलाबरोबर
राहते आण "ज$दीसे मूह-हाथ धोके आओ, बेटा मंने तुXहारे {लये तुXहारे पसंद का गाजर का हलवा बनाया है" असं Xहणते
हे जरा िवच/च वाटे ल!
आता पुढचा मुnा बहीण. ही बहु तेक वेळा नवीन नायका असे. तचं काम ब\याचदा भावाला राखी बांधणे, आईबरोबर हताश
चेहरा करन बसणे, नायकाला बाकz काही काम नसलं तरी बिहणीचं लë जमवणं हे एक तरी काम असावं Xहणून आईने
लëाचं नाव काढ$यावर लाजणे, अशी कामं असत. शवाय खलनायकाला पकडू न sयायला १+१ (आई +बहीण) IयÄz
असा हा बहीणरपी बोनस!
आता नायकाचा िम/. हा िम/ जर महमूद असेल तर पाचकळ िवनोद करणं आण नायकेkया मैि/णीचा बॉयíंड होRयाचा
oयSन करणं हेच Sयाचं काम. जर असरानी िम/ असेल तर Sयाला थोडेफार िवनोद करणं, नायका, आई, वा बिहणीची
गरजेoमाणे समजूत काढणं, Sयांचे गैरसमज दरू करणं, नायकेkया मैि/णीबरोबर बॉयíंड-बॉयíंड खेळणं अशी कामे असत.
îाIयत_रÄचे िम/ ब\याचदा नायकाkया िवनोदावर हसRयासाठी ंकवा "च{लये माँजी, मै आपको ले के जाता हू" असे
फुटकळ संवाद XहणRयासाठी असत.
अशोक कुमार नायक असेल तर फारशी मारामारी नसे. काहीतरी कौटु ंिबक अडचणी, करन घेतले $या गैरसमजुती, यातून
नायक माग2 काढू न कसा ^ीमंत होऊन सुखाने नांदू लागतो अशी सरळधोपट कथा असे. अशोक कुमारचा नायक ब\याचदा
^ीमंत असतोच ंकवा ^ीमंत, मग कमी ^ीमंत आण परत ^ीमंत असा Sयाचा oवास असतो. राजेश खcाचा नायक ब\याचदा
गरीब ंकवा अSयंत गरीब असतो. अिमताभ बñनही ब\याचदा गरीब असतो. ऋषी कपूर ^ीमंत असतो. िवनोद खcाही
ब\याचदा ^ीमंत असतो. परदेशातून परत येणा\यात ऋषी कपूर, शशी कपूर, िवनोद खcा इSयादी मंडळी असत. परदेशातून
परत$यामुळे Sयांkया मागे ^ीमंत, पण िबनडोक, ^ीमंत आण लालची अशा कsया असत. पण नायक बाकz कुRणाकुRणाकडे
बघत नसे. तो इमानेइतबारे नायकेkयाच मागे लागून लागून तला oेमात पाडणारच.
नायकेबnल बोलायला Sया ￭सनेमांमMये फारसे काही नसे. छान िदसणं, नायकाला मागे लागू देणं, शेवटी Sयाkया oेमात
पडणं, Sयाkयाबरोबर िहमालयात-का]मीरला-￭सम$याला जाऊन Sया िठकाणी गाणं Xहणणं, नô, सुंदर, सोÖवळ असणं
हेच मह्वाचं काम. कधीतरी Ñटेजवर डाsस करणं, खलनायकािवरZ मारामारीत नायकाला मदत करणं, इSयादी फुटकळ
कामे पण असत, पण ते तेवढंच.
राहता रािहला खलनायक. तो Iयापारी, राजकzय नेता, मोéा उ~ोगाचा मालक वा मालकाचा मुलगा असा कोणीतरी असतो.
आहेत SयापेÅा अधक पैसे िमळवणं, नायकेkया मागे लागणं, लोकांना मारहाण करणं असं Sयाkया कामाचं Ñवरप.
खलनायक जर अमरीश पुरी असेल तर तो खास हेअरÑटाईल केले ला, एखादा िवशa शãद, डायलॉग िवशa oकारे
Xहणणारा असतो. तो साधारणपणे पैशाkया मागे असतो. नायकेत, नायकाkया बिहणीत Sयाला फारसा रस नसतो.
खलनायक गुलशन úोवर असेल तर मा/ नायकेला, बिहणीला धोका धोका धोका! oेम चोoा जर िबझनेस पाट2 नर वा
मुनीमजी असेल तर सावधान! तो नùz दगा देणार. शवाय या खलनायकांची नावे पण काही वेळा जा{लम ￬सग, दुज2न ￬सग
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अशी असत. Xहणजे बाळाचे पाय पाळRयात िदसतात ते असे का?
तर पिह$या पंधरा िमिनटांत साधारणपणे पुढे काय होणार हे कळतं. Sयामुळे पुढचा ￭सनेमा बघणे Xहणजे फÄ आपला समज
बरोबर आहे ना एवढंच पडताळायचं. îा ￭सनेमांमMये जे िदसत तेवढंच बघायचं. जाÑत िवचार करायचा नाही. There is
nothing more than what meets the eye. यात एक साधेपणा आहे, एक साचेबZपणा आहे. हçीkया अंधाधून वगैरे
￭सनेमांसारखं शेवट काय झाला ते तुमचं तुXहीच ठरवा असं अवघड कोडं îा ￭सनेमांमMये नसे. सगळा मामला रोखठोक
आण ‘शेवटी ते सुखाने नांदू लागले . THE END.’ असा Ñवkछ शेवट.

आधी मी Öया कारणांमुळे ￭सनेमे बघत नसे Sयाच कारणांमुळे आता ते बघते. सMया सगळीकडे अिनüतता िदसते. अगदी
बातXयांपासून ते हवामानापयVत. îा सगäया अिनüततेत हे ￭सनेमे एक िनःसंशय िनüतता दाखवतात. कदाचत Sयामुळेच ते
आता आवडत असावेत. कदाचत आता वय वाढायला लागलं आहे îाचं हे लÅण असावं. तुXहाला काय वाटतं? तुXहाला
आवडतात का हे ￭सनेमे?

^ीमती सुनंदा काकडे îांनी
कलगडात कोरले ला हा गणपती
बा#$टमोर मराठी मंडळाkया २०१९
गणेशोSसव काय2 £मामMये मांडला
होता.

सुनद
ं ा काकडे
कलगडात कोरले ली नैस¢गक गणेश मूतH
oसाद Xहणून वापरा
ंकवा जलचरांसाठी पाRयात िवसज2न करा.
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मराठी नाZसंगीताचा इतहास
गे$या वषB आDही मैि/णी Hयूयॉक2ला Lॉडवेवर अमेMरकन संगीत-नाटक बघायला गेलो होतो, Qयावेळी मला आप$या मराठी
संगीत-नाटकांची आठवण झाली. अमेMरकन संगीत-नाटक आण मराठी संगीत-नाटक Uात तफावत असली तरी दोघांमWये
संगीत हा समान दुवा अस$यामुळे मला तेYहापासून मराठी नाZसंगीतावर [लहावे असे मनात होते, Dहणून हा \पंच.

अवंती करंदीकर

आप$या महारा]^ाला थोर िव`ाaयासी, नाटककार, सािह#Qयक आण कवी Uांची फार मोठी परंपरा लाभली आहे. गेली दोन
शतके महारा]^ाdया Uा थोर कलावंतांनी महारा]^ाचा ऐतहा￭सक आण सांhकृतक वारसा जपjयाचा \ामाणक \यQन केला.
Uाच थोर कलाकार मंडळंनी पुढे नाZसंगीत िवक￭सत केले , लोकि\य केले . आज Qयाच नाZसंगीताचा इतहास आपण
येथे थोडnयात जाणून घेणार आहोत.
नाZसंगीताचा उpेश हा \ामुqयाने संगीताdया माWयमातून लोकांपुढे कथा सादर करणे आण Qयात ंहदुhतानी शारीय
संगीताचा वापर करणे होय. Uा कला\कारामWये ग` आण प` रचनांचा सुरेख संगम आढळू न येतो. Uा नाटकांमWये पौराणक,
ऐतहा￭सक, देशभvwपर आण सामा￭जक िवषयावरील कथा सादर के$या जात.
मराठी नाZसंगीताचा उगम १८६० ते १९०० Uा कालखंडामWये झाला. Qयाकाळी संगीत आण नाZ हे कला\कार
सामा￭जक आण आथक द{Zा उ| hतरावर असले $या लोकांसाठी सादर केले जात. सामाHय माणसाला Uा कले चा
आhवाद घेjयाची मुभा नYहती. नाटक आण संगीताला पया2य Dहणून नाZसंगीताची िन}मती झाली, जेणक
े रन सामाHय
लोकांना संगीत आण नाटकाचा एक/ आhवाद घेणे शnय होऊ लागले . Uाचा आणखी एक फायदा Dहणजे ंहदुhतानी शारीय
संगीत सामाHय लोकांपयÅत पोहोचले , Qयाचा \चार आण \सार झाला.
१८७९ मWये Qयाकाळचे सु\￭सÉ ले खक आण िनमा2ते Ñी. ि/लोकेकर Uांनी ‘नल दमयंती’ नावाचे नाटक ÑोQयांपुढे सादर
केले , Öयात पिह$यांदा संगीत वापरले गेले. Qयामुळे Uा नाटकाला मराठी रंगभूमीवरील सवा2त पिहले संगीत-नाटक Dहणून
संबोधले जाते. Qयापाठोपाठ Ñी. अjणासाहेब िकलáhकर (Ñी. बळवंत पांडुरगं िकलáhकर) Uांनी ३१ ऑnटोबर १८८० साली
शाकुंतल नावाचे संगीत-नाटक सादर केले जे का[लदासाdया \￭सÉ संhकृत नाटकावर (अभâानशाकुHतलम् वर) आधाMरत
होते. Uा नाटकामWये एकंदर २०९ गाjयांचे मुखडे सादर केले गेले. Uा नाटकाdया अफाट लोकि\यतेमुळे िकलáhकरांना
नाZसंगीताचा जनक Dहणून ओळखले जाऊ लागले . Ñी. िकलáhकर हे मूळचे उåर कना2टक \ांतातले . ते यशhवी ले खक
आण कवी तर होतेच, शवाय सçम नटही होते. Qयांना शारीय संगीताचे सखोल âान होते. सुरवातीला ते ंदडी आण
लावणीdया चालीवर गाणी बसवत. कालांतराने ते ंहदुhतानी आण कना2टकw शारीय संगीतावर आधाMरत गाणी बसवू लागले .
Qयांनी बसवले ली आण सादर केले ली शाकुंतल, संगीत सौभè आण रामराÖय-िवयोग ही संगीत-नाटके Qयांdया Yयासंगाची
साç देतात. Qयांनी व Qयांdया सहकलाकारांनी (मुqयQवे मोरोबा वाघोलीकर, बाळकोबा नाटेकर आण भाऊराव को$हटकर)
केले $या अथक पMरÑमांमुळे नाZसंगीताची ही परंपरा आजपयÅत िटकून आहे आण \ेçकांना मं/मुêध करत आहे.
नाZसंगीत हे गाणे, नÖम, काYय आण गझल Uा \कारात सादर करतात. Qयामुळे नाZसंगीतामWये शारीय संगीताdया
िविवध गायनशैली वापर$या जातात. Qयात मुqयQवे ठु मरीअंग आण खयालअंग Uांचा वापर केला जातो. तसेच भावगीत, दादरा
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आण टëपा Uा गायनशैलंचाही वापर होतो. शारीय संगीत Dहणजे रागदारी आलीच. नाZगीते ही यमन, भीमपलास, जयजयवंती,
मालकंस आदी रागांमWये बसवली जात. भावगीत आण नाZसंगीत यातील मुqय फरक Dहणजे भावगीतामWये शíदाला जाhती
मह्व तर नाZसंगीतामWये रागदारीला जाhती मह्व असते.
पूवBdया काळी नाZसंगीत हे \ामुqयाने रामायण - महाभारतातील कथांवर आधारले ले असे. रामायण आण महाभारतात$या
छोZा कथा ÑोQयांपुढे सादर के$या जात. बहुतांश ÑोQयांना Uा कथा मािहत अस$यामुळे कळायला सोëया जात. Qयामुळे Qया
मोïा \माणात लोकि\य होऊ लाग$या. Uा लोकि\यतेमुळे बñयाच कलाकारांना नाZसंगीताकडे वळjयाची \ेरणा िमळाली.
पुढे नाZसंगीताdया अधकाधक लोकि\यतेमळ
ु े नाटककार कथानकांमधून िविवध िवषय मांडू लागले . जनजागृती करjयासाठी
\ामुqयाने सामा￭जक िवषय हाताळले जाऊ लागले . QयामWये मिहलांिवषयक सामा￭जक \ó मांडणारे पिहले नाZसंगीत सादर
झाले ते ‘संगीत शारदा’. Uा नाटकामWये वृÉ िबजवराशी िववाह ठरव$यामुळे नायकेdया मनाची झाले ली घुसमट मांड$यामुळे Uा
नाटकाला मिहलावगा2ने मोïा \माणात उचलून धरले . इंòजांdया काळी एक सु\￭सÉ झाले ले संगीत नाटक Dहणजे 'कwचक
वध'. Uा नाटकामWये कwचकाची तुलना इंòजी साहेबाशी तर èौपदीची तुलना भारताdया गरीब जनतेशी केली गेली. Qयाचा जनतेवर
आण पMरणामाने इंòजांवर िवपरीत \भाव पडू न इंòजांनी Uा नाटकावर बंदी घातली. Qयाच सुमारास राम गणेश गडकरी Uांनी
[लिहले ले ‘एकच ëयाला’ हे संगीत-नाटक तुफान लोकि\य झाले . Uा नाटकामWये दारdया आहारी गेले$या आण अंती आपले
सव2 hव गमावून बसले $या नायकाची कथा सादर केली गेली. दारdया Yयसनापायी होणाñया दु{पMरणामांबाबत जनजागृती करणे हेच
Uा कथेचे उिp{Z. Qयानंतर Ñी. कृ{णाजी \भाकर खाडलकर Uांनी [लिहले ले आण Ñी. गोंवदराव टंबे Uांनी संगीतबÉ
केले ले ‘संगीत मानापमान’ आले . Uा नाटकामWये धैय2धर आण भािमनी Uांdयामध$या अतूट \ेमाची आण धैय2धराdया अतुल
पराöमाची कथा उलगडते, जी लोकि\य ठरली. अशी अनेक नवनवीन व लोकि\य संगीत-नाटके इòंजांdया काळात आ$यामुळे
संगीत नाटकांचा हा सुवण2काळ मानला जातो.
नाZसंगीताचा इतहास हा बालगंधवाÅचे नाव घेत$याशवाय पूण2 होत नाही. बालगंधवाÅचे खरे नाव Ñी. नारायण Ñीपाद राजहंस.
Qयांनी आप$या कला\वासाची सुरवात अjणासाहेब िकलáhकरांdया माग2 दश2 नाखाली सुर केली. १९०५ साली ते अjणासाहेब
िकलáhकरांdया ‘िकलáhकर नाटक कंपनी’मWये रजू झाले . िकलáhकर नाटक कंपनीला पांडोबा गुरव यवतेúरकर, माधव नारायण
पाटणकर आण Ñीपाद कृ{ण को$हटकर Uांdया नाटक कंपHयांकडू न hपधा2 होतीच. पांडोबा गुरव हे धृपद आण धमर गायकwचा,
माधव पाटणकर हे गुजराथी,पारसी चालंचा तसेच उद2 ू कYवाली, गझल आण शायरीचा, तर को$हटकर मराठी, गुजराथी, पारसी
आण उद2 ू चालंचा वापर Qयांdया संगीत नाटकांमधून करत असत. पण नाटकांचा सुमार दजा2 (अपवाद को$हटकरांची नाटके)
आण सुमार Ñोतृवग2 पाहता Uा कंपHयांचा िटकाव लागला नाही. िकलáhकर नाटक कंपनी मा/ Qयांdया सुरेल गाjयांनी आण
दजùदार सादरीकरणामुळे १९२०-२५ सालापयÅत तग धरन रािहली. िकलáhकर कंपनीचे कामकाज Ñी. मुजुमदार आण Ñी.
नानासाहेब जोगळे कर बघत. १९११ मWये नानासाहेब जोगळे करांdया दुदûवी िनधनानंतर Ñी. मुजुमदार कंपनी बघू लागले , पण ते
अतशय hवाथB आण लोभी अस$यामुळे कलाकार मंडळंना खूप अडचणंना आण /ासाला सामोरे जावे लागले . Qयामुळे
कालांतराने कंपनी िदवाळखोरीत िनघाली आण बंद पडली. परंतु बालगंधव2 मा/ कायमचे लçात रािहले ते Qयांdया
अनHयसाधारण गायनशैलीमुळे आण Qयांनी साकारले $या असंqय री-भूिमकांमळ
ु े . QयाकाळामWये [रयांना नाटकांमWये कामे
करjयाची मुभा नYहती आण Qयामुळे पुरष कलाकारांनीच री-पा/ांdया भूिमका वठवjयाची संक$पना पुढे आली.
बालगंधवाÅनी ही री-पा/े इतnया सहज आण चपखलतेने रंगवली कw Qया एक रीच आहेत असे \ेçकांना वाटे आण Qयामुळे
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उQसुकतेपोटी Qयांचे \योग बघायला [रयांची सुÉा गदB होत असे. ‘संगीत मानापमान’, ‘hवयंवर’, ‘एकच ëयाला’, ‘संगीत शारदा’

आण ‘मृdछकिटक’ ही Qयांची गाजले ली नाटके. Qयांdया एका नाटकाला Ñी. बाळ गंगाधर िटळक (Ñी. लोकमाHय िटळक) उप#hथत
होते. Qयांdया नाटकात$या कामावर ते इतके खुश झाले कw Qयांनी Ñी राजहंस Uांना बालगंधव2 ही पदवी बहाल केली आण तेYहापासून ते
बालगंधव2 Uा नावाने \￭सÉ झाले ते आजपयÅत. िकलáhकर नाटक कंपनीमध$या /ासाला कंटाळू न ते Qयातून बाहेर पडले आण Qयांनी
hवतःची ‘गंधव2 संगीत नाटक कंपनी’ चालू केली.

नाZसंगीताdया इतहासामWये दस
ु रे आदरणीय नाव Dहणजे माhटर Ñी. दीनानाथ मंगेशकर. ते वयाdया ११Yया वषB िकलáhकर नाटक
कंपनीमWये रजू झाले आण Qयांdया नाZ आण शारीय संगीतातील उåुंग \वासाची सुरवात झाली. काही काळानंतर Qयांनी
िकलáhकर नाटक कंपनी सोडू न hवतःची ‘बळवंत नाटक कंपनी’ चालू केली. ते नाZ आण संगीताdया çे/ात इतके लोकि\य झाले कw
hवतः बालगंधव2 Qयांचा खूप आदर करत. पुढे दीनानाथ मंगेशकरांdया मुलांनी संगीतçे/ गाजवले हे आप$या सग†यांनाच मािहत आहे.
१९६० मWये नाZसंगीताला एक वेगळे च वळण िमळाले ते \qयात गायक पंडत Ñी. ￭जतंè अभषेकw Uांdयामुळे. नाZसंगीतामWये
खयाल आण टëपा Uांचा सहज, सुंदर वापर करन गाणी लोकि\य करjयाचे Ñेय पंडत ￭जतंè अभषेकw Uांना जाते. Qयांची ‘गुंतता °दय
हे’, ‘काटा रते कुणाला’, ‘हे सुरांनो चंè Yहा’, ‘सवा2Qमका सवùúरा’, ‘घेई छं द मकरंद’ अशी िकतीतरी अ\तम नाZगीते अजूनही \￭सÉ
आहेत. १९७०dया आण नंतरdया दशकांमWये नाZसंगीताची धुरा Ñी. रामदास कामत, Ñी. \भाकर कारेकर, Ñी. अ￭जत कडकडे
आण अशा अनेक गुणी आण जाणQया कलाकारांनी पुढे नेली.
आज २१Yया शतकातसुÉा नवीन िपढी नाZसंगीताची परंपरा िटकवjयाचा \यQन करत आहे आण कZार काळजात घुसली, संगीत
सौभè, मhQयगंधा, संगीत संशय क£ोळ आण Uासारqया अनेक संगीत नाटकांचे \योग सादर करन र￭सक \ेçकांना िनखळ आनंद
देत आहेत. तसेच अगदी अलीकडdया काळामWये बालगंधव2 Uांdया जीवनावर मराठी च/पट काढला गेला आण कZार काळजात
घुसली Uा संगीत-नाटकाचे च/पटरपांतर बघायला िमळाले . Uाखेरीज पुणे भारत गायन समाज, पुणे भरत नाZमंिदर संhथा आण
महारा]^ात$या िकतीतरी नाZसंhथा आज नाZसंगीताdया hपधा2 आयो￭जत करन नवीन िपढीला आक}षत करत आहेत आण परंपरा
जपjयासाठी \ोQसाहन देत आहेत Uाचा अतशय आनंद होतो.
तर मंडळी नाZसंगीतावरचे हे आपले \ेम असेच वृÉगत होऊ दे आण अमेMरकेत आप$याला मराठी नाZसंगीत बघायचा योग जुळून
येऊ दे.
संदभ2 •

https://www.esamskriti.com/e/Culture/Dance/MARATHI-NATYA-SANGEET-1.aspx

•

http://www.kamat.com/indica/music/natya_sangeet.htm

•

http://drvidyahattangadi.com/incomparable-natya-sangeet-maharashtra/

•

https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/1007381

•

https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Pune-Bharat-Gayan-Samaj-organizesNatya-Sangeet-competition/articleshow/53050427.cms
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चला चालूया, धावूया
@वत:मBये आण समुदायामBये
बदल घडवू या!

राजेश जाधव

सMटंबर मिहना उSहाTयाUया उVणतेपासून आप$याला आवWयक असले ला आराम देणारा शरद ऋतूचा मौसम आणतो. िहरवी
पाने हळू हळू लाल, िपवळी, नांरगी होतात. हे खरोखर अवWय पाह]यासारखे एक िवहंगम दWय असते! `याचवेळी आणखी एक
घटना देखील घडते. मी अनेक वषाaपासून ही घटना पाहत आहे. तुमUयाही नजरेत ती आली असेल.
ती घटना bहणजे अनेक धावपटू ंचे अचानक बाहेर िदसणे. हे धावपटू सव2 वयोगटातील असतात - मुले, िकशोरवयीन आण
cौढ. आपण `यांना थंडीतही धैया2ने आण आनंदाने धावताना पाहतो. `या सवाaUया चेहfयावर एक वेगळे समाधान िदसते. हंगाम
संपुgात आला कh हे धावपटू अचानक अदWय होतात. मला नेहमीच ci पडत असे कh हे धावपटू कोण`या कारणासाठी
वषा2नव
ु षj बाहेर पडतात आण धावतात?
अखेर २०१५Uया उlराधा2त मला mा ciाचे उlर सापडले . ऑग@ट मिहSयात आमUया कचेरीत “बा#$टमोर धावणे
महो`सवा (Baltimore Running Festival)”Uया चचjला सुरवात झाली. चौकशी केली असता मला कळले कh आमची
कचेरी mा महो`सवात भाग घेत आहे. मीसुrा ही संधी साधून धाव-संघात सामील झालो. मनाची तयारी केली आण
“५के”, अथा2त ५ िकलोमीटर (३.१ मैल), शय2 तीत धाव]यासाठी cवेश घेतला. आbही मेरीलँ ड िवuापीठाUया
‘मेरीलँ ड च$डwेSस हाट2 हॉ#@पटल (सीएचपी)’Uया “च$डwेSस हाट2 cोyाम टीम” साठी भाग घे]याचा िनण2 य घेतला
होता. सुरवातीचा मैदानी सराव वेदनादायक होता. माझे पाय दुखत होते, मला दम लागत होता आण हे एका अशzय
काया2सारखे वाटले ! मला कळू न चुकले कh इतकh वषj |यy राह]याUया बहा]याने मी @वत:कडे पुरेसे ल} िदले ले
नाही.
परंतु काही आठव~ांUया सरावानंतर मला बरे वाटू लागले , सुरवातीUया वेदना दरू झा$या. `याची जागा एका नवीन
सापडले $या जोमाने घेतली, याचे मी वण2न कर शकत नाही. ही c`येकाने @वतःहून अनुभव]याची गोg आहे. आप$या
Çदयाचे ठोके ऐकणे आण Ñासाची लय ऐकणे हा `या अनुभवाचा सवÖ`कृg भाग आहे. जे|हा आपण एकटे चालतो/धावतो
ते|हा आपण शांतता अनुभवतो. ही आ`मपरी}ण कर]यासाठी एक उlम संधी असते. mाआधी तुbही आ`मपरी}ण कधी

केले त ते तुbहाला आठवते का? बहुधा ‘कधीच नाही!’ असे उlर येईल. मला एकूण डीटॉ#zसिफकेशन आण कायापालट
झा$यासारखे वाटले . मी यास “से$फ ड@कवरी” असे bहणेन.
नवीन वॉकर/धावपटू न
ं ी काही गोgंची खबरदारी âयावी असे मी सुचवीन. |यायामशाळा ंकवा घराUया आरामदायक
वातावरणात चालणे/धावणे आण मोकळया हवेत चालणे/धावणे खूपच वेगळे आहे. लहान अंतरापासून cारंभ करा आण
नंतर मोãा अंतराचे ल्य करा. चढावर आण उतारावर धावणे भç आहे हे ल}ात ठेवा. सोबत पा]याची बाटली नेहमी ठेवा.
माéयासाठी शय2 तीचा िदवस हा एक अिव@मरणीय अनुभवाचा िदवस होता. ५के साठी सुमारे ५००० धावपटू आले होते. हे
एक भारावले ले वातावरण होते. सकारा`मक उजा2 जाणवत होती. िविवध cकारचे धावपटू - सव2 वयोगटातील, |हील चेअरवर,
िवशेष गरजा (special needs) असले ले, पाठीवर बाळ असले $या माता, कृि/म पाय असले ले धावपटू - सव2 जण शय2 तीUया
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िदवशी आले होते ते सामा￭जक आण धमा2दाय सं@थांना समथ2 न दश2 िव]यासाठी. बा#$टमोर महो`सवाUया उदाl काय2 êमाचा आण
च$डwेSस हाट2 cोyाम टीमUया काया2चा भाग झा$याचा मला अभमान वाटला. सवा2त मह्वाचे bहणजे, मी सीएचपीUया @वयंसेवकांना
आण मुलांUया Çदय रíणालयाUया कम2 चाfयांना भेटलो. ही अतशय सÇदय आण चांगली मंडळी होती. ते सव2 अतशय उ`साहाने
mा काय2êमासाठी वषा2नुवषj येत असतात!
२०१५Uया शय2 तीनंतर नंतर मी मागे वळू न पािहले नाही. मी दरवषì सीएचपीसाठी धावणे सुर ठेवले . २०१८ मBये आbही आपटे,
केसरकर आण शरगुर कुटु ंबीयांसह एक संघ तयार केला आण `यास नाव िदले “टीम वी केय़र”. आbही सगTयांनी िमळू न मागील
वषì ९०० डॉलस2 चा िनधी गोळा केला होता. mावषì देखील १९ ऑzटोबर, २०१९ ला आमUया संघाने mा महो`सवात भाग
घेतला. आमUया संघात १९ सद@य होते (मुले, िकशोरवयीन मुले, व cौढ) जे ५ के, हाफ मॅरेथॉन आण óरले शय2 तीत धावले .
आbही पुढUया वषì मोãा संघासह परत ये]याचा िनण2य घेतला आहे. मी सवाaना mा संघात सहभागी हो]यासाठी आमंि/त करतो.
सवाaना माझी नò िवनंती आहे कh आपण आपला रोध/सु@ती सोडू न देऊन “से$फ ड@कवरी”Uया mा cवासाला cारंभ करा
आण @वत:मBये आण समुदायामBये बदल घडवा. तुमUया मुलांना या कृतीत सहभागी करा. कौटु ंिबक संबंध आणखी घö
कर]यासाठी ही चांगली संधी आहे. वेळ वगळता इतर कोण`याही गुंतवणूकhची यासाठी आवWयकता नाही. हाडांची घनता आण
तार]य वाढव]यासाठी उपचार पrतीचा एक cकार bहणून चालणे/धावणे देखील वापरले जाते. हे के$यावर तुbहाला पõाlाप
नúhच होणार नाही mाची खा/ी देतो. हे सवाaसाठी अ`यंत फायदेशीर आहे!
चाल]याची /धाव]याची कोणतीही संधी कृपया गमावू नका, ती आप$या आण आप$या कुटु ंबाUया फायuासाठी वापरा!
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पाताळ
पा`2भम
ू ी:

पृaवीवरील सवा2त खोल जागा cहणजे Zशांत महासागरातील मeरनारा गता2. ही गता2 समुfतळापासून सुमारे १० मैल खोल आहे.
Hा गतgची खोली एiहरेjट पव2 ताLया उंचीहून जाjत आहे. एiहरेjट पव2 त Hा गतgत बुडवला तर तो संपण
ू 2 बुडेलच शवाय वर
काही मैलांची जागा उरेल. मeरनारा गता2 cहणजे नैसlगकरीMया तयार झाले ला अगाध (abyss) खळगा. काही कृि/म,
मानविनlमत अगाधही पृaवीवर अ#jतMवात आहेत. तेल आण नैसlगक वायूLया शोधांत लोकांनी अनेक िठकाणी खोल खणले .

वरदा वैद्य
डॉ. रिव को>परपु यांनी

Bलिहले $या “पाताळम्” Hा
मूळ तेलुगू कथेLया Mयांनीच
केले $या इंPजी
अनुवादावरन हा मराठी
अनुवाद केला आहे. मूळ

तेलुगू कथा कौमुदी Hा
आं तरजालीय मा￭सकात
२०१७ मYये Zकाशत
झाली होती. तेलुगू
कथेसाठी
https://telugu.pratilipi.co
m/search?q=ravi%20ko
pparapu हा दुवा पहा.
मराठी भावानुवाद Hापूव_
Zकाशत झाले ला नाही.

करोडो वषाnपूव_ डायनॉसोरांLया िवनाशाला कारणीभूत झाले $या अशनीमुळे जिमनीवर सुमारे १८० मैल iयासाचा एक मोठा
खळगा वा िववर पडले . मे#pसकोमधील Hा िववराचा शोध लोक तेलासाठी खोदत असताना लागला. Hा खळqयाचा अधक
अsयास झा$यावर डायनॉसोरांचा िवनाश कसा झाला असावा ते आप$या लtात आले .
रशयामधला “कोला सुपर डीप बोअर होल” हा सवा2त खोल असले ला मानविनlमत अगाध आहे. तो ७ मैल खोल आहे. हा
खळगा खणuयाची सुरवात १९७० साली झाली आण ७ मैल खोल खणuयासाठी वीस वषाnचा कालावधी लागला. २००८
मYये हा खोदZक$प अचानक बंद पडला. अथा2त हा खळगा आणखी खणuयाचे काम नंतर गुwपणे सुर रािह$याLया अफवा
नंतर पसरत रािह$या. हा Zक$प अचानक बंद पडuयामागचे नेमके कारण गुलदjMयातच रािहले . वरवर मा/ Zक$प पुढे सुर
ठेवuयासाठी पैसे कमी पड$याचे कारण पुढे करuयात आले . हा खोदZक$प नंतर सैिनकz बंदोबjतात ठेवला गेला आण तथे
कुणालाही जाuयासाठी म{ाव करuयात आता. तो खळगा नंतर बुजवuयात आला. Mयात काही जाता कामा नये..... आण
Mयातून काही बाहेरही येता कामा नये…..!
*************************
“हा अहवाल पािहलास का तू?” मा|या सहका}याने अहवालाची फाईल मा|या टेबलावर आदळली. मी मनात$या मनात
चरफडलो. मी मा|या िवचारांत, मा|या कामात गक2 असताना ही नसती याद मला नको होती. ठर$या वेळेत काम पूण2 करणे
मा|यासाठी अतशय गरजेचे होते. माझी बदली दुस}या िठकाणी, दुस}या िवभागात करावी cहणून मी मुÄयालयाकडे आधीच
अज2 िदला होता. Mयावर मुÄयालयाकडू न अजून काही िनण2 य आला नiहता. आता Hा नसMया गोÅीत मला लt घालावे
लागणार कz काय?
“मला वेळ नाही.” मी तंडात$या तंडात पुटपुटलो.
“फाईल बघ तर खरी. तुला नÑz Mयात रस वाटेल. मी खा/ी देतो!” Mयानेही लावून धरले .
नाईलाज झा$याचे दाखवत मी फाईल उचलली आण उगाच पाने उलटली. “काय आहे हे?”
“मला आप$या िवभाग Zमुखाने िदली आहे ती फाईल. आप$या दोघांना ती बघायला सांिगतली आहे. बघून मग अहवाल
Bलहून Öायचाय. Mयांना आपला अहवाल आवडला तर ते तो वर पाठवतील - MयांLया सुपरवायझरकडे. तथून मग तो संरtण
मंत्र्यांकडे जाईल. तेच शेवटी काय करायचं, कधी आण कसं करायचं वगैरे ठरवतील.”
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संरtण मंत्र्यांचा उÜेख ऐक$यावर मी ताठ बसलो. आता माझी उMसुकता चाळवली होती. अहवाल संरtण मं/ालयाकडे जाणार
असेल तर Hात नÑzच काहीतरी मह्वाचे असणार Hाची मला खा/ी पटली. मी फाईल उघडली. कुuया मेवडेiह
आडनावाLया शारäाने कुठेãया िठकाणी असले $या मोåा खळqयाबçल MयाLया संरtण मंत्र्याला उçेशन
ू Bलिहले ला तो
अहवाल होता. आमLया संगणकाने Mयाचे भाषांतर केले होते. मी ती फाईल वाचायला घेतली.
*************************

Zत,
माननीय संरtण मं/ीजी,
मी ‘कोला सुपर डीप बोअर होल’ Zक$पावर काम करणारा Zमुख शारä आहे. तुcहाला बहुधा Hा Zक$पाबçल मािहती
असेलच. पृaवीLया कवचात (crust) आण Zावरणात (mantle) खोलवर आढळणा}या खिनजांचा शोध घेणे हा Hा Zक$पाचा
मुÄय उçेश आहे. इतर काही देशही Hा Zक$पात सामील आहेत. Hा देशांनी Hा Zक$पासाठी केवळ पैसाच नiहे तर मनुéयबळही
पुरवले आहे. संपूण2 जगाला फायदा होईल असा हा Zक$प आहे हे तुcही जाणताच. भारतीय, चनी, अमेeरकz आण इतर
देशांतील शारä मा|यासोबत काम करतात. आतापयnत ठरवले $या रपरेषेनुसार Hा Zक$पाचे काम चालू होते. कवचाखालील
पुढLया थरापयnत पोहोचuयासाठी आcहाला िकमान १० मैल खोल खणuयाची गरज होती. मा/ सुमारे मिहèयाभरापूव_ आमLया
शारäांना तथे काही भयंकर गोÅी सापड$या. Mयाच गोÅंबाबत हा अहवाल Bलहीत आहे. Hा अतशय मह्वाLया
अहवालाबाबतची मािहती तुcही सव2 देशांLया Zमुखांना Mवeरत कळवावी अशी मी कळकळीची िवनंती करतो.

जगाला जाहीर केले $या मािहतीनुसार आcही तथे सात मैलांहून अधक खोल खणले ले नाही. मा/ सMय पeर#jथती तुcही जाणत
असाल असे वाटते. जिमनीLया पोटात जसजसे खोल जावे तसतशी उéणता वाढत जाते. आcही जसे अधक खोलवर खणत
गेलो तशी आमची यं/े उéणतेमुळे काम करेनाशी झाली. मा/ गे$या वष_ आcहीच शोधले $या एका नवीन तं/äानाचा वापर करन
सुमारे २५ मैल खोल जाuयात आcही यशjवी झालो. खळगा खणून झा$यावर खाली काय आहे हे बघuयासाठी कॅमेरा
बसवले ला एक छोटा रोबॉट आcही खळqयातून आत सोडला.
Mया कॅमेरातून आcही जे पािहले Mयावर आमचाच िव`ास बसेना! तथे िविवध खिनजे आण िह}या-माणकांची एवढी रेलचेल आहे
कz ते बाहेर काढuयासाठी सYया उपलध असले ले अÖयावत यं/-तं/äानही अपुरे पडेल. शेकडो फूट लांबीचे िहरे आण
jफिटकांचे थर तथे आढळले . आcही खणले $या थोडpया भागातच एवढी संपîी आहे कz Mयावरन खाली असले $या एकूण
ख￭जèयाLया अवाढiयतेची क$पना यावी. आमचा कॅमेरा सुमारे २० मैल खोलीवर असताना काही jतeरत गोÅी आcहाला
िदस$या. बुïीबळाLया पटाZमाणे Mयांची पñेदार थरांची रचना होती. ते काय असावे Hाचा अंदाज आcही तेiहा कर शकलो नाही.
ते नiया खिनजांचे थर असावेत असा आcही कयास केला. आcहा सवाnची उMसुकता शगेला पोहोचली होती. एखादे नवे खिनज
सापडले तर आजवर माहीत नसले $या अनेक नiया गोÅी Hा खिनजांमधून तयार करता येतील Hा क$पनेने आcहाला अतशय
आनंद झाला होता. Hा थरांचे अधक िनरीtण करता यावे cहणून आcही रोबॉटला आणखी खोलवर धाडले .
सुमारे २५ मैलांवर हे थर अधक रेखीव झाले . तेiहा आमLया लtात आले कz ते पñे cहणजे आखीव-रेखीव रjते आहेत. तेही
केवळ छोटे बोळ नiहेत तर हमरjते आहेत. २५ मैल खोलीवर रjते सापडणे अपेtत नस$यामुळे आcही कॅमेरात िबघाड
नस$याची खा/ी करवली, मा/ कॅमेरा iयव#jथत काम करत अस$याचे आमLया लtात आले . कॅमेरातून आcहाला िदसणारे
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दãय केवळ अòुत होते. आप$या रjMयांसारखी Hा रjMयांची रचना नiहती. हे रjते रंगीत काचांचे अस$याZमाणे चमकदार,

Zकाशमान होते. सुरवातीला हे रjते कशामुळे चमकत असावेत Hाचा उलगडा आcहाला झाला नाही. रjMयांLया कडांनी
घरांZमाणे िदसणा}या रचना होMया. ही घरेही चमकदार आण Zकाशमान होती, मा/ Mयांचा रंग रjMयांपेtा वेगळा होता. तथे तापमान
३५० डPी संटीPेडLयाही वर होते, cहणजे तथे कोणी ￭जवंत असuयाची शpयता नाहीच, असा िवचार आcही करत असतानाच
अचानक आcहाला ‘ते’ िदसले .
MयांLया शरीरांचा आकार पुरेसा jपÅ कळत नiहता, मा/ ती आप$यासारखी मानवी शरीरे नiहती. Mयांचे चालणेही आप$यासारखे
नiहते तर ते तरंगत जात असावेत असे वाटत होते. पृaवीLया पोटात जसजसे खोलवर जावे तसतसे गुरMव कमी होत जात
अस$यामुळे हे सजीव तरंग$याZमाणे चालत असावेत. Hा अहवालासोबत एक #iहडओही जोडला आहे तो कृपया पाहावा.
आणखी िनरीtण आण परीtणांनंतर ते रjते आण घरे कशामुळे उजळली असावीत Mयाचा अंदाज आcही बांधू शकलो आहोत
असे आcहाला वाटते. िह}या-jफिटकांमधून फाकले ली रMनZभा तेथील आसमंत Zकाशमान करत होती. तथे िहरा हे खिनज
सवा2धक Zमाणात आढळत अस$याचे आमLया लtात आले . िहरा हा जगातील सवा2धक कठीण पदाथ2 मानला जातो हे
तुcहाला माहीत आहेच. एक िहरा फोडuयासाठी दुसरा िहराच वापरावा लागतो. िह}याLया कािठuयाLया मुõÖावर भर देuयाचे कारण
असे कz - जर Mयांची शरे िह}यांची असतील तर MयांLयापुढे आपला िनभाव लागणे अशpय आहे. ही बाब तुcही सव2
सैिनकZमुखांLया Yयानी आणून Öाल अशी अपेtा करतो.
हे सजीव इतpया खोलवर कसे पोहोचले असावेत Hाबçल आcही कोणताही अंदाज बांधू शकले लो नाही. जिमनीत एवúा
खोलवर ही जमात िनमा2ण झाली असणे अशpयZाय वाटते. तथे अशpय उéणता तर आहेच, शवाय सजीविनlमतीसाठी पोषक
घटक सापडणे शpय नाही. आcहा सव2 शारäांLया कयासांनस
ु ार हे सजीव पूव_- कदाचत लाखो वषाnपव
ू _, आप$याZमाणे
भूपृùावर जगuया-जèमuयायोqय वातावरणात राहात असावेत. काहीतरी अक#$पत, अघिटत घडले अस$याशवाय हे सजीव
इतpया खोलवर, माणसाला जगuयासाठी अयोqय असले $या जागी जाणार नाहीत. मा/ Mयांनी तथे खोल जाuयामागे कोणते
कारण असू शकते Hाचा अंदाजही आcहाला लावता आला नाही.

आपण मानव इथे पृùभागावर राहतो Hाची Mयांना क$पना नसावी असे आcहाला वाटते. पृùभागाबçल, इथ$या वातावरणाबçल
Mयांना क$पना असती तर ते नÑz वर आले असते. तेiहा Mयांना आपला सुगावा लागू नये Hाची कृपया पुरेपूर काळजी ûयावी ही
िवनंती. मा|या मते ही मंडळी जर पृùभागावर आली तर नÑzच आपला खातमा करतील. तेiहा ते खाली राहावेत हेच बरे ठरेल.
आप$याला आपले च सांभाळणे अवघड झाले आहे. Mयात आणखी भर नको. तेiहा कोला सुपर डीप होल बुजवून तMकाळ बंद
करावे अशी शफारस मी करत आहे. बुजव$यावरही हा भाग पुरेपूर बंदोबjतात ठेवावा व कोणालाही Hा गोÅीचा सुगावा लागणार
नाही अशी गुwता पाळावी, असेही मी सुचवीन. तांि/क कारणांमुळे हा Zक$प बंद पडला असा समज पसरवता येणे सहज शpय
आहे. मा|यासारÄया हाडाLया शारäाला एवúा मोåा ख￭जèयाकडे आण खिनजांLया साåाकडे, Mयातून शpय होणा}या
नवनवीन शोधांकडे पाठ िफरवणे üेशकारक आहे, मा|या बुïीLया िवरोधात जाणारे आहे. तरी मा|यातील माणुसकzला जागून मी
असे cहणीन कz Hा सव2 शोधांपेtा आपले भिवéय, आपली मानवजात िटकणे अधक मह्वाचे आहे. तेiहा हा अहवाल
वाच$यानंतर तुcही योqय तो िनण2 य लवकरात लवकर ûयाल अशी आशा करतो.
कळावे,
मेवडेiह
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*************************
मी तो अहवाल वाचून फाईल खाली ठेवली आण मान वर करत मा|या सहका}याकडे पािहले .
“अMयंत रोचक!” मी cहणालो.

“बघ, मी cहटलं नiहतं ?” तो हसत cहणाला.
मी फाईल बंद केली.
“आप$याला MयांLयाबçल मािहती आहे, पण आप$याला मािहती आहे हे Mयांना माहीत नाहीये.” एकेका शदावर जोर देत माझा
सहकारी cहणाला.
मी नुसतीच मान डोलावत सहमती दश2 वली.
“ते तर झालं च, पण आपण इतpया खोलवर कसे, कधी आलो Hाची Mयांना अ￭जबातच क$पना नाही.” तो cहणाला.
“देवांशी युïात हर$यानंतर आप$याला पाताळात लपावं लागलं . ते मा/ अजूनही वर पृùभागावर राहात असतील असं
आप$याला वाटलं होतं. पण ते तथे नाहीयेत!!..??” मी cहणालो.
“तुला काय वाटतं, ते कुठे गेले असतील? Mयांचं काय झालं असेल?”
“कुणास ठाऊक!”
“ते परत आले तर?”
शांतता! आcही पुèहा िवचारात गढलो.
“शोधायचं झालं तर एकच माग2 आहे!” मी cहणालो.
“कोणता?” “काय करावं? कोणती शफारस करावी?”
मी खोल `ास घेतला आण मा|या सहका}याकडे बघत cहणालो, “असुरांना पुèहा वर पाठवuयाची वेळ आता आली आहे…”
*************************

च/ाचा ¢ोत: https://wall.alphacoders.com/big.php?i=822237
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सोमा टCीकर -- एका कालवश मम2 Gपश2
HGतावना : ही कथा अLुतरNय सायOस िफRशन Hकारची आहे. २०३५ सालचा हा िनवेदक WयाXया भूतकाळात

धनंजय वैA

… (T)ouch … gives
us our sense of
'reality'… rainbows,
reflections in
looking glasses, and
so on (cannot be
touched) … our
whole conception
of what exists
outside us is based
on the sense of
touch.
-- Bertrand Russell
in ABC of Relativity

रमले ला आहे -- Wयाचा भूतकाळ आप$या आजXया २०१९Xया भिव[यातच आहे. िनवेदक \या "Gपश2
तं/]ानाब^ल" _लिहतो, ते आज २०१९म`ये उपलbध नाही. कथानकात$या Hसंगापुरते Wया का$पिनक तं/]ानाचे
वण2 न अधूनमधून येते. िनवेदक WयाXया दfीने इतहास सांगतो आहे, अशी पाi2भूमी आहे. “२०३५ची नवी िपढी
आद$या िपढीचे उपकार िवसरली आहे”, असे श$य वाटू न WयांXयाकkरता हे बौmक आहे. अशा तक2ट लोकांची
भाषा असावी, तशी िनवेदकाची भाषा जुनाट पmतीची आण पढीक आहे, तरी Wया का$पिनक तं/]ानातले आण
Wया काळXया समाजातले -- आप$याला २०१९ साली ठाऊक नसले ले -- काही शbद WयाXया _लिहpयात
येतातच. वाचकांनी कथेतील Hसंगानुसार Wया शbदांचा अथ2 लावावा, ही िवनंती.
***********************
बॉ#$टमोर, सोमवार, िदनांक ५ फेrुवारी २०३५.
मागXया शिनवारी, िदनांक ३ फेrुवारी रोजी सोमा टCीकर िवलीन झाले , परंतु जालिवiात या बातमीचे पाच
लाखापेuा कमी पुनःGपश2 झाले . सहwावधी अनुयायी असले $या एकाही मतनेWयाने बातमी पुढे ढकलली नाही.
Wयामुळे इथ$या वाचकांना टCीकरांXया अंताबाबत कुणकुणही नसेल. HGतुत ले खक ओळखतो कy आजXया बहु तक
े
जालनागkरकांना मागमूस नसणार कy टCीकर हेच फyल-द-zो इOकॉप{रेटेड िव. (अलाबामाचे अटोन| जनरल)
कुचेली या सव{} Oयायालयात$या मह्वाXया खट$याXया मुळाशी होते. थोर$या िपढीXया शbदभांडारालाही जुनाट
आण बुरसट Nहणणारी आजची िपढी Gविहताथ2 तरी या ले खाकडे लu देईल, अशी बारीक आशा अजून तग धरन
आहे, Nहणून हा ले खनHपंच.

टCीकरांXया एकाकy लÅामुळे आज Gपश2-तं/]ानाXया बाजारपेठेत$या सोयी आण कलाकृतंची रेलचेल सुकर
झाली. ती िबकट वाट काढत असताना बÉयांनी टCीकरांना ग_लXछ नावे ठेवावी, आण पुढे तथेच बनले $या
राजरGWयावरन चालणाÖयांनी टCीकरांचे नाव साफ िवसरावे, यास दैवदुÜवलास न Nहणावे, तर काय Nहणावे?
HGतुत ले खक कोpया एका टCीकरांकkरता आदराथ| बहु वचन वापरतो असे वाचकांना वाटणे वावगे नाही. तरी सोमा
टCीकर Nहणजे नेमके कोण आण िकती हे आप$याला आजही ठाऊक नाही. WयांXया पिह$या विकलाने अफवा
पसरवली होती, कy ट.Cी.क.र. Nहणजे 'ट'च 'Cी'एटस2 'क'ले #Rटáह ('र'￭ज.) संघटनेXया नावाचे लघुरप आहे. पण या
विकलाXया सनसनाटी खोटेपणाबाबत बäा झाला तेáहापासून WयाXया कुठ$याही वãáयावर िवiास ठेवणे किठण
आहे. अशा नावाXया संघटनेची नंदणी कुठ$याही रा\याXया काया2लयात कोणाला सापडले ली नाही. टCीकरांनी री
आण पुरष Gपश2 रपे वठवली होती, Wयामुळे टCीकर कमीतकमी दोन áयãy असpयाबाबत आपण खा/ी बाळगू शकतो,
इतकेच -- दोनपेuा अधक áयãy अस$यास िकती, ते आप$याला ठाऊक नाही.
काही अèयासकांचे मत आहे, कy टCीकरांXया "सोमा" नावात आ$डस हRसले (Aldous Huxley)Xया जुOया
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िवGमृतHाय कादंबरीचा संदभ2 आहे , ते ठीकच आहे. Wया कादंबरीत$या Brave New World म`ये समाजाला गुंगीत

गुलाम करणारे नशेचे औषध "सोमा" होते, WयाचHमाणे टCीकरांXया कामोíेजक Gपश2 कृती एका Hकारची नशा चढवत,
असा दुवा ते अèयासक पुढे ओढू नताणून जोडतात; HGतुत ले खकाला हा संबंध बादरायण वाटतो. Wया कादंबरीतला
वेगळाच, फyली (feelie)चा तपशील टCीकरांशी जाGत संलì आहे. आज “फyलीzो” शbद रोजXया áयवहारातला
आहे, पण या शbदाXया áयुWपíीचे मूळ Wया कादंबरीतला “फyली” शbद होय. हRसले Xया काळात पारदशकेतून
Hकाशत मूáही (movie, चल}/) हेच नवीन तं/]ान होते, Wया काळात खुच|चे हात घï धरणाÖया मुठंना Gपश2सुख
देणाÖया मूáह-ई सारñया फyल-ई, Nहणजेच फyलीची क$पना हRसले ने केली, ही WयाXया Hतभेची दरू दfी. परंतु तीच
WयाXया क$पनाशãyची पkरसीमा होती -- उदाहरणाथ2 , WयाXया एका वण2नानुसार मूáहीXया पडAावर िदसणाÖया
संभोगाXया दóयांना पूरक असा केसाळ अंथरणा (fur rug) चा Gपश2 वळले $या मुठंना होत असे. WयाXया
फyलीम`ये Gपशा2चे Gथान इतके मया2िदत आण गौण होते.
फyली कलाWमक कमी आण कामोíेजक जाGत असणार, हे भािकत कादंबरीत के$याबाबत मा/ हRसले चे िवशेष
कौतूक नाही. फã Gपश2 -तं/]ानाXया उदयाXया पायरीवर असा एकांगी कल असणार, पूण2 िवक￭सत तं/ाXया काळात
नसणार, हे Wयाने WयाXया काळात ठाऊक असले $या इतहासावरन सुmा ओळखले नाही. शतकानुशतके हेच िदसते,
कy कुठले ही नवे मािहती तं/]ान नुकते Hयोगशाळे बाहेर पड$याXया अपkरपò #Gथतीत जुOया तं/ाशी Gपधा2 कर शकत
नाही, कारण जुने तं/]ान सहजHाôय आण सोयीGकर असते. पण जुOया तं/ाXया अतपkरचयाने संवेदना बोथट झाले ले
कामुक öाहक “नáया अनुभत
ू ीचा wोत” Nहणून कXXया तं/]ानाXया बद$यात रोख पैसे देpयास तयार असतात.
छापखाOयाXया शोधानंतर उíान कथांची छपाई, छायाच/णाXया शोधानंतर अõीलच/ण ("porno+graphy" =
वेóयांचे च/ण) फोफावणे ही म`ययुगीन वानगी होत; महाजालाXया सुरवातीXया काळात बहु तक
े जालáयापार घाúात
जात असताना उíान च/िफतंचा जालáयापार मा/ नùयात चालत होता, हा तर गे$या ३० वषाûतला आपला ताजा
अनुभव आहे. (थोर$या िपढीत$या साuीदाराचे Gवानुभव आण Hाचीन आñयायका यांXयातला फरक न जाणणारे,
"३० वषाûपूव| Nहणजे ताजे नáहे, शळे " असे Nहणोत बापडे, ती Wयांची गाजरपारख होय.)

फyली/फyलीzंXया इतहासाबाबत िवचारावासा राGत Hü वेगळाच आहे : मूक दóय च/पटांना `वनी जोडpयाXया
तं/]ानाचा Hवास १८९६ ते १९२७ असा तीन दशकांत झाला, पण Wया अनुभवात Gपश2 गुंफायला जवळजवळ एक
शतक का लागावे? याचे मुñय कारण असे कy `वनीचे तबक¢ांवर आण चल}/ांचे िफतीवर अंकन करpयाचे तं/]ान
Wया काळात समांतर िवक￭सत झाले -- दोOही एकिमती wोत शेजारीशेजारी जोडू न एक/ करणे इतके किठण नáहते. मा/
अOय ]ानंि§यांपयûत जाणाÖया मािहतीचे अंकन करpयाचे तं/]ान Wया काळातच नáहे, तर पुढची िकWयेक दशके
िवक￭सत झाले नाही. होय, च/पटाबरोबर खुच|Xया जवळ नळीतून गंध सोडpयाचे फुटकळ HयWन झाले -- ते तं/]ान
सोपे होते, पण Hेuकांना नकोसे होते Nहणून बंदही पडले . पण Gपश2 र￭सकापयûत पोचवायचा तरी कसा? याची क$पनाच
Wया काळात लोक कर शकत नáहते.
डोळे आण कान या HWयेकy फã दोन-दोन वािहOया असतात. बायGकोप आण Gटीkरयो •ारा मािहतीXया या चार
वािहOया पुरवता येतात. पण Gपश2 ]ानाची इंि§ये कातडीवर सव2 / िवखुरले ली असतात. उदाहरणाथ2 , झोपायची जागा मऊ
कy कडक इतके कळpयासाठीही पाठीवर िवखुरले $या Gपशा2Xया शेकडो कy हजारो मािहतीवािहOया लागतात -- मऊ
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गादीवर झोपताना पाठीXया उंचसखल भागावर सव2 / थोडा-थोडा दबाव असतो, फरशीवर झोप$यास काही थो¢ाच

ंबदंवू र जाGत दबाब तर बाकy िठकाणी शूOय दबाव असतो –- Wया हजारो वािहOयांचे अंकन करन ते अनुभवणाÖयापयûत
कसे पोहोचवावे ? आण एवÅावर Gपशा2ची गुंतागुंत संपत नाही -- कमीअधक दबावाबरोबर शीतो[ण संवेदना असते,
वेदना असते, आण सां`यांची #Gथती जाणव$यायामुळे डोळे बंद असून हातपाय कुठे आहेत ते कळते, ती संवेदना
असते. हRसले ने सुचव$याHमाणे फã मुठीतून Gपश2 पुरवून काही साधेल असे मानणे केवळ हाGयाGपद आहे, ते
तेáहाही समजत होते, पण तं/]ानाXया वेशीवर िवकास अडकून कुंिठत झाला होता.
Nहणून २०००Xया नंतर मनु[याXया कातडीपयûत संवेदना पोचवpयाऐवजी वेग®याच आडवाटेने िवकास झाला :
मनु[याXया डोRया -हाता-पायाची #Gथती उलúा िदशेने संगणकाला पुरवून मग Wयानुसार मनु[याला डो®यांसमोर
वेगवेगळी दóये दाखवणारे मुखवटे (visors) तयार होऊ लागले . Wयातून िदसणाÖया बदलWया दóयांना भासमान सWय
(virtual reality) Nहणत. हाताXया हालचालीवरन संगणकाला संकेत देऊन भासमान दóयात चंडू टाकता येत असे,
भासमान áयãyशी भासमान तलवारीने लढता येत असे. या Hकारचे खेळ काही Hमाणात लोकिHय झाले , पण भासमान
िम©या अस$याचे नेहमीच Gपf होते : चंडू टाकताना हाताला चंडूचे वजन जाणवत नसे. तलवारीने राuसावर वार
के$यावर आघातामुळे हाताची गती अडू न थांबत नसे. Wयामुळे पkरपूण2 अनुभव Nहणून हे भासमान दóय कधीच
पटpयासारखे नáहते.
Gपशा2•ारे सWयाचा आभास आणpयासाठी अंगाला घï बसणारा सूट आण सूटभर दबाव-उ[णता-Gपश2 देणारे
सहwावधी ंबद,ू हा क$पनािवलास बÖयाच जणांनी केला. तरी सुटाचा HWयेक ंबद ू Gवतं/पणे वेगवेगळा दबाव देऊ
शकेल, वेगवेगळे उ[णतामान देऊ शकेल, याकkरता भरपूर ऊजा2 लागते. शवाय अंगभर िवजेXया तारांचे जडजंबाल
नको, तर सू्म हलRया वजनाXया बलशाली िवAुWकुôया (batteries) लागतात, हे आप$याला आज िदसतेच. हा
क$पनािवलास HWयuात उतरpयासाठी ऊज´चे तं/]ान पु[कळ िवक￭सत áहावे लागले आण Nहणूनच सुरवातीला
सुटाम`ये पूण2 शkररावर Gपश2 ंबद ू नसत, तर केवळ हातांवरच, एखाAाच इंि§यावर Gपश2 ंबद ू असत.

अशा सुटाने चालते-िफरते आयु[य वठवता येत नसले , तरी एकाच इंि§यापयûत कामोíेजक अनुभवांचे Hेषण करायला
या नáया तं/ाचा लगेच उपयोग झाला, Wयात आ¨य2 ते काय? आण पूव|Xया उíान च/िफतंसारखेच áयापारी त्व
लागू झाले -- शोिषत वेóयांना ंकवा बेनाम नटसंचाला नाममा/ शु$क आण शूOय ह≠ देणारे फyलीzो मोÆा
Hमाणात िनमा2ण होऊ लागले . Gपशा2ने सWयतेचा अनुभव खरा झाले ले öाहक डोळे बंद करत, ंकवा Wयांना डो®यांपुढे
हलती रेखाच/े (animations) पुरत. फyलीzंमधील रेखाच/ांचे संगणकyय सचेतनीकरण करणाÖयांचे (computer
animators) नाव होई, Wयांना Gपधा2Wमक कं/ाटे िमळत याबाबत तCार नसली, तरी Gपश2नटांचे नामोिनशाण नसे, हे
ततकेच अOयाØय होते.
महापुरासारñया पसरणाÖया áयापाराXया िनम2 म ओघात Gपश2 कम| शेवा®यासारखे बकाल आण खुरटेच रािहले असते.
पण मग २०२५ साली अलाबामा रा\य सरकारने Gवतःहून फyलीzो काढू न टCीकरांना लढpयाकkरता एक बलशाली
पण ठोस HतGपध| िदला. WयाXया मुळाशी असले ले अलाबामामधील एबहाड2 -जुGटीना-कांड Wया काळात दोन
आठव¢ांXया मोÆा कालावधीकkरता सनसनाटी होते. एबहाड2 आण जुGटीना ही जोडगोळी सरकार आण औAोिगक
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uे/ातील मोठमोÆा असामंना कोवळा लं िगक माल पुरवत असे. WयांXया अटकेनंतर अनेक कंपOया आण सरकारे

गडगडत खाली येणार असे पु[कळांना वाटत होते, पण HWयuात Wयांनी एकाच साऊथ डाकोटाXया रा\यपालाचे नाव
घेऊन Wयाला गोWयात आणले .
Wया एका गौôयगोWयामुळे “सावधान! आमXयापाशी तुमचा नायनाट करायचे अर आहे -- आNहाला कणभरही तसदी
झाली तर याद राखा!” अशी धमकy जणू उंची दालनांम`ये आण äमणयं/ांम`ये दुमदुमली असावी. एबहाड2 आण
जुGटीनाची सात मिहOयांची शuा Nहणजे एका अ_लशान नजरकैद होती. अथा2त कैदमहालाXया सुखसोयंचे हे तपशील
गु± होते, नंतर टCीकरांXया खट$याXया कागदप/ांतून आप$याला कळले ले आहेत. नजरकैदेXया काळात लं िगक
भुकेने áयाकूळता येऊ नये, Nहणून अलाबामा रा\याने एबहाड2 -जुGटीना यांना फyलीzंचा पुरवठा केला. परंतु ही
फyलीzो सेवा केवळ खाजगी कंपनीकडू न िवकत घेतली नाही; तेवढेच केले असते, तर áयापार पूव|सारखाच चालू
रािहला असता. Gपश2कम≤ एबहाड2 आण जुGटीना यांXयासाठी áयिãगत िवशेष कृती तयार करत अस$यामुळे Wयांना या
ऐशपूण2 कैदेचे ]ान असणार, Wयाचा गौôयGफोट टाळpयासाठी अलाबामा रा\याने áयिãशः Gपश2कम≤कडू न
गु±तेचे करार (non-disclosure agreements) करन घेतले , आण येथे चलने-दो (laissez-faire) áयापारावर Wयांनी
नकळत पkरणाम केला.
अलाबामा रा\याने \यांXयाकडू न करार करन घेतले , तेच आप$या Gमृतले खाचे ल्य सोमा टCीकर होत.
टCीकरांनी जो दुहेरी कायदेशीर डावपेच खेळला तो यशGवी होऊ शकेल असे कोणालाही वाटले नáहते. एकyकडे
फyलीzो िनमा2Wयांवर, Nहणजे फyल-द-zो इOकॉप{रेटेडवर, Wयांनी खटला चालवला कy अलाबामा रा\याने
जेणेकरन आNहांकडू न áयिãशः करार केले आहेत, तेणक
े रन आNही या कृतीत हुकुमाचे ताबेदार नोकर नाही, तर
भागीदार आहोत : भागीदार Nहणून आNहाला उWप≥ाची ट≠ेवारी हवी. दुसरीकडे अलाबामा रा\यािवरm Wयांनी खटला

चालवला, कy आNही केवळ आमXया कंपनीचे नोकर आहोत, तर आमXयाशी थेट केले ला गु±तेचा करार र^बातल
ठरतो, आNही एबहाड2 -जुGटीनाबाबत आमचे अनुभव Hकाशत करन उWप≥ िमळवू शकतो. दोOही खटले परGपरिवरोधी
त्वांवर उभे अस$यामुळे एकाच OयायाधीशाXया सुनावणीखाली असते तर फेकून िदले गेले असते -- पण दोन
वेगवेग®या Oयायालयांम`ये अस$यामुळे दोOही खटले पुढXया पायरीपयûत गेले. आण अशा तÖहेने रा\य सरकार आण
फy_लzो िनमा2Wयांम`ये चुरस लागली कy पलीकडXया Oयायालयात टCीकरांचा िवजय होऊन आपोआप
आप$यािवरmचा खटला नाहीसा áहावा. शेवटी अली-पलीकडXया खट$यांम`ये टCीकरांची बाजू घेऊन दोOहीकडे
अलाबामाचे अटोन| जनरल कुचेली आण कंपनी एकमेकांचे Hत•ंदी झाली. Nहणूनच अपील कोटा2त दोOही खटले एक/
जोडpयात आले , तेáहा Wया खट$याचे नामकरण फyल-द-zो इOकॉप{रेटेड िव. कुचेली असेच H￭सm झाले .
खटला सव{} Oयायालयापयûत गेला, तसे अलाबामाXया बाजूने चार अOय रा\यांनी आण फyल-द-zो
इOकॉप{रेटेडXया बाजूने WयांXया áयापारात$या Gपध2 क टच-द-मॅ￭जक कंपनीने साहाØयक युिãवाद (friend of the
court, amicus curiae brief) HGतुत केले . सव{} Oयायालयाने कधी नáहे तर ८-१ असा िनकाल िदला, तो कंपनी वा
रा\य सरकार कोणाXया िवरोधात आण कोणाXया बाजूने िदला हे मोठे कोडेच आहे. बहु मतात$या Oयायाधीशांनी
िनकालाची पाच वेगवेगळी Gवतं/ Gपfीकरणे (concurring opinions) िदली पण ती परGपर िवसंगत होती, Wयामुळे
कायAाचे कोणते त्व मुñयतः लागू होत होते, Wयाबाबत आजही विकलांम`ये एकवाRयता नाही. OयायालयाXया
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िनण2 यानुसार Gपश2कम| फyल-द-zोचे नोकर नसून फyल-द-zो áयासपीठाचा वापर करन Gपश2कृती पुरवणारे Gवतं/
लोक आहेत. Nहणूनच अलाबामा रा\य सरकार WयांXयाकडू न Gवतं/पणे गु±तेचा करार कर शकते. मा/ अलाबामा
रा\याने फyल-द-zो áयासपीठाXया सेवक
े kरता शु$क िदले होते, Wयांचे टCीकरांना काही देणे लागत नाही.
टCीकरांनाही फyल-द-zो áयासपीठ Nहणूनच उपलbध अस$यामुळे टCीकर हे कंपनीचे भागीदार नाहीत.

अशा Hकारे कंपनीने टCीकरांना पैसे देpयाचे वाचले आण रा\य सरकारचा गु±तेचा करार झुगारनही टCीकर पैसे
िमळवू शकणार नáहते -- Nहणजे सरकार आण कंपनी दोघेही ￬जकले असे Nहणायला जागा होती. दोघेही हरले
Nहणायलाही जागा होती. गु±तेचा करार पुरावा Nहणून दाखल झा$यामुळे उघडकyस आलाच -- अलाबामा रा\याला तो
लपवून ठेवता आला नाही. कंपनीबाबत Nहणावे, तर Gपश2कृतंची मालकy सदाकkरता WयांXया हातातून गेली. áयासपीठ
Nहणून फyल-द-zो कंपनी फायदेशीर रािहलीच, Nहणा. िनÜववाद पराभूत झाले ते टCीकर : दोOहीकडू न मोबदला
िमळाला नाही. पण अपयशाXया गळवावरती अपमानाचा ठसठसणारा फोड असा, कy िवसरले जाpयापूव| "खडे-लडेपडे टCीकर (KLPT)" असे फ￭जतीचे मीम Nहणून टवाळांनी Wयांना टोची मार$या.
टCीकरांXया विकलांचे ऋण फेडpयाकkरता दान जमा करpयासाठी टCीकरांचे खाते खट$यानंतर ￭जवंत रािहले . मा/
टCीकरांचे ऋण आजXया सव2 Gपश2कम≤Xया डोRयावर आहे, ते फेडायला कोणीच पुढे येत नाही. िवचार करा -- आज
आपण आधुिनक सुधाkरत तं/]ानाXया Gपश2सुटामधून बाळपणापासून Nहातारपणापयûत िकतीतरी लहानमोÆा सेवा
Hा± करतो. आप$या बाळाला जी दरू Gथ Gपश2 कम| दाई जोजावते, रांगWयाला चालायला शकवते, ती िननावी नसते, तर
कुठ$यातरी अंबेगाव खुद2 गावातील कोणी िववuत ऐiया2ताई असते. तंतोतंत मापाXया आण हावभावांXया पण समंजस
अशा कोpया िवजूबाळाने सुटाXया दबावामाफ2त वळण लावले ली आपली मुले नेहमीच शGतीत असतात. "कळतं पण
वळत नाही" या जुOया Nहणीचे áयGत िवधान "वळतं Nहणून कळतं" हेच Gपf Hचतीमुळे आता वापरात आहे. NहाताÖया
िवकलांगांची शु∑ुषा टांझािनयामधले Gपश2 कम| पkरचारक करतात, Wयामुळे तथे टांझािनयाम`ये नोकÖया िमळतात
आण इथे आप$याकडे पूव|सारखे परके आगंतुक (immigrant) लंढे सशरीर यावे लागत नाहीत.

सेवक-पkरचारक वगैरे िनNन∑ेणीचे Gपश2 कम| सोडा. आपण िनवडले ले एरोिबRस ंकवा योग-Hशuक रोजचा áयायाम
सुटाकरवी आप$याला करवतात. आप$यापैकy साहसHेमी लोक घरबस$या शेरपा Gपश2 कम≤Xया अंगातून पव2 त चढतात,
Nहणूनच तर गे$या दहा वषाûत एकाही हौशी िगया2रोहकाचा एáहरेGट चढाईत मृWयू झाले ला नाही. \यांना परवडते असे
थोडे लोक Gपश2 कम| अंतराळवीरांबरोबर शूOयगुरWवात बागडतात.
Gपश2 तं/]ानामुळे कले चे आGवादक Nहणूनही आपण बदललो आहोत. आज आपण संöहालयातली दुÜमळ आण नाजूक
श$पे फã दुरन बघत नाही, तर Gपश2 मु§णा•ारे मूळ संöाहकाXया हातांतन
ू श$पे हाताळतो. मुि§त कथानकांचे
फyलीzो आता जुने झाले आहेत. ￭जवंत नाटके आज आपण रंगकम|Xया कायेतून अनुभवतो. कोpया एके काळी
शेRसिपयरचे "जू_लयस सीझर" नाटक लोक रंगभूमीपासून कमीतकमी दहा ते शंभर फूट लांबून बघत आण ऐकत. परंतु
आज आपण सीझरXया अंगातून अवतीभवती सुरे भोसकायला येणारे खुनशी ￭सनेटर बघतो, तेáहा एखाAा नटाXया
आकलनानुसार अंग चोरन घाबरतो, दुसÖया एखाAा नटाXया आकलनानुसार छाती फुलवून ग^ारांना सामोरे होतो.
आज आपण हे अनुभव सवाûगांनी घेतो, तसे घेता येत नसले ले जुOया काळचे र￭सक काय ते बधर आण लुळे नाú
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आGवादत असतील!
टCीकरांनी Gपश2कम≤ना GवWव िदले , Nहणूनच तर हे सव2 Gपश2कम| Gवतं/पणे या सव2 सेवा पुरवू शकतात, खेळाडू आण
कलाकार GवतःXया ंहमतीवर र￭सकांचे तन-मनोरंजन कर शकतात. टCीकरांXया आठवणीखातर फूल ना फुलाची
पाकळी ठेवpयासाठी HGतुत ले खकासह काही थोडे जण टCीकरांचे दानखाते अधूनमधून तपासत होते. मागXया
शुCवारी खाते िदसत होते, शिनवारी बंद पडू न नाहीसे झाले . नáया Gपश2 िवiाची Gफु￬∏गाXया चटRयाने HाणHतπा
करणारी िमणिमणती \योत तेलाअभावी िवझून गेली. सोमा टCीकरांना सादर Hणाम.

भंड$याचे आधुिनक गीत
वेळ नाही बाई वेळ नाही
काय करावे कळत नाही ।।धृ ।।

∑ीमती सkरता
∑ीकांत कुलकण|,
पुणे

िहला वेळ नाही तला वेळ नाही
∫ाला वेळ नाही Wयाला वेळ नाही
∫ांना वेळ नाही Wयांना वेळ नाही
कोणालाही वेळ नाही, काय करावे कळत नाही ।।
भ$या पहाटे उठायचे, कधीतरी रा/ी िनजायचे
ताOहु ले होई केिवलवाणे, आईचे दध
ू िªजम`ये
कामावर जायची वेळ िन¨त
येpयाची वेळ अिन¨त
मोबाईलवर बॉसचा लकडा
पतीदेव असतात नामािनराळे
सासूबाई Nहणतात Gपेस हरवली
आई Nहणते माहेर िवसरली
काय करावे कळत नाही, वेळ नाही बाई वेळ नाही ।।

बा#$टमोर मराठी मंडळ

गूगलने काय सांिगतले ?
HWयेकाला चोवीस तास, Wयात नाही भेदभाव
काढावा लागतो वेळ, असा तGसा िमळत नसतो
वेळेची आखणी कर, कामाची वाटणी कर
एकटीने करणे सोडू न दे,
नाही Nहणायला घाबर नको
ठामपणे िनण2 य घे
उंदरांXया शय2 तीत सांभाळ Gवतःला
òा_लटी टाईम जाणून घे
काय करावे समजले , मैि/णंना पटवले
मला वेळ िमळाला, Wयांना वेळ िमळाला
वेळ आहे बाई, वेळ आहे ।।
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सुख

परत ये पाखरा

दु:ख देवाला सांगावे, सुख देवाशी मागावे
पण सुख मािगत$याने िमळत नाही
सुख Vहणजे खरे काय, कुणालाच कळत नाही।

परत ये पाखरा बहरवी आप$या घरा ।
सखे सोबती िकलिबल करती
येशील कधी तू मजसी पुसती ।
हळू च हसतो, मनी कुजबुजतो,
नच देत उPरा, परत ये पाखरा ।

भाZकर पुराणक
^ी. भाZकर पुराणक
पेशाने ￭स#`हल
इं￭जिनअर तर वृPीने
कलाकार होते. Uयांना
मराठी आण ंहदीत
किवता करTयाचा, तसेच
मातीचे गणपती करTयाचा
छं द होता. इंदौर मराठी
मंडळाचे ते सभासद होते
व मंडळाeया
गणेशोUसवासाठी दरवषf
ते गणपतीची नवी मूतf
घडवत असत. माच2
२०१५ मhये Uयांनी
जगाचा िनरोप घेतला.
Uयांनी घडवले ली ही एक
गणेशमूतf –

बा#$टमोर मराठी मंडळ

मातेची ममता मुसमुसते
आठवते मनी तव शैशव
उगाच हसते, डोळे िटपते
वण2 न करते तव सुख वैभव
तव येTयाची वाट पाहूनी
पुजते िनUय उVबरा, परत ये पाखरा।
नसेल जरीका लोणी साखर
गोड वाटते तुजसंग भाकर
नकोच कांचन, धन सVपदा
सहवास असूदे तव हासरा, परत ये पाखरा।

मुठीत मीठ घेऊन वावरतात लोक
उरी ज़खमा Uयासी कसे दाखवावे
तेला वाचून वात जळत नाही,
भाlयावाचून सुख िमळत नाही
सुख Vहणजे खरे काय कोणालाही कळत नाही।
कुणी मोडmया खाटेवर
फाटmया गोधडीत झोपतो सुखाने
कुणी छnपरी पलं गी
मखमली गादीवर करवटे बदलतो
कुणी ठेचा-भाकर खातो सुखाने
कुणी लोTयाचा गोळा सुखासुखी िगळत नाही
सुख Vहणजे काय सहसा कुणालाही कळत नाही।

परदेशी तू िफरशी वणवण
माते अधरी अडतो कण कण
िदवसामागून िदवस लोटती
मोहाचे पXर बंध न तुटती
जीव होई घाबरा, परत ये पाखरा।
Zनेहाचे तृण वेचून सगळे
घरटे केले जगावेगळे
सुखसोई जरी अस$या कमतर
घरी आप$या [ेमाचे पाझर
परत िफरावे समेत रहावे
भाZकर िवनिवतो लVबोदरा
परत ये पाखरा, परत ये पाखरा।
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सुख पाहता सुख अपार
देवा दे रे मज सुख चार
१. चतामुp िनरोगी काया
२. ￭जतका ख़च2 ततकs िनम2 ल माया
३. िन:Zवाथ2 समाधानी वृPी
४. ZवजनZनेह, [भुनाम चPी
पण सुख मािगत$याने िमळत नाही
सुख Vहणजे खरे काय कुणालाही कळत नाही।
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गsा आपुला गाव बरा – खानदेश-नाशक
उमा आण संजय पवार

.

खानदेश-नािशक

खानदेश [हणून
ओळख$या जाणाbया
िवभागात जळगाव, धुळे
आण नंदरु बार असे तीन
￭ज5हे येतात. सLयाcया
िनवडणुकdcया धुमाळीत
बोलायचे [हणजे fा
िवभागातून २० आमदार
िनवडू न िदले जातात.
नाशक हा खानदेशाला
लागून असले ला ￭ज5हा
आण या एका
￭ज5fातूनच १५
आमदार िनवडू न िदले
जातात. आप5या
बाH5टमोर प>रसरात
नंदरु बार ￭ज5हा सोडला
तर इतर सव^
￭ज5fांमधून मराठी
माणसे आले ली आहेत.
मुiय [हणजे
खानदेशातून आले 5या
दोघांनी - संजय पवार
आण समीर अिहरराव आप5या बाH5टमोर
मराठी मंडळाचे
अLयXपद पूवj
सांभाळले आहे. Bयांcया
Bया योगदानाबkल Bयांचे
पुlहा एकदा आभार.
खानदेशातील लोकांची
मािहती िमळवताना काही

बा#$टमोर मराठी मंडळ

संजय धु'याचा आण उमा नाशकची. संजय
गे5या २१ वषा:पासून अमे>रकेत आहे. Bयातील १४ वषE
तो बाH5टमोर प>रसरात वाJतKयास आहे. सLया तो व उमा
दोन मुलांसोबत (साची व अमोघ) एPलकॉट ￭सटी मLये
राहतात. २०१६ साली संजयने बाH5टमोर मराठी मंडळांचे
अLयXपद सांभाळले होते. तो IT XेZात Senior Manager
[हणून Internal Revenue Services(IRS) मLये तर उमा
University of Maryland Medical System (UMMS)
मLये Application Programmer [हणून काम करते.
दोघांनाही धुळयातील हनुमान टेकडी व नकाने तलाव येथे
जायला आवडते. तसेच नाशक मधील काळाराम मंिदर हे
उमाचे आवडते िठकाण. अमे>रकेतही Bयांना िविवध पय^टन
Jथळी िफरायला आवडते.

मोिनका आण योगेश चौधरी
योगेश जळगावचा तर मोिनका नाशकची. योगेश IT XेZात
सLया Indisoft LLC मLये Senior Vice President
[हणून काम करतो. चौधरी कुटु ंबीय (योगेश, मोिनका,
आण अिदती) २०११ पासून Elkridge, Howard
County प>रसरात राहतात. सुमधुर गाणी ऐकणे आण
बागकाम करणे हे योगेशचे आवडते छं द तर मोिनकाला
पाककले मLये रस आहे. खास खानदेशी झणझणीत
पदाथ^ (वांqयाचे भरीत, शेवभाजी) दोघांनाही
िवशेषकरन आवडतात.
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रोचक गोwी समज5या:
संजीव दिहवदकर यांची
समाजकाय^
करxयािवषयीची
आBमीयता, आरती
राणे-वाळवेकरची
कyथक नृBयाzारे लहान
मुलांमLये भारतीय
संJकृती फुलिवxयाची
खटपट, आण
आप5यातच असले ला
राw{ीय पातळीवरचा युवा
ि|केटपटू शौनक मराठे.
आप5या मैZ fा
मा￭सकाची tमुख
संपादक वरदा वै~ ही
नाशकची अस5यामुळे
तची ओळखसुÄा fा
सदरात आहे. संपादन
करxयाKयत>रÅ ती एक
उÇम कलाकारही आहे.
तने रंगवले 5या
झाडाcया फां~ा
(काÉा) आण
फुलदाxयांना Art
Maryland आ)ण हॉवड/
काउंटी जZेमLये बXसे
िमळाली आहेत. अनेक
काÉा व फुलदाxयांची
िव|ीही झाली आहे.

गsा आपला गाव बरा
fा सदाराची संक5पना,
मािहती संकलन आण
मांडणी रोिहत
को5हटकर fांची आहे.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

सोनाली आण समीर अिहरराव
समीर मूळचा चाळीसगावचा, परंतु Bयाचे tाथिमक आण
माLयिमक शXण नाशकमLये झाले . सोनाली धु'याची.
दोघेही आयटी XेZात आहेत. दोघेही गेली १२ वषE एPलकॉट
￭सटी मLये राहतात .
सोनाली Cyber Security Analyst [हणून काम करते.
सोनालीला पाककला आण नृBयाची आवड आहे.
खानदेशी पुरणपोळी, भाषा, आण देवीची याZा fा तcया
खानदेशात5या आठवणी. ‘मना गाव मना खानदेश’.
समीर Ardend Privacy Corporation चा संJथापक
आण मुiय काय^ कारी अधकारी आहे. पोहणे, बागकाम,
आण कुठ5याही सामा￭जक काया^त िहरीरीने मदत करणे हे
समीरचे आवडते छं द. Bयाcया शहरातले हवामान, फळे
आण मुiय [हणजे कमी रहदारी हया Bयाcया पूवjcया
आठवणी. २०१५ साली समीरने बाH5टमोर मराठी मंडळांचे
अLयXपद सांभाळले होते.

संजीव आिण योिगनी दिहवदकर
संजीव मूळचा धु'याचा (जुने धुळे). तो गेली २४ वषE
अमे>रकेमLये आण Bयातील २३ वषE हॉवड^ काऊंटीमLये
योिगनी (बायको) आण दोन मुली (अबोली आण पूजा)
यांcया समवेत राहात आहे. योिगनी नागपूरची. संजीवचा IT
XेZात Jवतःचा उ~ोग आहे. Bयाला वाचन, ले खन, आण
सामा￭जक काया^त िवशेष रस आहे. महाराw{ातील खानदेशात
आण इतर ￭ज5fांमLये शXणtसार Kहावा fासाठी Bयाचे
tयBन चालू असतात. िवशेष उáेखनीय बाब [हणजे तो गेली
अनेक वषE ‘इंडयाआशा’ ही सेवाभावी संJथा चालवत आहे.
धु'यातील कचोरी, साबूदाणा वडा, आण JवHJतक ￭सनेमा
जवळील मूग भजी हे Bयाचे आवडीचे पदाथ^. गणपती मंिदर
आण राजवाडे àंथालयाला भेट देणे fा धु'यात5या
आवडBया आठवणी.
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आरती राणे-वाळवे कर आण अभजीत वाळवेकर
आरती नाशकची. तने नाशकमध5या NDMVP
कॉले जमधून आâकटेäचरची पदवी िमळवली आण नंतर
५ वषE नाशक आण पुxयामLये आâकटेäट [हणून काम
केले . Bयानंतर २००५ मLये ती अमे>रकेत आली.
आप5याच प>रसरातील मॉग^ न Jटेट यूिनव￭स^ टीमधून तने
माJटस^ इन आâकटेäचर केले आण सLया ती Quinn
Evans Architect fा कंपनीमLये काम करते. अभ￭जत
Care First मLये डायरेäटर आहे. गे5या १४ वषा:पासून
ती बाH5टमोर प>रसरात राहात आहे. सLया ती आण अभजीत
आप5या मुलांसोबत (युÅd आण अयन ) ए￭लकॉट ￭सटी
मLये राहतात. कामाKयत>रÅ तला कyथक नृBयtकाराची
आवड आहे. ती आवड जपxयासाठी तने Old Ellicott City
मLये ‘िनम^ ल नृBय’ ही नृBयशाळा सुर केली आहे. लहान
मुलांना कyथक नृBयाzारे भारतीय संJकृती बkल आपुलकd
िनमा^ण करणे हा Bयामागचा एक उkेश.
सLया नाशक हे महाराw{ातील wine िनâमतीकेlã [हणून
t￭सÄ असले तरी आरतीला माZ नाशकमधील मंिदरांची
(्यंबकेçर, काळाराम) रचना, Bया प>रसराचे सौlदय^ आण
गोदावरीचे घाट fा गोwी िवशेषकरन आवडतात.

महंã मराठे आण रपाली नांदोडे
महंã धु'याचा तर रपाली मालेगावची. दोघेही आयटी
XेZात काय^ रत. गेली २० वषE हावड^ काऊंटीत राहात
आहेत. सLया êाäस^ Kहील येथे वाJतKयास. महंã
आण रपाली fांना दोन मुले (शौनक - १४ वषE,
साlवी - ५ वषE). दोघांचे ि|केट, ￭सनेमा आण
पय^ टन हे आवडते छं द. Bयांचा मुलगा शौनक हा उÇम
अwपैलू खेळाडू आहे. तो राw{ीय Jतरावर (U14 आ)ण
U16) ि|केट खेळतो. महंãचे खाlदेशातील तोरणमाळ
तर रपालीचे नाशक-वणी येथील सëऋंगी गड हे
आवडीचे पय^ टन Jथळ.
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वरदा वै~ आण रिव कोìपरपु
वरदा नाशकची तर रिव आं î tदेशातील
िवजयवाsाचा. वरदाचे शाले य आण महािव~ालयीन
शXण आधी नाशक आण नंतर पुxयात झाले . रिवचे
शXण आधी िवजयवाsात आण नंतर पुxयात झाले .
वरदा व रिव दोघेही लुई￭झयाना Jटेट युिनKह￭स^ टीचे
माजी िव~ाथj आहेत. गे5या १८-२० वषा:पासून
यूएसमLये आहेत - साडेचार वषा:पूवj मेरीलँ डमLये
राहायला आले . दोघे नासा गॉडड^ Jपेस òाईट
संटरमLये (वरदा कॉlट{ä
ॅ टर तर रवी खगोलशारõ)
कामाला आहेत. वरदाला चZकारी, भारतीय संगीत
आण मराठी ले खन/संपादनाची आवड आहे. रिवला
तेलुगू ले खनाची आवड आहे. नाशकमध5या मंगेश
िमठाईकडची खुरचंद वडी आण गुëा िमwाú
भांडारातला आईJ|ीम पेढा वरदाला आवडतो.
भारतीय आण Bयातही आं îाचे पदाथ^ जगात भारी
आहेत असे रिवचे मत. Bयांना िवनी आण िववJवान ही
दोन मुले आहेत.

वरदाने रंगवले $या काRा आण तैलच/
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Gullfoss Waterfall, Iceland

िवनी को>परपु

Gullfoss Waterfall, located in Southwest Iceland is a beautiful natural fall which
attracts many people, including tourists. Iceland is known for the great scenery,
and this waterfall doesn’t fail to impress.

Happy Halloween

Happy Halloween! A
spooky mushroom
is about to get you!

िवव@वान को>परपु
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