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गे-या काही वषा2त जग झपा7ाने बदलले . प; पाठव=याचा काळ कधीच मागे पडला. केवळ घरी असताना फोनवर संभाषण हे देखील
इतहासजमा झाले . आता य; त; सवK ; सगLयांकडे फोन असतात आण वाटेल तेOहा वाटेल तथून फोनवर बोलता येते. आता नOया
िपढीत तर फोनवर बोलणे मागे पडू न केवळ मेसेज पाठवणे यासाठी फोन नामक यं; वापरले जाते. TाUमाणेच आं तरराVWीय Uवास बराच
सोपा, सुरYत झाला. Zयामुळे कोOहीडची जागतक साथ सुर झा-यापासून अचानक जोरात जाणा\या गाडीला ]ेक लागावा तसे आपले
िनयिमत, अिनयिमत बेत अचानक ध^ा लागून र_ झाले . सुरवातीला काही मिहने एक; भेटून UZयYात होणारे कायK aम जालावर
झूमbया साहाcयाने सुर झाले . मा; UZयY भेटंतील मजा Zयात नाही. हे eहणजे दध
ु ाची तहान ताकावर भागव=यासारखे आहे. आfा
अचानक जादू झाली आण कोgOहडची साथ संपली तर िदवाळी आण Zयानंतर येणारे थॅi
ं सिगंवग आण klसमस िकती जोरदार साजरे
होतील याची क-पना देखील सुखकारक आहे! सणांbया िनिमfाने नवनवीन पदाथK करणे, खरेदी करणे, एकमेकांकडे जाणे, सावK जिनक
कायK aमांत उZसाहाने भाग घेणे, Tा सगLयांचा आनंद नOयाने घेता येईल. इतकo वषp नेमेच येतो मग पावसाळा, ZयाUमाणे नेमेच येतो
मग िदवाळी-दसरा असे वाटू न उZसाह जरा कमी झाला होता का? तर मग या अचानक लागले -या ]ेकने कदाचत पुढbया वषq जा#त
उZसाह वाटेल. या अनपेYत बदलामुळे Zया आधीbया काही गोVी तपासून घे=याची संधी िमळे ल. बदलZया काळाशी जुळवून घेत नOयाजुsया चांग-या गोVंची सांगड घालत आपण पुढे जाऊया!
२०२० मधला हा शेवटचा अंक. Tा अंकात कथा, Oयिwच;, अनुभवकथन अशी सािहZयाची रेलचेल आहे,तसेच नेहमीUमाणे छो7ा
दो#तांसाठी एक Uyसंचपण आहे. बाममं आण मराठी कला मंडळाbया संयw
ु िवzमाने सुर केले -या सािहZयाची देवाणघेवाण
उपaमांतगK त ‘िहतगुज’bया िदवाळी अंकात Uकाशत होणारे पु#तक परीYण Tा अंकात आहे. िदवाळीbया फराळाUमाणेच हा
सािहZय फराळ तुeहाला आवडेल अशी आशा आहे. भारताbया िविवध भागातून बाg-टमोर प|रसरात आले -या आप-या शेजा\यांची
ओळख "ग~ा आपुला गाव बरा" या सदरातून आप-याला होत असते. या सदराbया समारोपी भागात आपण महाराVWाबाहेरन
आले -या मराठी शेजा\यांशी ओळख करन घेणार आहोत.

पुढbया वषqbया पिह-या अंकापासून पाककृतंचे नवीन सदर सुर करत आहोत. संपादक मंडळ एखादा पदाथK वा मुÄय ￭जÇस सुचवेल
आण Zया पदाथाKची वा तो ￭जÇस वापरन केले ली पाककृती तुeही आeहाला पाठवायची आहे. िदवाळीbया िनिमfाने घराघरांत लाडू
केले जातात. Zयामुळे Tा सदराची सुरवात लाडवांbया पाककृतंनी होणार आहे. येणा\या सणासुदीbया िनिमfाने तुeही लाडू करणार
असाल तर पदाथा2चे Uमाण व कृती िटपून ठे वायला िवसर नका. तसेच पाककृतीसोबत पदाथाKचा फोटो, पाककृती करतानाचा तुमचा
अनुभव, Zया पदाथाKशी िनगडत आठवणंत रािहले ला एखादा Uसंग वगैरे खुमासदार भर Zयात घातलीत तर दध
ु ात साखर!
बाg-टमोर प|रसरांत राहणा\या आप-या मराठी समाजामÑये अनेक गुणी कलाकार आहेत. िविवध कलाYे;ांमÑये Zयांचा वावर आहे च;कारी, ले खन, अभनय, ह#तकला, गायन, वादन, छायाच;ण आण इतर अनेक कला. छं द eहणून कला जोपासणारे हौशी
कलावंत ते अगदी Oयावसायक पातळीवरचे कलाकार आप-यात आहेत. काहंब_ल आप-याला मािहती असते, पण अनेकांकडचे
कलागुण आप-याला माहीतच नसतात. Tा अंकामÑये च;कारी करणा\या योिगनी दिहवदकरची एक कलाकार eहणून ओळख करन
घेऊ. दर अंकातून एक वा दोन कलाकारांची ओळख करन देणारे सदरही Tा अंकापासून सुर करत आहोत. तुमbयातील कलागुण
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8ा अंकात –
कथा

•
•
•

पाठलाग - िनलेश मालवणकर
अक#मात - रोिहत को-हटकर
वैकंु ठ - वरदा वैz

ले ख व अनुभव

•
•
•
•
•

Oयिwच;: रघु - बाळकृäण
पाडळकर
मी पािहले ला िहमालय - च;ा धाकड
एका बागेची गोV - आरती वाळवेकर
अमे|रकन gOहसाचे अनुभव - गजानन
सबनीस
पु#तक परीYण: कवडसे रीजीवनाचे
- िवzा मोमीन

लोकांसमोर आण=याची ही संधी तुeही घेऊ इgbछत असाल तर आeहाला संपकK करा. ‘फ#टK कम फ#टK सOहK ’ तZवावर
कलाकारांची िनवड केली जाईल.
नेहमीUमाणे तुमचे इतर सािहZय - ले ख, किवता, रेखाच;े आण छायाच;े- असतील तर ती मै;bया पुढbया अंकामÑये
U￭सÜ कर=यासाठी आमbयाकडे जरर पाठवा. मै;चा पुढचा अंक नवीन वषाKत eहणजे २०२१ bया जानेवारी अखेरीस
Uकाशत होईल. Zया अंकासाठी तुमचे ले खन व च;े Editor@baltimoremarathimandal.org Tा प्यावर १५
जानेवारीपय2त पाठवा. तसेच नवीन वषाKमÑये जर कुणाला संपादक मंडळामÑये सामील Oहायचे असेल तर आमbयाशी
Editor@baltimoremarathimandal.org Tा प्यावर संपकK साधा.
मै;चे संपादक मंडळ आण बाममं कायK का|रणीतफp तुeहा सवा2ना िदवाळीbया आण नवीन वषाKbया अनेक शुभेbछा !!
कळावे,
संपादक मंडळ

सदर

•
•

कलाकार ओळख - योिगनी
दिहवदकर
ग~ा आपुला गाव बरा

कला

•

•

मुखपृå - योिगनी दिहवदकर
मुखपृåावरील च;ाचे शीषK क Blessings!
Uकाशच;े - सपना औटे

बालिवभाग

•
•

च; - शादK ल
ु जोशी
Uyसंच - अपणाK वाईकर
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पाठलाग

िनले श मालवणकर

बराच वेळ आ)हा दोघांपक
ै 2 कुणीही एकसु8ा श:द बोललं नाही. दोघंही शांत, चडीचूप. पण मग मलाच राहवेना. िवचार क2 नको असा िवचार
मी करत होतो. कारण िनणF य मनािवर8 गेला तर मी ते कसं पचवणार याची भीती वाटत होती. या आधीचा माझा एक अनुभव अतशय वाईट
होता. Nया अनुभवानंतर आले Oया नैराPयातून मोQा मुRPकलीने मी Sवतःला सावरलं होतं. आण आता पुVहा एकदा िवषाची परीXा Yयायची
वेळ आली होती. मनाशी देवाचा धावा केला. )हटलं , "देवा महाराजा, या वेळेससु8ा जर िनणF य मा[या मनासारखा लागला नाही तर ते सहन
कर]याची श^2 मला दे.” एकदाचा मनाचा िह_या करन मी िवचारलं , "तर मग कशी वाटली तुला माझी मु`ही?" आण दस
ु aयाच Xणी मी
Sवत:ची जीभ चावली. हा bc िवचारन आपण घोडचूक (क2 गाढवचूक?) केली हे मला जाणवलं , पण आता काही उपयोग न`हता. बाण
धनुfयातून सुटला होता. िगरीशनं bc `यवRSथत ऐकला होता आण Nयाiया चेहaयावर Nयाचं टjेड माकF कुRNसत हाSय परतलं . तो या bcाची
वाटच पहात होता. मी हा bc Nयाला िवचारOयाशवाय राहू शकत नाही, याची Nयाला पुरपे ूर खाkी होती आण मी Nयाचा िवlास नुकताच साथF
ठरवला होता.
"बकवास. अतशय भnार. तुझा आधीचा िपoचर परवडला असं )हणायची वेळ तू आणलीस." माझा चेहरा अथाFतच पडला होता. गेOया
काही मिहVयांiया मा[या मेहनतीवर िगरीशने एका वाoयात बोळा िफरवला.
"पण… पण तुला Nयात नेमकं काय आवडलं नाही?" मी अजूनही धीर सोडला न`हता.
"काहीच नाही!" िगरीश िनqवकारपणे बोलला. "नाही )हणायला एक गोr माk आवडली," तो पुढे बोलला.
"क… कोणती?" मा[यामsये थोडीफार धुगधुगी मला जाणवली.
"चkपटाiया शेवटी दाखवले ली 'दी एं ड' ची पाटी. ती पाटी मला जाम आवडली!" िगरीशनं शेवटचा घाव घातला.
िगरीशचं हेच वैशft होतं. Nयाची जीभ हे Nयाचं अमोघ शर होतं. चkपट ही Nयाची आवड आण भ्य दोVही होतं. Nयाला चkपट पाहायला
आण फाडायला भरपूर आवडत असे. एकk चkपट पाहातच िगरीश आण मी मोठे झालो होतो. )हणजे चkपट पाहीले नसते तरी आ)ही
मोठे झालोच असतो )हणा. मी बरीच शथF करन कसातरी चkपटसृrीत घुसलो. पडेल ती कामं करत एके िदवशी डायरेoटरसु8ा
बनलो. माझा आदशF होते b￭स8 डायरेoटर yी मृदल
ु भांडारकर. Nयांiया वाSतववादी चkपटांनी मा[या मनावर पzरणाम केला होता. Nयांiया
‘बंिदनी बार’, ’रेOवे ￭स{ल’, ’पॅशन’, ’}ॅटफॉमF ’ या चkपटांची मी पारायणं केली होती. िगरीशलासु8ा मा[याइतकंच चkपटांचं bचंड वेड
होतं. पण सेफ गेम )हणून Nयानं नोकरीचा धोपट मागF Sवीकारला. कुठOयातरी कVSटjoशन कंपनीमsये चकटला. वेगवेगÄया कVSटjoशनiया
bोजेoÅससाठी आपOया कंपनीसाठी टंडसF बनवू लागला. आयुfयभर Nयानं चkपटातला सSपेVस, Éील अनुभवलं होतं. आता तो टंडसF ,
बीÑसiया िनकालातलं सSपेVस, Éील अनुभवू लागला. चkपटातOया सSपेVस, Éील पुढे कामामधलं Éील, सSपेVस Nयाला साह￭जकच
िमळिमळीत वाटे. पण आता Nयाचा नाईलाज होता. हा मागF Nयानंच िनवडला होता. पण याची भरपाई तो सुÖीiया िदवशी चkपट पाहून करत
असे आण Nया चkपटांची यथेiछ áखàी तो मा[यासमोर उडवत असे. चkपटातला कुठला bसंग, कुठले गाणे, कुठला डायलॉग कुठू न
उचलले आहे, हे तो बरो:बर सांगत असे. Nयाची चरफाड ऐकली असती तर बॉलीवूडमधOया िन))याहून अधक डायरेoटसF ची दस
ु रा चkपट
काढायची छाती झाली नसती.
तर हाच िगरीश आज मा[यासमोर मा[या चkपटाची यथेiछ áखàी उडवत होता. िवषय बदलायचा )हणून मी सहज िवचारलं , "काय, बाक2
जॉब कसा चाललाय?"
िगरीशचा चेहरा पडला,"जाऊ दे ना यार. तू पण कसला िवषय काढतोस."
"का रे, काय झालं ? काही bॉ:ले म?" मी न राहवून िवचारलं .
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"तुला ती सापाजुFन कVSटjoशन कंपनी मािहत आहे?" िगरीशने िवचारलं .
सापाजुFन कVSटjoशन कंपनी िगरीशiया गबन इंडयाची कÖर bतSपधä होती. दोVही कंपVयांमsये bोजेoÅस िमळव]यासाठी कायम चढाओढ
चालत असे.
"काय झालं तरी काय?" मी पुVहा िवचारलं .
िगरीश िनरNसाहाने सांगू लागला. गेली काही मिहने काही तरी िवचk घडत होतं. ￭जथं ￭जथं गबन इंडया टंडर भरत होती, तथं तथं
सापाजुFनसु8ा टंडर भरत होती आण कसे कोणास ठाऊक, पण सापाजुFन दर वेळेला गबन इंडयापेXा कमी "कोट" करत होतं. bोजेoट
साह￭जकच सापाजुFनला िमळत होते. या bकारामुळे गबनची मॅनेजमंट अSवSथ झाली होती. आपOया कंपनीतलं कुणीतरी सापाजुFनला
सामील आहे, असा Nयांना संशय आला होता. साह￭जकच िगरीशiया टीमवर संशयाची सुई िफरत होती. या bकारानं कंपनीतलं वातावरण
काहीसं िबघडलं होतं.
"मला फ^ सापडू दे तो माणूस, जो हे bकार करतो आहे. मी Nयाला गोळीच घाले न," िगरीश चडू न )हणाला.
"जाऊ दे रे. तू कशाला Sवतःला kास करन घेतोस?" मी )हटलं , "तू कधी कुणाचं वाईट केलं नाहीस, Nयामुळे तुझं चांगलं च होईल."
"तु[या तंडात साखर पडो." असे )हणून िगरीशनं वेटरनं समोर आणून ठे वले Oया वाटीतली खडीसाखर मा[या हातात ठे वली. ए`हाना बराच
वेळ आ)ही गçपा मारOया होNया. िबलाचे पैसे आण टीप ठे ऊन आ)ही हॉटेलमधून बाहेर पडलो. Nयाच वेळी आणखी एक माणूस हॉटेलमधून
बाहेर पडला. Nयाचा धnा चुकून िगरीशला लागला. पटकन “सॉरी” )हणून तो पुढे िनघून गेला. का कुणास ठाऊक, िगरीश Nयाला पाहून एक
Xण िवचारात पडOयासारखा वाटला.
"तू Nया माणसाला पािहलं स?" Nयानं मला िवचारलं .
"का काय झालं ? तो सु8ा आताच हॉटेलमधून बाहेर पडला. पण Nयात काय िवशेष?" मला िगरीशiया bcाचा रोख कळला नाही.
"तो कुठे बसला होता ते तुला आठवतं?"
मी नकाराथä मान डोलावली.
"तो आपOया मागiयाच टेबलवर बसला होता," िगरीश )हणाला.
"बरं मग?" मला अजूनही काही उलगडा होत न`हता.
"आपली हॉटेलमधली जागा ठरले ली आहे, बरोबर?" िगरीश )हणाला.
"अगदी बरोबर!" मी माVय केलं .
"आता Nयाचा चेहरा बघतOयावर मला जाणवलं क2 गेले कमीतकमी तीन-चार िदवस तरी हा माणूस दर वेळेला आपOया मागiयाच टेबलवर
येऊन बसतो."
यावर मी िवचारात पडलो.
"पण हा योगायोगसु8ा असू शकतो." मी )हटलं . पण िगरीश आपOया मतावर ठाम होता.
"नाही. मला तर खाkी वाटते क2 तो आपOया मागiया टेबलावर बसून आपलं बोलणं ऐकत असणार."
"मा[याकडे या bकाराचं एक सोपं Sपrीकरण आहे." माझी ए`हाना tूब पेटली होती.
"काय?" िगरीशनं िवचारलं .
"तो éया टेबलावर बसतो Nयाiयावरच पंखा आहे, )हणून तो तथे बसत असेल."
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दXण-पòम िवभाग
(सातारा,

सांगली,सोलापूर,
कोOहापूर)

मा[या या तकाFवर िगरीश एक Xण गçप झाला, पण लगेचच तो )हणाला, "पण हॉटेलमsये इतरही बaयाच टेबOसवर पंखे आहेत, तो तथे का
नाही बसत? आपOयाच मागे का येऊन बसतो?" िगरीशचा हा युि^वाद अगदी िबनतोड होता.
"शवाय तुला आठवतं, दोन आठवèांपूवä मी हॉटेलमsये माझी टंडरची फाईल िवसरलो होतो. ती Yयायला मी परतून आलो तर ती गायब
होती. तुला ठाऊक आहे Nया टंडरचं काय झालं ?"
"काय झालं ?" मी िवचारले . "ते टंडरसु8ा सापाजुFनला िमळालं ."िगरीश चडू न )हणाला. "आण योगायोग असा क2 Nयांiया टंडरमधली
कोÅस मा[या टंडरमधOया कोÅसiया खूप जवळची िनघाली."
" बरं मग पुढे काय?" मी िगरीशला िवचारलं .
"मला वाटतं, आपण Nयाचा पाठलाग करावा. पाहूया तो काय करतो, कोणाला भेटतो. कदाचत काहीतरी सुगावा लागेल."
मी )हटलं ,"मला हे थोडं िफOमी वाटतं. पण… पण मी यायला तयार आहे."
ए`हêात Nया माणसाने आपली बाईक चालू केली होती. आ)ही दोघे िगरीशiया बाईकवर बसलो आण काही अंतर राखून Nया माणसाचा
पाठलाग करायला सुरवात केली. बaयाच गOOया िफरन शेवटी आ)ही अंधेरीiया एका कॉपëरेट पाकFजवळ आलो. Nया माणसानं बाईक
गेटiया आत घेतली. आ)हीसु8ा आत शरणार तोच वॉचमननं अडवले .
"आय काडF ?" Nयानं िवचारलं . आ)ही काही तरी थातूर मातुर कारण íायचा bयNन केला, पण तो वॉचमन बधला नाही. Nयाने आ)हाला bवेश
नाकारला. चरफडत आ)ही मागं िफरलो.
"ìया! एक चांगली संधी गमावली. आता नेमकं कळलं असतं इथे तो कुणाला भेटतो ते." मी चरफडत )हणालो.
पण िगरीशiया चेहaयावर माk अचानक RSमत आलं . "आता Nयाची काही गरज नाही!"
")हणजे?" मी चîावून िवचारलं .
िगरीशने Nया िबOडंगiया िदशेने बोट केलं . मी Nया िदशेने मान वळवली आण पाहतो तर काय? दस
ु aया मजOयावर कंपनीiया नावाची एक पाटी
होती - ‘सापाजुFन कVSटjoशन कंपनी’
आ)ही बराच वेळ िबOडंगiया बाहेर थांबलो. राk `हायला आली. पण तो माणूस काही बाहेर आला नाही. आ)ही पुVहा गेटजवळ गेलो,
तर वॉचमन बाजूiया पानाiया टपरीकडे जाताना िदसला. पण Nयाiया जागेवर दस
ु रा कुणीतरी, बहुधा Nयाचा िमk बसला होता.
आ)ही जाऊन Nयाला िवचारलं , “आमचा एक िमk बaयाच वेळापूवä आत गेला, पण अजून बाहेर आला नाही. जरा Nयाला बघून येतो."
Nयावर गंधळू न तो )हणाला,"पण साहेब, एñझीट गेट तर पलीकडiया बाजूला आहे. तुमचा िमk तथून के`हाच बाहेर पडला असेल."
हे ऐकून िगरीश आण मी दोघांनी कपाळावर हात मारला. आ)ही मुखाFसारखे एVटjी गेटला वाट पहात बसलो, पण तो माणूस दस
ु aया गेटनं
के`हाच बाहेर पडला होता. सावज हातातून िनसटलं होतं. आ)ही नशबाला दोष देत आपापOया घरी परतलो.
दस
ु aया िदवशी आ)ही नेहमीiया वेळेला हॉटेलमsये शरलो. मी नेहमीiया टेबलाकडे वळलो. पण िगरीशiया मनात काही वेगळं च होतं.
तो )हणाला, "आज आपण वेगÄया टेबलावर बसू."
"कशाला?" मला काही ही कOपना फारशी आवडली नाही.
"इÅस एलीमंटरी, डीअर वॉटसन!" िगरीश शेरलॉक हो)सiया थाटात बोलला, "मला बघायचं आहे तुझी कालची पंóयाची थयरी िकतपत
बरोबर आहे ते. जर तो Nयाiया नेहमीiया टेबलवर बसला तर तुझी पंóयाची थयरी बरोबर, पण जर तो पुVहा आपOया बाजूiया टेबलवर
येऊन बसला तर..."
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पण आज बराच वेळ झाला तरी तो माणूस काही आला नाही. आमiया मनात शंकेची पाल चुकचुकली. आ)ही Nयाचा पाठलाग केला, हे
Nयाiया लXात तर आलं नसेल ना? आता काही तो येत नाही, असे )हणून आ)ही उठणार, तेवêात िगरीशचे डोळे चमकले . मी दाराiया
िदशेने पाहीले . तो आला होता. bथम तो नेहमीiया टेबलजवळ गेला. पण आ)ही दस
ु aया टेबलवर बसलो आहोत, हे लXात येताच तो चn
आमiया िदशेने आला आण आमiया बाजूiया टेबलवर बसला. आता थn `हायची पाळी माझी होती. मी डोळे फाड-फाडू न िगरीशकडे पाहू
लागलो. इथे िगरीश संतापाने धुमसत होता. Nयाचा अंदाज खरा ठरले ला पाहून तो भयानक चडला होता.
"आताच कॉलरच पकडतो साOयाची!" असं )हणत तो उठणार तेवêात आîीत घडलं . तो माणूस Nयाiया जागेवरन उठला आण
आमiया बाजूला येऊन उभा रािहला आण बोलला, "एoसoयूज मी!"
आ)ही bcाथF क नजरेने Nयाiयाकडे पािहलं .
तो माणूस िगरीशला )हणाला, "मी जरा तुमiयाशी बोलू शकतो का?"
िगरीश आण मी दोघेही गंधळू न एकमेकांकडे पाहू लागलो. कसाबसा Sवतःला सावरन िगरीश )हणाला, "जरर, जरर! बसा ना."
थोèा वेळापूवä Nया माणसाची कॉलर पकड]याची वाताF करणारा िगरीश चn Nयाला आदराने खुचä ऑफर करत होता. Nयाiयातला हा बदल
पाहून मी चîावलो.
"सवF bथम मी तु)हा दोघांची माफ2 मागतो," तो )हणाला.
"माफ2? ती कशाबöल?" आ)ही दोघांनी एकदम िवचारलं .
"Nयाचं काय आहे क2 गेले काही िदवस मी तुमचं बोलणं चोरन ऐकत होतो." तो )हणाला.
आ)ही दोघांनी एकमेकांकडे अथF पूणF नजरेने पािहलं . पण हे सारं आता असं कबूल कर]यामागचा Nया माणसाचा हेतू आमiया अजूनही लXात
येत न`हता.
"पण तु)ही असं चोरन का ऐकत होता?" मी काहीतरी िवचारायचं )हणून िवचारलं .
"चोरन ऐकलं कारण मला वाटलं क2 तु)ही (िगरीशकडे पाहून) मा[या उपयोगी पडाल." तो माणूस )हणाला.
")हणजे? मी तुला िवकाऊ वाटलो क2 काय रे भाडखाऊ?"िगरीश असं )हणत रागाने उठू न Nयाची कॉलर पकडेल अशी मला भीती वाटली.
)हणून तो काही कर]यापूवäच मी पुVहा पटकन िवचारलं , "नn2 काय )हणायचय तु)हाला?"
तो )हणाला, "मला तुमiया - िवशेषतः यांiया..." तो िगरीशकडे पहात )हणाला.
"िगरीश.. िगरीश आहे Nयाचं नाव." मी Nयाला बहुमूOय मािहती पुरवली.
"तर मला तुमiया चkपट िवषयक गçपा फार आवडOया. Nयात िगरीशरावांनी चkपटांची जी चरफाड केली ती तर केवळ लाजवाब. मी चkे.
िफOम-पेअर मा￭सकाचा संपादक. आमiया मा￭सकात चkपट परीXण áलिहणारा सोडू न गेला. )हणून मी नवीन समीXकाiया शोधात होतो
आण योगायोगाने Nया िदवशी हॉटेलमsये तुमiया मागiया टेबलवर बसलो असताना तुमiया गçपा ऐकOया. तुमiया गçपांतून हेही कळले क2
तु)ही रोज ठरले Oया वेळेला या हॉटेलमsये भेटता. )हणून काही िदवस तुमiया गçपा ऐकOया. आण आता माझी खाkी झाली क2 तु)ही चkपट
समीXा चांगली कर शकता. तु)हाला यापूवä काही áलखाणाचा अनुभव?"
"हो, आहे क2 तो आमiया कॉले जiया मा￭सकाचा Sटार रायटर होता. शवाय काही नॉन-िफOमी मा￭सकांमsये Nयाने हौस )हणून áलखाण केलं
आहे." मी घडाघडा मािहती ओकली.
"उúम!!" चkेसाहेब हे ऐकून खुश झाले , "तर मग िगरीश राव तु)हाला हा जॉब Sवीकारायला आवडेल?"
िगरीशने मा[याकडे पाहीले . Nयाiया डोÄयांत एक वेगळीच चमक होती.
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मी )हटले , "अरे िवचार कसला करतोस? गो फॉर इट! मला तर वाटतं तु[यासाठी आदशF जॉब आहे हा! भरपूर चkपट पाहायला िमळतील
आण Nयांची चरफाड करायचं काम आहे. अगदी तु[या आवडीचं. आण वरन चkपट पहायचे तुला पैसे िमळतील."
"मला आवडेल असा जॉब!" िगरीशने चkंची ऑफर आनंदाने Sवीकारली.
दर)यानiया काळात सापाजुFन कंपनीला टंडसF कोण फोडत होतं, तेसु8ा माहीत पडलं . िगरीशiया oयुिबकलमsये बसणारा Nयाचा एक
सहकारीच गöारी करत होता. Nयाiया ददु ùवाने बॉसने एकदा Nयाला bतSपधä कंपनीला कोÅसचे फॅoस पाठवताना पकडलं आण
तडकाफडक2 Nया `य^2ला कामावरन काढू न टाकलं .
****** एका आठवèानंतर ******
चkंiया केिबनमsये चkे आण मी बसून गçपा मारत होतो. Nयांचं ऑिफस अंधेरीiया कॉपëरेट पाकFमsये तसaया मजOयावर अथाFत सापाजुFन
कंSटjoशन कंपनीiया ऑिफसiया वरiया मजOयावर होतं.
चkंनी मधेच िवचारलं , "पंढारकर, मी िगरीशला सरळ भेटून Nयाचा इंटर`यू घेऊ शकलो असतो. तु)ही मला आठवडाभर हॉटेलमsये तु)हा
दोघांiया मागiया टेबलवर बसायचं नाटक कशाला करायला लावलं त?"
"चkे साहेब, मी असले चkपट Xेkाशी संबं धत पयाFय िगरीशला आधीसु8ा सुचवले होते. पण माझं बोलणं Nयाने मी िमk )हणून असेल
कदाचत, पण कधी ￭सरीयसली घेतलं नाही. पण तु)ही सुचवOयावर Nयानं ￭सरीयसली घेतलं . शेवटी काय, सोनारानेच कान टोचावे
लागतात! शवाय Nयाiयासारóया अंतबाFû िफOमी माणसासाठी असा िफOमी इंटर`यूच आवPयक होता."
िगरीश कणेकरiया चkपट Xेkाशी संबं धत कzरयरची सुरवात ही अशी झाली. िफàमबाजीiया या Xेkात िगरीश आपOया तुफान फटकेबाजीनं
धुडगूस घालणार, हे सांगायला कुणा éयोतfयाची गरज न`हती.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै# वष0 २०२० अंक ४ पृ.७

अक#मात
“अग मिनषला फोन केलास का?” गे.या चार िदवसांत दहा वेळा तरी िवभावरीने मनालीला हा :; केला असेल. मिनषला फोन केलास
का? <याचा काही फोन आला का? <याची त>येत कशी आहे? @ा :;ांचा तने भडमार केला होता, आण मिनष माE गेले आठवडाभर
फोनला उHर देत नIहता. कोिवड-१९Lया वातावरणात तशी काळजी वाटणं साह￭जकच होतं Pहणा, परंतु मनालीला कॉले जमTये असताना
@ाच मिनष नावाLया िमEापासून जरा दोन हात लांबच रहा, असं सांगणारी तची आई िवभावरी आज माE राEंिदवस मनालीकडे <याची
िवचारपूस करीत होती.
रोिहत को.हटकर

भारतातून अमेXरकेला यायLया :वासात मिनषने िवभावरीला खूप मदत केली होती Pहणूनच असेल कदाचत. तसा भारत अमेXरका हा :वास
िवभावरीLया अंगवळणी पडला होता. मोठा मुलगा संजय, मधली िहमानी आण आता गे.या २ वषा\पासून धाकटी मनाली अशी त]ही मुलं
अमेXरकेत अस.यामुळे तLया नव^याबरोबर ३-४ वा^या, <यानंतर एकटीLया २-३ वा^या अशा ब^याच वा^या झा.या हो<या. नागपूरवरन
िनघायचं, एक राE मुंबईला मुeाम करायचा, युरोपमTये कुठे तरी fेक आण शेवटी अमेXरका गाठायची, हा :ोटोकॉल ठरले ला होता. पण
कोिवड-१९Lया :ोटोकॉलबरोबर हा नेहमीचा :ोटोकॉल करणं अवघडच गेलं असतं. मनालीचा िमE मिनष अमेXरकेला येणारच होता. <यामुळे
मिनषची सोबत िवभावरीला िमळे ल, असा िवचार करन मुgाम <याच hाईटचं तकiट मनालीने िवभावरीसाठी काढलं होतं.
मिनषने :वासात िवभावरीची चांगलीच बडदाkत ठे वली होती. तसा नागपूर-मुंबई-लं डन हा :वास Iयवlkथत झाला होता, परंतु लं डनवरन
िवमान उडा.या उडा.या लगेचच िवमानावर वीज पड.यामुळे िवमानाला परत उतरावं लागलं होतं. वीज पड.यामुळे झाले .या काही िकरकोळ
तांिEक िबघाडामुळे िहnो िवमानतळावर त>बल १५ तास काढायला लागले होते. तेIहा मिनषची खूप मदत झाली होती. वयोमानापर<वे आता
भराभरा गोpी करणं, तसं िवभावरीला कठीण होतं. <यातून वेगळा देश, वेगळी भाषा आण अचानक िवमानतळावर १५ तास काढणं, केवळ
मिनष होता Pहणूनच सहज शqय झालं होतं. मिनषचा kवभाव एकदम िदलखुलास आण मनिमळावू होता. तLया आण मिनषमधे वयाचं
अंतर असूनसुrा अनेक गमतीदार िकkसे सांगून मिनषनं तचं मन रमवलं होतं. िवभावरीची >याद गsयात नसती तर <यानं सगळं िवमानतळ
िफरन आणखीन २-४ िकkसे सांगता येतील अशा गमती के.या अस<या. िहnो िवमानतळावर भारतीय पrतीLया चहाबरोबर मिनषने चe
बटाटेवडेसुrा आणून िदले होते.
“बरं काकू, मी जातो. मला लवकर िनघायला पािहजे. माझं कनेqटंग hाईट आहे शकागोसाठी. तुमचं सामान इथेच येईल. तुPही या दारातून
बाहेर गेलात कi बाहेर मनाली उभी असेलच. आण मी तसा तला फोनही करन ठे वतो. जमेल ना तुPहाला? का थांबू मी?” हे जेIहा
अमेXरकेत पोहच.यावर मिनष Pहणाला तेIहा आपण दहा पावलं चालून बाहेर जाऊ शकू कi नाही, @ाबwwलसुrा िवभावरीला शंका यायला
लागली होती.
“अरे नाही, तू थांबू नकोस नाही तर तुझं िवमान चुकायचं. थँqयू, सगsया :वासात तुझी फार मदत झाली. शकागोला पोहोचलास कi नei
फोन कर. तुझा दोन आठवyांचा quarantine संपला कi सुrा एकदा फोन कर Pहणजे काळजी लागायला नको.” हे श>द बोलताना
िवभावरीLया डोsयांत पाणी आलं होतं. मिनषने केले .या मदतीबरोबरच @ा :वासाने तला तLया एका पूवzLया :वासाची, <यात भेटले .या
अ{याच एका िदलखुलास माणसाची आण <या :वासानंतर घडले .या दघ
ु | टनेची आठवण करन िदली होती. Baggage Claim पाशी
सामानाची वाट बघताना समोर िफरणारा बे.ट बघता बघता तLया मनातली च}ंसुrा िफरायला लागली.
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तीस पkतीस वषा\पूवzची गोp असेल. मनालीचा ज]मसुrा Iहायचा होता. िहमानी अगदीच लहान, संजय <यात.या <यात मोठा. उ]हाsयाची
सु~ी होती. <यातून अमेXरकेत kथायक झाले ला भाऊ मुंबईला काही िदवसांसाठी येणार Pहणून सगsया माहेरLया मंडळंनी भेटायचं ठरवलं
होतं. Pहणूनच िवभावरी दोन लहान मुलांना बरोबर घेऊन माहेरपणासाठी मुंबईला गेली होती. Pहणता Pहणता आठवडा कसा गेला, ते कळलं च
नाही आण परत जायची वेळ आली. नागपूर-मुंबई असा दरू चा :वास करन आलो आहे Pहट.यावर पु[याLया नातेवाईकांना सुrा भेटून
जाऊया, @ा िवचाराने तनं परतीचं तकiट पु[याहून काढलं होतं. पुणे-मुंबई :वास िवभावरीLया अगदी अंगवळणी पडले ला होता. दादरला
गाडीत बस.यावर तीन चार तासात पु[याला उतरायचं. दोन लहान मुलं असली तरी िवभावरीला काळजी नIहती. पण घरLयांना चता. शेवटी
मोÅा भावानं - राजेशनं, <याLया एका िमEाबरोबर िवभावरीचं तकiट काढलं . सगsयांना रीतसर िनरोप देऊन िवभावरी दोन मुलांसह दादर
kटेशनला पोहोचली. सामानाची आवराआवर होईपय\त भावाचा िमE रमाकांतही पोहोचला. <याला बघताच माE िवभावरी मनातून चमकली. पण
मनातले भाव चेह^यावर न आणता िवभावरीने पुढची दहा-पंधरा िमिनटं इकडLया तकडLया गÇपा मार[यात घालवली. शेवटी गाडी सुट[याची
वेळ झाली आण िवभावरी, दोन लहान मुलं, आण रमाकांत असे सगळे जण काहीतरी िवरंगुsयाची साधने शोधायला लागले . िवभावरीLया
डोqयात माE िवचारांचं च} िफरायला लागलं . राजेशने Éया िमEाशी तची सोबत करन िदली होती तो रमाकांत कॉले जमTये असताना तला
फार आवडायचा. अथा|तच <या वेळेस <या :ेमभावना कधी IयÑ झा.या नाहीत. रमाकांतलाही ते कळणार नाही, याची खबरदारी िवभावरीने
घेतली होती. ३०-३५ वषा\पूवz लगेच ‘I love you’ Pहणायची पrत नIहती आण मुलीनं Pहणणऺ Pहणजे तर अगदीच वावगं. तनं मनात.या
:ेमभावना अगदी IयÑ के.या अस<या तरी ते :करण िवभावरीLया घरLया मंडळंना मा]य होणं अवघडच होतं. लवकरच कॉले जचे शáण
संपायLया सुमारास िवभावरीचं लàपण ठरलं . <यापुढे रमाकांतचा िवचार नंतर कधी तLया डोqयात आला नाही, पण आज तोच रमाकांत
अचानकपणे पु]हा समोर आला Pहट.यावर िवभावरीLया पूवzLया भावना जागृत झा.या हो<या. िवचारपूस करताना तLया लáात आलं कi
रमाकांत आता अमेXरकेत एका मोÅा कंपनीत चांग.या हुäावर कामाला आहे आण आता तथेच kथायक हो[याLया मागा|वर आहे. Pहणजे
आपली िनवड वाईट नIहती, असा पण एक िवचार िवभावरीLया डोqयात घोळू लागला. आगगाडीLया ãखडकiतून येणा^या वा^यानं मनाला
आणखीन वाहवत नेलं आण उगाचच तुलना<मक गोpंचे िवचार िवभावरीLया मनात घोटाळू लागले . <यावेळेस आपण आप.या मनातलं
बोलून दाखवलं असतं तर? िनदान रमाकांतला तरी सांगून बघायला हवं होतं. जवळपास रोज तो राजेशबरोबर आप.याकडे यायचा. कदाचत
<याLया साथीने घरLयांना पटवता आलं असतं. तसं रमाकांत सोडू न आप.याला इतर कोणाबgल असं वाटलं नIहतं, मग सांगायला काय
हरकत होती? कदाचत चुकलं च आपलं , हे िवचार िवभावरीLया मनात गंधळ कर लागले . तसे वरवर ती रमाकांतशी Iयवlkथतच गÇपा मारत
होती. तोही <याLया िदलखुलास kवभावाला साजेल अशा ब^याच गमतीदार गोpी सांगून िवभावरीचं आण तLया मुलांचं मन रमवत होता.
Pहणता Pहणता गाडीने कज| त kटेशन गाठलं . सव| :वाशांनी चहा ना{ता केला. कज| तLया बटाटेवyांचा समाचार घेतला. मुंबई सोडली होती
<यामुळे हवेत गारवा जाणवू लागला होता. आता गाडी घाटातून जाणार Pहणजे बाहेरील सृpीसंदय| अ:तम िदसणार. दो]हीकडू न िहरवेगार
डंगर, वेगवान गाडी, मग :वासाची मजा काही औरच. पण कसलं काय नी कसलं काय. कज| त सोडू न गाडी खंडाsयाकडे धावत असताना
मंकiिहलLया आधीच मोठा आवाज झाला आण गाडी कचकन थांबली. अधा|-एक तास वाट पािह.यानंतर हळू हळू एक एक करन :वासी
खाली उतर लागले . काय झालं आहे, हे पाह[यासाठी पुढे गेले. पंधरा-वीस िमिनटांनी समजलं कi गाडीवर इले lqटèकचा खांब पडला आहे
आण गाडी कमीत कमी चार तास तरी जागची हलणार नाही. घाटातच गाडी तळ ठोकून बसली होती. :वासी िवचार कर लागले काय
करायचे? जे सडेफ़ंटग होते ते भराभरा पायी चालू लागले . पण मुंबई-पुणे मेन रोड जरा लांबच होता. रे.वेरळावरन बरेच पायी चालून थोडंसं
चढलं कi मग मेनरोड. रमाकांतदेखील तसा एकटाच असता तर केIहाच गेला असता, पण िवभावरी आण तLया मुलांची >याद <याLया
गsयात. ‘नाही’ ‘हो’ Pहणता Pहणता शेवटी िहìया करन िवभावरीनेदेखील पायी जायचा िनण| य घेतला. िवभावरीLया कडेवर िहमानी, हाताला
धरन राजेश आण सामान िबचा^या रमाकांतने घेतलं . मजल दरमजल करीत दोन तास चाल.यावर शेवटी सगळे जण मेन रोडवर येऊन
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पोहोचले . सवा\चीच दमछाक झाली होती. नंतर Xरáा, टèक ंकवा िमळे ल <या इतर वाहनांनी जमेल तशी सगळीजण संTयाकाळी साडेपाचला
पुFयाLया घरी पोहोचली. रमाकांतला खरं Pहणजे वाटेत चचवडला जायचं होतं. पण तरीही तो िवभावरीला गावात.या घरापय\त पोहोचवायला
गेला होता. “आPही जाऊ Iयवlkथत.” असं िवभावरीने सांगूनही तचं न ऎकता तो आपुलकiने <यांना घरापय\त सोडायला गेला होता. <या
िदवशी रमाकांत होता Pहणूनच आपण Iयवlkथत पोहोचू शकलो, अशी िवभावरीची पei खाEी झाली होती. राजेशला बरी सुबr
ु ी झाली आण
रमाकांतची सोबत िमळाली, असं Pहणून िवभावरीनी देवाचे आभार मानले होते.
दोन िदवस पुFयात राहून नागपूरला पोहच.यावर िवभावरीचं तLया घरी नेहमीचं रिटन सुर झालं . पण तरीही का कोणास ठाऊक, मधून मधून
िवभावरीला रमाकांतची आठवण यॆत रािहली. िवभावरीचं मन मधूनच भरकटायचं. तचा नवरा वाईट होता, असं मुळीच नाही. िवभावरीLया
मनातही तसं वाईट काहीच नIहतं. झाले ला :कार तLया नव^याला सांगून ती मोकळी झाली होती. असे आठ-पंधरा िदवस जातात तोच
धeादायक बातमी आली- िवभावरीLया अडचणीLया :वासात तला मदत करणा^या रमाकांतचं दःु खद िनधन!! पंधरा िदवसांपूवz Éया
कणखर हातांनी तला मदत केली अशा तरFयाबांड, त>येतीने कणखर, मनाने सòन अशा िन:kपृह IयÑiवर देवाने का घाव घालावा? बातमी
तला पटतच नIहती. शेवटी ईôराची इLछा. <याला Éयाला उचलून ]यायचं <यासाठी छोटंसं कारणही पुरतं. गॅगं रीनLया छोõा कारणाने
<याLयावर यमाने अचानक घाव घालावा यासारखी धeादायक बातमी ती काय? माणसाचं मनसुrा िकती िवचE पrतीने kवतःची समजूत
घालत असतं नाही का? दोन आठवyांपूवz kवतःLया :ेमभावना :कट न के.याबgल िवचारात पडले ली िवभावरी रमाकांतची वाईट बातमी
कळ.यावर माE ‘बरं झालं आपण <यावेळेस काही बोललो नाही’ असं Pहणून उगीचच kवतःLया मनाची समजूत काढू लागली होती.
“काकू अजून इथेच? अजून सामान आलं नाही?” मिनषLया :;ाने िवभावरीची तंúी तुटली.
“अरे तू इथे कसा? तुला पुढचं िवमान पकडायच होतं ना?”
“नाही मघाशी तुमचा चेहरा बघतला. Pहटलं तुPहाला जमेल का नाही? Pहणून माझं तकiट बदललं . िवचार केला तुPहाला बाहेर सोडावं
आण मग राEीचं िवमान पकडावं.”
िवभावरी आण मनाली @ांची भेट घालून िद.यावरच मिनष शेवटी शकागोला गेला.
:वास संपून िदवस उलटू लागले तरी िवभावरी दोन :वासांमध.या साधPया\मTयेच गुत
ं ली होती. <यातून मिनषचा फोन येत नाही Pहट.यावर
िवभावरीला मिनषची जाkत काळजी वाटू लागली. रमाकांतसारखं मिनषचंही काही बरंवाईट होणार नाही ना, @ा िवचाराने तला भीती वाटू
लागली. :वासात.या ब^याच छोõा गोpंमधलं साधPय| तला :कषा|ने जाणवू लागलं . मिनषचा kवभाव Pहणजे रमाकांतLया
kवभावासारखाच, अगदी िदलखुलास. मिनषने बटाटावडेच का आणून äावेत? समोसे सगळीकडे उपल>ध असताना बटाटेवडे का? रे.वेवर
िवजेचा खांब पडावा आण िवमानावर वीज पडावी? रमाकांत चचवडला न थांबता थेट गावापय\त आप.याला सोडायला आला आण
मिनषपण ठरले लं शकागोचं िवमान सोडू न आप.याला बाहेरपय\त सोडायला आला? फरक फÑ एकच होता आण तोही भीतीदायक. ३५
वषा\पूवz कुठला pandemic चालू नIहता, पण सTया जगभरामTये कोिवड-१९ चा :दभ
ु ा|व चालू होता. िवभावरीLया मनातली चलिबचल
वाढायला लागली. अखेर मनावरचा ताण अस@ होऊन िवभावरीने मनालीला ३५ वषा\पूवz घडले ली घटना सांिगतली. आपलं मन हलकं
होFयासाठी ती बोलली खरी पण मनाली आण मिनषचं एकमेकांवर :ेम आहे हे समज.यावर तची भीती आणखीच वाढली.
“अगं तू काळजी कर नकोस. मिनषचा kवभाव खूपच चांगला आहे. तो सगsयांनाच अशी मदत करतो. @ाआधीपण <याने िवमानतळावर खूप
जणांना मदत केले ली आहे. आण उäापय\त मिनषचा फोन आला नाही तर आपण सरळ गाडी काढू आण शकागोकडे :याण कर.” अशी
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शाôती मनालीने िद.यानंतर िवभावरीLया ￭जवात जरा जीव आला. उäा <यांLया :वासाला बरोबर १५ िदवस पूण| होणार होते. रमाकांत
िवषयीची वाईट बातमी तला बरोबर १५ िदवसांनी कळली होती. जे काय Iहायचं ते उäापय\त होइल आण कळे ल अशी मनाची समजूत
काढता काढता राEी कधीतरी तLया डोsयाला डोळा लागला.
मनालीने आईला जरी धीर िदला असला तरी आईने सांिगतले लं दोन :वासातलं साधPय| ऎकून तलापण मनातून तशी हुरहूर लागली
होतीच, राEभर तचाही डोsयाला डोळा लागेना. तने राEी अपराEी मिनषला आणखीन एक-दोन वेळा फोन करन बघतला पण काही
उपयोग झाला नाही. तलापण राEी उशराच झोप लागली असावी. सकाळी ८ Lया सुमारास फोनLया ंरगनेच तची झोप उडाली. फोन
मिनषचा होता आण शेवटी मनालीLया ￭जवात जीव आला.
“अरे असं काय करतोस मिनष? इतके िदवस का नाही फोन केलास?” सावरले .या मनालीचा आता पारा जरा चढला होता. इतरांना मदत
करaयाचा मिनषचा kवभाव असला तरी तला फोन करaयामTये तो खूप िनüकाळजीपणा करतो, हे तला माहीत होतं.
“आईला िकती काळजी लागली होती!”
“काय? तू दवाखा]यात होतास? You are Covid positive? काल राEीच ICU मधून बाहेर आलास?
खरं Pहणजे हे ऎकून मनालीLया पायाखालची जमीन हादरली होती, पण आता मिनष बरा आहे, Pहट.यावर तचा जीव भांyात पडला.
तला आईची आठवण झाली.
“एक िमिनट थांब, आईला फोन देते, तला तुझी खूप काळजी वाटत होती. तुझा फोन आला आहे, Pहट.यावर तला खूप बरं वाटेल, बोल
तLयाशी जरा.” बोलत बोलत मनाली आईLया खोलीत पोहोचली. रोज सकाळी ६ वाजता उठणारी आई आज अजून कशी उठली नाही,
@ाचं खरं तर तला आ°य| वाटत होतं.
“आई अग ऊठ, बघ मिनषचा फोन आलाय. तू Pहणत होतीस <यात काहीतरी त¢य होतं बर का. मिनष खरोखरच आजारी होता. काल
राEीच ICU मधून बाहेर आलाय, पण आता बरा आहे.”
“आई, अगं ऊठ! ८ वाजले त. इतके िदवस वाट बघत होतीस ना मिनषLया फोनची? बघ <याचा फोन आलाय.”
“आई अगं…”
आई, आई, आई…..
आईSSSSSSS
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रघु
दिहगाव तसं शांत गाव. अजगरासारखं सु0त, हालचाल न करणारं. परंतु दिहगावात राहणारी एक एक 9य;< =हणजे कमालीची िबलं दर.
सरळ चालणाBयाला सरळ चालू न देणारी आण वाकFाला अजून कसं वाकडं चालवता येईल, या िफकरीत असणारी 9य;< हमखास
दिहगावची आहे =हणून समजावी.

8ी. बाळकृ9ण
पाडळकर
बाळकृ&ण माधव पाडळकर यांचे
शाले य व महािव6ालयीन श:ण
अनु=मे गंगापूर व औरंगाबाद
येथे झाले . महािव6ालयात
शकत असतांना
FवातंG्यसैिनक व जेK
सामा￭जक नेते कै. गोंवदभाई
Qॉफ यांTया Qी.सरFवती भुवन
श:ण संFथेत सेवा करUयाचा
योग आला. Wयामुळे भाईजंचे
सामा￭जक कायY फार जवळू न
पाहायला िमळाले . वाणZय
शाखेची पदवी घेत]यानंतर व
मुब
ं ईTया डावर कॉले ज ऑफ
कॉमसY मधून िब￭झनेस
मॅनेजमंटची पदिवका bाc
के]यानंतर महाराde शासनात
दीघY काळ सेवा बजावली.
याचवेळी दै. लोकमत, दै.
अ￬जठा, दै. bजावाणीआण
नंतर दै. मराठवाडा, दै. सकाळ व
दै. लोकसhेत भरपूर Fफुट
iलखाण केले . शासकjय
सेवेतून सेवािनवृhी
घेत]यानंतर पाडळकरांनी

आता रघुनाथचंच पहा ना! रघुनाथ माहीत नाही अशी 9य;< दिहगावतच काय दिहगावLया पंचMोशीत सापडणं मुOPकल. Qयाला पुरषच
नाही तर बायासुTा चांगलं ओळखून असत कारण Qयाचे कारनामेच एवढे भारी असत क< सगXयांनाच Qयाची नंद Zयावी लागे. रघुनाथ
तसा काही फार शकले ला न9हता पण QयाLया श[णाLया मानाने Qयाचा मंदू फार भारी होता. चाणा[ माणसाला ]या क^पना सुचत
नाहीत Qया रघुनाथ लीलया अंमलात आणत असे.
उं च अंगकाठी असले ला रघुनाथ बBयाच िदवसांचा उपाशी अस^यासारखा वाटे कारण QयाLया अंगावर मांसाचा कुठे पbाच न9हता. अंगात
पांढरी लांब िवजार, पांढBया रंगाचा सदरा अन् डोdयावर गांधी टोपी या पेहेरावामुळे तरी Qयाची फ; हाडं असले ली शरीरयfी थोडी बरी
िदसे. अंगातला अंगरखा काढ^यास डोdयापासून पायापयgतची हाडे सहज मोजता यावी असा Qयाचा देह होता. दiहगावात तो नेमका कुठे
राहत असे हे सांगणे कोणालाही शdय न9हते. कारण राh झा^यापासून तो जे गायब 9हायचा तो थेट सकाळी शनीLया पारावर अथवा
मारतीLया देवळासमोर नजरेस पडायचा, नाही =हणायला गावाबाहेर Qयाचे एक शेत अस^याचे तो नेहमी सांगत असे. बहुधा राhी तो
झोपjयासाठी Qया शेतावरील छोटेखानी घरात जात असावा.
एकदा मधली सुlी झाली असता शाळे तली पोरं शाळे Lया मैदानावर खेळत होती. पंधरा-वीस पोरांना रघुनाथ QयाLया शेतावरन येतांना
िदसला. Qयातील एका पोरानं हात उं च करन रघुनाथाला एकेरी नावानेच हाक मारली, रघुनाथनेही हात उं चावून पोरांना oतसाद िदला

आण लांब लांब ढांगा टाक<त पोरांLया घोळdयापयgत पोहोचला. घोळdयाजवळ येताच पोरांनी Qयाला बसायला जागा करन िदली.
रघुनाथ ऐसपैस मांडी घालून बसला. गावातली एवढी मोठी oतिrत 9य;< आप^यात येऊन बस^यामुळे मुलांना फार समाधान वाटले .
Qयांनी रघुनाथची आ0थेवाईकपणे चौकशी करन Qयाला िवचारले , “रघुनाथ! एवढा घामाघूम होईपयgत असा कुठे गेला होतास?”
रघुनाथला पोरांLया ouामुळे उभारी आली. रघुनाथ सरसावून बसला आण पोरांकडे एक बेरक< नजर टाकून =हणाला, “अरे पोरा+नो!
काय सांगायची कहाणी? राhी मोठा राडाच झाला.“
पोरं एकदम कोरसमvये ओरडली,”राडा झाला? कशाचा?”
“पोरांनो! काल आवस होती ना? आवसेला Qयांना लई फुरण येत!ं ”
“कोणाला?“ एका पोरानं दबdया आवाजात िवचारलं .
“Qया भुतांना! आवसेला अजून कोणाला फुरण येणार?“
“Qयाच असं झालं ,” रघuनाथ पुwहा सावरन नीट बसला अन् काल राhी घडले ला िक0सा सांगू लागला. “मी सांजLयाला गावातून
शेतावर माxया घरी गेलो. भाकर-तुकडा खाyा अन् खाट^यावरी पडलो. मला दोन चार िदवसांपासून माxया शेतातली बाजरी संगायची
िफक<र लागली होती. गावात शोध शोध शोधून संगायकरता बायांना धुड
ं ाळीत होतो पण बाया काही गवसंना. मला लई िफक<र पडली.
पाखरं िदवसा कणसांवर बसून कणसं zरकामी करीत होती. दाणा टपूरा झा^यामुळं बाजरी संगनं लई अजgट होतं.
मग माला एक आयडया सुचली. काल आवास होती, गावातून तेल, बेसन, ग9हाचं पीठ घेऊन मी सांजLयालाच शेताकडे गेलो. भाकर
-तुकडा खाऊन घटकाभर खाट^यावरी पडलो. थोFा ऐळान इ0टू पेटवला, राhी बारा वाजेLया आदगु र टोपलीभर बंडं, पुBया, कुड| या

‘िकशोर संगणकिवk’ या
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मा￭सकाTया संपादकाची
जबाबदारी Fवीकारली. मुलांना
लवकरात लवकर संगणकाची
ओळखकरन देणाnया या
संFथेकरता महाराdeभर िकशोर
संगणकिवk मा￭सकाचा bचार व
‘सॉoट िकpस संगणक कंq’ या
संगणकाची ओळख करन
देणाnया कंqाची Fथापना
महाराdeात अनेक िठकाणी
केली.b￭सr संगणकतZs डॉ.
िवजय भटकर यांनी या
संFथेTया कायाYचे कौतुक
केले . तWकालीन मुuयमंGी Qी.
िवलासराव देशमुख यांनीही या
कायाYची नंद घेतली.
औरंगाबादचे तWकालीन
खासदार Qी. चंqकांत खैरे
यांनी Qी. बाळकृ&ण
पाडळकरांसारखी उWसाही
xयyj संFथेला लाभली आहे,
तेxहा Wयाचा फायदा संFथेने
अवzय करन {यावा, अशा
श|दात पाडळकरांचा गौरव
केला. पाडळकरांनी ‘लो, लो
बजेट युरोप सहली’ हे
पयY टनिवषयक पुFतक bकाशत
केले . या पुFतकाला टeॅxहल
काप~रेशन ऑफ इंडया कंपनीने
bायो￭जत केले होते. वीणा
टeॅxह]स, मुब
ं ई यांनी या
पुFतकाची bशंसाकेली.
अमेÅरकेTया सामा￭जक

तळ^या अन् भुतांना आवतण िदलं . माxया देवळीLया एका दो0तानं माला चार -पांच वष| झाली, भुतांना आवास, पुनवेला बोलावून काम
करन घेjयाचा मंh सांिगतला होता. तळनं तळू न झा^यावर मी तो मंh =हणालो, तसे दहा -बारा भुतं येऊन माxयासमोर हात जोडू न उभे
रािहले अन =हणाले , रघुनाथ, काय काम आहे? लवकर सांग! मी Qयांना, ‘पिहले भजे, कुरडया खा’ =हनताच Qयांनी पांच िमिनटात मी
तळले ^या तळनाचा फडशा पाडला. खायला िमळा^यामुळे खुश झाले ^या भुतांना आता आपण काम सांगायला हरकत नाही, असं मला
वाटलं . मी Qयांना =हणालो, शेतात बाजरी उभी आहे ते9हडी संगून }ा, गFानो! मग तु=ही जाऊ शकता. मी तंडातून श~द काढायचा
अवकाश, सगळी भुतं बाजरीला भडली अन Qयांनी एक दीड तासात बाजरी संगून QयाLया 9यवO0थत पं^ा बांध^या अन शेताLया
बांधावर गंगाकडLया बाजूला रचून ठे व^या. Qया भुतांपक
ै < एक भूत =हणालं , ‘बाजरीची ताटं लई िन~बर झाली होती, Qयात^या Qयात
खदानीLया जवळ असणारं एक ताट फारच मोठं अन जाडजूड होतं पण आ=ही ते उपटलं ’. मी तथे जाऊन पािहले तर Qयांनी बाजरीचं
ताट समजून बाभूळ उपटू न फेकली होती. मला QयांLया अजब श;<चं नवल वाटलं . शेतातलं काम संपवून भुतं िनघून गेली. सकाळी
आजूबाजूLया व0तीवर असणाBया शेजारी पाजाBयांनी शेत पािहलं तर Qयांना बाजरी संगले ली िदसली. Qयांना राhीतून मी बाजरी कशी
संगून घेतली याचं नवल वाटलं .“ ए9हडं बोलून रघुनाथ उठला, Qयाला कोटा|त एका खट^यात सा[ }ायला जायचं होतं. पोरांना
रघुनाथची िकमया ऐकून फार नवल वाटलं . काही पोरं तर पार घाबरन गेली. रघुनाथाने खरोखरच Qयाचं शेत भुतांकडू न संगून घेतलं
होतं का? पोरं िवचार करीत बसल3. 4ाच3 शहािनशा करjयाची कोणामvयेही िह=मत न9हती. परंतु Qयाने खरोखरीच भुतांकडू न शेत संगून
घेतलं असेल तर रघुनाथ Äेटच =हणावा लागेल.
रघुनाथ कोटा|त सा[ीकरता उभा रािहला. Qयाने Qयाचे नाव, गाव, वय, धंदा एखा}ा शकले ^या माणसाoमाणे न अडखळता, न गंधळता
सांिगतला. एका खून-खट^यात Qयाची सा[ होती. QयाLया विकलांकडे खून झा^याचा सबळ पुरावा न9हता व असले ला पुरावा कमजोर
होता. विकलाला सबळ पुरावा असले ^या सा[ीदाराची आवPयकता होती. खून तर झाला होता. नातेवाईकांना wयाय िमळावा ही गोfही
खरी होती पण सबळ पुरा9याअभावी केस कमजोर झाली होती. रघुनाथ विकलाLया मदतीला धावून आला. वा0तिवक खून झाला ते9हा
रघुनाथ शेजारLया घरात िबया|णी चापीत होता. सा[ देतांना Qयाने असं काही oतपादन केलं क< कोणालाही Qयाचं =हणणं पटावं. नंतर
काही िदवसांनी खट^याचा िनकाल लागला व Qयात खून झाले ^या माणसाLया नातेवाईकांना wयाय िमळाला.
पंधरा ऑग0ट असो, स9वीस जानेवारी असो अथवा कोणताही राfÇीय उQसव असो, खेळाLया मैदानात oभात फेBयांमvये रघुनाथ िदसणार
नाही असे होणे शdयच न9हते. खेळात आप^या खेळाडू ंना oोQसाहन देणे रघुनाथ आपले परमकत| 9य समजत असे. oभात फेBयात
“गांधीजी िक जय“,“ 0वातंh्य-िदन अमर रहे“अशा घोषणा }ायला रघुनाथाला भारी 0फुरण येई. दिहगावचा रघुनाथ ना कुठला
अधकारी होता ना पदाधकारी. तो एक सामाwय नागzरक होता, तरीही Qयाचा सहभाग उQ0फूत| असे. पंधरा ऑग0ट, स9वीस जानेवारीच
कशाला? तो दिहगावमधील oQयेक लÉातदेखील अतमह्वाचा वBहाडी =हणून सामील असे. मागे एकदा QयाLयाबरोबरच दहावीत
शकणाBया एका देखjया, सुंदर मुलीचं लÉ ठरलं . ते घराणं दिहगावात Öीमंत घराणं =हणून ओळखलं जात होतं. ]या मुलीचं लÉ ठरलं
होते, ती अQयंत संदय| वान, गोरी, पण ते9ह^ाच खडू स 0वभावाची होती. तने आयुáयात कोणQयाही तरणाला आप^याजवळ िफरकू
िदलं न9हतं. रागीटपणा हा तचा 0थायीभाव होता. परंतु तLया लÉसमारंभात रघुनाथाला अÄभागी पाहून कोणालाही आàय| वाट^यावाचून
रािहले नाही. वधूचे िपता तर उठसूठ ‘रघुनाथ, रघुनाथ‘ करीत होते, याचं सगळयांना नवल तर वाटलं च, पण हे काय गौडबंगाल आहे हे
कोणीही जाणू शकलं नाही.

जीवनावर bकाश टाकणारे
‘अमेÅरकेचे अंतरंग’ हे पुFतक
bकाशत के]यानंतर दै.
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महाराde टाइÇस, दै. सकाळ
यांनी या पुFतकाची सकाराWमक
नंद घेतली. डॉ. आं बेडकर
मराठवाडा िव6ापीठाTया
तWकालीन कुलगुरंनीही या
पुFतकावर आपले सकारWमक
मत bदशत केले . या पाठोपाठ

8ी. बाळकृ9ण
पाडळकर

‘कोरांटी’ किवतासंÑह,
‘QीमÖगवÜीतासार’,

‘सुिवचारधारा’ आण ‘कथनी’
हीआáयाàWमक आण
कथासंÑह
असले ली पुFतके bकाशत
केली. Qी पाडळकरांना शकागो
येथे झाले ]या बृहâमहाराde
मंडळाTया अधवेशनात किवता
वाचUयाकÅरता पाचारण
करUयात आले होते.
अमेÅरकेतील ‘भारतीय
टेÇपल‘Tया ‘रचना’ या
Gैमा￭सकाTया उपसंपादकांची
धुरा सांभाळली.
QीमÖगवÜीतेTया सातशे
äोकांचे ओवीFवरप मराठी
भाषांतर केले व Wयाची
डीxहीडी तयार करन
अमेÅरकेतील भारतीय
मंिदरांतून भािवकांसाठी
उपल|ध केली. अहमदाबादेहून
bकाशत होणाnया ‘मराठी
माणसं’ या मा￭सकाकरता वषY भर
iलखाण केले . आगामी
‘महाभारतातील xयyjरेखा’ या

ही झाली लÉाची गोf. परंतु दिहगावात कोणी गचकलं तर रघुनाथ पिह^या oथम तथे हजर असे. तो लगबगीने शेजाBयापाजाBयांना,
नातेवाईकांना 0वग| -रथ याhा के9हा िनघणार, कोणQया 0मशानभूमीत जाणार, याची मािहती देई. तो घटना घडले ^या घरासमोर तरडी
बांधतांनाही िदसे. मृत 9य;<ला घरLया नातेवाइकांसमवेत जणू काही तो QयांLयाच घरचा सद0य असावा अशा पTतीने नम0कार करतांना
पािहलं =हणजे पाहणाBयांचं डोकं चMावून जात असे. पिह^या चौघात रघुनाथ खांदेकरी नाही असे कधीही झाले नाही. गेले^या 9य;<चे गुणगान
तो अशा पTतीने QयांLया नातेवाईकांकडे करी क< Qयांनादेखील मृत 9य;< एवढी गुणवान होती हे ती 9य;< हयात असतांना न कळ^याची
हळहळ वाटे. पंढरपूरची ंदडी वारी वाटी लावjयातही रघूनाथ अÄभागी असे. कपाळाला बुãा, गोपीचंदन लावून, गXयात तुळशीमाळा घालून,
टाळ बडिवjयापासून पावली खेळjयापयgत Qयाचा सहभाग असे. ंदडी गावापासून मैल-दोन मैल जाईपयgत रघुनाथ Qया ंदडीसोबत जाऊन
मगच माघारी िफरे. रामनवमी, नवराh अथवा गणपतीसारåया धाçमक सणांमvये रघुनाथचा सहभाग नाही असे कधीही झाले नाही. रामनवमी,
नवराhात रघुनाथ मारवाडी, गुजराथी éरयांसोबत अ0खéलत मारवाडी, गुजराथीत बोलायला लागला =हणजे भले भले तंडात बोट घालीत.
तो éरयांशी QयांLयाच भाषेत बोलत अस^यामुळे Qयांना रघुनाथ आप^यापैक<च एक आहे असे सहज वाटे व QयाLया िवषयी आQमीयता िनमा|ण
होई.
कोजािगरी पौणमेला रघुनाथला एका िठकाणचे आमंhण आले . रघुनाथला हा आपला सwमानच वाटला. रघुनाथ Qया िठकाणी पोहोचला
Qयावेळी तेथे बरीच मंडळी होती. Qयात लहान, थोर, éरया, पुरष सगXयांचा समावेश होता. एखा}ा oमुख पाहुjयांoमाणे रघुनाथचे
0वागत झालं . रघुनाथ तसा अंगी लावून घेणाBयांपक
ै < होता. QयाLया 0वागताने Qयाला उभारी आली, आपणही कोणीतरी आहोत असे
Qयाला िवनाकारण वाटलं . तथे उपO0थत असले ^या éरयांनीही Qयाचे ‘रघुनाथभाऊ‘ =हणत 0वागत केलं . Qयापैक< दोन मारवाडी
éरयांबरोबर रघुनाथ अ0खéलत मारवाडीतून बराच वेळ बोलत रािहला. सगळे जण QयाLया सफाईदार बोलjयाकडे, QयाLयाकडे
कौतुकाने पहात होते. धाçमक िवधी, आरती पार पड^यानंतर गëपाfकाची बैठक रंगली. रघुनाथ मvयवतí 9य;< होता. बोलjयाLया
ओघात तो =हणाला, “मला जा0त वेळ थांबता येणार नाही, मी लवकरच जाईन.“ QयाLया या बोलjयावर एका ]येr 9य;<ने
िवचारलं ,“कां? एवढी काय जाjयाची घाई आहे?“ यावर रघुनाथ =हणाला, “मला लवकर गेलं पािहजे, सकाळी दोन वाजता उठून
0नान आटोपून पांडुरंगाLया मंिदरात जायचं आहे. हyी कातक 0नान चालू आहे ना!” “हो ! पण कातक 0नानाकzरता सकाळी दोन
वाजता उठjयाची काय गरज?” मघाLया ]येr 9य;<ने oतou केला.
हा ou ऐकताच रघुनाथ सरसावून बसला. थोडं पुढे सरकला अन् =हणाला, “हो! दोन वाजताच उठावं लागतं. अंघोळ झा^यावर
पांडुरंगाLया मंिदरात जाऊन गाभाBयाचा दरवाजा उघडू न आत जावं लागतं. आत देव =हणजे पांडुरंग तयारच असतात. मी गे^याबरोबर
पांडुरंगाची अन् माझी गळाभेट होते आण ‘îानोबा तुकाराम’ या भजनाला आ=ही सुरवात करतो. अQयंत मधुर, 0वगíय आवाजात,
टाळ-चपXयांLया नादात भजन सुर असतं. oQय[ देव हातात चपXया घेऊन बेभान होऊन नाचतात आण îानोबा तुकारामाचं भजन
करतात, मीही माझा आवाज QयांLया मधुर आवाजात िमळवून भजनात तyीन होतो. साधारणतः तीस -चाळीस िमिनटं झा^यावर देव
QयांLया पूव|O0थतीत =हणजे िवटेवर जाऊन उभे राहतात. मीही गाभाBयाचे दार बंद करन बाहेर येतो. तोपयgत पुजारी येjयाची वेळ
झाले लीच असते. पुजाBयाला आमLया काही वेळापूवí रंगात आले ^या भजनाचा ठाविठकाणाही लागत नाही.” रघुनाथचे देवळात सकाळी
लवकर जाjयाचे कारण ऐकताच सगXयांLया आàया|ला पारावार उरला नाही. आप^या रघुनाथ बरोबर देव 0वतः येऊन नाचतात, हे
ऐकताच Qयाची oतमा चारचौघात उं चावली. िकQयेकांनी हात जोडू न रघुनाथला साfांग नम0कार घातला. एक-दोन बायका तर थेट
रघुनाथपयgत पोहोच^या आण Qयांनी QयाLया पायांना 0पश| केला. तसा रघुनाथ ओशाळू न =हणाला, “मी देव नाही, देवाLया पाया पडा!”

ÑंथाTया bकाशनाचे काम हाती
घेतले आहे.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै# वष0 २०२० अंक ४ पृ.१४

Qयावर कोणीतरी =हणालं ,”अहो! तु=ही देवाLया संपका|त असता, =हणजे तु=हीही देवच आहात क<!”रघुनाथ यावर काही बोलला
नाही,पण तो सूचक हसला.
रघुनाथने मैिफल ￬जकली होती. तो जायला िनघाला. सगXयांनी Qयाला डोळे भरन पाहून घेतले आण िवनóपणे नम0कार केला.
रघुनाथ आपण मारले ^या लोणकढीवर खुश झाला. समाजात Qयाची oतrा वाढली. éरयांना रघुनाथसारåया देवमाणसाला भेटून धwय
वाटलं . रघुनाथला QयाLया झाले ^या 0तुतीमुळे फार हलकं हलकं वाटू लागलं . तो जाता जाता सरोजबेन नावाLया एका गुजराथी
तरणीकडे पाहून =हणाला, “सरोजबेन, तमे आिव साको छो, मंिदरमा?”
Qयाला हात जोडीत सरोजबेन =हणाली, “हू तमन जानवीश.“
तो =हणाला, “सारो.“
सगXयांचा िनरोप घेऊन रघुनाथने पायात चपला सरकव^या आण तो तथून सटकला. तो िनघून गे^यावर मंडळी बराच वेळ
QयाLयािवषयी उQसाहाने बोलत होती.
आज रघुनाथाला एका वेगXयाच िठकाणी जायचे होते. साव| जिनक वाचनालयात कथाकथनाचा काय| Mम आयो￭जत केला होता.
गावातली मंडळी आण कथाकथन करणाBया 9य;ôना बोलावjयात आलं होतं. काय| Mम रंगणार असं एकंदर वातावरणावरन जाणवत
होतं. हॉलमvये गावातले री, पुरष, मुलं जम^यामुळे हॉल तुडुंब भरला होता. रघुनाथाला कथाकथन करjयासाठी आमंhण न9हतं, तो
एक Öोता =हणून या काय| Mमाला हजर होता. कथाकथनाचा काय| Mम सुर झाला. एका एका कथाकाराने आप^या कथा ÖोQयांना
ऐकव^या आण Qयांना मंh-मुõध केलं . फार चांग^या कथांचे सादरीकरण करjयात आलं . काय| Mम संपत आला. इतdयात काय| Mमाचे
आयोजन करणाBया ताराबाई थोFा अंतरावरन रघुनाथकडे पाहून =हणा^या, “रघुनाथभाऊ! थारी कथा कठं हं?“ मारवाडी भाषेतून
ouाला न डगमगता रघुनाथने उbर िदलं , “=हणं कथा वथा नही आवं.”
रघुनाथ असं =हणताच ÖोQयांमधून दोन तीन जण उठले आण रघुनाथाला कथा िनवेदन करjयाचा आÄह कर लागले . रघुनाथ तयारीत
न9हता. परंतु थोFा वेळातच Qयाने आप^या मनाशी िनàय केला आण कथा कथन करjयाचं माwय केलं .
रघुनाथ ÖोQयांसमोर येऊन उभा रािहला अन् =हणाला, “मला कथा िबथा काही माहीत नाही, पण काही िदवसांपूवí घडले ली एक सQय
घटना मी तु=हाला सांगणार आहे.“ रघुनाथने घसा साफ केला आण तो सांगू लागला, “ आप^या गावाLया पàमेला काéलकामातेचं
मंिदर आहे. Qया मंिदरात काéलका माता ￬सहावर आरढ होऊन रा[साचा संहार करीत अस^याची मूतí तु=ही िकQयेक वेळा पािहली
असेल. नवराhात तथे घट0थापना होते, दसBयाला सांगता होते. पंधरा िदवसांपूवí एक अजब घटना घडली. मी थकून भागून माxया घरी
झोपलो होतो. िदवसभराLया दगदगीने अंथरणावर पडताच माझा डोळा लागला. राhी अकरा साडे अकराLया सुमारास मला एक भयंकर
0वëन पडलं . 0वëनात काéलका माता ]या रा[साचा वध करते तो रा[स आला आण =हणाला, ‘रघु, उठ! मला तंबाखू खाjयाची लहर
आली आहे, माxयासाठी तंबाखू आण चुwयाचा डबा घेऊन मंिदरात ये!’ असं =हणून तो रा[स अदáय झाला. मी झोपेतून खडबडू न
जागा झालो, पाहतो तर मी माxयाच िबछाwयावर झोपले लो. रा[स गायब. परंतु 0वëनात^या Qया रा[साचे रप पाहून मला घाबर^यासारखे
झाले . शेवटी मी िवचार केला, 0वëन ही 0वëनच असतात, [णात िदसतात, [णात गायब होतात. QयांLयावर िवùास ठे वjयाचे काही कारण
नाही. अशी मनाची समजूत घालून मी पुwहा अंथरणावर कलं डलो. परंतु हैबत खा^यामुळे झोप येईना. जागेपणीही Qया रा[साचा
अMाळिवMाळ देह नजरेसमोर िदसू लागला. शेवटी कशीबशी झोप लागली. झोप लागून थोडा अवधी झाला नसेल तोच पुwहा कानात
आवाज आ^यासारखा भास झाला, ‘मला तंबाखूची जोरदार तलफ आली आहे. झोपू नकोस, तंबाखू, चुना घेऊन मंिदरात ये.’ मी
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खडबडू न जागा झालो. आता सकाळ होईपयgत झोपायचेच नाही असा िनण| य मी घेतला. िदवा लावला आण िबछाwयावर बसून रािहलो.
सकाळ झा^याची जाणीव बाहेर झाडावर चव-चव करणाBया चमjयांनी िदली, ते9हा जीवात जीव आला. थोFाच वेळात उजाडले
=हणजे आप^या कामाला सुरवात कर असा िनàय करन मी उठलो. पण उभे राहताच मला कोणीतरी मागे मागे ओढतो आहे, असा
भास झाला. मागे पाहतो तर कोणी नाही. मी Qयाचा संबध
ं राhी पडले ^या 0वëनाशी लावला. Qया 0वëनांचा, Qया रा[साचा, मला मागे मागे
ओढjयाशी संबध
ं असावा असं मला वाटायला लागलं . िदवसभर कारण नसतांना इकडे तकडे िफरत मी वेळ घालवला. राh झाली तशी
मला भीती वाटू लागली. झोपjयाकरता िबछाना तर घातला, पण QयाLयावर झोपjयाची िह=मत होईना. राh वाढू लागली तरी मी
िबछाwयाकडे जाjयास तयार न9हतो. मvयराh 9हायची वेळ झाली, वाटलं , आता पड^या पड^या झोप लागेल, =हणून आडवा झालो
आण काय आàय| , पड^या पड^या झोप लागली. परंतु पुwहा काल पडले लं 0वëन आजही पडलं . यावेळी रा[साने दम देऊन
सांिगतलं , ‘उ}ा राhी तंबाखू, चुना घेऊन ये. नसता माxयाशी गाठ आहे!’ मी घशाला कोरड पडली असतांनाही Qयाला ऐकू जाईल
ए9हgा मोûा आवाजात होकार िदला. रा[स गायब झाला. मला थोडा वेळ झोप आली नाही, परंतु मग के9हा झोप लागली कळलं च
नाही. माxया होकारामुळे मला राhी पुwहा 0वëनही पडलं नाही आण सकाळी झोपेतून उठ^यानंतर मला कोणी मागेही ओढलं नाही.”
“िदवसभरात मी तंबाखूची एक पंढी आण एक चुwयाचा दोन िकलोचा भला मोठा ड~बा िवकत आणून ठे वला आण राhी काéलका
मंिदरात जाjयाचा माझा िनàय पãा केला. बरोबर कोणाला wयावं तरी पंचाईत, न wयावं तरी पंचाईत. िदवसभर या िüधा मनO0थतीत
असतानाच संvयाकाळ झाली. थोडा अंधार पड^यावर मी काéलका मंिदराकडे रा[साचं सािहQय घेऊन िनघालो. काéलका मंिदराचा
पुजारी सगळं काही आटोपून पथारी मारjयाLया बेतात होता. मला अपराhी देवळात पाहून Qयाला आàय| वाटलं . Qयाने माझं येjयाचं
कारण िवचारलं . मी =हणालो, उ}ा सकाळीच देवीला अभषेक करायचा आहे. गावातून यायचं, परत जायचं यात वेळ जातो. =हणून
मुãामी आलो.“ पुजाBयाला माझं कारण पटलं नाही, परंतु यावर तो काहीही न बोलता झोपायला गेला.”
”मी बाहेर असले ^या एका बाकावर बसलो. रा[स के9हा oकट होईल याची मला क^पना न9हती. Qयामुळे बसून राहjयाशवाय काहीही
माग| न9हता. राhीचे अकरा वाजले होते. बहुधा बारा वाजता तो oकट होईल, असा माझा अंदाज होता. मvयराh उलटू न गेली तरी मंिदर
पzरसरात काही हालचाल न9हती. मी पूवíपे[ा जा0त अ0व0थ झालो, पण काहीही करणं शdय न9हतं. मी माh वाट पाहून पाहून थकून
गेलो होतो. राhीचे दोन वाजले होते. दाणदाण पावलं टाकत, मी बसलो होतो Qया िदशेने मंिदरात^या मूतíमvये बंिद0त असले ला रा[स
माxयाकडे येतांना िदसला. काéलकेचं वाहन असले ^या ￬सहाने QयाLयावर हyा केला अस^यामुळे QयाLया शरीरातून र; वाहत होतं. तो
माxयाजवळ आला, Qयाने माxया हातातली तंबाखूची पंढी आण चुwयाचा ड~बा जवळ जवळ िहसकावूनच घेतला, आण माxया
खां}ावर Qयाचा oचंड हात ठे वून =हणाला, ‘बैस! मी तुला काहीतरी खायला देतो’, =हणत Qयाने मला नारळाए9हढा बटाटावडा िदला
आण मानेनेच तो खाjयाची खूण केली. ए9हढा oचंड वडा मी पिह^यांदाच पािहला. संपूण| वडा खाणं मला शdय न9हतं. थोडा खाऊन
झा^यावर मी तो वडा कचरापेटीत टाकणार होतो, तोच Qया रा[साने वडा माxया हातातून गायब केला आण =हणाला, ‘थोडा वेळ थांब,
मी येतोच.’ आण तो अदPय झाला. मघाशी Qयाने माxया खां}ावर ठे वले ^या QयाLया हाताचं नख लागून माxया खां}ातून बरंच र; येत
होतं. Qयामुळे शटा|ची उजवी बाही र;ानं माखून िनघाली होती. थोFा वेळाने तो पुwहा आला आण मला डोळे िमटायला सांिगतले . थोडा
वेळ डोळे न उघडjयाची सूचनाही िदली. मी डोळे बंद करताच हवेत आपोआप उचललो गे^याचा भास मला झाला. डोळे उघडतो तो मी
माxया घरासमोर उभा आहे याची मला जाणीव झाली. सकाळी सकाळी रा[सांना दëु पट बळ येतं असे मी कुठे तरी वाच^याचं मला
आठवलं . अ}ाप उजाडलं न9हतं. मी घरात शरलो. िबछाना अ}ाप तसाच पडले ला होता. oचंड तणावामुळे थकले लो अस^यामुळे
मला पडता[णी झोप लागली.”
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भीती, Mौय| , अघिटत घटनांचा Mम असले लं ना† रघुनाथने ÖोQयांना सांिगतलं . oQयेकाLया चेहBयावर भीती, आàय| ओसंडून वाहत
होतं. रघुनाथLया शौया|चा, QयाLयावर गुदरले ^या oसंगांचा, ÖोQयांवर 9हायचा तोच पzरणाम झाला. ए9हPा मोûा िद9यातून रघुनाथ
सुखरप दिहगावला परत आला =हणून काéलका मातेचे उपकार दिहगावकर मानायचे िवसरले नाहीत. वेगXया नजरेने दिहगावकर
रघुनाथकडे पाहू लागले . Qयांना काय बोलावं समजत न9हतं. रघुनाथकडे आदराने पाहत एक एक जण आपले घर जवळ कर लागला.
िदवसभर भटकंती करणारा, ]याचे-Qयाचे उं बरठे ￭झजवणारा रघुनाथ कोणता 9यवसाय करीत असावा? Qयाचा चzरताथ| कसा चालत
असावा? यािवषयी फारच थोFा दिहगावकरांना मािहती होती. रघुनाथाचा 9यवसाय िमरीचा होता. तो गवंडी होता. पण Qयाने कधीही,
कोणाचेही गवंडीकाम िदवसा केलं नाही. राhी मोठंमोठाले िदवे लावून तो गवंडीकाम करीत असे. ]याघरचे काम तो करी Qया घरLया लहान
थोर मंडळंना गëपागोfीत रमवून तो ते काम राhी करीत असे. ही Qयाची खुबी होती. गëपाfकामुळे घरातील लहानथोर रघुवर खुश असत.
रघूLया गëपांमvये िविवध oकारचा मसाला ठासून भरले ला असे Qयामुळे लोकांना तो न आवडjयाचा ouच न9हता. QयाLया गëपांमvये
दिहगावLया लहानथोर मंडळंचे चांगले -वाईट िक0से, देवािदकांLया, भुताखेतांLया, रा[सांLया सोबतचा खरा-खोटा अनुभव आण
राजकारण यांचा समावेश असे. आता रघुनाथ थकला होता. तो हyी फारसा िफरतांना िदसत नसे. मुलीLया घरीच िबछाwयावर
पडले ला अथवा बसले ला िदसे. कधी मधी घराLया ओ†ावर शेजाBयापाजाBयांLया मुलांना गोfी सांगjयात तो गढू न गेलेला िदसे.
मुलेही QयाLया गोfीत रंगून गेलेली िदसत. पूवíपे[ा जा0त कृश झाले ला रघुनाथ आताशी बाहेर िफरjयावरही िनयंhण ठे वी, गëपा
मारjयाचे Qयाचे oमाणही कमी झाले होते. हळू हळू दिहगावकर रघुनाथशवाय जगायला शकू लागले होते.

शाद0 ल
ु जोशी
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मी पािहले ला िहमालय

9ीमती च=ा धाकड

िहमालयावरनी वाहत असे ती ध0या,
1हणे ही आ4यावरती पुरती िहमा8ी क0या ||
बाजूला खडक असोनी उं च भारी,
वाहे Dयामधुनी ती देवी शुG नारी ||
इ.स.१९७० Mया दशकात माझे आजोबा या पंOP गुणगुणत असत व मला ते खूप आवडायचे. आजोबा मुRयाSयापक अस4याचा आ1हाला
अभमान होता. मी तेUहा ८-९ वषाXची असेन. माझा हात धरन शाळे त नेणे व ऊन लागू नये 1हणून डो[यावर छ]ी धरणे अशी खूप काळजी ते
^यायचे. अशा आजोबांची नात आजोबांचा वारसा का 1हणून नाही पुढे नेणार? DयांMयामुळेच ही `ेरणा मला िमळत आहे. ले खणी जरी माaया
हातात असली तरी िवचार Dयांचे आहेत. DयांMया िवचारांशवाय माझे ले खन िनरस वाटेल, ले खनाला ओलावाच राहणार नाही. DयांMया िवचाराने
मला dफूतf येते. माaया नकळत जे िवचार डो[यात येतात, ते या ले खणीgारे `कट होतात. अशा आजोबांना मी नमdकार करते व असेच `ेमळ
आजी-आजोबा सगhयांना लाभो हीच `ाथj ना देवाला करते.
मी भाkयवान आहे कारण सानेगुरजंची कमj भूमी असले 4या अंमळनेर तालु[यात मी ज0मले व लहानाची मोठी झाले , शnण घेतले . तथ4या
`Dयेक गोqंना िवचारांचा, `ेमाचा सुगध
ं आहे. गुरजंMया पदdपशाjने ती भूमी पिव] झाली आहे. Dया िवचारावर पाऊल ठे वून मी आज जगत
आहे. लहानपणी Dयांना मातृसुख जाdत काळ लाभले नाही तरी ते आज जगाची आई बनले . पुuकळ कवी, ले खक यांनी vलखाण केले , पण
साने गुरजंची पुdतके वाचून, किवता ऐकून दगडाला पण पाझर फुटतो व डोhयांत नकळत पाणी येते.
माझे वडील ंहदdु थान vलिमटेड कंपनीमSये dटोरिकपर अस4याने DयांMया कुठे ही बद4या UहायMया. आ1ही आजी-आजोबांजवळ राहायचो.
वडील १९६८ मSये डेहराडू नला होते. डेहराडू न हे लuकरी `शnणाचे कं8 आहे. तथला बासमती तांदळ
ू `￭सG आहे.मी उ0हाळी सु|ीत
एकदा चौथीत व एकदा सातवीत असताना तेथे गे4याचे चांगले च आठवते.रे4वेdटेशनजवळच आमचे घर होते. दारावरन ट•ेन जायची. Dयाकाळी
अंमळनेर ते डेहराडू न हा रे4वेचा `वास ३-४ िदवसांचा होता. `वासात खूप मजा असायची. बालपणच होते ते! डेहराडू नमSये चोरपूर तालु[यात
खादर, अdनोक व आमचे शेवटचे टोक ‘कोटी’ हे गाव होते. गाव 1हणजे ३०-३५ लोकांची धरण बांधकामासाठी केले ली ती ताDपुरती सोय
होती. पÉP घरे, एक छोटे िकराणा दक
ु ान, एक दवाखाना होता. सवj Ñकj व साहेब यांची घरे होती. डेहराडू न ते कोटी पहाडाचा नागमोडी रdता
३-४ तासांचा होता.िहमालय पवj त वडलांमुळे पाहायला िमळाला.
अशा या िहमालय पवj तावर राहणे सोपे नUहते. रdते नागमोडी वळण
घेणारे होते. आ1ही सहज पायी िफरत जवळच जात असू, पण
Öलड`ेशरचा ]ास असणाÜया एखाáाला तथे सहज चÉर आली
असती. ￭जकडे तकडे बफाjने आMछादले 4या टेकàा होDया.
पहाडाचे टोक गगनाला भडले आहे असे वाटायचे. बफj पड4यावर
पहाड व आकाश एकच झा4या`माणे वाटायचे. धुके राहायचे. बफj
िवतळ4यावर पहाड िदसायचा. एकPकडे उं चच उं च पहाड व एकPकडे
खूप खोल दरी व Dयात खळखळ आवाज करीत वाहणारी नदी! रdता
इतका कमी रंदीचा होता कP एकेकडची गाडी गे4याशवाय
पलीकडMया गाàा येऊ शकत नसत. उं च पहाडावरन दरड केUहा कोसळे ल सांगता येत नसे .
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पावसात बफj, माती, दगड खाली येत असत व रdता रोखून धरत असत. तथले कुली (हमाल) तो ढीग पावडीने नदीत फेकायचे, तेUहा
पायवाट मोकळी Uहायची व आ1हा `Dयेकाचा हात धरन ते कुली सावकाश दस
ु Üया टोकाला 0यायचे. Dयांना पहाडांवरती चढउतार करायची
सवय होती. सु|ी संप4यावर परत गावाला येताना भरपावसात आ1हाला `वास करावा लागला तेUहाचा `संग आठवला कP अजूनही अंगावर
शहारे येतात! जराही तोल गेला तर समजावे,आता जलसमाधी िमळणार व साnात मृDयच समोर उभा राहणार. आठवले कP अजूनही अंगावर
काटा येतो!
िहमालय भारताचा मुकुट आहे, मानंबदू आहे. डेहराडू नहून परत येताना आ1ही हâरgारला गंगा नदीत dनान करायचो. जी गंगामाई सगhयांचे पाप
धुवून काढते, äया गंगेचे जल आपण तीथj 1हणून घरात ठे वतो, अशा गंगेत dनान करायला मला िमळायचे 1हणून मी dवतःला खरेच खूप
भाkयवान समजते. िहमालयात उगम पावणारी गंगा 1हणजे उं चावरन वाहणारा धबधबा! धं-धं असा आवाज करत खाली येतो nणात! िवçास
बसत नाही या डोhयांवर! या सृqीचा कलाकार िकती महान असेल! माझी भारतभूमी िकती पिव] आहे, सुख-समृGीने भरले ली आहे, सुजलाम
सुफलाम आहे! संत, ऋषी, मुनी या मातीत ज0मले . भगवान èीकृuणाने या भूमीवर अवतार घेऊन कुरnे]ावर dवमुखाने 'èीमêगवëीता' गायली
आहे व तो िवçाचा íंथ आहे. िवçातील संपूणj मानवजातीला मागj दशj न करणारे रामायण, महाभारत या भूमीत घडले हे साÜया जगाला माहीत
आहे. 1हणूनच 1हणावेसे वाटते, ‘दल
ु j भम् भारत ज0म!’ Dया भारतात माझा महाराqp देश आहे. तेUहा मी लहान अस4यामुळे ब8ीनाथ व केदारनाथ
पिहले नUहते, पण, िहमालय व ते दïय डोhयांत पूणj साठवून घेतले . मंदMू या कॉ1óयुटरमSये िवचार जतन करन ठे वले . तेUहा कॅमेरा, मोबाईल
ही साधने नUहती.
वडलांनी आमचे खूप लाड व कौतुक केले . धरण-बांधकाम नदीिकनारी होते. तथे एक ऑिफस होते. कंपनीची गाडी ने-आण करायची. ३४ खेडी िमळू न एक शाळा तालु[याMया गावी होती. समोरासमोर िवशाल पहाडांचे दशj न होई. एका िठकाणी उं चावर पयj टनdथळ होते. तथे दर
ु न
सवj गंमत िदसे व नट-नöा शूंटगसाठी यायचे. पहाडी लोक तथेच तंबू करन राहात. तंबूला vखडकPMया आकाराचे लहान दरवाजे असत.
थंडीपासून संरnण Uहावे 1हणून वाकून दरवाजातून जावे लागे. `ेमळ व कqाळू लोक होते ते. आ1ही तरी प[[या ￭समंटMया घरात राहायचो.
िवजेची शेगडी, हीटर, सवj साधने होती. Dया लोकांMया घरात साधा िदवा िमणिमणताना िदसायचा.
कंपनीMया िठकाणी सवj जाती-धमाjचे लोक एक], आपला पâरवार समजून गुõयागोंवदाने राहात. एकमेकांMया सुखदःु खात सहभागी होत.
जवळच ÑबमSये दर रिववारी पाटf Uहायची. `Dयेक ताई कोणता पदाथj करायचा ते वाटू न ^यायची. १००-१५० लोक जेवायचे. खेळ
खेळायचे. कधी रा]ी पडáावर एखादा च]पट दाखवायचे. आ1ही तारेने गावाला मािहती देत होतो. माझी आई äया ताईक
ं डे शकायची तMया
हाताची चव वेगळीच होती. साnात अúपूणाjच होती ती! सवाXशी ओळख करन ^यायची, जीव लावायची. आईशवाय Dया ताईनं ापण करमत
नसे. आ1हाला रोज बासमती तांदळ
ु ाचा भात, vखचडी, इडली असे पदाथj करन खाऊ घालायची. आ1हा सवj बिहणंना आईने dवेटर, टोपी,
मफलर िवणले होते. अशी आई सगhयांना िमळो, हीच देवाजवळ मी `ाथj ना करते.
आपण सगhयांनी एकदा तरी या िहमालयाचे दशj न करावे असे वाटते. तुटके-मुटके शÖद वापरन मी हा ले ख vलिहला आहे मी काही ले vखका
नाही, पण तरी माझे मनोगत मला UयO करायला संधी िमळाली Dयाबùल मनःपूवjक ध0यवाद!
सूयj`काश संप4यावर संध`काश मागे असतो,
सहवास संप4यावर 'dमृती' जागी असते!
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वैकंु ठ

वरदा वै9
डॉ. रिव को(परपु यांनी
0लिहले 4या ‘वैकंु ठम’ 8ा मूळ
तेलुगू कथे>या ?यांनीच

केले 4या इंBजी अनुवादावरन
हा मराठी अनुवाद केला आहे.
मूळ तेलुगू कथा Hत0लपी
संकेतKथळावर Hकाशत
झाली आहे. ही कथा ‘मैO’>या
ऑQटोबर २०१९ अंकात
Hकाशत झाले 4या ‘पाताळ’
8ा कथेचा पुढचा भाग आहे.
(पाताळ कथा कृपया इथे
वाचावी https://baltimoremarthi
mandal.files.wordpress.co
m/2019/10/bmm_m
aitra_october_2019_di
wali.pdf )

चं#यान-१ हा भारताने चं#ावर पाठवले ला पिहला उप3ह. २००८ 7या ऑ9टोबरात इ>ोने हा उप3ह चं#ा7या पृ@भागाची चाचणी
करEयाकरता पाठवला. माG २००९ 7या ऑगIट मिहJयात तो बंद पडू न काम करेनासा झाला. घातक Qारणांपासून उप3हाचे रRण Sहावे
Tहणून Uयावर संरRक कवच चढवले ले होते. हे कवच िनकामी झाWयामुळे हा उप3ह वेळेआधीच नादर
ु Iत झाला. अंतराळात कोणकोणUया
Qारणांशी उप3हाची ट_र होऊ शकते हे लRात घेऊन खरे तर हे कवच तयार केले होते. तरीही हे संरRक कवच िनकामी का झाले असावे हा
Qb काही काळ अनुcdरत रािहला.
eा उप3हांसाठी7या इ>ोने गोळा केले Wया दरू िमती (टेfलमेटgी) नंदंचा अjयास करता शारlां7या असे लRात आले कm हा उप3ह चं#ा7या
दRण oुवावरन QदRणा घालत असताना Uया भागातून बाहेर पडणाqया अlात Qारणांचा पdरणाम Tहणून हे संरRक कवच िनकामी झाले
आण Uयाची पdरणती उप3हाने मान टाकEयात झाली. ही अlात Qारणे चं#ा7या दRण oुवाजवळ7या एका िववरातून आली असावीत असे
नंदंवरन िदसत होते. नासानेही eा उप3हा7या दरू िमती नंदी घेतWया होUया. Uयांचाही अjयास करावा Tहणून इ>ोने नासाकडे Uया नंदंची
मागणी केली. नासा7या LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) उप3हा7या साहाuयाने चं#ा7या दRण oुवाजवळ7या Uया िववराचे
अतिवयो￭जत (high resolution) फोटो काढावेत आण अlात Qारणां7या >ोताचा माग काढावा अशी मागणी इ>ोने नासाकडे केली. LRO ने
काढले Wया फोटंमxये Uया िववरापाशी एक Qकाशमान ंबदू आढळला आण तथूनच ही अlात Qारणे बाहेर टाकली जात असावीत असे
िदसत होते.
इ>ो7या शारlांनी Uयांचा हा शोध भारता7या पंतQधानांना कळवला. Uयावर बराच का{याकूट होऊन शेवटी eा Qकाशत जागेचा अjयास
करEयासाठी आणखी एक उप3ह चं#ावर पाठिवEयात यावा असे ठरले . Uया उप3हाला Uयांनी चं#यान-२ असे नाव िदले . eावेळी eा
उप3हातून एक चां#ब|गीही (rover) पाठवEयात आली. ही ब|गी Uया िववरात जाऊन Qारण>ोताचा अjयास करणार होती. eा ब|गीचे ‘िव}म’
असे नामकरण करEयात आले .
जगाचे लR आता िव}मला चं#ावर उतरवणाqया उप3हाकडे लागले होते. ही ब|गी चं#ावर सुखरप उतर शकली तर आधुिनक तंGlान
असले Wया Qगत रा~gांमxये भारताचीही गणना झाली असती. नासाही िव}मवर बारीक लR ठे वून होते. चं#यान-२ चं#ाभोवती िफर लागले
आण लँ डर िव}मला घेऊन चं#ा7या दRण oुवाकडे िनघाले . चं#ापासून अगदी २ िकलोमीटर अंतरावर असताना अचानक िव}म लँ डरचा
सवाÄशी संपकÅ तुटला. िकतीही QयUन केला तरी िव}मशी संपकÅ पुJहा साधणे कोणाला जमले नाही. इ>ोचे अxयR फारच अगतक झाले .
पंतQधानांनी Uयांचे सांUवन केले . आता िव}मही हरवला होता. काही मिहJयांनी चं#ाभोवती िफरणाqया चं#यान-२ ला िव}म सापडला. Uया
Qकाशमान ंबदपू ासून सुमारे २ िकलोमीटर अंतरावर िव}म कोसळला होता. चं#यान-१ ला Çया Qारणांनी िनकामी केली तीच Qारणे
िव}मालाही िनकामी करEयास कारणीभूत झाली होती. Uया Qकाशमान ंबदत
ू ून Qारणे बाहेर पडतच होती.
--------------------मी माझे काम करत बसलो असताना मला अxयRां7या कचेरीत बोलावWयाचा िनरोप िमळाला. मी तथे गेलो तेSहा बाकm सगळे तथे आधीच
जमले ले होते. तथWया गदÉवरन मी एकदा नजर िफरवली. ओळखीचे बरेच जण Uयात होते. Uयातले काही जण Q￭सÖ, मह्वाचे आण
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उáपदIथ होते. ही मंडळी इथे काय करत असावीत असा Qb मला पडला. eा ‘वलयांिकत’ मंडळं7या जोडीला मला इथे पाचारण का
करEयात आले असावे असाही Qb माàया मनांत येऊन गेला. माàया कामाचे Iवरप संपकÅ RेGाशी (communications) संबं धत होते.
सभेला सुरवात झाली. आमचे अxयR Tहणाले , “आपWयाला समजले Wया एका अUयंत मह्वा7या घटनेबâल सांगEयासाठी आण चचाÅ
करEयासाठी आपण इथे जमलो आहोत. मोठा गहन Qb आहे. आपWयाला सवाÄगांनी चचाÅ करन काळजीपूवÅक िनणÅ य äयावा लागणार
आहे.”
“कोणती घटना?” एकाने पृ7छा केली.
Rणभर थांबून अxयR शांत Iवरात Tहणाले , “तबकडी यानाकडू न संदेश आला आहे.”
सवाÄना ते ऐकून ध_ा बसला. सवाÄ7या तंडातून एकाचवेळी आçयéèार बाहेर पडले . लोकांनी आपापसात कुजबूज सुर केली. यानाकडू न
संपकÅ? तोही इत9या युगांनत
ं र? कसे श9य आहे? QUयेका7या चेहqयावर आçयÅ आण अिवêासाचे िमëण होते. ते यान आता हातचे गेले
अशीच समजूत QUयेकाने करन घेतली होती.
“तुम7यासमोर एक फाईल ठे वले ली आहे. Uयात यानाने आपWयाला पाठवले ला संदेश आहे. Uयाशवाय आपण पकडले ला दस
ु रा एक
संदेशही Uया फायलीत आहे. दोJही गो~ी नीट काळजीपूवÅक वाचा.” अxयRां7या शìदांनी सवÅ भानावर आले .
मी गंधळू न गेलो असलो तरी काहीîया उUसाहानेच मी फाईल उघडली. तो पकडले ला दस
ु रा संदेश Tहणजे एक अहवालवजा पG होते एका अंतराळ संशोधन संIथेतील अधकाqयाने Uयां7या देशा7या मं!याला पाठवले ला अहवाल.
----------------------------------------

Qत,
सJमाननीय संरRण मंGी,
‘चं#यान - ३’ eा QकWपाबâलचा हा अहवाल मी तुTहाला पाठवत आहे. Uया QकWपांतगÅ त चं#ावर पाठवले Wया अंतराळवीरांना आढळले Wया
गो~ी तुम7यासमोर ठे वणे हा eा अहवालाचा उâेश आहे. तांिGक कारणांमुळे आपले चं#यान-१ आण चं#यान-२ QकWप काही तडीस गेले
नाहीत, वेळेआधीच बंद पडले , हे तुTहाला माहीत आहेच. चं#ा7या दRण oुवावरील िववरातून बाहेर पडणाqया Qारणांमुळे हे दोJही QकWप बंद
पडले . नासा7या LRO उप3हाने घेतले Wया अतिवयो￭जत छायाचGांचा अjयास करता आTहाला काही अनपेRत गो~ी आढळWया. ती
छायाचGेही eा अहवालासोबत जोडली आहेत.
छायाचGांवरन तुम7या लRात येईल कm ही Qारणे सुमारे १०० फूट Sयासा7या एका वतुÅळाकार चपñा वIतूमधून येत आहेत. eा चपñा
वIतू7या मxयभागी जो Qकाशमान भाग िदसत आहे ते eा Qारणांचे उगमIथान आहे. एखाóा िवlानकथेत वणÅ न केले ली उडती तबकडी
असावी तशी िदसणारी ही वIतू आहे. माG ही वIतू नेमकm काय आहे हे आTही सांगू शकत नाही. पृ{वीवरील कोणताही देश eा Qचंड
आकारमानाची वIतू तयार करन ती चं#ावर पाठवू शकेल असे Qगत तंGlान बाळगून नाही. आपले उप3ह, याने वा ब||या eा वIतूसारòया
िदसत नाहीत. eा तबकडीचा अjयास करEयासाठी आपण अंतराळवीरांची तुकडी चं#यान-३ QकWपांतगÅ त चं#ावर पाठवली होती हे तुTही
जाणताच.
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अंतराळवीरां7या eा तुकडीने पाठवले Wया अहवालाचा सारांश eापुढे fलहीत आहे. अंतराळवीरांची तुकडी eा वIतूपासून सुमारे २ िकलोमीटर
अंतरावर उतरली आण एका ब|गी7या साहाuयाने ते eा वIतूजवळ पोहोचले . Uयांनी Uया वIतूचे जवळू न िनरीRण केले . Uयातून बाहेर
पडणाqया Qारणांचा सिवIतर अjयास करन Uयांना पुरन उरतील असे Iपेससूट eा तुकडीसाठी तयार करEयात आले होते. हे Iपेससूट Uया
Qारणांमxये िकमान तीन तास िटकावेत अशी अपेRा असWयामुळे सवÅ काम eा तुकडीला तेवôा वेळात उरकणे गरजेचे होते. छायाचGात
िदसत असWयाQमाणे ही खरोखरच एक उडती तबकडी होती. ती मानवाने तयार केले ली असणे अगदीच श9य नाही. कृपया सोबत जोडले ली
तबकडीची छायाचGे पाहावीत.
आपWया अंतराळवीरां7या तुकडीने Qवेशöार शोधत eा तबकडीभोवती QदRणा घातली, माG दरवाजासदश कोणतीही जागा Uयांना िदसली
नाही. कदाचत eा वIतू7या आत जाEयाची eा वIतू7या कUयाÄना गरजच नसावी. eा वIतूचा पृ@भाग कोणतेही चरे वा पोचे नसले ला,
अतशय गुळगुळीत होता. काळजीपूवÅक परीRणानंतर Uयांना Uया वIतू7या खाल7या भागावर एक छोटा खळगा िदसला. तो खळगा दाबWयावर
दहा बाय दहा आकाराचा वIतूचा पृ@भाग अदîय झाला आण तथे आत जाEयासाठीची जागा िदसू लागली. ते आत जाताच ही ￮भत पुJहा
पूवÅवत झाली.
आपण Iवùनातही िवचार कर शकणार नाही अशा वIतू eा तबकडी7या आत अंतराळवीरांना िदसWया. तथे तरंगणारे, परंतु ûIथर असले ले
गोलक होते. तळपणाqया गोñा असाSयात तसे. आपWया उपकरणांनुसार Uया QUयेक गोटीचे वजन एक टना7या आसपास असावे. मोठी
घनता असले Wया पदाथाÄपासून eा गोñा तयार केले Wया असाSयात. तथे िदसले ले दîय असे होते कm Çयामुळे ही तबकडी मानवाने तयार
केले ली नाही eाची खाGीच पटावी. तेथे मोüा आकारा7या खु7याÅ होUया आण Uयातील काही खु7याÄवर अजर आकारांचे - िकमान ८ ते ९
फूट उं चीचे - सांगाडे होते. हे सांगाडे आपWयाला lात असले Wया कोणUयाही QाEयांसारखे िदसत नSहते. हे Qाणी बqयाच काळापूवÉ मेले
असावेत. सांगाडे हाडांचे असावेत असे िदसत होते.
चं#ावर हवा आण पाEयाचा अभाव असWयामुळे हे Qाणी चं#ावर उU}ाJत झाले असEयाची श9यता वाटत नाही. हे Qाणी पृ{वीवरन आले ले
असणेही श9य नाही. eाचा अथÅ ते पर3हांवरन आले ले असावेत. हे Qाणी सौरमाले तील कोणUयाही 3हावरन आले ले असEयाची श9यताही
कमीच आहे हे तुTहाला पुढील अहवाल वाचून लRात येईलच.
ही तबकडी चं#ावर कशी पोहोचली, कुठू न आली असावी eाचा िवचार केWयावर आTही एक श9यता सुचवू इû7छतो. माG ही श9यता ददु °वीच
Tहणावी लागेल. तबकडी7या अंतभाÅगाचे परीRण करत असता अंतराळवीरांचा हात लागून अनवधानाने तेथील एक उपकरण सुर झाले आण
Uयामुळे Uया तबकडीची संपकÅ Qणाली (communication system) कायÅ रत झाली. eा उपकरणाने एक संदेश अंतराळात QRेिपत केला.
Uया सांकेतक भाषेतील संदेशाचे fलùयंतरण करणे Uयांना खूप QयJत करनही जमले नाही. माG Uयां7या लRात आले कm हा संदेश मकर
राशीतील एका ताqया7या िदशेने QRेिपत झाला होता. eा संदेशामुळे पुढे काय होईल हे आTही सांगू शकत नाही. हे संपकÅ उपकरण बंद
करEयात अंतराळवीरांना यश आले नाही. ती तबकडीच न~ करणे हा एक उपाय होता, पण Uयामुळे िवपरीत पdरणाम होEयाची श9यता
असWयाने Uयांनी तसे केले नाही.
नुकताच एका रशयन शार]ाने - डॉ. मेवडेव यांनी - पृ^वी>या पोटात २५ िकलोमीटर खोलीवर राहणाbया, तांिOकदdeा Hगत असले 4या समाजाचा शोध
लावला होता, हे तुgहाला माहीत असेलच. सामाhय लोकांना 8ा समाजाबiल अ￭जबात क4पना नाही. हा समाज पृ^वीवरील मानवी समाजासाठी घातक ￭सl
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होऊ शकतो असे मेवडेवने सांगून ठे वले आहे. चंnावरची ही तबकडी कदाचत 8ाच समाजाने पाठवले ली असू शकते. माO ती कशासाठी पाठवली असेल
8ाचा अंदाज कोणाला बांधता आले ला नाही. शवाय 8ा तबकडीने ?यांचा संदेश पृ^वी>या िदशेने पाठिवoयाऐवजी मकर राशी>या िदशेने का पाठवला असावा
असाही Hq आहे. कदाचत आमचा 8ा तबकडी>या मालकांबाबतचा अंदाज चुकrचाही असू शकतो. ददु sवाने अनेक Hq अनुtuरत आहेत आण ?यासाठी

आमचे शोधकायv सुर आहेच, माO आतापयwत िमळाले ली मािहती मह्वाची अस4यामुळे आgही हा अहवाल तुम>याकडे पाठवत आहोत. कृपया इतर देशां>या
अधकाbयांशी संपकv साधून ?यांनाही ही मािहती कळवावी ही िवनंती.
कळावे,
राजा राम

-------------------------------हे पO वाचून झा4यावर मी एक दीघv उसासा सोडला. बाकr>यांनाही हे पO वाच4यावर काय बोलावे ते सुचत नसावे.
“पuरzKथती िकती भयंकर आहे 8ाची तुgहाला क4पना आली असावी” आम>या अ{य|ांनी शांततेचा भंग करीत gहटले .
“आप4याला वाटलं होतं कr युl संपून युगं लोटली. पण 8ा संदेशानुसार ते ‘पाताळात’ जाऊन दडले असं िदसतंय.” कुणीतरी gहणाले .
सभागृहात शांतता पसरली होती. सगळे च काळजीत पडले होते.

“आप4या जुhया Bंथांम{ये आले 4या पुसट उ}ेखांनुसार पृ^वीलोकr देवा-दानवांम{ये युl झालं , ते~हा देव 8ा तबकडी यानांतून पृ^वी>या िदशेने गेले होते.
8ा यानांची मािहती कालौघात नÄ झाली आण उ}ेख तेवढे मागे रािहले . ?यातले च हे एक तबकडी यान चंnावर कोसळले असावे. माO हा चंnलोक आण
पृ^वीलोक नेमका कुठे आहे 8ाचा माग आप4याला आजवर काढता आला न~हता. आप4या Bंथांमधले ?याबiलचे उ}ेख फारच ओझरते होते. ?यावेळी
पृ^वीलोकr मानवजात फारशी उ?Éाhत न~हती. माO आता मानवसमाज Hगत झाला असावा असं िदसतंय. तरी दानवां>या तुलनेत ते कमीच असणार.

आप4याला यानाकडू न िमळाले 4या 8ा संदेशा>या िदशेवरन हा पाताळलोक कुठे असावा हे आता माहीत झालं आहे. आता तथे जायची वेळ आली आहे.”
आतापयwत शांत असले 4या एका जाण?या अधकाbयाने बोलायला सुरवात केली. सवाwनाच 8ा अधकाbयािवषयी, ?या>या कामािवषयी आदर होता. ?याने
सुचवले 4या गोÄी सहसा अंमलात आण4या जात असत.
“नेमकं कशासाठी जायचं तथे? तथे जाऊन काय उपयोग होणार आहे?” एकाने िवचारले .
तो जाणता अधकारी उtरला, “आपण देवगण इथे देवलोकr सुखाने, शांततेत राहात आहोत. पण ?या संदेशात 0लिह4यानुसार ते पाताळवासी जर पृ^वीवर
आले तर ते मानवजातीला नÄ के4याशवाय राहणार नाहीत. दानवांची कुवत फार मोठी होती असे आपले Bंथ सांगतात. ?यांची जÜयत तयारी सुरच असणार.
मानवांना वाचवायचे असेल तर आप4याला लवकरात लवकर हालचाल करणं गरजेचं आहे. “
“इतर लोकांकडू न मदत मागावी का?” अ{य|ांनी िवचारले .
?या अधकाbयाने लगेच उtर िदले नाही. काही |ण खोल िवचार के4यावर ते अधकारी gहणाले , “ठीक आहे. स?यलोकr संदेश पाठवा. आप4या वैकंु ठा>या
सवाvत जवळ तोच लोक आहे.”
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एका बागेची गो*

आरती राणे-वाळवेकर
शyदांकन:
अभजीत वाळवेकर

असे पाहुणे येती ... तु,ही ,हणाल क/ बागे2या गो4ीम6ये पाहुणे कुठू न आले ? आण ते पण कोरोना2या काळात? आता तर पाहुणे अ￭जबातच
अपेBत नाहीत. घराची बेल वाजली तर घाबरायला होतं. कोण आलं असेल? आण का बरं आलं असेल? जे कोणी आलं असेल Fयांनी
माGक घातला असेल का?आण अगदी अशा संJमात आम2याकडे एक पाहुणा आला. तर Fयाचं असं झालं क/ शुNवार सं6याकाळ होती.
सकाळपासून मी आण माझा नवरा अभ￭जत दोघेही ऑिफस2या कामात SयT होतो. मुलं नेहमीUमाणे युVबु म6ये SयT होती. मी अभ￭जतला
अंगणातलं गवत कापायची आठवण करन िदली. नेहमीUमाणे कामं उYावर टाकणा[या नव[याने होकार देताच मला पण बरं वाटलं . अभ￭जत
बाहेर गेला आण थो]ा वेळात मला Fयाची हाक ऐकू आली. तो मला आण मुलांना बोलवत होता, जरा
घाईतच बोलावत होता. आ,ही सगळे जण बाहेर आलो आण बघतो तर काय, आम2या अंगणात साधारण
थाळी2या आकाराचं, िपवळं आण तपिकरी रंगाचं एक इवलुसं कासव आलं होतं . छानशी नBी होती Fया2या
टणक पाठीवर. चौकोनी नBी आण UFयेक चौकोनात अजून छानशी नBी. जणू काही कोणीतरी कोरीव काम
केलं असावं. Fयाला बघून माझी दोdही मुलं जाम खुश झाली होती. मला माfया लहानपणी मी पाळले लं
कासव आठवलं . Fयाचं नाव लक/ होतं. छोटंसं कासव माfयाबरोबर खेळायचं. मी Fयाला पाgयाम6ये
ठे वायचे. Fयाला कोबीची पानं खूप आवडायची. आता असंच एक कासव माfयासमोर होतं. मागील सहा सात वषाiत इथे कधीच कासव आले लं आठवत नाही आण आता अचानक हा पाहुणा बघून खूप आनंद
झाला. मुलं ,हणाली क/ Fयांना तसापण एक पाळीव Uाणी हवाच होता आण मागे लागले क/ आपण Fयाला
घरी घेऊन जाऊ.

मुलं जवळ आले ली बघून ते िबचारं कासव घाबरलं आण गुलाबा2या झुडुपाखाली लपलं . मी आण
अभ￭जत मुलांना समजावत होतो क/ Fयाला घाबरवू नका पण मुलं Fया2या पाठीवरन हात िफरवत होती.
माझी मुलगी युk/ आत गेली आण Fया2यासाठी Gटlॉबेरी घेऊन आली. कासवाला बहुतेक भूक नSहती,
Fयाने ढु ंकूनही बघतलं नाही. खूप वेळ आ,ही सगळे तथे अंगणात होतो. आमचा आरडाओरडा ऐकून
आजूबाजू2यांनीही येऊन कासवाला बघतलं . समोरची जूही, जी माग2या चार मिहdयात िदसलीपण नSहती,
तीपण बाहेर आली आण कासवाला बघून गेली. आ,ही मुलांना समजावलं क/ वdय Uाणी बाहेर िनसगाpत
असले ले बरे असतात. कदाचत आतापयiत कासवालापण कळलं होतं क/ Fयाला इथे तसा धोका नाही.
Fयाने सगqयांना Fया2या पाठीला हात लावू िदला आण शांत बसून रािहलं .
आता तर अंधार पडला होता आण आमचा पाहुणा तथेच होता. आ,ही Fया2या जवळ कोबीची पानं ठे वली, एका ताटलीत पाणी ठे वलं आण
ठरवलं क/ Fयाला थोडं एकटं सोडावं. पण rखडक/तून सगळे Fयाला सारखं बघत होतो. कासव एका िठकाणी छान आराम करत रािहलं . जशी
राs झाली तसं कासवाची मान, पाय आण शेपूट Fया2या कवचात गेली आण ते कवच गुडूगुडू हालत होतं. जणू काही कासवाला झोपेत Gवtन
पडलं होतं आण ते धूम ठोकून पळत होतं. मी राsी िवचार करत होते. ते कासव इथे का आलं असेल? Fया िनमो2या गो4ीसारखं ते घरापासून
दरू आलं असेल का? Fयाचे आई आण बाबा Fयाची काळजी करत असतील का? पण कासवाचं वय तर खूप असतं, कदाचत ते १००
वषाiचं असेल. इथली सगळी घरं बांधाय2या आधीपासून राहत असेल पण नw/च ते चुकून आलं असेल. ते एकटं आहे ,हणून काळजी
लागली. आ,ही राsीतून अनेकदा Fयाला बघायला गेलो आण ते तसंच गुडूगुडू हालत होतं. शिनवारची सकाळ झाली. सकाळी उठxयावर
अभ￭जत कासवाला बघायला बाहेर गेला. साधारण साडेसात झाले असतील आण कासव आम2या अंगणात मान वर करन िफरत होतं.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै# वष0 २०२० अंक ४ पृ.२४

कोबीची पानं तशीच होती. तासाभरात मी खाली आले आण आxयाआxया कासवाबzल िवचारलं . अभ￭जतने सांिगतलं क/ कासव बाहेरच
िफरत आहे. मी बाहेर गेले पण कासव नSहतं. आ,ही सगqयांनी Fयाला शोधलं . पण ते कुठे च नाही सापडलं .
जणू काही ते आ,हाला टाटा करायला थांबलं होतं आण सकाळी िनरोप घेऊन परत िनघालं . बहुतेक Fयाला कळलं होतं क/ आदxया िदवशी
खूप उशीर झाला होता आण आमची बाग बहुदा Fयाला सुरBत वाटली. कदाचत िनमोसारखं बंडखोर असावं आण आता परत आपxया
आई आण बाबांकडे गेलं असावं. तर असा हा पाहुणा आम2या बागेत आला आण अशी ही आम2या छोटा{या बागेची गो4.

शरद ऋतूतील मेरीलँ ड

सपना औटे
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अमे$रकन ()हसाचे अनुभव

स"या%या काळात अमे,रकेत राहा/यासाठी लागणारे 5ीन काड8 िमळव/यासाठी खटपटी लटपटी पु?कळच चालू आहेत. मग काही जण
नाते दाखवून/शोधून HIहसा िमळव/या%या मागे असतात, तर काही अमे,रकन नाग,रकाशी लJ करन. हे काही नवीन नाही, गेLया
पMास-साठ वषाOपासून अशा Pकारचे PयQन सुर आहेत. पण Qयावेळेस भारतीय समाज आण Qयातून मराठी समाज खूपच लहान
होता Qयामुळे HIहसा Pकरण पटकन संपूनपण जायचे. अमे,रकन HIहसाबVलचा इतहास पु?कळांना माहीत Iहावा Yहणून आण HIहसा
PिZयेतून गेलेLया आम%यासार[या इतर लोकां%या आठवणंना उजाळा ^ावा Yहणून हा ले ख _लिह/याचा उहापोह केला आहे.

8ी. गजानन सबनीस
सबनीस काका 'ले [यPमाणक' (नोटरी)
आहेत. तुYहाला तुमची
कागदपeे नोटराईज
करायची असतील तर
तुYही Qयां%याशी संपक8
साधू शकता.

अमे,रकन HIहसाबVल _लहायचे तर पु?कळच _लिहता ये/यासारखे आहे. PQयेकाचा अनुभव Qया Qया परीने वेगळा आहे. असे अनुभव
आण िवचार _लहून काढले तर एक छानशी मा_लका तयार होईल आण हे अनुभव वाचून वाचकांना पण QयाबVल पु?कळ मािहती
िमळे ल असा एक िवचार डोdयात आला. हा िवचार जवळ%या िमeमंडळंकडे मांडला आण Qयांनापण आवडला. तेIहा आYही असे
ठरवले कf मी माझा अनुभव थोडdयात सांगून सुरवात करावी आण पुढ%या तीन-चार अंकांम"ये इतरांना Qयांचे अनुभव _लिह/याचे
आवाहन करावे, Yहणजे वाचताना पण सलगता येईल. सुरवात मी jवतः १९६० %या दशकात अमे,रकेत आलो तंIहापासून करत
आहे. आम%यासारखी इतरही मंडळी १९६० ते १९७० पयOत Pथम शrणािनिमs आली. पुढे अमे,रकेत राह/यासाठी 5ीनकाड8 नुसते
अमे,रकेत येणाtयांनाच नाही तर Qयां%या कुटु ंबीयांनासुuा िमळते हा नवीन उपZम सुर झाLयाने १९७०-७५म"ये भारतात नोकरी
वगैरे असूनसुuा पु?कळशी मंडळी तकडची नोकरी सोडू न Qयां%या मुलाबाळांसह अमे,रकेत आली. काही jवतः पुढे आले आण
Hjथरjथावर झाLयावर Qयांनी इतर कुटु ंबीयांनापण आणले . थोडdयात ही मंडळी येथे येऊन नोकरी%या िनिमsाने jथायक झाली.
Qयानंतर Yहणजे १९७५ ते ८० म"ये zाच मंडळंचा अमे,रकेतLया मातीत जम बसला आण ही मंडळी Qयां%या भावाबिहणंना पण
आणाय%या मागे लागली. थोडdयात मराठी वृr आम%या १९६० ते ७० %या सुरवाती%या HjथQयंतरानंतर खूपच वाढला. तेIहा हा
अनुभव खूप माग8 दश8 क ंकवा मह्वाचा ठरावा.
मी १९६१ साली Iही. जे. टी. आय. या मुंबई%या Qयावेळे%या एकमेव इं￭जिनअंरग कॉले जमधून बी.ई. करन बाहेर पडलो. Qयावेळेस पुढे
एम. टेक. ंकवा पी.एच.डी कर/याचा उVेशपण नIहता, कारण आमची बी.ई. परीrा आण Qयावेळची प,रHjथती अशी होती कf नोकरी
ताबडतोब िमळायची. Qयावेळेस मी फÇ वीस वषाOचा होतो. बी.ई. परीrेम"ये पिहला येऊन सुवण8 पदक िमळवLयानंतर वडलांनी एम.
टेक करायला लावले . Qयामुळे नोकरी न करता एम. टेक साठी मुंबई%या नवीन आय. आय. टी. म"ये Pवेश घेतला. अथा8त Qयावेळी
मुंबईची आय. आय. टी. ही भारतातली पिहलीच असLयाने Qयातले आYही ￭सHIहल इं￭जनींरगचे नऊ िव^ाथÑ भारता%या सव8
कोपtयांतून आलो होतो. Qयात मुंबई िव^ापीठाचा मी एकटाच. इतर िव^ाथÑ पुणे, बडोदा, मÖास, खरगपूर अशा िठकाणांहून आले होते.
Qयात पाचजण अनुभवी होते आण इतर चारजण माÜयासारखे नवीन, बी.ई. नंतर सरळ एम. टेक ला दाखल झाले ले. आमचे
Pा"यापक सव8 Pकारचे होते. Qयात एक रशयन Pोफेसरपण होते. हे सव8 करन १९६३ माच8 म"ये एम. टेक. ड5ीही पदरात पडली तेIहा
नोकरी करायला हरकत नIहती. परंतु नोकरी शोधताना लrात आले कf एम. टेक केLयामुळे ठरािवक पuतीचीच नोकरी शdय होती.
शेवटी इंडयन ऑईल zा कंपनीत नोकरी करायचे ठरवले . तथे काम टेHdनकल असे नIहतेच, पण Qया नोकरी%या िनिमsाने एक
ओळख िनघून कॉनäल िव^ापीठात पी.एच.डी कर/याची (श?यवृsीसकट) संधी िमळाली Yहणून अमे,रकेत यायचे ठरवले .
HIहसासाठी लागणारी सव8 कागदपeे बरोबर असLयाने िव^ाãयाOसाठी असणारा F-1 HIहसा िमळायला फार eास झाला नाही. Qयावेळेस
शrणासाठीचा F-1 HIहसा िमळवणे सोपे होते व Qयासाठी लागणारी मह्वाची गोå Yहणजे वै^कfय दाखले . पिहला दाखला Yहणजे ‘एdसरे’ आण दस
ु रा रÇ तपासणीचा दाखला. वै^कfय दाखले लाग/याचे मु[य कारण Yहणजे तुYहाला टी. बी. आहे का ते तपासणे, कारण तो
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रोग अमे,रकेत येऊ न देणे हा उVेश. वै^कfय तपास/यासुuा फÇ ठरािवक लॅ बोरेटरीम"येच करणे गरजेचे असायचे. दोन-तीन लॅ éसनी
अमे,रकन कॉèसुलेटशी संधान बांधून ठे वले ले होते. zा दोèही गोåी आण इतर शैrणक गोåी असLया कf HIहसा िमळाLयातच जमा असे. zा
महQवा%या गोåी पूण8 केLयानंतर माझा HIहसा एकदाचा हातात पडला. अमे,रकेत फÇ तीन वषä राहायचे, पी.एच.डी करन परत येऊन भारतात
राहायचे एवढाच Qयावेळचा उVेश, कारण घरातला मी सगêयांत मोठा मुलगा होतो आण इतर भाऊ शकत होते. शवाय वडीलही १९६६
साली िनवृs होणार होते. Qयावेळेस इतर वेगêया पuतीचे HIहसा असतात याची मािहतीपण नIहती, आण मािहती अस/याची गरजपण
नIहती. एकदा पी.एच.डी संपवून भारतात गेLयावर अमे,रकेला परत यायचे ही कLपनापण मनात नIहती.
१९६७ साली पी.एच.डी पूण8 करन ऑगjटम"ये भारतात पोहोचलो Qयावेळेस मला दोन वषाOसाठी यू .एस. गIहन8 मंटची 5ांट पण

िमळाली होती. ती 5ांट बरोबर असLयामुळे माÜया नोकरीची ताबडतोब सव8 Iयवjथा होईल अशी आशा होती. माe िनयतीची वेगळीच
इ%छा होती. काहीतरी िकरकोळ कारण काढू न ते पैसे मला वापरता येणार नाहीत असे मला मुंबईम"ये मु[या"यापकांनी सांिगतले आण
मग माe माझे धाबे दणाणले . पी.एच.डी नंतर नोकरी िमळवणे सोपे नIहते. अमे,रकेतील माÜया तीन वषाO%या वाjतIयात झाले Lया िमeां%या
ओळखीने अमे,रकेत परत ये/याची संधी िमळाली. पण HIहसाचे काय करायचे?तोपयOत आणखी िमळाले ली मािहती Yहणजे नोकरीसाठी
J-1 HIहसा िमळतो. पण तो घेतला तर तीन वषा8नत
ं र परत भारतात ंकवा अमे,रके%या बाहेर इतर कुठे तरी जाऊन 5ीनकाड8 ëयायला
लागते. अशा चZातून जा/याची Qयावेळेस माझी तयारी आण इ%छापण नIहती. एकदा अमे,रकेला गेLयावर आठ-दहा वषä राहायचे
आण परत यायचे नाव काढायचे नाही या िवचाराने मला जायचे होते.
भारतात HIहसाची सवा8त जाjत मािहती टíॅIहल एजंìसना असते, कारण Qयांचा हेतू Pवाशांना मदत कर/याचा असतो. य.ू एस.
कॉèसुलेटम"ये नेहमी जाणे असLयाने माÜया एजंटने मला B-1 HIहसाबVल सांिगतले , पण तो HIहसा फÇ अमे,रकेतच jपॉèसर करन
िमळतो. Qयामुळे ताबडतोब जेथे नोकरी होती तेथे- िफलाडेHLफयाम"ये- युिनIह￭स8 टी ऑफ पेन￭सLIहेिनयामधील Pोफेसरने jवतः
इिम5ेशन ऑिफसम"ये जाऊन पािहजे ती सव8 कागदपeे भरन माझे अमे,रकेला येणे िकती मह्वाचे आहे हे पटवून िदले . थोडdयात
तेIहा मला F-1, J-1, आण B-1 HIहसाची मािहती कळाली. एजंटनेपण सव8 गोåी नीट करन वन -वे तकfट काढू न िदले आण B-1
HIहसा घेऊन अjमािदक दस
ु tया वेळी अमे,रकेला परत पोहचले . एकदा अमे,रकेत पोहोचLयावर 5ीनकाड8 िमळव/यासाठी Pथम नोकरी
िमळवणे गरजेचे होते. माe इथे आLयावर नोकरी िमळणे फार सोपे झाले . ७/८ मिहèयांनी माझे पोjट डॉdटरल काम आटोपून मी
अमे,रकन ￭समंट कंपनीत R & D म"ये नोकरी कर लागलो. ती नोकरी िमळाLयावर २/३ मिहèयात 5ीनकाड8 िमळाले आण इतर गोåी
सुरळीत झाLया.
तर असा हा माझा अनुभव होता. अशाच Pकारचे अमे,रकेतील jथलांतराचे आण HIहसाचे अनुभव _लहून वाचकांनीसुuा zा उपZमात
सहभाग घेतला तर खूप बरे वाटेल.
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कवडसे रीजीवनाचे

परीfण: िव9ा मोमीन

कवडसे रीजीवनाचे
ले -खका: नी-लमा
कुलकण2
\काशक: Çंथाली
\काशन, २०१७
पृxे: ३०६

बाममं आण मराठी कला
मंडळाUया संय`
ु िवÜमाने
सुर केले Xया सािह@याची
देवाणघेवाण उपáमांतगK त
‘िहतगुज’Uया २०२०
िदवाळी अंकात \काशत
होणारे पु?तक परीfण.

बा#$टमोर मराठी मंडळ

‘कवडसे रीजीवनाचे’ही नी-लमा कुलकण2 3ांची कादंबरी. जोपय;त रीचे अ>?त@व आहे तोपय;त तची कथा, Dयथा आण गाथा चालूच
राहणार. कारण रीची मनोधारणाच अशी आहे कJ ती आजतागायत कुणालाही पूणKपणे समजले ली नाही. अगदी -रयांना सुLा!! तशीच
काळानुसार, जगाबरोबर ती ?वतःला कशी साचेबL करते हेही एक गूढ कुणी पूणK उलगडू शकले ले नाही. १०० वषा;Uया कालावधीतील
अशा िविवध -रयांची ही मनोगाथा नी-लमा कुलकणWनी आपXया कादंबरीत चिYत केली आहे. ?वतःUया कुटु ंबामधील आण थोडी
काXपिनक पाYे घालून -लिहले ली ही आ@मकहाणी अगदी \ामाणक आहे. ले -खकेUया ^दयाला ?पशK करन गेलेXया Dय`aचे हे जवळू न
पािहले ले अनुभव व थोडे आ@मचcरYाचे िमdण असले ली ही कादंबरी वाचतांना @यांची मान￭सक घालमेल, ￭जDहाळा आण मनाला पडले ले
पीळ वाचकापय;त पोहोचतात. गेXया १०० वषा;Uया काळात जग खूप बदलले . शfण, समाजातील ?थान, Dयवसायांमधला पुढाकार हे
-रयांचे यश नgJच वाखाणhयासारखे आहे. तरीही काही गोiी अजून बदलले Xया नाहीत. कादंबरीमjये भारतातील -रयांबरोबर
अमेcरकेतील सं?कृतीत वाढले Xया आधुिनक िपढीचाही यात समावेश आहे. -रयांUया आयुlयात झपाnाने झाले ले पcरवतK न, जागतक
घडामोडंचे पcरणाम हे कांदबरीतील पाYांUया माjयमाने सहज रे-खत झाले आहेत.
सjयाUया काळातून कादंबरी pॅशबॅकने सुर होते. बहुतांशी िवदभाKमjये घडले ली ही एका कुटु ंबाची कहाणी १९२८ मjये सुर होते.
अथाKतच ?वातं!यपूवK काळातील ही गोi घरोघरी घडत होती. @या िपढीचा संघषK , रढंमुळे झाले ले -रयांचे हाल, गळचेपी, @यातून
बाहेर पडhयाची धडपड, िनDयाKज गोदीUया Dयि`म@वापासून सुर होते. गोदीबरोबर, गोदीला पाठोपाठ झाले Xया सात मुलंची, कहाणी
अनेक >?थ@यंतरातून जाते. सातही मुलंची आयुlये आपापXया नशबाने िकती वेगळी घडली हे वाचताना वाचक ?वतःUया अनुभवांना
आठवतो. कधी नशबाचे, कधी कतृK@वाचे फासे आपXया आयुlयाला कायम भरकावणी देत असतात.
सुशीला सवाKत देखणी आण हुशार. साह￭जकच तला dीमंत, \तिxत घराhयाची कुलवधू होhयाचे भाyय लाभले . राजकJय आं दोलन,
अ>?थरता 3ा काळात सुशीले चा संसारही तची परीfा पाहत होता. dीमंती कशी देखाDयाची असते आण सुसं?कृतपणा कसा मानवी
?वभावाशी िवसंगत असतो 3ाची \चती सुशीले ला तसरी मुलगी झाXयावर येते. मुलगा देऊ न शकणारी बायको समाजातXया
कुठXयाही घरात ठे चली जाते, हे दारण स@य @या काळात आण अजूनही काही िठकाणी िदसून येते. वडलांकडू न आधार नाही आण
सासरकडू न झाले ली अवहेलना हे आघात सुशीले ने कसे धीराने सोसले हे नी-लमा कुलकण2 3ांनी िवशेष आ@मीयतेने चिYत केले
आहे. \तकूल पcर>?थतंमjये आपXया गुणांनी सुशीला मोतीलाल-िहराबेन कुटु ंबाला ￬जकून आपला संसार परत िमळवते. मानाने
पु|हा सासरी परतXयावर तची ंकमत सवा;ना दाखवून देते हे @या काळात लfणीय आहे.नाकारले ली तसरी मुलगी, रजनी आता
सवा;ची लाडकJ होते.
@याच वेळी ?वातं!य काळात आं दोलनात भाग घेऊन आपXया जीवनाला वेगळे वळण देणारे उम2 हे पाY ले -खकेने रंगवले आहे.
@याUया अनुषगं ाने राजकJय पcर>?थतंवर, आं दोलनांवर,बराच भर िदला आहे. @या ल~ातले ती एक \तीक आहे. अशी अनेक मुले,
मुली आपXया जीवन आं दोलनांना वाहून अमर झाली आहेत. कवडसे रीजीवनाचे 3ा कादंबरीचा िवषय िव?तीणK आहे. @यामुळे अशी
अनेक पाYे व @यांUया आकांfांचा पु?तकात समावेश आहे. ले -खकेUया जीवनातील अनुभव, समाजकायाKUया िनिम•ाने भेटले Xया
अनेक -रयांचे आयुlय सांगावेसे वाटणे हे साह￭जक आहे.कधी कधी @यामुळे िवषयांतर झाXयासारखे वाटू न ले खनाचा ओघ िव?कळीत
वाटतो. जेDहा अनुभव िवशाल असतो तंDहा तो मयाKिदत न राहणे अपcरहायK आहे.
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मोàा कुटु ंबात वाढले Xया 3ा -रयांची जीवनकथा वेगवेगâया अडचणंचा मागोवा घेते. सुभäामावशी एक अफलातून पाY आहे.
सुशfत व सुसं?कृत अशा साने कुटू ंबात तचा िववाह झाले ला आहे. सासरUया लोकांUया \ेरणेने तने पदवी \ाã केली व \ोफेसर
झाली. तला ?वत:चे मूल नाही याचे दःु खही आहे,पण सुसं?कृत कुटू ंबाची साथ असXयामुळे ती िकतीतरी अनाथ मुलांची आई झाले ली
आहे. तर याउलट सुभäेला माY माहेरी मूल नाही çहणून पदोपदी होणारा अपमान सहन करावा लागतो. हा िवरोधाभास नी-लमा
कुलकण2नी चांगला मांडला आहे.
बनी हे पाY ले -खकेUया िवशेष ￭जDहाâयाचे आहे. दारडा, बायको मुलांना मारणारा, वयाने मोठा असले ला नवरा बनीUया नशबी येतो. ९Dया
वष2 लé,१३Dया वष2 पिहले मूल आण २५Dया वषाKपय;त ९ मुले हे बनीचे दारण आयुlय! अत झाXयावर एक िदवस बनी नऊ मुले आण
नणंदेला घेऊन सुशीले Uया दारी येते. सुशीला तला आधार देते आण मदत करते. बनी माêयाUया तेलाचा Dयवसाय सुर करते आण
आपXया िहमतीवर तो वाढवते. मुलांना कठीण पcर>?थतीतही शाळे त पाठवते. नवëयाला सोडू न आले ली बाई çहणून समाजाची बोलणी सहन
करत आपले व मुलांUया जीवनाला वळण लावते ही अतशय अभमानाची गोi आहे. तडफदार आण कतK बगार बनी कुठXयाही काळात
चमकेल.
हुशार íयोतीला सुशfत सासर व नवरा िमळतो, तरी तUया गुणांची आण बुLमतेची कदर होत नाही. íयोती व सानव या जोडीिवषयी
वाचत असतांना अिमताभ व जया बìन यांचा अभमान चYपट डोâयांसमोर येतो. चYपटाUया शेवटी नायक आपला अहंकारी ?वभाव
मा|य करतो, पण येथे उìशfत व उìîू समाजात वाढले ला सानव मनाने खूपच खुजा वाटतो. íयोतीला उxेजन देhयाऐवजी तचे
पंखच कापतो. तला खूप शकhयाUया, उं च भरारी घेhयाUया इUछांना मुरड घालून ?वतःचे मन मोडू न, कcरयर बाजूला ठे वून परदेशी
जावे लागते. हे òंò आजसुLा िदसून येते. íयोतीचे Dयि`म्व ले -खकेने खुबीने मांडले आहे.
रजनी उफK भाyयdी ही मूळची हुशार व मेहनती. पण तUया ज|मामुळे आपXयाला जो Yास भोगावा लागला तो सुशीला कधी िवसरली
नाही. रजनीने िकतीही पाcरतोिषके, बfसे आणली तरी तने कधी कौतुक केले नाही 3ाचे रजनीला खूप वाईट वाटते. इ|कम टॅêसUया
आण DयवसायाUया गफलतीमुळे ता@या, रजनीचे वडील अचानक ^दयाUया झटêयाने मरण पावतात. एकुलता एक मुलगा दीपक, तोही
लाडाने वाहवले ला, Dयवसाय सांभाळू शकत नाही. आपXया वंशाचा कुलदीपक हवाच असले Xया @या दीपकाने घराचे तीनतेरा वाजवले
तरी @याचे सगळे अपराध माफ होतात. तेDहा रजनी धीराने घर व कुटु ंब सांभाळते. बँकेत नोकरी करीत असतांना तची व एका तरण
मुलाची भेट होते. अचानक लéाची मागणी आण लé ठरन परदेशी जायची तयारी हे सारे ६ मिह|यांUया आत घडते. िवमानतळावरील
िनरोपसमारंभ व अमेरीकेतील ?वागत यांचे छान वणK न केले ले आहे. वाचत असतांना आपXयाला नकळत आपला पिहला िवमान\वास
आठवतो.
नवीन संसार, देश, सं?कृती, कोणीही पcरचयाचे नाही, अशा काळíयांमjये रजनी पुढचे पाऊल टाकते. लवकरच िमY मैिYणी िमळवून ती
रमते आण Dयापक मनोवृxीमुळे अमेcरकेतXया आयुlयाशी जुळवून घेते. अमेcरकेतले अनुभव, नािव|य, रढी, सण @याचबरोबर नवीन
मातीत रजhयाचा संघषK ले -खकेने मािहतीपूवKकपणे छान रंगवला आहे. अमेcरकेत आXयावर ?वतःची ओळख िनमाKण करhयाची, परदेशी
सं?कृतीशी जुळवून घेhयाची व आपली भारतीय सं?कृती िटकवून ठे वhयाUया धडपडीची छान सांगड ले -खकेने घातली आहे.
अमेcरकेतही गेXया ४० वषा;त आमूलाÇ बदल झाले ला आहे. ûचत िदसणारे भारतीय िकराणा मालाचे दक
ु ान आता गüोगüी १०
झाली आहेत.भारतापेfाही इथे सारे सुलभतेने िमळू लागले आहे. पण @या काळाचे वणK न, मैिYणी िमळवणे हे पूव2 इथे आले Xया
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भारतीयांना आपले िदवस थो†ा फार फरकाने आठवून देतात. नDया िपढीला कदाचत ते नािव|याचे वाटेल. रजनीचा संसार वाढला,
मुले झाली, मोठी झाली. @यांUया जीवनात ती कतK बगार, यश?वी झाली 3ाने रजनी समाधानी होते. अमेcरकेUया वा?तDयात भेटले Xया
अनेक Dय`aची दःु ख, काळíया व सम?या रजनीने समजून घेतXया.सामा￭जक कायाKमुळे तने जवळू न बघतले ले अनुभव वाचकालाही
िवचार करायला लावतात. नवीन व जु|या िपढीतले आधुिनक काळातले संबध
ं , सम?या आण मान￭सक आं दोलने रजनीला भेटले Xया
-रयांUया माjयमातून मांडली आहेत. आं तरराi°ीय िववाह, सरोगेशन, मूल द_क घेणे अशा त@कालीन गंभीर िवषयांना नी-लमा
कुलकण2 3ांनी तंड फोडले व सहजतेने ओळख करन िदली.
सवK घटनांचा व कथानकाचा शेवट भारताची िट°प आण कुटु ंबासोबत घालवले Xया वेळेमjये, ग£पांमjये होतो. कादंबरीत कौटु ंिबक
वा@सXय, जवळीक सुरवातीपासून ते शेवटपय;त िटकून राहते. कादंबरीUया नावा\माणे कधी \काशामधून तर कधी अंधारामधून आले ले
मनाचे, रीजीवनाचे कवडसे वाचकांUया मनावरही छाया टाकतात.

बालिवभाग
खाली िदले ली चYे ओळखून शेजारी िदले Xया यादीतून @यांची नावे @या चYाखाली -लहा.

अपणाK वाईकर

मराठी -लहा-वाचायला
शकणाëया मुलांसाठी
\§संच
नावांची यादी -

आकाशकंदील
पणती
रांगोळी
िदवाळी-िकüा
चकली
लाडू
चवडा
फुलबाíया
कडबोळी
शेव
करंजी
शंकरपाळी
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कलाकार ओळख - सौ. योिगनी (0नेहा) दिहवदकर

Blessings! – May heavenly light bless upon you & may your life be full of colors and
fragrance.

योिगनी (=नेहा)
दिहवदकर

बा#$टमोर प*रसरांत राहणा0या
मराठी समाजाम5ये च9कारी,

‘मै#’$या िम# आण मैि#णंनो, नम.कार! तु3हा सवा7ना 8ा अंका$या मुखपृ>ावरील जलरंगातील च# ‘Blessings!’ आवडले
असेल अशी आशा करते. तु3हा सवा7ना दसरा आण िदवाळीिनिमJ हाKदक शुभे$छा! च#ा$या शीषO काPमाणेच तु3हा सवा7वर
परमेQराची कृपा असावी हीच सिद$छा.
माRया पंंटगची सुरवात 3हटले तर लहानपणी काकू$या हात$या रांगोXया पाहYयापासून झाली. ती रांगोXया खूप सुंदर काढायची.
मी आण माRया बिहणी बाजूला बसून दस
ु री रांगोळी काढायचो आण काकू रंगसंगती सांगायची. १०वी नंतर$या उ`हाXयात काय
करायचे 3हणून ऑइल पंंटगचा cास मिहनाभर लावला. पण लगेच dयुिनयर कॉले ज सुर झाले आण पंंटग बंद झाले . लfानंतर
अमेgरकेत आhयानंतर काही वषा7पूवi िटjहीवर बॉब रॉसचे kjहडओ पाहून Pोmसािहत झाले आण काही बोडO स बनवले होते.

ले खन, अभनय, हAतकला,
गायन, वादन आण इतर अनेक
कलाGे9ांम5ये वावर असणारे
अनेक गुणी कलाकार आहेत.
Iा अंकाम5ये च9कारी
करणा0या योिगनी दिहवदकरची
एक कलाकार Lहणून ओळख
करन घेऊ. दर अंकातून एक
वा दोन कलाकारांची ओळख
करन देणारचा मानस आहे.
तुमSयातील कलागुण
लोकांसमोर आणTयाची ही
संधी तुLही घेऊ इ#Sछत
असाल तर आLहाला
Editor@BaltimoreMarathiM
andal.org Iा प्यावर संपकX
करा. ‘फAटX कम फAटX सZहX ’
त[वावर कलाकारांची मािहती
पुढील अंकांम5ये ]￭स_
होईल.
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दोन वषा7पूवi ‘हॉवडO काउं टी पाnसO अँड gरिpएशन’चे मा￭सक चाळत असतांना "पोटstटस इन वॉटरकलर" (“Portraits in
Watercolor”) हा cास पािहला. वॉटर कलर आण मी? पोटsेट आण मी? कधीच शnय नाही! असे मला वाटायचे. आधी २-४
वेळा वॉटर कलरमxये Pयmन केला होता पण अ￭जबात जमले नjहते. हे आपण कधीच कर शकणार नाही हेच बरीच वषt डोnयात
असhयाने 8ा माxयमाला नंतर कधीच हात लावला नjहता. पण डोnयात सतत खंत असायची. हा cास बघतला आण cासची
वेळपण उJम जमYयासारखी होती. मग काय, एका तरात दोन प{ी मारायचे हा िवचार करन मी 8ा cासात माझे नाव नंदवले .
cास$या पिहhया िदवशी पािहले तर तथे मीच सवाOत लहान. बाक~ सवO च वयाने ६०-६५$या वरचे. मला वाटले मी चुक~$या
cासला आले . माझी खूपच िनराशा झाली. पण लगेच २-३ cासमxये ल{ात आले क~ 8ा सवO बायका खूप वषा7पासून आम$या
श{के$या Pmयेक cासला येत आहेत. mयाचे कारण आम$या श{केची शकवYयाची पÇत. मी एकच cास करायला गेले होते,
पण mयानंतर मी पण ३-४ cासेस केले आण खूप काही शकले .
मी ऑइल, ऍpेÑलक, िमnस मीडया आण वॉटर कलरमxये पंंटग करते. पण सxया वॉटर कलर हे माxयम माझे आवडते
आहे. वॉटर कलर पंंटग करताना खूप काळजी Öयावी लागते. पुढ$या एकावर एक येणाÜया रंगा$या थरांचा िवचार आधीपासूनच
करावा लागतो, कारण खालचा थर आण नवीन थर िमळू न कु ठला रंग तयार होईल 8ाचे âान असणे आण mयाPमाणे ते Pmय{ात
आणणे खूप आjहानाmमक आहे. तेवढेच नाही तर, पाणी िकती, कसे आण कधी वापरायचे 8ाचा ताळमेळ खूपच मह्वाचा असतो.
माRयाकडू न अजूनही चुका होतात, अजून बरीच Pॅknटस करायची आहे. झाले ली चूक कधी ठीक करता येते तर कधी नाही. एकदा
का कागदाचा पांढरा भाग दस
ु Üया रंगाने रंगला क~ परत तो पिहhयासारखा पांढरा होत नाही. वॉटर कलरमxये पांढरा रंग खूपच कमी
वापरला जातो. पण 8ाच आjहानामुळे मला हे माxयम खूप उmसुकता वाढवणारे वाटते. 8ामxयेपण खूप टेknनnस आहेत आण ती
शकYयासाठी सxया यू åूब (Youtube) आण इं.टाçाम (Instagram) चा भरपूर उपयोग करते. इं.टाçाम हे Pेरणा घेYयासाठी तर
यू åूब टेknनnस शकYयासाठी. सxया करोनामुळे घराबाहेर जाणे जा.त होत नाही mयामुळे ही कला वेळ घालवYयासाठी म.त
आहेच, शवाय मंदल
ू ा िpएटीjह jयायामपण िमळतो. पंंटग करताना जो आनंद िमळतो तो शéदांत सांगणे कठीण आहे. शवाय
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jहाèसऍपवर (Whatsapp) िम#-मैि#णंकडू न जे कौतुक होते mयामुळे ही कला जोपासYयास आणखी Pोmसाहन िमळते. आपhया
8ा मंडळात अजून कोणी च#कार असतील तर मला mयां$यासोबत बोलायला, भेटायला (सxया jहचुOअल) नë~च आवडेल. 8ा
अंकात माझी आणखी काही पंंटíस Pकाशत होत आहेत. mया िवषयी तुम$या काही Pतिpया असतील mया ंकवा तु3हाला सवाOत
जा.त कु ठले पंंटग आवडले ते नë~ कळवा.
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ग"ा आपुला गाव बरा: महारा-.ाबाहेरील भारत
अ￭जत आण उ?रा आपटे

‘गZा आपला गाव
बरा’ सदराzया çा
समारोपी भागात आपण
महाराwhाबाहेरन
आले mया मराठी
शेजाÄयांशी ओळख
करन घेणार आहोत.

गZा आपला गाव बरा
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बा#$टमोर मराठी मंडळ

अ￭जत आण उ)रा आपटे हे म1य 3देशातील इंदौरचे. ते गेली २६ वषA
अमेBरकेत आहेत आण एलीकॉट ￭सटीम1ये राहातात . ते यूिटIलटीज आण
आयटी JयवKथापन NेOात कायP रत आहेत. Qयांना वाचनाची, हायंकगची आण
आय -फोन फोटोUाफVची आवड आहे. Qयांना वैदेही आण अनुज ही दोन
मुले. वैदेही परZु िव[ापीठाची केिमकल इं￭जनीअर असून स1या ती रटगसP
िव[ापीठात बायोमेडकल इं￭जिनयंरगम1ये पीएचडी करत आहे. Qयांचा मुलगा
अनुज हा मेरीलँ ड िव[ापीठात जीवशाराम1ये पदवी संपादन करत आहे.
अ￭जतचे आई-वडील सुरतला असतात तर उ)राचे वडील अमेBरका आण
देवास म1ये येऊन-जाऊन वाKतJयास असतात. अ￭जत आण उ)राचे
चुलत आण सdखे भाऊ सुgा मेरीलँ ड म1येच असतात. अ￭जत आण उ)राला इंदौरचे Kटhीट फूड खूप आवडते.

धनंजय वैE

धनंजय, Qयाचे आईवडील आण Qयाचा लjाचा जोडीदार kायन
असे कु टु ंब बाlmटमोर शहरात इनर हाबP र पBरसरात राहातात.
साधारण २५ वषाoपूवp धनंजय अमेBरकेत आला व बाlmटमोरला
येऊन Qयाला सुमारे वीस वषA झाली आहेत. धनंजय Jयवसायाने

KवाKrयिवषयक सांldयकV संशोधक असून जॉsस हॉपिकsस
संKथेत कामाला आहे. धनंजयचे लहानपण गोJयात गेले.
मा1यिमक शाळा फंZातली. उv मा1यिमक शाळा पणजीतली.
परंतु Qयाचे आईवडील मूळचे महाराwhातले - पxे नागपूरकर yहणून गोJयातील रिहवाशांzया दwीने तो "भायला" (बाहेरचा) ठरत असे. Qयामुळे गोJयाबाबत "माझे गाव" अशी आपुलकVची
भावना Qयाzया मनात रजली नाही. पुढे तो गोवा सोडू न गेला. सेवािनवृ) झाmयावर Qयाzया आईवडलांनी पु•याला िबÄहाड
केले , आण आता ते अमेBरकेतच आले आहेत. Qयामुळे स1या गोJयात Qयाचे नातलग नाहीत आण महाराwhाzया दस
ु Äया कु ठmया
गावाशीही नाळ जोडले ली नाही. Qयाचे वै[कVय शNण पु•यात झाले , तेJहा पु•याबाबत Qयाला थोडी मािहती होती, पण आता
तथे गेmयावर Qयाला हरवायला होते. समूळ उपटू न रोपाची अमेBरकेत लावणी केmयाचा भाव Qयाzया मनात एकVकडे असला, तरी
गोJयाचे सृिwसंदयP Qयाzया आठवणीत ताजे आहे. तशीच पु•यातली मराठी संKकृती Qयाzया आठवणंत आहे - उदाहरणाथP ,
पु•यात असताना पािहले ली दजAदार मराठी नाटके आण वाचनालयांतून आणून वाचले ली उ)मो)म मराठी पुKतके. पूवp तो
इंUजी आण मराठी पुKतके खूप वाचत असे व आजकाल पुKतकांची 1विनमुÉणे ऐकतो. अशा 3कारे सािहQयाzया आKवादाची
िवधा बदलली आहे, आळसावली आहे, असे Qयाला वाटते. स1या धनंजयचा Kवयंपाकाचा छं द जोरात चालू आहे. कोlJहड-१९
िवषाणूने घरात कैद केmयानंतर Qयाzया पाक￭सgीzया 3योगांना ऊत आला आहे. पण Qयामुळे कोरोनापâात Qयाzया घरी
ये•याzया िवचाराने िमOमंडळंzया तंडाला पाणी सुटेल, कV Qयांzया तंडचे पाणी पळे ल? या 3äाचे उ)र भिवãयकाळच सांगेल,
असे तो िमåकVलपणे yहणतो.
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सुबोध आपटे आण तृIी राणे

सुबोधचा पBरवार हा मूळचा देवासचा. देवासzया द)मंिदराचे िपढीजात
पुजारीपण आपटे कु टु ंबीयांकडे आहे. सुबोध Qयाzया आईवडलांzया नोकरीमुळे खारगोणम1ये वाढला. तृëीचे बालपण इंदौर
आण भोपाळम1ये गेले. सुबोध आण तृëी गेली १९ वषA अमेBरकेत
आहेत व स1या साईíसिवल (Sykesville) म1ये राहातात. Qयांना
रोिहणी (इय)ा १२वी) आण समथP (इय)ा ९वी) अशी दोन मुले
आहेत. Qयांzयाकडे "बडी" नावाचा जमP न शेपडP कु Oा आहे. सुबोधने
इंदौरम1ये एम.सी.एमचे आण तृëीने भोपाळम1ये एम.बी.एचे शNण
घेतले असून ते दोघे आयटी NेOात कायP रत आहेत. Qयांना बॅडंमटन,
गाणी ऐकणे, ￭सनेमा बघणे आण बागकामाची आवड आहे. रोिहणीला
चOकले ची आण तायîांदोची आवड आहे, तर समथP ला धावणे, lJहडओ गेम खेळणे आण íयुिबsग (रिबíस íयूब) çाची
आवड आहे. सुबोधचे वडील Qयाzयाकडे येऊन जाऊन वाKतJयास असतात व Qयाची बहीण उ)रा एIलकॉट ￭सटीम1ये राहते,
Qयामुळे ते Kवतःला नशीबवान समजतात. सुबोध आण तृëीzया मते इंदौर हे खवñये लोकांचे शहर आहे व इंदौरम1ये छóपò दक
ु ान
नावाचा िवशेष बाजार आहे ￭जकडे छóपò 3कारचे खा[पदाथP २४ तास उपलöध असतात.

अरण आण सिवता बागल

अरण बागलांचे कु टु ंब मूळचे धारवाडचे असले तरी Qयांचे शNण पुvयात झाले .
सिवता बागल (आधीzया मीना देशपांडे) इंदौरzया. ते दोघे गेली ४५ वषA बाlmटमोर

पBरसरात राहातात. Qयांना तीन मुले असून ती वेगवेगõया NेOांत कायP रत आहेत.
सिवता टॉlíसकॉलॉजी आण िपvयाzया पाvयाचे îॅIलटी कंटhोल çा NेOात कायP रत
होQया. Qया २०१६म1ये बाlmटमोर ￭सटी डhंंकग वॉटर îॉIलटी लॅ बमधून पयP वेNक
yहणून सेवािनवृ) झाmया. ते िकलùKकर कंपनीम1ये नोकरी करत होते. िकलùKकर
कंपनीने Qयांची हॅyबुगP, जमP नी येथे 3ोडíशन सपोटP अँड टेlíनकल मॅनेजर yहणून
नेमणूक केली. १९६८ ते १९७१ पयoत ते हॅyबुगP िव[ापीठाम1ये संशोधन-सहाñयक
yहणूनही काम करत होते. नंतर िकलùKकर कंपनीतफA ते उपा1यN पदावर
बाlmटमोरम1ये आले . नंतर १९८४ साली ते बाlmटमोरzया किमsस कंपनीzया सेmस
Uुपम1ये रजू झाले आण २०१३ म1ये Qयांनी सेवािनवृ)ी घेतली. अरण बागल हे
JहायोIलनवादनासाठी 3￭सg आहेत आण गेली ३५वषA बाmटीमोर पBरसरात
JहायोIलनवादन शकवतात. सिवता बागल çांना बागकाम, वाचन, पाककला, अभनय
आण जुनी ंहदी गाणी ऐकvयाची आवड आहे. Qयांना इंदौरचा खानदानी बाज खूप
आवडतो आण Qयांzया मते इंदौर हे भारताची खा[-राजधानी असून इंदौरची माणसे
खूप आदरातrय करणारी असतात.
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अमेय व वृंदा जोशी

अमेय मूळचा पु+याचा तर वृंदा मुंबईची. Qयांचा मुलगा शादP ल
ू हा
स1या कॉिकजिवल िमडलKकूल (Cockeysville Middle
School) म1ये सातवीत शकत आहे. ते कॉिकजिवलबाlmटमोरम1ये जून २०२० पासून राहात आहेत. अमेय एच सी
एल अमेBरका इनकॉपP . तफA Kटॅsली öलॅ क अँड
डेकर कंपनीत 3ोजेíट मॅनेजर आहे. अमेयला टhेंकग आण
पयP टनाची आवड आहे. वृंदाला कलाकु सरीची व पाककले ची
आवड आहे. शादP ल
ू ला चOकले ची आवड आहे आण तो
सॉकरही खेळतो. अमेयचा जsम जरी पु+याचा असला तरी
Qयाचे संपूणP बालपण अंदमान-िनकोबार °ीपसमूह येथे गेले. वडलांzया कंÉशासनातील नोकरीिनिम)ाने संपूणP कु टु ंब
अंदमानम1ये Kथायक झाले . अमेयचे बारावीपयoतचे शNण अंदमान येथेच झाले . लहानपण अंदमान सारdया िनसगP रyय िठकाणी
घालवmयामुळे Qयाला िनसगाPब£ल िवशेष आlQमयता आहे. Qयाच3माणे 3Qयेक मराठी माणसांम1ये असणारा सावरकरांब£लचा
आदर आण 3ेम लहानपणापासूनच मनात रजले आहे. लहानपणापासूनच Qयाला अंदमानzया वेगवेगõया बेटांवर रहा+याची
व िफर+याची संधी िमळाली. अजूनही ती शांतता, तो िनसगP , आण अथांग समुÉ çाची Qयाzया मनाला सतत ओढ असते.

आशष व श$पा गंधे
आशष मूळचा इंदौरचा. तो आय.टी. 3ोफेशनल आहे. तो व शmपा
Qयांzया दोन मुलांसोबत (अिदती आण नील) गेली १४ वषA
बॉlmटमोर-एलीकॉट ￭सटी पBरसरात राहतात. Qयांना वाचनाची

आण बाइंकगची आवड आहे. आशषzया मते इंदौरचे लोक
अतशय िदलदार व खवैये आहेत. इंदौरची सराफा खाऊ ग§ी आण
छóपन दक
ु ान Kथािनक जनतेत आण पयP टकांत अतशय 3￭सg
आहे. इंदौरचे लोक Qयांzया िदवसाची सुरवात ￭जलबी आण
पोçांनी करतात. ग§ोग§ी गरम दध
ु ाचे आण इतर अनेक
खा[पदाथाoचे -कचोरी, •ुट चाट- ठे ले असतात. इंदौरची िमठाई
तसेच आलू कचोरी, मटार कचोरी, मूगडाळ कचोरी व Qयाबरोबर
िमळणारी Kपेशल चटणी 3￭सg आहे. इंदौरम1ये मुखQवे ंहदी
बोलले जाते, पण आशषzया मते 3ांतीय ंहदी िमêत बोली मनाला खूपच भावते. इंदौरवर सरदार होळकरांचे रा¶य असmयामुळे
अनेक मराठी कु टु ंबे तकडे आली आण पुढे कायमची Kथायक झाली. अजूनही तथे अनेक मराठी कु टु ंबे वाKQयJयास आहेत.
इंदौर ही म1य3देशाची आथक राजधानी असून तकडे आय. आय. टी आण आय.आय.एम. सारdया नामांिकत शैNणक
संKथासुgा आहेत. गेली चार वषA सतत इंदौर शहर Kवzछ शहर yहणून ओळखले जात आहे.
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