संपादक य
नम कार मंडळी,
गे या दोन कोिवड त वषाम ये आपले घरात अस याचे माण वाढले तसा आपला
नटाईमही खूप वाढला आहे. टी ही, नेटि स, ाईम वगैरवर नवन या मा लका,
च पट वगैरे पाह याचे माण वाढले आहे. बस याबस या आप या मोबाईलशी चाळा
कर याचे, संगणकासमोर बस याचे माण वाढले आहे. याचवेळी पूव या गो ी
शक यासाठी य उप थतीची गरज पडायची, यात या अनेक गो ी आता ऑनलाईन
करता येतात ाचा शोध आप याला लागला आहे. यामुळे झूमसारखी यासपीठे वाप न
नृ य, गायन, च कला, योगासने, यायाम कार, यानधारणा वगैरे नवनवीन गो ी
ऑनलाईन शक याची आण शकव याचीही संधी िमळू लागली आहे. ात या काही गो ी
महामारीपूव काळातही ऑनलाईन करता येत अस या तरी य शक याची सोय असताना
या ऑनलाईन कर याचे आप याला सुचलेच नसावे का? क य भेट ची बातच और
असा िवचार आपण करत होतो? महामारीमुळे जा तीतजा त वेळ घरात काढताना तु ही
असे काही नवीन छं द जोपास यास वा नवीन िवषय शक या-शकव यास सु वात केली
असेल तर तुमचा हा अनुभव कसा होता याब ल आ हाला ज र लहून कळवा.
२०२२ हे नवीन वष गे या दोन वषाहून वेगळे असेल अशी आशा क या. ा वषाची
सु वात बा टमोर मराठी मंडळा या नवीन कायका रणी सिमतीने ऑनलाईन तुत
केले या सं ांती या गोड काय माने झाली. नवीन कायका रणी सिमती या सद यांचे
मन:पूवक अभनंदन! ा वष होणा या मंडळा या सव ऑनलाईन आण य काय मांना
आपण उप थती लावूया.

सजला आहे.

२०२२ वषातील पिहला अंक काशत करताना आ हाला खूप आनंद होत आहे. ा
अंकासाठी लेखन पाठवले या सवाचे अनेक आभार. ापुढील अंकांसाठीही तु ही लेखन
पाठवत राहाल अशी आशा करतो. ा अंकाम ये आठवणी आण िविवध अनुभवांची रेलचेल
आहे. कोिवड या न या हे रयंटब ल, ओमाय ॉनब ल मािहती सांगणारा लेख ा अंकात
वाचता येईल. याशवाय ना छटा, मािहतीपर कथा, किवता आण इतर लेखांनी अंक

‘च सािह य’ हे नवे सदर ा अंकापासून सु करत आहोत. अंकाम ये पुढे एकमेकांशी साधारण संबं धत अशी चार छायाच े
िदली आहेत. यातील एक वा जा त च ांव न सुचलेले सािह य तु ही आ हाला लहून पाठवायचे आहे. ाला सािह य काराचे
बंधन नाही. किवता, लेख, अनुभव, थलवणन, फुट िवचार, कथा वगैरे कोण याही सािह य काराचे वागत आहे. ा न या
उप माला तु ही भरभ न तसाद ाल अशी आशा करतो.
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मै चा पुढचा अंक एि लअखेरीस काशत होईल. तोवर होळी आण गुढीपाडवा उरकलेला असेल. ा सणांसाठी तु ही केले या
पदाथा या पाककृती आ हाला पुढ या अंकासाठी लहून पाठवा. तुम या अनो या पाककृती, या करताना या आठवणी आण
अथातच यांचे फोटो आ हाला ज र पाठवा. पदाथ खास हो यासाठीचे तुमचे नु खेही लहायला िवस नका. तु ही एखादी कला
जोपासत असाल तर कलाकार ओळख सदारांतगत तुमची मािहती आ हाला पाठवा. िहवाळी सु ीत वास क न आला असाल
तर तुमचे वासवणन आ हाला लहून पाठवा. शवाय नेहमी माणे कथा, किवता, अनुभव, लेख आण च ांचेही वागतच आहे.
पुढील अंकासाठीचे सािह य १५ एि लपयत editor@baltimoremarathimandal.org ा प यावर पाठवा.
संपादक मंडळातफ सवाना नवीन वषा या हा दक शुभे छा!
कळावे,
संपादक मंडळ

मख
ु प ृ ठ - का डन सची हमसभा,
८ x १० इंची कॅन हासवर ऍ लक रं गांतील च
च कार - वरदा वै य
(हे ऍि
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For Special Benefit of Baltimore Marathi Mandal Members
Notary and Realtor Services Provided (with UPS Store #6852 in Wintergreen Plaza) at convenient
locations: Columbia, Rockville and Burtonsville, MD.
All services are provided with proceeds donated to Baltimore Marathi Mandal. Our services include a
number of functions that our members need with reference to Indian functions, such Power of
Attorney documents, Apostille services, etc. Contact at above locations with E-mail and/or Phone to
check the convenient time.
Gajanan M. Sabnis
10001 Windstream Drive
Columbia, MD 21044
TEL: 240 988 6050
E-mail: gmsabnis@gmail.com
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Mahadeo Wayal
14713 Harvest Lane
Silver Spring, MD 20905
Tel: 240 706 1488
E-mail: mwayal@gmail.com
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डे टनेशन वेडग - जोशी मंगल कायालय
ना छटा: स याची सामा￭जक थती बघता आणखी अनेक वषानी पारंप रक ल ही
जुनी/कालबा क पना असेल. य भेटी द ु मळ होतील आण नेहमी या भेटीगाठी
ई-भेटी कवा मेटफॉममध या/ मेटावसमध या मेटाभेटी असतील. हे अजून अनेक
दशकांनत
ं र पु यात राहणा या एका आईचं मनोगत.

छे ! छे ! छे ! आता मा अगदी ह झाली. कुठे त ड दाखवायला जागा उरली नाही. पार नाक
कापलं पोरांनी. आता तु ही हणाल काय झालं तरी काय एवढं? सांगते सांगते.
कालचीच गो कधी न हे ते दारावरची बेल वाजली. उघडू न बघतलं तर चंदन, हणजे
मा या मैि णीचा मुलगा. अगदी मा या मुलासारखाच. नाही नाही, य नाही, मेटाफॉमच
आला होता याचा. याने काहीतरी नवीन अपडेट केलंय यात हे असं जु या प तीनं बेल
वाजवून येता येत. बरं ते जाऊ दे, मु ावर येते. आता कालच चंदन आला होता. ग पांचा िवषय होता तो आण याची ती
चलीमधली मै ीण ऑग टीना. ाझीलमधली इझाबेला, ती आधीची, तचे र ू चांगले न हते हणाला. िहचे पण फारसे चांगले
नाहीत ही गो याला खटकत होती. याला हटलं अरे बाबा, ऑग टीना आण तू, तुम या इत या मेटाभेटी झा या. तुला काही
खटकलं का? नसेल तर र च
ू ं सोडू न दे आण १५ िदवस फ एकमेकां या मेटाफॉमम ये राहून बघा.
माझा भाचा जयंत आण याचा जॉज आता पुढचे सहा मिहने केवळ एकमेकां या मेटावसम ये राहणार असं आजच यांनी जाहीर
केलं. गेले २-४ मिहने यां या मेटाभेटी चाल या हो या. या शेजार या समीराने घानामध या मुलाशी एक राह याचा करार
केला. स या सहा मिह यांचा, हणजे कमी मुदतीचाच आहे. वर या घरात या संदीपने ऑ टयात या मुलीशी ३ वषाचा करार
केला. पलीकड या घरात या कोमकलीने जपानमध या मुलीशी थेट १० वषाचा करार केला. शवाय यात िकमान पाच य
भेटी!
आण हा माझा लेक गोपाळ. गोपाळ कसला कपाळ माझं! यानं च शेजार या ग ीत या राधेशी करार केला! फ २-३
मेटाभेटीनंतर लगेच तीन मिह याचा मेटा करार आण यात एक य भेट. काय आण कुणाला सांगू? खरंतर कुणालाच
सांगायला नको वाटतंय. मी हणते अगदी नायजे रया नाही तरी नागालँडमधली, ोएशया नाही तर का मीरमधली तरी एखादी
शोधायची. अगदी गेला बाजार इं लंड, अमे रका तरी, पण हे काय? आ ही नारायण पेठ तर ही राधा सदाशव पेठेतली. अगदी
शेजार या ग ीतच. आण २-३ वेळा भेट यावर च लगेच करार आण य भेट? छे !
नवीन नवीन हणून गोपाळ नाव ठे वलं, पण पणजी या फाईल बघताना कळलं हे तर त या वडलांचं नाव. झालं, तथेच सगळं
चुकलं. नाव जु या काळातलं तर वागणंही तसंच जु या प तीचंच असणार! काय तर हणे गावातलीच मुलगी शोधली आण लगेच
करार? पणजी या काळी हणायचे तसं घरात पाऊल टाकू देणार नाही सु ा हणता येत नाही. याने इथे पाऊल ठे व याला आता
िकती वष झाली कुणास ठाऊक. मेटाफॉमम ये येऊन जाऊन असतो हणा. आता याचा र￭स हरच बंद करते. त याच
फाईलम ये ‘व हाड िनघालंय लंडनला’ नावा या एकपा ी नाटकाची गो होती. यात काय तर हणे मराठवा ात या मुलाने
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इं लंडमध या मुलीशी ल जमवलं यावर अ ख नाटक. आता हा काय नाटकाचा िवषय आहे का? मुलाचं आण मुलीचं ल ,
यातून मुलगी कुठली तर हणे इं लंडमधली. याचा कसला गहजब!
अथात ते हापे ा आता जग खूपच बदललंय. आता जग जरी खेडं झालं असलं तरी खेडंपण जगाएवढं मोठं झालंय. मला य
इथे राहणा यांची मािहती आहे, पण मा या शेजा यांना कुठे आपाप या शेजा यांची मािहती आहे? आता या शेजार या टेलरला
टेनसीत या टटनमध या लोकांची खडानखडा मािहती आहे, पण आप या टेरस
े या पलीकडे कोण आहे याची मािहती नाही. परवा
घरात आग लाग यावर बसले होते फोनवर ९११ दाबत. आवाज आ याने मी जाऊन बघतलं ते हा कळलं. मग सांिगतलं, आपण
पु यात आहोत. इथे १०० दाबा. असो.
अथात ल हाच िवषय बघा. हे नुसतं मेटाफॉमम ये एक राहायचं, करार क न एक राहायचं जुनं झालं. गोपाळ आण राधाला
आता ल च करायला सांगते. वा! मग बघते असा धाडसी िवचार ऐकून कशी सग यांची बोलती बंद. याला हणतात चौकटीबाहेरचा
िवचार. मा या पणजीचं जोशी मंगल कायालयात ल झालं होत असं त या फाईलम ये लिहलं आहे. अथात मंगल हणजे काय
आण कायालय हणजे काय आण हे कुठे आहे, अजून आहे का जरा शोधाशोध करायला लागेल. नसेल तर क तयार. आहे
काय आण नाही काय. होऊन जाऊ ा जोरदार! Destination Wedding: जोशी मंगल कायालय!
आताच गोपाळ या मेटाफॉमला बोलावते आण सांगते!
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रकामे घरटे
नेहमी माणे मी कॅा युटरवर काम करत होते. काम करता करता मधून मधून खडक बाहेर
डोकाव याची सवय झाली होती. आजही तेच चालू होते, पण आज कॅा युटरवर नजर
थांबत न हती. ल सारखे खडक बाहेर असले या बड फ डरकडे (bird feeder) जात
होते. बड फ डर लावून बरीच वष झाली होती. आज जरा तथे जा त िकलिबल चालू होती.
नकळत माझी खुच पूणपणे खडक कडे वळली. एका चमणा व चमणीचा खेळ चालला
होता. मी अगदी न हालता यांचा खेळ पाहत होते. थो ाच वेळात यां या खेळांत अजून
एक चमणा येऊन िमळाला. दोनाचे तीन झाले. एकमेकांवर चोची मारत, उडत दोन
चम यांत भांडाभांडी सु झाली. चमणी यां या भांड यात न हती. ब याच वेळानंतर
िवजयी चमणा चमणी या मागे उडू लागला. दोघां या चवचव यात एक सुंदर सूर होता.
यांना पाह यात मला वेळेचे भानच रािहले न हते. जे हा भानावर आले ते हा सूय
डो याव न खाली उतरत होता व मा या कामाचे ओझे डो यावर चढलेले होते.
एक दोन िदवसांतच मी या दोघांना चोचीत गवतासारखे काहीतरी घेऊन आम या अंगणातील बड फ डरकडे जातांना पािहले. माझे
कुतूहल आणखीच वाढले. सं याकाळी मी हळू च या बडफ डर जवळ गेले आण आ याने पहातच रािहले. चमणा-चमणीने
बांधलेले घरटे फारच सुंदर होते. बारीक बारीक का ा वाकवून, गोल आकार देवून, यामधे गवत, रंगीत धागे, रेशमी दोरे आण
आत कोमल िपसे होती. एवढे सगळे यांना कुठे सापडले? उबदार, ेमाने बांधलेले, सुंदर सजवलेले यांचे घरटे! घर ा या
बांधणीला ब स िमळ याइतके ते अ तम होते. लहानपणी मी ऐकलेले एकदम आठवले क आपण घर ाला कवा िप ांना हात
लावला तर चमणी घर ात जात नाही व िप ांना सोडू न जाते. मनांत एकदम चर झाले. प ांचे आवाज ऐकताच मी घर ाला
हात न लावता चटकन यापासून दरू गेले. नंतर एक दोन िदवस ते बड फ डर शांत पाहून मन चुकचुकले. वाटले, मी घर ाजवळ
गेले होते हे या चमणीला समजले तर नसेल ना? पण या वेळी बाहेर जा याऐवजी मी आतूनच खुच व न हळू च डोकावले, तर
घर ात चमणी शांतपणे बसलेली िदसली. अशी शांतपणे बसलेली चमणी मी कधीच पािहली न हती. चमणा यायचा,
बडफ डर या काठावर बसून लगेच उडू न जायचा.
चार/पाच िदवस आ ही सु ीवर बाहेरगावी गेलो आण चमणा-चमणीचा िवसर पडला. परत आ यावर सवयी माणे खडक तून
पाहताच घर ात चार इवली इवली डोक इकडे तकडे हलताना िदसली.मी आनंदाने खडक या अगदी जवळ गेले. याच णी
चमणी त डात खाऊ घेवून आली, पण मला खडक जवळ पाहून लगेच उडू न गेली. घर ात एकदम चलिबचल व ग गाट सु
झाला. मी खडक या इत या जवळ का गेले असे मला वाटले. मी पटकन घरा या खडक चा पडदा बंद केला. ास रोखून
पड ां या फटीतून मी पाहू लागले. घर ातील ग गाट बंद झाला होता. थो ा वेळाने चमणी परतली आण िप े पु हा गडबड
क लागली. मी िनः ास टाकला. रोज दोघे चमणा-चमणी िप ांना खाऊ घालत होते आण मी उ साहाने आडू न,
आधा यासारखे डोळे भ न पहात होते.
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खडक चे पडदे िकती िदवस बंद होते ते आठवत नाही. बाहेर न पाहताच, िप ांचा आवाज ऐकून माहीत हायचे क आता याहारी
चालली आहे, आता जेवण…. िप े हळू हळू घर ा या काठावर येऊ लागली.
आजही नेहमी माणे चहाचा कप घेऊन खडक या पड ां या फटीतून बाहेर नजर टाकली, नेहमीचा चवचवाट न हता, घरटे
शांत होते. हातातला कप कसाबसा टेबलावर ठे वून धावत बाहेर गेले. घर ात एकही िप ू न हते. ास अडक याने डो यावर
काजळी आली. घरटे रकामे झाले होते, शांत झाले होते.
थो ा वेळाने मनाने वतः:ला समजावले - तुझे हे घर व घरटे सारखे ना? ल झाले, घर घेतले, मुले झाली. चमुक या
िकलिबलीत घर ग गाटले. मग शाळा, बेसबॉल , बा केटबॉल, आईस केट ग, पोह याचे वग झाले. पाहता पाहता कार
चालव याचे, सॅट परी ेचे, कॉलेज वेशाचे िदवस पधसारखे धावत गेले. मग तुझे घरही या घर ासारखे रकामे झाले.
मुलांना कॉलेजम ये सोडू न घरी आ यावर जसे वाटले होते तसेच मी या िदवशी अनुभवले. रकामे रकामे. या
चमणा-चमणीलादेखील न च रकामे वाटले असणार. यांनीही ेमाने घरटे सजवले. उं च भरारी मार याची श
मायेने िप ांचे पोषण केले. मग अभमानाने, आशीवाद देवून यांना यां या िदशेला धाडले असणार.

येईपयत,

आ ा ‘Empty nester’ चा खरा अथ समजला. आ हीपण Empty nester’s club चे मबर झालो.
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िदवाळीचा फराळ आण आठवणी
ऑ टोबर मिहना आला आण थंडी पडायला लागली क िदवाळी या आठवणी दाटू न येतात.
कोजागरी पौणमेनत
ं र येणा या एकादशीला आकाशिदवा लावला क िदवाळीची लगबग सु
हायची. कॅनडाला आ यावर सु वातीला बरीच वष फराळ वतः घरीच बनवायचे. काही
वषानी मा कोणी घरगुती फराळ िवकत आहे का याची चौकशी केली. मैि णीकडू न एक
कॉ टॅ ट नंबर िमळाला आण फराळ मागावला. आठ िदवसांनी फराळ तयार असून यायला
या असा मेसेज आला. आ ही सवच िनघालो फराळ आणायला. तो घरी आणेपयत कोणालाच
वाट बघायची इ छा न हती. फराळ घेतला आण गाडीत येऊन बसलो. कोणाला काय
आवडते या नुसार पुडे उघडले. मुलगा चवडा, तर नवरा चकली खा यात दंग झाला. करंजी
माझी आवडती. इथे करंजी घरी केली तरच खायला िमळते. दक
ु ानात सहसा नाही िमळत.
करंजी खायला सु वात केली आण मी रडायला लागले. माझे हमसून हमसून रडणे बघून
नवरोज ची घाबरगुड
ं ी उडाली. "काय होतंय तुला? करंजीमुळे काही ास होतोय का?"
"नाही. मला आईची आठवण येतीये," हे ऐकून तो हसायला लागला. लहानपणी िदवाळीत करं या नेहमी शेवटी करायची आई.
सग यांना सु
ा लाग यावर. हणजे कोणी लाटी क न देई, कोणी बाकुर भ न देई आण आई करं या तळे . मग करं या जर
फुटत असतील तर काय करायला हवं याब ल ती सूचना देऊन नीट क न घेई. चक यांसाठी लागणारे भाजणीचे पीठ िनदान दोन
वेळा दळू न आणावे लागे. चक या सग यां या आवड या. तीच गत अनरशांची.
यावेळी ि केट या मह वा या मॅचेस नेम या िदवाळी या िदवशी याय या. यातून शारजाम ये आण भारत िव पािक तान मॅच
असेल तर िवचारायलाच नको. सगळे फराळ बनवायचे सामान घेऊन टी हीसमोर बसायचो. आपण हरलो तर फटाके कसे वाजवावे
असा
पडायचा! मॅच नसेल तर मराठी ￭सनेमा ‘धुमधडाका’ न लागायचा टी हीवर.
मग काय ￭सनेमा बघता बघता उरलेली कामे आटोपतांना खूप मजा यायची. मग
सं याकाळी अंगणात सडा टाकून रांगोळी काढायची. एकादशीला लावलेला आकाशिदवा
रांगोळी या सोबतीला असायचाच. हा आकाशिदवा वषानुवष नीट जपून ठे वलेला
असायचा.
ानंतर सगळे वतःचे आवरायला यायचे. खास िदवाळीसाठी आणलेला डेस
घालायचा. आई तचा शालू नेसायची आण तची खास नथ व दािगने घालून तयार
हायची त हा ती खरेच ल मी अस यासारखी भासायची. आ ही वडलांसोबत जाऊन
आणलेले फटाके बाहेर काढू न ठे वायचो. आधी ल मीपूजन हायचे आण यानंतरच ते
फटाके आम या ता यात येत असत. पूजेनत
ं र फटाके उडवून झाले क घराजवळ
असले या गणपती या दशनाला जाऊन यायचो. मग घरी आ यावर पुरणपोळीवर ताव
मारायचा. दोन िदवस पहाटे उठ यामुळे डो यांत झोप साठलेली असायची. सगळे
आव न झाले क कधी एकदा अंथ णे घालून झोपू असे होऊन जायचे. िदवाळीचा
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दस
ु रा आण तसरा िदवस कधी एकदा जातो असे हायचे, कारण भाऊबीजेला मामा, मामेभाऊ-बहीण येणार असत. आजीने
पाठवलेला फराळ येणार असायचा.
अशा प तीने भारतातील आमची िदवाळी साजरी हायची. भरपूर सुंदर आठवणी साठवून शाळा कधी सु
नाही.

हायची कळायचेसु ा

￭जमम ये जावेच लागेल!
सं याकाळ, पाऊस पडतो
प मेला सूय रडतो
"आज नको, दख
ु तात पाय!"
नाटके नाहीत चालणार, काय?
कपाटातले ‘नायक ’ बूट
आण चढव जॉ गग सूट
- ￭जमम ये जावेच लागेल!
एक काळी, एक गोरी
श ेट िपतात ल पोरी
यांना नकोस मा डोळा
करतील तुझा चोळामोळा
मान खाली, हलकेच "हाय!"
हणत हणत खसकुन जाय,
- ￭जमम ये जावेच लागेल!
काशमान हे टॉचर चबर
िन ेने ते क हती मे बर
टे टो टेरॉन-कोटेड न या
सपाट पोटे, नाहीत व या
िनसगाने िदलेत नायू
रगड यांना, वाढेल आयु
(कामे छाही तुझी जागेल!)
- ￭जमम ये जावेच लागेल!
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जरा िवसावू या वळणावर - भाग २
Life is what is happening while you are busy making other plans!
वय वाढणे हे नैस गक आहे. परंतु ते अनैस गक प तीने जग यास अकाली ौढ व येते.
आपले नैस गक आयु य साधारण १२० वष असते. परंतु वेगवेगळे आजार, त ारी,
याधी यामुळे शरीराचा हास होतो आण आयु यमान कमी होत जाते. जर सरासरी
आयु यमान १२० वष धरले तर ६०वे वष ही म यमवयाची सुरवात समजता येईल.
परंतु वय वाढ याबरोबर केस पांढरे होणे, सुरकु या पडणे, इतर शारी रक बदल होणे, हे
टाळणे अश यच! र दाब ( लड ेशर), हाडे, सांधे, आपले दय, पचनश ,
म ासं था (नवस ￭स टम) इ. हणजेच सव शरीरातच वय वाढ याची ि या
(ए￬जग) सु होते.
या काळात आपले सामा￭जक आण कौटु ंिबक थान प े झालेले असते. आता
आयु या या धावपळीत िकती तरी गो ी कराय या राहून गेले या ल ात येऊ लागतात.
याला बकेट ल ट असे ग डस नाव िदले जाते. याचबरोबर आयु यातील धावपळीत
यायामाचा अभाव (ए सरसाइज डेिफशए सी ￬सडोम), अपुरी झोप, चुक चा आहार
आण काळजी करणे, यामुळे मधुमेह, ककरोग (कॅ सर), उ र दाब, वगैरसारखे आजार डोके वर काढू लागतात,आण अचानक
आयु याला ेक लागतो! जब जागे तब सवेरा! आता तरी आपली जीवनशैली सुधारणे अ यंत गरजेचे असते.
या ट यात
यां या आयु यात येणारा सवात मोठा बदल हणजे रजोिनवृ ी (मेनॉपॉज)! साधारण ४० ते ५० या वयांदर यान
रजोिनवृ ी येऊ शकते. यावेळी शरीरात सं ेरकांम ये (हाम स) मो ा माणात बदलास सुरवात होते. इ टॉजन नावा या
ी-सं ेरकाची शरीरातील पातळी कमी होऊ लागते. यामुळे हॉट शेस, मूड व ज, छातीत धडधडणे, डोकेदख
ु ी, योनीमागाची
शु कता आण यामुळे शरीरसंबध
ं वेदनामय होणे, छो ा छो ा गो मुळे डो यात टचकन पाणी येणे वगैरे अनुभव येऊ
लागतात. अशा वेळेस नव याची भूिमका फार मह वाची ठरते. नवरा आण घरात या इतरांनी ीला समजून घेऊन तला मान￭सक
आधार देणे फार गरजेचे ठरते. आपले ी व संपले अशी भावना त यात जू न देणे मह वाचे असते. िनयिमत यायाम, उ म
आहार, डॉ टरांचा यो य स ा, काही पूरके (सि म स) घेऊन यावरही मात करता येते. आजकाल खास ‘मेनॉपॉज ि िन स’
सु ा चालवली जातात. स ा घे यास लाजू नका. यांमधील इ टॉजन सं ेरक हे दयाघातापासून (हाट अटॅक) बचाव करत
असते, पण रजोिनवृ ीनंतर हे सं ेरक कमी झा याने यांना दयाघाताचा धोका पु षांइतकाच वाढतो. थायरॉईडचे कायही
िबघडू शकते. यामुळे यो य आहार, यो य यायाम, पुरश
े ी झोप, हे अगदी मह वाचे!
आता िनवृ ीची ( रटायरमट) वेळही जवळ येऊ लागते. याचे आधीच यो य यव थापन करायला हवे. िनवृ ी ३ कारची
समजली जाते - शारी रक, मान￭सक आण सामा￭जक. शारी रक हणजे तु ही वषानुवष करत असलेले काम अचानक एका
िदवसापासून बंद करता. हे काही अंशी आप या हातात नसते. पण मान￭सक िनवृ ी कधीच येऊ न देणे हे आप या हातात न च
असते. आपण आपले छं द जोपासून आनंद िमळवू शकतो, वयंसेवक हणून काम क न सामा￭जक ऋण फेडू शकतो, आप या
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आवडीनुसार ु स जॉईन क न छान वेळ घालवू शकतो. सामा￭जक िनवृ ीही थोडीफार आप या हातात नसते. तुम या
त येतीमुळे कवा इतर काही कारणांमुळे नकळत तु ही समाजापासून, कुटु ंबापासून वगळले जाऊ लागता. याचे श य मनात खुपू
लागते आण ख वाटू लागते.
आप या सं कृतीत याचे यव थापन फार छान सांिगतले आहे. गृह था म, वान था म आण सं यासा म! िनवृ ीनंतरचे
आयु य हणजे वान था म! सग या गो पासून तट थ हायचे! यासाठी वतःची अ या मक उ ती खूप उपयोगी पडते.
वाढणारे वय रोख याचे आण त ण राह याचे दोन माग आहेत. एक यो य जीवनप त आण शरीर व बु ीला परत नवे ता य
िमळवून दे याचा य न करणे! यासाठी यानधारणा (मेडटेशन) फार उपयोगी पडते. १०-१२ वष शरीर आण मन त ण
कर याची ताकद यानधारणेम ये असते.
तर वतःला शोध याचा य न करा आण आपले ‘ येयवा य’ (िमशन टेटमट) लहून काढा. मी कोण आहे, कशासाठी
जगतो/जगते आहे, मला काय हवे आहे आण मी ते कसे िमळवणार, हे एकदा प झाले क पुढे याचे फ ￬सहावलोकन
करायचे आण यो य या सुधारणा करीत जाय या. "The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait
so long to begin it!"
समा .
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हेच फूल होय मम तपाला
सहा-सात वषापूव ची गो . नोकरीिनिम ाने पे स वेिनयातून मेरीलँडम ये राहायला ये याचं न
झालं आण आ ही मेरीलँडात घर शोध या या मोिहमेला सु वात केली. मेरीलँड या तीन-चार
खेपा झा या, पण हवं तसं घर लवकर सापडेना. मग सु वातीला एक वष भा ाने राहून
यादर यान घरं बघावीत असं ठरवलं. यावेळी दर खेपेला इथे आलो, ते हा माझं ल वेधून घेतलं
ते र या या कडेने जागोजागी वाढले या रानटी रोप ांवर या िफ या जांभ या, नाजूक
फुलांनी. थोडी ए टरसारखी, थोडी डायांथससारखी िदसणारी ही फुलं मोहक होती, पण मला
अनोळखी होती. रोपांना जिमनीलगत डॅ डीलायनला असतात या आकाराची थोडी पानं, मग
यातून लांब वाढले या का ांसार या बारीक फां ा आण फां ांवर दर दोन इंचांवर फुललेली
ही नाजूक फुलं. फां ांवर पान अगदीच एखाददस
ु रं. पाहावं तथे, र या या कडेला ही फुलं िदसत
होती. काही िठकाणी र यालगत नगरपा लकेने इमानेइतबारे गवताची कापणी केलेली असली तरी
ही खुरटी रोपं आण यावर ही फुलं यातून तगलेली िदसत होती. हणजे चांगली चवट जात असणार.
ही कोणती रानफुलं असावीत हे शोधावं हणून नेहमी माणे गूगलला
शरण गेले, पण नेमकं काय गुगलावं कळे ना. हायोलेट कलड वाइ ड
ॉवस, पपल ॉवस, वाइ ड ॉवस इन मेरीलँड वगैरे सुचेल ते शोधून
झालं, पण यात ही फुलं सापडेनात. ते हा झाडाझुडपां या फोट व न
यांची ओळख पटवणा या फोनवर या ऍ सशी माझा प रचय झालेला
न हता. आता भा ाने घर िमळालं होतं. सामान आलं होतं. कुठे कधी
बाहेर पडलं क हमखास ही फुलं र या या कडेला िदसायची, यांचं
नाव मा हुलकावणी देत रािहलं. अनेक वषापासून इथे राहणा या
ओळखी या कुणाला िवचारलं क “हो, दर उ हा यात ही फुलं
िदसतात, पण नाव नाही बुवा माहीत,” हे उ र िमळणार हे ठरलेलच
ं .
पुढ या वष वतःचं घर झालं ते हा घराभोवती बाग फुलवणं आलंच. भा या, फुलझाडं लावणं हे मा या अगदी आवडीचं काम. ही
जांभळी फुलं इतर कुणा याही बागेत मला कधी िदसली नाहीत, तरी मा या बागेत मा मला ती हवीशी झाली. िबया आणाय या
तर आधी रोपाचं नाव माहीत हवं! र या या कडेला एवढी शेक ांनी उगवताहेत, तर एखादं रोपच उपटू न आणावं का? कुठे ही
वाढणा या ा रानटी रोपातलं एखादं मी उपटलं तर कोणाला काही ास हो याचं कारण िदसत न हतं. पण तरी र यात थांबून
एखाद रोपटं उपटायला लाज वाटत होती.
ए हाना इथे येऊन २-३ वष सरली होती. घराभोवतालची बाग चांगली फुलली होती. दर वष यात वेगवेग या फुलझाडांची भरही
पडत होती. पण ा नाजूक जांभ या फुलांचा िवचार मनातून जाईना. आधीची नोकरी सोडू न न या नोकरीत आता मी जू झाले
होते. नासा गॉडड या िव तीण प रसराची, यात अ ता य त िवखुरले या इमारत ची हळू हळू ओळख होत होती. क शासना या
मालक या ा जिमनीवर ￭जथेतथे भरपूर झाडं आहेत. न याने बांधले या काही इमारत चे अपवाद सोडले तर नासा या प रसरात
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सुशोभीकरण वगैरे नावालाही नाही. इमारत या भोवती काही झाडं-झुडपं असतील तर तची िनगा राखतात, िनयिमत गवतकापणी
होते, पण ठरवून केलेली बाग, फुलझाडांचे वाफे अगदीच तुरळक. नासात या लोकांना वर आकाशात बघताना जिमनीवर या गो ी
िदसतच नाहीत क काय कुणास ठाऊक! तर अशाच एका उ हा यात दस
ु या इमारतीम ये जाताना मला ते सु ￭स जांभळं फूल
गवतात डोलताना िदसलं. मी जवळ जाऊन याची पाहणी केली, याला कुरवाळलं. हे यावं का उपटू न? पण पु हा कोणी पाहील
हणून लाज वाटली. कोणी काही हणालं, काही िनयमिबयम मोडले वगैरे तर? मग या फुलाला तथेच टाटा केलं. दस
ु या िदवशी
पु हा तथे जाऊन पाहाते तर फूल, रोप गायब. नुकतंच कोणी गवतकापणीम ये या रोपांची क ल क न गेलं होतं. अरेर!े कालच
मी ते उपटायला हवं होतं का? तो उ हाळा तसाच गेला.
नंतर या वष नासा या प रसरात आम या इमारतीसमोर गवतकापणी करताना एक जण िदसला ते हा मी याला िवचारलं क
जांभ या फुलांची रानटी रोपं गवतात अधूनमधून िदसतात, ती तु ही गवत कापता यात सफाचट होतात. यातलं एखादं मी
उपटलं तर चालेल का? तर तो माणूस हणे उपटा क ! आ ही तसाही याव न मोवर िफरवणार. मग पु हा गवतात कुठे हे फूल
िदसतंय का शोधात रािहले. काही िदवसात एक िदसलं. उपटायला गेले तर कसलं चवट, अ￭जबात दाद देईना. जोर लावला तर
काडी मोडू न हातात आली. मुळं मा घ जिमनीतच रािहली. मुळांशवाय हे रोप लागणार नाही हे माहीत असलं तरी मी ते घरी
आणून कंु डीत लावलं. पाणी घातलं. दस
ु या िदवशी यावर आधीच असलेली कळी उमलली होती, पण रोप नंतर तगलं नाही. पु हा
शोधात रािहले. दस
ु रं रोप िदसलं तरी ते नुसतं हाताने उपटू न उपयोग नाही तर रोप मुळांसकट िमळावं हणून आजुबाजुची जमीन
उकर यासाठी धारदार/टोकदार काही हवं हे ल ात आलं. मग टीलची एक बटर नाईफ ऑिफसात होती ती बाहेर पडताना
खशात घेऊनच बाहेर जायचं ठरवलं. एक रोप सापड यावर बटर नाईफने आजूबाजूची माती मोकळी क न मुळांसकट ते रोप मी
अलगद काढलं. ऑिफसातून घरी आ याआ या आधी ते रोप कंु डीत लावलं. नंतरचे काही िदवस ते रोप तगलं. पण काही
िदवसांनी कोमेजून गेल.ं मुळांसकट रोप आणूनही तसा िवशेष काही उपयोग झाला नाही. िनदान ते हा तरी तसंच वाटलं.
दर यान को या संकेत थळावर दस
ु याच कोण या फुलझाडाब ल मािहती वाचत असताना अचानक ा जांभ या
फुलझाडाब लही मािहती सापडली. इतके िदवस ाचं नाव शोधाय या य नात होते, ते असं अचानक सापडलं. ाचं नाव होतं
चकोरी! चकोरी हा श द ाआधी कॉफ या संदभातच ऐकला/पािहला होता. भारतात ू कॉफ या ड यावर यात या चकोरीचं
माण लिहलेलं वाच याचं आठवलं. चकोरीचं रोप हे असं असेल ाची कधी क पनाच केली न हती. कॉफ त घालतात हणजे
चकोरी या िबयाच वापरत असावेत असा उगीच गैरसमज क न घेतला होता, तोही दरू झाला. चकोरीची मुळं दळू न, भाजून ती
पूड कॉफ त िमसळतात. याने कॉफ चा करकरीतपणा कमी होतो, कॉफ ला दाटपणा येतो, कडवटपणाही कमी होतो. चकोरीम ये
कॅिफन नसतं. यामुळे कॉफ त िमसळू न कॅिफनचं माण िनयंि त करता येत.ं चकोरी कॉफ या तुलनेत अगदीच व त. ाचीन
इ￭ज म ये चकोरीची लागवड होत असे. एकोणसा या शतकाम ये ा सम ये कॉफ त चकोरी िमसळली जाई असे उ ेख
सािह यात सापडतात, मा कॉफ त चकोरीची पूड िमसळ याचा पिहला योग हॉलंडम ये झाला असावा (संदभ https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/chicory-coffee-mix-new-orleans-made-own-comes-1
80949950/). शवाय कावीळ, यकृताचे आजार, गाऊट, वगैरवर गुणकारी हणून चकोरी या मुळांचा काढा क न पीत
असत. अमे रकेत यादवी यु ा या काळात युरोपातून होणारी कॉफ ची आयात घट यावर कॉफ त चकोरी िमसळ याचे योग
होऊन यु ऑल सची सु ￭स ‘कॅफे डु मॉ’ (Cafe du Monde) िनमाण झाली. मा अमे रकेत चकोरीची लागवड यावसायक
त वावर केली जात नाही. कॉफ त िमसळ यासाठीची चकोरी युरोपातून आयात होते.
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दोन वषापूव या उ हा यात एकदा होम डीपोतून काही आण यासाठी हणून सं याकाळची बाहेर पडले होते. र या या कडेला
चकोरीची फुलं नेहमी माणे िदसत होतीच. रोपं तशी बरीच वाढलेली होती. तीनेक फूट तरी उं च असावीत. आजूबाजूचं गवत,
लॅक आईड सुझ स आण इतर रानटी रोपंही ब यापैक उं च झाली होती; ाचा अथ लवकरच गवतकापणीची च हं होती. मग
मनाचा िह या केला. ठरवलं क घरी आधीच एक असलं तरी होम डपोतून आणखी एक छोटं खुरपं यायचं आण येताना ातलं
एक तरी रोप घरी यायचंच. कोणी बघेल वगैरे काही लाज-बीज वाटू न यायची नाही. तसंच केलं. नवं छोटं खुरपं िवकत घेतलं.
येताना र या या कडेला गाडी थांबवली आण एक नाही तर चांगली दोन रोपं मुळांसकट उपटू न घरी आणली. लगेच एक रोप
कंु डीत आण एक जिमनीत लावून टाकलं. चांगली दोन-तीन फूट उं चीची रोपं होती, यावर ब याच क याही हो या. काही आधीच
उमलून सुकलेली फुलंही होती. नंतर ही दो ही रोपं चांगली तगली. क या उमल या, आणखी क या लाग या. गे या उ हा यात
ही दो ही रोपं आपलीआपण पु हा उगवली. आधी लावलेलं आण ते हा जगलं नाही असं वाटलेलं नासातलं रोपही न या मौसमात
न या उमेदीने उगवलं ते हा खूप आनंद झाला. बाक कोणी लावत नसेना का, पण मा या बागेत ही चकोरीची फुलं आता दरवष
डोलतील.
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अत तेथे माती?...छे हो....अत तेथे गती!
गे या उ हा यात या शिनवारची दपु ार होती. छान जेवण झालं होतं. शतपावली झाली
आण हटलं आता जरा पडी टाकावी. मा या लेकाला, जयला हटलं, “येतोस का याप
घायला?” ते हा याने मी याला "काय रे पर हावर येतोस का?" असं िवचार यासारखा
चेहरा क न फ “नोप“ हणत मला मा याच बालपणाची आठवण क न िदली.
शिनवार-रिववारी बाबा वगैरे मंडळी दपु ारी कशी काय झोपू शकतात हा
मला कायम
पडायचा. पण आता पुणेकरां या ज म￭स ह ांमधली सुटी या िदवशीची झोप मा याच
अंगवळणी पडली होती. बेड मम ये आलो, बेडवर पडलो, गजर लावावा हणून फोन
काढला. तेव ात यू ब
ू चं काहीतरी नोिटिफकेशन आलं आण हडओ बघता बघता
‘अशी ही बनवाबनवी’ मधली एक ि प कधी बघायला लागलो कळलंच नाही. याच असं
आहे क ८०-९० या दशकात लहानाचे मोठे झाले या मा यासार या अनेक जणांना
अशोक सराफ, सचन या ￭सनेमाचे बाळकडू ते हाच पाजलं गेलं आहे. यामुळे कधीही,
कुठे ही आण के हाही ते ￭सनेमे लागले तर बघावेच लागतात. ि प िप चर या सु वातीची
होती, जे हा माधुरी मॅडम (अ नी भावे ) धनंजय मानेला (अशोक सराफ) िवचारतात, "माने, आज पु हा तु ही ऑिफसला उशीरा
आलात? ऑिफसला उशरा यायची ही तुमची सहावी खेप."
"सहावी नाही, सातवी खेप."....
"परत त ड वर क न हे सांगताय?"
"नाही खरं तेच सांगतोय .... मॅडम, आज वेळेवरच नघालो होतो, पण काय झाल सायकल अचानक पं चर झाली, हणून उशीर
झाला. गे याच मिह यात नवीन ब
ु टाकून घेतली होती. पण ह ी या ब
ु चं काही खरं नाही हो. इं जां या काळात या ब
ु
कातरीने काप या तरी तुटाय या नाहीत."
हा संवाद ऐकला आण एकदम आठवलं, जय या सायकलची ब
ु सु ा पं चर झालीय आहे आण नवीन टायर आण ब
ु , दो ह
गो ी मागवाय या आहेत. गमतीचा भाग असा क मी सु ा गे याच मिह यात जय या सायकलची ब
ू बदलली होती! आता ासाठी
सायकल वाटेल तशी दामटवणा या आम या चरंजीवाला जबाबदार धरावं क ह ी या कंप यांना? मला आठवतंय ा इं जां या
काळात या गो ब ल माझे आजोबा कायम सांगायचे, "अरे, हा माझा दाढीचा श गेले ५० वष मी वापरतोय. मा या बाबांकडेसु ा एक
जुनं घ ाळ होतं, जे अनेक वष िटकलं होतं.” एकंदरीत पूव या गो ी आजकाल या गो पे ा जा त िटकाय या. मला आठवतंय
कोणी तरी मला सांिगतलं होतं क इं जां या काळात या गो ी बनाय या या आयु यभर िटकाय या. पण जपानी कंप यांनी यु
लढवली. जर एखादी वापराची गो आयु यभर पुरली तर मग ाहकाला परत आपली व तू िवकत घे याची गरज का लागेल? यामुळे
गो ी ‘यूझ अँड ो’ बनवा, हणजे च नाही. ाहक आपली व तू आयु यभर, पुनःपु हा घेत राहील. हणजे व तू आयु यभर
िटक याऐवजी ाहक आयु यभर िटकला पािहजे!
यापारी हणून आलेले आण रा यकत बनलेले इं ज जे हा गेले ते हा पंत धान पंडत नेह भांडवलशाहीकडे संशयी नजरेने बघत
होते. गांधीजी आण गांधीवादी ने यां या भावामुळे एकंदरीत भारतीय लोकां या राहणीमानात साधेपणा होता. अनेक गो ी आप याकडे
असणं हे चांगलं मानलं जात नसे. गो चा सं ह करणे, आप याकडे चैनी या गो ी असणे हणजे काहीतरी चुकतंय अशी िवचारसरणी
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च लत होती. अथात मा या लहानपणी डॉ टर वामीनाथन यां या ह रत ांतीमुळे आण डॉ टर वग स कुरीयन यां या धवल ांतीमुळे
अ धा याचा, दध
ु ाचा तुटवडा न हता. पण इंिदरा गांध या ‘लायस स राज’ म ये कंप यांना ठरािवक गो ीच बनवायची परवानगी होती.
यामुळे मला आठवतंय, टी ही, ज वगैरे गो ी सोसायटीम ये एखाद दस
ु या घरीच असाय या. ि केटची मॅच बघायला अशा
िम ा या घरी सगळी सोसायटी जमायची. मा या बाबांनी मी पािहलीत असताना फोनसाठी नंबर लावला होता आण मी दहावीत
असताना शेवटी आम या घरी फोन आला होता! मधुर कॉलेजला जाईल ते हा मधुरला फोन लागेल ही दरू ी मा या बाबांनी मी
पािहलीत असताना दाखवली हणून मी यांचे कायम आभार मानायचो. एकंदरीत काय, नवनवीन गो ब ल कुतूहल आण आकषण
नसलेला म यमवग य माणूस सापडणं कठीणच.
अमे रकेत आलो यावेळी भारताला मु अथ यव था अंगीका न थोडीच वष झाली होती आण यामुळे अजूनही दो ही देशात व तूं या
वापरातली तफावत जाणव याएवढी होती. भारतात या आयु यात अनुभवलेला ‘कमतरता’ हा श द इथे िवरळाच! कारण अगदी
पा यापासून ते िवजेपयत, ￭स रअ सपासून ते ोझन फूडपयत, आण मोटारगा ांपासून ते सेमाय टकपयत सव गो ची इथे
रेलचेलच! भारतात िफयाट, अँबॅसेडर आण मा ती कार सोड या तर इतर कुठ याही कार अजून न ह या. टाटा इंडका, द
ंु ाई सँटो
वगैरे नुक याच येऊ लागले या. भारतातून येताना फ दोन बॅगांतून सामान घेऊन आलो होतो. यात थोडे फार कपडे, अ यासाची
पु तकं आण एक छोटा कुकर होता. या कुकरम ये सगळे पदाथ करायचो. अगदी चहा सु ा एकदा श ी देऊन केला होता.
सु वातीला सगळं नवीन होतं. हणजे लोकं चांगले टी ही, बसायचे सोफे, खु या आण टेबलं सरळ र यावर इतरांनी घेऊन
जा यासाठी ठे वायचे. शाळे त असताना कोणी तरी सांिगत याचं आठवतंय, "अरे तकडे अमे रकेत घर साफ करणारे लोकसु ा कारमधून
येतात." अमे रकेत कार हणजे आप याकडची सायकलच हे ओघानं ल ात आलंच.
यथावकाश ॅड कूल संपून नोकरी लागली आण एक बेड म या अपाटमटम ये बसायला सोफा, झोपायला बेड, कामाला यायला
जायला गाडी, एक ना दोन अशा अनेक गो ी घे याचं स मागेच लागलं. ओहायोमधून जॉब बदलून मेरीलँडम ये आलो ते हा भारतातून
आणले या दोन बॅगांम ये आताचं सामान मावणार न हतं. एक छोटा युहॉल घेऊन यातून सामान आणलं. ल ानंतर बॅचलर घरात
नसले या गो ी आ या. ४ वेगवेगळे कप आण ताटं जाऊन ४ कारचे सेट आले. वयंपाकघरात मा या कुकरचा वापर आता फ
चत थोडा वरणभात लाव यासाठी होऊ लागला. ओघानं एका बेड ममधून दोन बेड मम ये आलो ते हा बघता बघता दो ही
बेड म, डेन आण सगळी कपाटं व तून
ं ी भरली. लहान मुलांसाठी लागणा या गो ी तर िवचारायलाच नकोत. अपाटमट चाइ ड ूफ
करावं लागतं हे एक दोनदा चरंजीवांनी परा म के यावरच कळलं. शेवटी अपाटमटमधून वतः या घरात आलो ते हा सामान
हलवायला ‘मू हग कंपनी’ची सेवा िवकत यावी लागली. ते क नही आम या दो ही गा ा भ न, अनेक फे या मा न आण अनेक
सामान टाकून देऊन शेवटी कसेबसे मू हग झाले. माझा िम शैलेश मला हणाला "मधुर, आता तुला कळे ल आपली कंपनी ‘ लॅक अँड
डेकर’ एवढी का चालते ते!” खरंच. अमे रकेत घर वापरायचं हणजे एक िद यच आहे. अगदी लॉनला पाणी दे या या नळीपासून ते
येक खोलीत या ‘ मोक डटे टर’ या बॅटरीपयत, एक ना दोन एव ा गो ी लागतात, क होम डेपो कवा लो ज सार या दक
ु ानांना
‘िबग बॉ स’ का हणतात हे लगेच कळतं. १५०० े अर फूट घरात लागणा या गो ी ठे वायला ५५००० े अर फुटाचं दक
ु ान लागतं!
ा दोन बॅगा ते दोन टक भ न सामानाची आवक बघून मला या सं यासी माणसा या गो ीची आठवण झाली. एका सं याशाला कोणी
तरी जेवायला एक ताट देतो. मग तो ताटाबरोबर वाटी लागेल हणून ती आणतो. आणखी एक एक करत गो जमवतो आण शेवटी ल
क न संसार थाटतो!
घरा माणेच इतर कुठ याही गो ी कराय या हणजे तीच अव था! हणजे नो ु बगला जायचं क सगळं नोिगअर पािहजे. कुठला
खेळ खेळायचा तरी याचं िगयर पािहजे. फुटबॉलला बूट वेगळे आण बा केटबॉलला वेगळे ! खेळ खेळायचा हणजे आधी दक
ु ानात च र
पािहजेच. लहान असताना कुठलाही खेळ िगयरशवाय खेळायची सवय होती. जुगाड करायची सवय ही देशी माणसाला लहानपणी या
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खेळांतूनच लागत असावी बहुधा. फुटबॉल खेळताना या याकडे फुटबॉल असायचा तो आला नाही तर गोल दगड घेऊनसु ा फुटबॉल
खेळलो आहोत. खेळायचं जाऊदे, अगदी पोहायला जायला सु ा इथे आधी व मग टंक, गॉग स, कपडे ठे वायची िपशवी… एक ना
दोन िक येक गो ी! अगदी आप याकडे िम मंडळी येणार असतील तरी देखील दक
ु ानाची च र काही चुकत नाही. ोसरीपे ाही
ड पोझेबल ताटं, वाडगे आण बरंच काही. अमे रकन लोकांनी आपली ही मोठी ‘िबग बॉ स’ दक
ु ानंसु ा काय छान मांडली आहेत
बघा. तु हाला जे करायचं आहे याला लागणारं सगळं सािह य एकाच आइलम ये िमळतं. दोन वषापूव या नाताळात जयसाठी वेगवेगळी
१५ खेळणी आणली. तर सगळी बघुन आ हाला हणाला, "बट हॉट हॅप ड टु द हॅरी पॉटर बुक?" आता ाला काय सांगावं क
आम या बालपणी आम याकडे सगळी िमळू न १५ खेळणी असतील. अथात जयची ति या अतशय यो य होती हे मला मा या
अमे रकन सहकारी िम ाशी बोलून कळलं. तो मला हणाला ा नाताळात मा या मुलांना यां या दो ही आजी-आजोबांकडू न संपूण
हॅनभ न खेळणी िमळाली. माझी अव था या पोट फुगवणा या बेडक सारखी झाली होती.
अमे रकेची जीवनप ती एवढी अंगवळणी पडू नसु ा कधी कधी गो या अतरेक वापराब ल एखादा लेख वाचला कवा रेडओवर
कोणीतरी याचे द ु प रणाम सांगताना ऐकले क परत मी िवचारात पडतो. ा गो या िन मतीसाठी लागणारा सगळा क ा माल
पुरवणा या आप या पृ वीवर काय प रणाम होईल? शा
‘हवामान बदला’ब ल जे पोटतडक ने सांगताहेत, याब ल आपण काहीच
करत नाही अस वाटतं. अचानक ‘ई टर आयलंड’ आठवतो. तथे राहणा या लोकांनी नैस गक गो ी अतोनात वापर या आण शेवटी
तथले लोक हास पावले. िकना यावर असलेले ते चंड पुतळे आप याला भीषण भिव याची तर आठवण क न देत नाहीत ना? मन
सु होतं. गांधीज चे श द आठवतात, "ही पृ वी जगात या सग या माणसां या गरजा पुरवू शकते. पण एका माणसाचा ह यास पुरवू
शकणार नाही." या िदवशी काहीतरी करायला पािहजे असा िन य मनात जागा झाला. नेमक रेडओवर एकाची मुलाखत ऐकली. तो
हणाला, “मी आता फ १०० गो ी घेऊन जगतो. एक शट हणजे एक गो , एक सुई हणजे एक गो .” मला िवचार आला, बापरे!
आप याला हे श य आहे का? १०० गो ी तर आप या एका कपाटातच सापडतील.
मला आठवलं, गो. नी. दांडेकर जे हा मंती करत होते ते हा यां याकडे एक वाडगा होता. ते माधुकरी मागून िमळे ल ते अ यात
यायचे आण खायचे. यानंतर यातच पाणी घेऊन यायचे. एकदा यांना एक साधू िदसला. जो माधुकरी मागून िमळालेले अ हातात
घेऊन खायचा आण पाणीही ओंजळीने यायचा. गोनीदा हणाले, हे चांगलं आहे. हे वाडगं तरी कशाला ठे वायचं? मा यातला
‘िमिनम ल ट’ एकदम जागा झाला. हटलं, केवळ १००च गो ी वाप न जगणं तूतास श य नाही, पण आप याला या गो ी नको
आहेत या तरी देऊन टाकता येतील. ‘ऑपेरश
े न नअप’ हाती घेतलं. हणता हणता खोक भ न सामान गुडिवलला देऊन आलो.
मनाला हायसं वाटलं. दस
ु या िदवशी अचानक ल ात आला अरे आप या वापरातली टोपीसु ा आपण यात देऊन टाकली. टोपीची तर
गरज आहे. मग काय परत एकदा दक
ु ानात च र झाली. टोपी सोडू न इतर अनेक गो ची खरेदी झाली. घरी आलो आण ल ात आलं
क टोपी आणायची रािहलीच! मग मनात िवचार आला, गरज ही शोधाची जननी आहे. भारताची लोकसं या ही एकेकाळी दाय व
(लायिब लटी) मानली जायची ती आता मालम ा (ऍसेट) मानली जाते. एकंदरीत ा ‘ ॉ लेम ऑफ े टी’ वा सुकाळा या सम येचं
उ र गो या अधक वापरातूनच िमळे ल. गे या ३ ते ४ दशकात चीनने आण भारताने को वधी लोकांना दा र यरेषे या वर आणलं
आहे ते अधकाधक लोकां या व तूं या वापरामुळेच. जसा हॉलंड हा देश समु सपाटी या खाली असूनसु ा या देशातील अभयं यांनी
￮भती बांधून, पा याचं िनयोजन क न
ु लपचे मळे फुलवले आहेत. तसंच कोणाला तरी उ र न सापडेल. अशा सकारा मक
िवचारांनी मग मला धीर येतो.
काळ बदलला. हदी ￭सनेमात िदसणा या बदलांतून ते लगेच जाणवेल. ८० या दशकातला नायक हा गरीब व तीतला, खलनायक
ीमंत, उ ोग-धंदेवाईक. आता या दशकातला नायक हा नवकोटनारायणच असतो! ा बदल या वाहाबरोबर पूव या हणीसु ा
आता बदलायला ह यात. ‘अत तेथे माती’?...छे हो....’अत तेथे गती!’
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￭स ी (ला) जोहार
सीताराम ￭स ी या या कॉलेज या िम ांबरोबर सहलीला आला होता. या या सोबत
या या वगातले दहा-बारा िम आण एक ा यापकही होते. िवभूती धबधबा आण
या या जवळपासचा प रसर पायी तुडवून ￭स ीची सहल दोन िदवसानंतर परत
माघारी िफरणार होती. धबध याला लागून असले या दांडेली जंगलाम येही या या
सोबत असणा या िम ांचा फेरफटका मार याचा इरादा होता. िवभूती, याचे िम
धबध या या मा यावर असले या सरकारी टु र ट रसॉटम ये मु ामाला थांबले होते.
सीताराम ￭स ी यापूव कॉलेज या कोण याही सहलीला गेला न हता. या वषाअखेर
याचे श ण संपून तो आटस्-साय स कॉलेज, कारवारचा िनरोप घेणार होता.
टु र ट रसॉटमधील एका मो ा हॉलम ये सगळे िव ाथ जेवणा या टेबलाभोवती
बसले होते. सीताराम या या एका िम ाबरोबर हरां ात ग पा मारीत होता. या या
िम ांपक
ै एकाने याला हॉलमधून जोराने हाक मारली,”ए काळु राम आि कन,
जेवायला आत ये.“ यासरशी सीताराम आण याचा िम आत आले. पु हा या
िम ाने सीतारामकडे पाहून हंटले,“याला जरा कमी ऐकायला येते का? आ ही तुला
दोन आरो या द या, एवढा काय ग पात दग झाला होता?” यावर सीताराम काही
बोलला नाही. िम ाकडे पाहून तो गालांत या गालांत हसला. मघाचा िम याला पु हा
खवचटपणे हणाला,“सीताराम,तू खरंच आि केत या लोकां माणे एवढा काळाकु
कसा काय िनपजला रे?” यावर सीताराम थोडीशीही नाराजी न दाखवता याला
हणाला,“अरे! मी खरोखरच आि कन आहे, हणून तर मी एवढा काळाकु आहे
आण डो यावर कुरळे केसही आहेत.“ यावर कोणी काही बोलले नाही, पण तो
मघाचा िम हणाला, “कसे काय?” सीताराम हणाला, “मी काळा अस यामागे
आण आि कन िदस यामागे फार मोठा इतहास आहे. आपली सग यांची जेवणं झाली हणजे मी तो इतहास तु हाला
सांगेन.“ यावर बहुतेकांनी होकार िदला.
जेवणे आटोप यावर बाहे न येणा या थंडगार वा याचा आ वाद घे यासाठी ा यापकांसह सगळे हरां ात बसले. इकड या
तकड या ग पा झा यानंतर सीताराम या िम ाने याला तो सांगणार असलेला इतहास कथन करायला सांिगतले. सीताराम
तयारच होता, याने घसा साफ केला. सगळे जण याचा इतहास ऐक यासाठी साव न बसले. ा यापकांशेजारी सीताराम बसला
होता, याने बोलायला सुरवात केली. “जवळपास चार-पाचशे वषापूव चा काळ असावा, यावेळी भारतात ब याच िठकाणी छोटी
मोठी सं थाने अ त वात होती. या सं थानांचे आपापसात नेहमी काही ना काही कारणांमुळे यु होत असे. यु ाम ये बरेच
सैिनक कामी येत अस यामुळे सं थानांना सैिनकांची कमी भासे. यावर तोडगा हणून काही सं थानांनी द ण पूव आि केमधून
हबशी लोकांना खरेदी क न यां या सै यात सामील क न घे याचा सपाटा लावला. लढ याचे काम कर याशवाय
सै यदलातील छाव यांमधून छो ा-मो ा कामालाही हबशी लोकांना लावले जाई. ब टु वंशा या या लोकांना बहुतेकक न
म झांिबकमधून गुलाम हणून आणले जाई आण यांची िव ी सं थािनकांना केली जाई. या यवसायात पोतुगीझ आण अरब
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यापा यांचाच मु य वे क न सहभाग असे. ‘￭स ी’ हा आि कन श द आहे, आपण आदराने ब याच जणांना ‘साहेब’ असे
संबोधतो. याच अथाने ‘￭स ी’ या उपाधीचा वापर कर याची ाचीन था आहे. गुलामांना भारतात आणणा या जहाजाचे नावही
सईदी असे होते पण या श दाचा अप ंश होऊन ￭स ी हे नाव ढ झाले आण या जहाजामधून भारतात येणा यांना ‘￭स ी’ हणून
संबोध यात येऊ लागले. पुढे पुढे या गुलामांना ‘हबशी’ हणूनही संबोध यात येऊ लागले. हबशी या नावाने ओळखले जाणे
कमीपणाचे मानतात. जे ￭स ी गुलाम हणून भारतात येत यांना हबशी हणून संबोध यात येई.
अशा कारचा यापार बरेच िदवस अ त वात होता. परंतु या यापारावर टीका होऊ लाग यामुळे पोतुिगझांनी इ.स. अठराशे या
शेवटी शेवटी यापारावरील यांची पकड सैल केली. पोतुिगझांचे वच व गो यात अस यामुळे बरेच ￭स ी पोतुिगझां या गो यात
गुलाम हणून वा त यास होते. यापैक ब याच जणांना पोतुिगझां या तावडीतून पळू न जा यात यश आले. अठराशेनत
ं र
पोतुिगझांनी यां या तावडीत असले या गुलामांची मु ता केली. वसंर णासाठी हणून हे गुलाम स ा ी या प म घाटावर
येऊन राहू लागले. आप याला पु हा पकडू न घेतले जाऊ नये हणून यांनी गो यापासून अधक लांब अशा उ र कॅनरा
￭ज ा या घनदाट जंगलात आ य घेतला आण ते व या क न राहू लागले. जंगल घनदाट अस यामुळे साप वचवा या दंशाने
िक येक ￭स ी गुलामांना ाणास मुकावे लागले तर काह चा मृ यू यां या व तीवर दरड कोसळ यामुळे झाला. या यातना ￭स ी
सहन करायला तयार होते पण यांना गुलामिगरी नको होती. जंगलाची साफसफाई क न ￭स ी जमातीने जमेल या िठकाणी शेती
यवसाय करायला सुरवात केली. सग याच जणांना शेती यवसाय श य नस यामुळे काही जणांनी वेठिबगार मजूर हणून तर
काह नी अधवेळ मजूर हणून काम करायला सुरवात केली.
जंगलात अनेकिवध अडचण ना त ड ावे लागत होते. समाज ￭स ी जमातीकडे किन नजरेने पाहत होता. वेगवेग या िठकाणी
व या क न राहत अस यामुळे वसंर ण अवघड बाब बनली होती. यामुळे आ यासाठी बरीच ￭स ी कुटु ंबे ये ापूर, ह￭ याळी,
शरशी या सार या िठकाणी थलांत रत झाली. काही ￭स ी कुटु ंबे थेट गुजराथ आण हैदराबाद येथे जाऊन थायक झाली. परंतु
यांना समाजात मानाचे थान कुठे ही िमळाले नाही. एवढेच काय, यांना अनुसू चत जातीत अथवा जमातीतही थान िदले गेले
नाही, यामुळे दा र ्यात खतपत पड याशवाय यां याजवळ काही पयाय न हत .
जसजसा काळ लोटला तसतसा ￭स ी समुदाय वेगवेग या धमात िवलीन झाला. काही ￭स ना हद ू धम जवळचा वाटला, तर
काह नी इ लाम धमाला जवळ केले. बरेच ￭स ी
न धमाचा वीकार क न या धमा या चालीरीत माणे वागू लागले. परंतु
￭स ी समुदायाने यांची िनतांत
ा असणारा िह रयास घात सोडला नाही. आप या पूवजांचे मनोभावे मरण कर याचा हा
घात वषभरातून दोनवेळा ￭स ी साजरा करतातच. मग ते हद ू असोत, मुसलमान असोत अथवा
न असोत. नवरा आण
होळी या सणां या आगेमागे िह रयास महो सव साजरा केला जातो. याशवाय कुटु ंबात कोणाचा ज म, मृ यू अथवा ल सोहोळा
असेल तरीही या महो सवाची आठवण ठे वली जाते.”
सीतारामचे िनवेदन ऐकून काही जणांना कंटाळा आला. ते जांभया देऊ लागले, यापैक दोन जण उठू न गेले आण यांनी बाजू या
खोलीत पथा या लाव या. मा उरले या िम ांना सीतारामची संपूण कहाणी ऐकायची होती. यांनी सीतारामला याचे िनवेदन पुढे
चालू ठे व याकरता सांिगतले. ा यापकांनी सीतारामला ￭स ी समुदायाची स प र थती काय आहे हे िवशद करायला सांिगतले.
सीताराम पुढे सांगू लागला, “￭स ना गुलाम क न गो यात आणले असतांना बरेच ￭स ी िनरिनरा या सं थानांम ये सैिनक
हणून काम क लागले. काह नी तर सै यात फार मोठी पदे ह तगत केली. ￭स ी जोहार आण ￭स ी मसूदचा इतहास आप या
सवाना मािहत आहे. यांनी इ.स. सोळाशे साठम ये आिदलशाह सुलताना या सै यदलाचे नेतृ व केले. िवजापूर या
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सुलतािनयतम ये बरेच ￭स ी सैिनक मो ा पदावर होते. प हाळा येथे यांनी मराठयांशी िनकराची झुज
ं िदली. यावेळी कनाटकात
￭स ी समुदायाची सं या चंड वाढली होती. भारताला वातं य िमळवून दे यासाठी अनेक ￭स नी हौता य प करले, हा
इतहास आहे.
आज मा ￭स ी समाज पार िवख न गेला आहे. ग रबी, कमी श ण, अनारो य आण सरकार दरबारी न द नस यामुळे ￭स ी
समुदायाचे कोणीही वाली उरले नाही. तरीही ￭स ी समुदायाने आपले रीत रवाज सणवार, नाचगाणे सोडले नाही. आजही ते
आपले परंपरागत आि कन डफ वाजवणायचे िवसरले नाहीत. या कापडावर सुंदर, पारंप रक कशदे िवण याचे काम करतात.
ही कावंडी नावाची कलाकुसर आजही ￭जवंत आहे.
￭स ी कतापु ष घरात पूजा अचा करतो. यांची अशी समजूत आहे क मृत य आप या अवतीभोवतीच असतात. यामुळे
घरातले वातावरण शु आण पिव ठे व याकडे यांचा कल असतो. बहुतेक घरे जरी मातीची असली तरी शेणाने नीटनेटक
सारवलेली असतात. ￭स ी समाजाला क कणी भाषा जवळची वाटते, परंतु क कणी भाषेशवाय ते मराठी आण कानडी भाषा
उ म बोलतात. ￭स ी इ लामी अथवा
न झाले असले तरी यां यात रोटीबेटी यवहार होतोच. ते सहसा गैर￭स शी िववाह
करीत नाही. हणूनच यांचा चेहरा-मोहरा अ ाप बदललेला नाही. भारत पािक तान फाळणी या वेळी काही मुसलमान ￭स ी
पािक तानात गेले. बहुतेक ￭स ी कराची आण आसपास या िठकाणी थायक झाले.“
सीताराम ￭स ीने आपले िनवेदन संपवले. रा ीचे अकरा वाजले होते. सकाळी उठू न ‘याना’ हलेज, दांडेली जंगल प रसर आण
िवभूती धबध याला भेट दे याचे िनयोजन होते. या त ही िठकाणी एका िदवसात जाणे अश य होते. यातच रा ीतून भोवतालचे
वातावरण बदलले. आभाळ ढगांनी वेढले. मधूनच िवजांचा लखलखाट होऊन समोर या आ ाळिव ाळ ड गरा या उं च कडा
नजरेस पडू लाग या. वातावरणात अचानक बदल झा यामुळे पयटनावर पाणी पडते क काय अशी शंका याला याला येत होती.
सकाळपयत वातावरण िनवळे ल या आशेने सगळे झोपे या आधीन झाले.
सकाळी उठू न सीताराम आप या िम ांसमवेत िनयो￭जत थळांना भेटी ायला स झाला. रा ी याने आप या पूवजांची
सांिगतलेली कहाणी ऐकून सीतारामिवषयी येका या मनात सहानुभूतीची भावना िनमाण झाली होती. ‘काळाकु आि कन’
हणून िनभ सना करणारा याचा उदयकृ ण नावाचा िम ओशाळ यासारखा िदसत होता. दोन िदवसांची मनसो सहल
झा यानंतर सगळे कारवारला परतले.
थो ाच िदवसानंतर सीतारामने पदवी संपादन केली. ￭स ी समुदायामध पदवी ा करणारा सीताराम कदाचत पिहला युवक
असावा. लहानपणापासून अ यासात चमक दाखिवणा या सीतारामने पदवी परी ेत केवळ यश न िमळवता गो ड मेडलही
पटकावले.
सीताराम सरकारी नोकरी शोधीत होता. याला मनासारखी नोकरी िमळत न हती. याच दर यान याची आण अिनकेत नावा या
एका उम ा त णाची ओळख झाली. अिनकेत पदवीधर होता. याने सीतारामची नोकरीसाठी धडपड पािहली. ￭स ी समुदायामधून
पुढे आलेला हा त ण नोकरी िमळिव यासाठी एवढी धडपड करतो आहे हे पाहून अिनकेतचे मन हळहळले. याला ￭स ी समुदाय
कस या अव थेत जीवन कंठीत आहे याची चांगली क पना होती. सीतारामने नोकरी या मागे न धावता ￭स ी समुदायाचे
पुन थान कर याकरता काही तरी करावे असे याला वाटू लागले. अिनकेतने आपला िवचार सीतारामला बोलून दाखवला परंतु
सीतारामला याचे हणणे पटले नाही. अिनकेत सारखे याचे िवचार सीताराम या मनावर बबिव याचा य न करीत होता. शेवटी
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सीतारामने आप या समुदायाकरता काम कर याचे मा य केले. सीताराम या डो यांसमोर या या पूवजांचा इतहास होता.
गुलामिगरीत या या पूवजांनी सोसलेले हाल, पोतुगीजां या, अरबां या तावडीतून िनसट यानंतरही यांचे क मय जीवन संपु ात
आले न हते. जंगलात, झाडाझुडूपांत लपून बस याची यांची धडपड, जंगलात एकाक जीवन कंठताना वचूका ाची, ापदांची
सतत दहशत आण ढोर मेहनत क नही ग रबीचा ससेिमरा याची सीतारामला चांगली मािहती होती. बायाबाप ा जंगलात जाऊन
सरपण -पाणी गोळा करीत असले या याने पािह या हो या. हे कमी हणून क काय समाजाने यांना अ हेर याचे दःु ख
सीतारामला व थ बसू देत न हते. आथक, सामा￭जक या दल
ु ले या या ￭स ी समाजा या नशबी एकाक जीवन जगणे आले
नस यास नवलच.
जंगलात व ती क न राहणारे ￭स ी आता आता प ास साठ वषापासून शहरी-िनमशहरी भागा या आसपास व ती क न
राह याचे धाडस करीत होते. परंतु आजही बहुतेक ￭स ी समाज िवखुरलेलाच होता. काही इ लाम धमा या ￭स नी आपली वतं
वसाहत क न राहणे पसंत केले. हाळयाळ हे पाचशे घरे असणारे खेडे असेच आहे. या खे ात तयार होणा या कावंडी बेडशीटला
बाजारपेठ िमळत नाही ही या गावात या मिहलांची खंत होती. या कला मक बेडशीटला बाजारपेठ िमळवून ावी असे सीताराम या
मनात िक येक वेळा येई परंतु कोण या ना कोण या कारणाने याचा मनोदय पूण होत नसे.
जंगलात वा त य करणा या ￭स ी अथवा त सम समुदायांचे क मय जीवन सुकर कर या या ीकोनातून ये ापूरात ‘वनवासी
क याण आ म’ थापन झाला होता. सीतारामने या आ माचे सद य व िमळिवलीले आण द याखो यांत, जंगलात िवभ
प तीने राहणा या अनेकांना शासक य योजनांची मािहती देऊन यांना याचा लाभ घे यास वृ केले. या कामात सीताराम एवढा
य त झाला क तो सरकारी नोकरी िमळिव याचे व न िवस न गेला. नंतर दिू षत झालेली बेडळी नदी व छ कर या या
अभयानात सीतारामने वतःला गुत
ं वून घेतले. सीताराम करीत असले या समाजकायाची िवशेषतः ￭स ी समाजासाठी या
कामाची सरकार दरबारी न द होऊ लागली. सीताराम िदवसिदवस सामा￭जक अ यव थेबाबत चतीत होऊ लागला. याला
भट या जमात िवषयी कणव वाटू लागली. रा ंिदवस यां या सम यांचे प रमाजन कर याचा माग तो शोधू लागला. पंच ोशीत
सीतारामचे नाव ￭स ी समुदायात या या या या त डी झाले. रोज ते यां या सम या घेऊन या याकडे येऊ लागले.
यादर यान ये ापूर तालु यातले काही ￭स ी पु ष सीतारामकडे आले. यांना जंगल साफ क न शेतीक रता जमीन पािहजे होती.
परंतु वनिवभाग यांना परवानगी देत न हते. जमीन ह तगत कर यासाठी वन िवभागा या अटी फार जाचक हो या. जमीन
कसायला मागणा या समुदायाचे वा त य या भागात िकमान पं याह र वष असायला हवे, समुदायापैक िनदान एका तरी
सद याने तसे शपथप वन खा याला देणे अिनवाय होते. शपथप देणारी य पं याह र वषापे ा अधक वयाची असायला
हवी. या अटी समुदायाला जाचक वाटत हो या. सीतारामला यावर तोडगा सापडेना. या संदभात याने िवभागीय वन अधका याची
भेट घे याचे ठरिवले, परंतु कामा या रामरगा ामुळे याला ते श य झाले नाही.
काही कामािनिम सीतारामला बंगलोरला यावे लागले. काम आटोप यानंतर याने कनाटक टेट हँडी ा ट या अधका यांची
भेट घेऊन यांना ￭स ी मिहला बनवीत असले या कावंडी बेडशीटिवषयी मािहती िदली. मऊ, रंगीबेरगं ी आण न ीदार डझाईन
असलेले बेडशीट पाहून काप रेशनचे अधकारी भािवत झाले. यांनी सीताराम या कावंडी बेडशीट ‘कावेरी‘ ए पो रयमम ये
ठे व या या िवनंतीला व रत मा यता िदली आण मिह याकाठी िकमान प ास बेडशीट खरेदी कर याचा आपला मानस याला
सांिगतला. कावंडी बेडशीट बनिवणा या मिहला या हाळीयाळी खे ात या मु लम मिहला हो या. यांना सीताराम या य नामुळे
कायम व पी रोजगार िमळाला होता. भारतात या सग या ‘कावेरी’ ए पो रयममधुन बेडशीटची िव ी सु झाली.
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तवरग ा खे ात या
न समुदायाची सम या वेगळीच होती. यांना यां या खे ात चच बांध यासाठी जागा हवी होती. परंतु
ामपंचायती या िनयमांमुळे यांना ते श य न हते. संपूण
न व ती असले या या खे ाला वतः सीतारामने ￭ज हा
प रषदे या अधका यांसह भेट िदली. गाव पंचायत बोलाव यात आली. दीघ चचनंतर गावा या पूवला चच बांध यासाठीची जागा
मु र कर यात आली. तालु या या िठकाणी असले या काही सं थानी थोडा फार िनधीही उपल ध क न िदला. तवरग ा या
रिहवा यांचा अनेक वषापासूनचा चचचा
सुटला. जंगल साफ क न शेती करणा या ￭स ी समुदाया या सम या िदवसिदवस
वाढत हो या. यां याकडे ल देणे आव यक होते.
एका िनवांत दपु ारी सीताराम व थ बसला होता. याने नुकतेच डाळ, भात आण आं याचे लोणचे असे साधे जेवण उरकले होते.
थोडे आडवे हो याअगोदर याने प नी गीताकडे लॅक टीची मागणी केली. गीता लॅक टी बनवीत असतांनाच फोन खणखणला.
फोन ￭ज हाधकारी कायालयाकडू न आला होता. सीतारामला फोनवर सांग यात आले क याची कनाटक िवधान सभेवर आमदार
हणून नेमणूक कर यात आली आहे. सीतारामचा फोनवर िव ास बसेना परंतु दस
ु याच िदवशी य रा यपालां या
कायालयातून नेमणूक झा याचे प सीताराम या हातात पडले. सीतारामचा आनंद गगनात मावेना. पांचशे वषापूव आि केमधून
गुलाम हणून आले या ￭स ी समुदायात या सीतारामला आता यांचे आण या अनुषग
ं ाने भट या िवमु समुदायाचे नेतृ व
कर याची संधी िमळाली होती. याला या या िम ाने नोकरी न करता समाजसेवा कर याचा िदलेला स ा साथक लागला होता.
सीताराम नुकताच याचा शपथिवधी उरकून परतला होता. याने राह या घरात एक छोटेखानी कायालय सु केले.
एक िदवस कायालयात काही पदाधका यांशी चचा करीत असतांना उ र कॅनरा ￭ज ातील जंगलात वा त य करणारे ￭स ी
समुदायाचे काही लोक सीतारामला भेटायला आले आण पु हा जंगल साफ क न यांना शेती कर याचे यांचे जुने गा हाणे सांगू
लागले. यांना वेगळे घेऊन, यां याशी चचा क न ￭ज ा या िठकाणी असले या वन िवभागा या कायालयात दस
ु रे िदवशी
जा याचे ठरले. यात या काही िनवडक य ना याने ￭ज ा या िठकाणी ये यािवषयी सूचना िद या.
दस
ु रे िदवशी सकाळी अकरा वाजता सीताराम वन िवभागा या कायालयात पोहोचला. सोबत जंगलात व ती क न रािहले या
कुटु ंबांतील दोन तीन मुख य हो या. सीतारामने वन िवभागाधका या या सचवाची भेट घेऊन डी. एफ. ओ.ना भेट याची
इ छा कट केली. डी. एफ. ओ. कायालयाबाहेर असले या पाटीकडे सीताराम िकतीतरी वेळ पहात होता. याला ‘उदयकृ ण,
IFS‘ हे नाव ओळखीचे वाटत होते. सचवांनी सीताराम आ याची सूचना देताच डी. एफ. ओ. िन सचवाला सीतारामला आत
पाठवायला सांिगतले. क ाम ये शरताच डी. एफ. ओ.ने मो ाने “नम कार काळु राम“ हणत सीतारामशी ह तांदोलन केले.
सीताराम सहलीला गेला असतांना याच िम ाने याला ‘काळाकु आि कन‘ हणून िहणवले होते. उदयकृ णला सीतारामला भेटून
फार आनंद झाला. उदयकृ णने या या क ेमधील इतरांना बाहेर थांबायला सांिगतले आण सीतारामला ग याशी लावले.
उदयकृ ण वतः या आसनावर थानाप होत असतांनाच याने बाहेर सचवाला फोन क तातडीने पु पगु छ आणायला
सांिगतले. थोडा वेळ इकड या तकड या ग पा झा या. दोघांनी एकमेकांना कॉलेज या श णानंतरचा घटना म सांिगतला.
ते ह ात सचव पु पगु छ घेऊन आत आला. उदयकृ णाने सीतारामला पु पगु छ देत याचे आमदार झा याब ल अभनंदन
केले. उदयकृ ण खरोखरीच ￭सताराम या यशाने भारावून गेला होता.
सीतारामने याचे ये याचे योजन सांिगतले, परंतु उदयकृ ण या िवषयावर बोलायला तयार न हता. याने “आपण थो ाच
वेळात घरी जेवायला जाणार आहोत“ असे सांिगतले. थोडी फार कामे आटोपून उदयकृ ण सीतारामबरोबर घरी आला. दोघेही
ग पा कात म होते. उदयकृ णने आप या प नीचा सीतारामला प रचय क न िदला. सीतारामने ￭स ी समुदाय जंगलातली जमीन
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शेती यो य क न तथे शेती क इ छतो, परंतु वन िवभागा या जाचक िनयमांमुळे याला ते श य होत नाही असे उदयकृ णला
सांिगतले. वन िवभागाचे िनयम जाचक आहेत हे उदयकृ णनेही मा य केले परंतु िनयम बदल यासाठी तो काही क शकेल असे
याला वाटत न हते. िवधान सभेतच हा
मांडून यावर यो य तो तोडगा िनघू शकेल असे उदयकृ णचे मत पडले. थो ाच
वेळात सीतारामने या या िम ाचा िनरोप घेतला आण िवधान सभेत हा गहन
मांड याची तयारी कर याचे ठरिवले.
सीतारामवर आता दोन तीन जबाबदा या येऊन पड या हो या. याला आ हाने ‘वृ -ल ‘ सं थेचा सभासद क न घे यात
आले होते, यायोगे वृ तोडीवर अधक अंकुश येऊ शकेल आण पयावरणाचा दजा वाढेल असे काही िवचारवंतांना वाटत होते.
कनाटक क कणी सािह य अकादमीची जबाबदारी सीतारामने आपण होऊन घेतली. परंतु ￭स ी समुदायाला कस यासाठी जमीन,
िवभूती धबध यावर कवा त सम धबध यावर हायडोपावर ांट उभारणे या बाब ना सीताराम ाधा य देणार होता. व तीपासून लांब
जंगलात राहणा या ￭स ी वसाहत वर जा यासाठी धड र ते न हते क वा त यासाठी प घरे यां या नशबी न हती. याचे
वतःचे घर क या-प या अव थेत तग ध न होते. ये ापूरम ये खास ￭स ी बाजार सु क न तथे ￭स ी समाजाला दनिदन
जीवनात लागणा या व तू िकफायतशीर भावात िमळू शकतील अशीही याला यव था करायची होती. परंतु हणतात ना ‘रा
थोडी, स गे फार‘ तशी सीतारामची अव था झाली होती.
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कोिवड िवषाणू : नवा ‘ओमाय ॉन’ हे रयंट
कोिवड-१९ हा रोग िनमाण करणारा सास-को ह-२ िवषाणू ( हायरस) हा एक आरएनए
जातीचा िवषाणू आहे. हे िवषाणू आप या तकृती (कॉपी) तयार कर या या ि येसाठी
आव यक असणा या ेरकांमधील (ए झाइममधील) दोषांमुळे सतत बदलत असतात,
याला आपण जनुक-बदल कवा यूटेशन हणतो. मूळ ‘वूहान’ िवषाणूं या तुलनेत,
स या अमे रकेत आण जगातही वेगाने पसरणा या ‘ओमाय ॉन’ या िवषाणू-िवकाराम ये
( हे रयंट) सुमारे ५० फेरफार ( यूटेश स) आहेत, आण यातले ३६ हे केवळ या या
मानवी पेश त वेशासाठी वापरात येणा या काटेरी "एस" या थनांत आहेत, जे िवषाणू या
बा पृ भागावर असते.
लस (वॅ सीन) कवा संसगातून (इ फे शन) िनमाण होणा या तकारश चे (इ युिनटी)
दोन भाग पडतात - त ये (अँटीबॉडीज) आण टी पेशी (टी से स, र ातील
तकार म पांढ या पेश चा एक कार). िवषाणू आप या पृ भागावरील ‘एस’ थन
‘िक ी’सारखे वाप न मानवी पेशीत घुसतो. या थनािव ची मानविन मत त ये
या ि येला तबंध करतात, पण ओमाय ॉनचे हे बा थन बरेच बदल यामुळे
त यांची प रणामकारकता पु कळच कमी झालेली िदसते. यामुळे लशी या दोन मा ा
(डोसेस) घेतले यांम येही संसग होताना आढळतो. फायझर कंपनीने तयार केले या
लसी या दोन मा ा घेतले यांम ये ही प रणामकारकता २५ ट े च अस याचे िदसते.
तसरी मा ा (बू टर डोस) घेत यास ती ७५ ट यांपयत वर जाऊ शकते असे िदसते. यामुळे अमे रकन सरकारने लोकांना
तसरी मा ा देणे वेगाने सु केले आहे, ती ज र यावी.
िवषाणूबाधत ( हायरस-इ फे टेड) मानवी पेशी न कर याचे जे काम टी पेशी करतात, याची प रणामकारकता मा
ओमाय ॉनिव ही चांगली िटकून िदसते. यामुळे मृ यूचे माण खूपच कमी आहे, हा एक चांगला भाग. ओमाय ॉन िवषाणू
मु यतः सनसं थे या वर या भागांना बाधत करतो असे िदसते. यामुळे घशाची खवखव, खोकला, सद ही ल णे िदसतात,
पण खाली फु फुसात िवषाणू घुस यामुळे होणारा यूमोिनया फार कमी िदसतो. यामुळे णालयांम ये हे टलेटस वापरावा
लाग याचे माणही अगदी कमी िदसते.
कोिवड झाले या रो यांम ये अमे रकन एफडीएने नुकतीच मा यता िदले या
प रणामकारकता दाखिवली आहे:
मोलनूिपरा हीर (मक ): ३०% (मा गरोदर यांनी हे औषध घेऊ नये.)
पॅ सलो हड (फायझर) : ८९% :
ही दो ही औषधे ओमाय ॉनवर लागू पड यात काही अडचण िदसत नाही.

ा दोन औषधांनी पुढील पातळीवरची

ओमाय ॉन खूपच अधक संसगकारी आहे (ओमाय ॉनबाधत होणा या लोकसं येचे माण दर दोन िदवसाला द ु पट होत आहे).
यामुळे मा क, शारी रक अंतर ठे वणे आण गद टाळणे याला िवशेष मह व ा झाले आहे.

बा टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै वष २०२२ अंक १

बदलले या ि िमती रचनेमुळे हा िवषाणू जु या शी तजन चाचणीला (रॅिपड अँटीजेन टे ट) तसाद देत नाही असे िदसते.
यामुळे ‘फसवे नकार’ दाखवणारे िनकाल ("फॉ स िनगेिट ह" रझ स) येत आहेत. यामुळे करोनाबाधत य सामूिहक
समारंभात सहभागी होऊन यां ारे िवषाणूचा सार वाढत जाऊ शकतो.
अमे रकेत मुलांम ये िवषाणूचा संसग वाढत आहे. दररोज सुमारे ८०० या घरात मुले णालयांत दाखल होत आहेत. रोगा या
ती तेब ल अजून भा य आलेले नाही. अमे रकेत ५ ते १८ वया या मुलांसाठी लस उपल ध आहे. ( ौढां या एक-तुतीयांश
मा ा), पण काही पालकांचा िवरोध अस यामुळे जेमतेम १६ ट े मुलांनी ती घेतली आहे. णालयांत दाखल झालेली बहुतांश
मुले लस न घेतलेली आहेत असे िदसते. २ ते ५ वयोगटात या मुलांची फायझर लशीची चाचणी नुकतीच अयश वी ठरली
( ौढां या एक दशांश मा ा)- यात पुरश
े ी त ये (अँटीबॉडी) िमळाली नाहीत.
खास ओमाय ॉनसाठी बनवलेली लस आ ही माचपयत आणू शकू असे फायझरने हटले आहे.
जग सावधानतेने या न या हे रयंटकडे पाहत आहे, पण आप या हातात आता नवनवीन साधनेही आहेत.
सव ात खबरदा या चालू ठे वणे सवा या िहताचे ठरेल.
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ि काल
आकाशगंगा, सूयमाला, ह, न , तारे - अ खल िव ाचा हा अत चंड महापसारा.
यातील फ आप या पृ वीवर मानवाचे अ त व ￭स झाले आहे. थूलपणे सजीव,
िनज व अशी िवभागणी. सजीव ा यांम ये सव े , बु मान, गत, ग भ िवचारश ,
कायरत पंचि ये, कृतशील संशोधक वृ ी हणजे मानव.
भूतकाळ, वतमानकाळ, भिव यकाळ असे तीन मह वपूण ट पे. वतमान ण हणजे मुठीतून
िनसटलेला वाळू चा कण. पुढ याच णी भूतकाळा या वाळु पी महाभांडारात सामावला
जाणारा. भिव यकाळ हणजे पुढील िनयोजन, अंदाज, क पनाच , येयधोरणे. हे
अिन त, अधांतरी.
तर भूतकाळ हणजे व तुतः जगावेगळे , अ त
ु असे काहीच नसते. तुम याच गे या णापयतचा व येणा या येक णाचा वाढत
जाणारा घटना, संग, घडामोडी, अनुभव इ याद चा एक लयब
वास, जो संचयत होत राहतो. अथांग, अनंत, अमयाद.
हणजेच वतमान आण भिव य ापे ा भूतकाळाचे अ त व शा त, दीघकालीन, कधीही न बदलणारे. तुम याच यि म वाचे
त बब, तकृती, त प. एक वेळ सावली तुम यापासून दरू जाईल पण भूतकाळ नाही; कारण तो तुम यातच िवलीन झालेला
असतो.
भूतकालािवषयी सवसाधारणपणे गैरसमज, अपुरी मािहती, कमी मह व देणे, दल
करणे, अना था, बेिफिकरी, उदासीनता,
ु
दरु ा ह, फाजील आ मिव ास, कपोलक पत, अशीच बहुसं य लोकांची धारणा असते. पण भूतकाळाची महती थोर असते;
हणून भूतकाळाची आव यकता, मह व ाचा गांभीयाने िवचार करणे म ा .
काळानुसार (जगरीत) प रवतन, गती, िवकास, नवनवीन शोध, तं ान, अ याधुिनक साधने, संपक यं णा, संगणक,
आं तरजाल, इ याद चा वाढत जाणारा चंड वेग, गरजा, उ राहणीमान, वैभव अशी मानवाची धडपड सु च असते. "मी िबझी
आहे, मला वेळ नाही." हे जणू ीदवा य! लोभीपणा, लालसा, सुखा या अवा तव क पना, अगदी दमछाक होईपयत! फ
वतमान. भूतकाळाचा पूण िवसर. ा सग या उलथापालथ त वतमान वेळ वाया जाणे, अत म, हाताम ये अपे त फ लत न
पडणे, यामुळे नैरा य, हतबलता, हे न .
अथात ा सग याम ये भूतकाळाचे मह व, उपयु ता कणभरही कमी होत नाही. तो जसा या तसा आप या जागी थर असतो.
ामुळे वतमानाचे िनयं ण तुम या हातात राहात नाही. भिव यकाळ या योजना आखणे अवघड होत जाते. हणून भूतकाळात
आपण केले या चुका पुनः न करणे, हुकले या संधी न याने िमळा यास याचे सोने करणे हे भूतकाळातील तपशील, अनुभव
ा ारे तु ही क शकता. यामुळे वतमान सुखदायक, जीवनमान उं चावणे, गती, सुख, समाधान हे न याने िमळवू शकता.
भूतकाळा या साहा याने भिव यही नीटपणे योजता येईल. हणजे तुमचा वतमानकाळ आण भिव यकाळ हे यश वी, समृ
कर याम ये ‘भूतकाळाची’ अ यंत मह वपूण भूिमका असते. भूतकाळाचे मह व, उपयु ता तुमची तु हीच जाणून या. तुमचे सव
तुम यापाशीच असते. शोधले तर न गवसेल. आप या यि म वाचा मूळ गाभा आपणच असतो. बाक इतर हे सहा यक, पूरक
असतात हे त व. आणखी हणजे तु ही असेपयत भूतकाळ अ त वात असतोच, पण तु ही गे यानंतरही या णापयतचा भूतकाळ
तसाच राहतो. यावेळी तुमचा वतमानकाळ व भिव य काळ हे दो हीही अ त वहीन शू यवत! कारण भूतकाळ अमर असतो!
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भूतकाळ या पूण श दातील ‘भूत’ ा वतं श दाचा च लत, िवपरीत अथ न काढता भूतकाळाचे मनन, चतन, मरण, जतन
करा. सखोल शोध अन बोध या. याचा उचत आदर, मान ठे वा. तोच तुमचा मागदशक, स ागार, िहतचतक, आधार तंभ,
िनरपे स ा िम , सदैव तुम या सोबत. भूतकाळाची तुम या वतमानाशी सांगड घालून उपयोगात आणा. असे के यास तुमचा
भिव यकाळ उ वल, गत, सुिनयो￭जत, यश वी, सफल िन तपणे असणार.
भूतकाळ-वतमानकाळ-भिव यकाळ हे त ही ‘काळ’ एका समान सू ाम ये गुफ
ं ू न तु ही आयु याचा सुयो य ‘समतोल’ साधा.
ि कालाय नमो नमः|

सं या का सकाळ?
िपवळी तांबडी  तजाव न डोकावणारी िकरणं
मा याकडे पाहून याचे हसणे
ओ या मातीचा हा पसरलेला सुगध
ं
गार गार वा याचा मोहक सुगध
ं
दरू वर िदसणा या प यां या उड या रांगा
जणू पवतांबरोबर करीत आहेत दंगा
भरभरता
उठतो, हणतो कलकलून
ही कोण आहे, सं या का सकाळ?
रंगले होते जीवना या सारीपाटी
कळलेच नाही कधी सकाळ, दपु ार पालटली?
हणे उ र सोपे, ही तर तुझी मावळती "सं या...."
एका नंतर एक डाव मांडला
मातृ व, जबाबदारी आण कत याचा
दान देता देता एका मागोमाग एक ￬जिकला
मग मांडला डाव शेवटचा
कलाकृती, गायन आिद छं दांचा
ालाच
पडला?
कां मी पडलो या सं या आण सकाळ या फंदी?
हळू च कानात हणतो कसा, “आहे ही उगवती सकाळच तुझी साधून संधी"
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एक शाही आजार
दोन िदवस झाले मला झोप न हती. नुसता गादीवर पडू न होतो. या दोन िदवसात मी फ
ताकावरच होतो. याचं कारणही तसंच होतं हणा. मला एक आजार झाला होता 'ऍ￭सडटी'. खरंतर खूप पूव नुसतं 'ऍ￭सडटी' झाली असं हणायचे पण आता याचं
मोशन आजारात झालं आहे. या आजारािवषयी मा या मनात चंड चीड आहे. अहो, हा
आजार सांगून येत नाही हो! ताप वगैरे कसा, आधी डोकं दख
ु तं, मग थंडी भरते आण मग
ताप येतो. पण याचं तसं नाही. हा भॉक क न येतो क दस
ु या िदवशी छातीत जळजळ.
वा तिवक मला कधी जळजळ जाणवली नाही. एकदाच जाणवली, या वेळेस मा या अ यंत
ि य िम ाने "अरे! मी कसला अ यास करतोय, हँ हँ हँ!!" असं हणत परी ेम ये दोन
पुरव या मािगत या हो या ते हा.
पण ऍ￭सडटीला मानावं लागेल हां! हणजे बघा ना, १० वषापूव खजगणतीत नसलेला हा
आजार आता जवळपास येका या ग यातला (छातीतला ) ताईत होऊन बसलाय. एवढी
￭स ी कोण याही आजाराला िमळा याचं मला आठवत नाही. हा आजार जडायला काहीही
कारण लागत नाही. आता माझंच बघा ना; ा आजाराने मला पकडायला अतशय ु क
कारण झालं.
याचं झालं असं क - माझा िम सु द हा पु या या बाहेर राहतो. शाळे त तो आण मी
एकाच बाकावर बसायचो. शाळा संपली आण तोही या या गावी िनघून गेला. यानंतर
याची आण माझी भेट झाली नाही. एक बसणं फ हॉ सऍपवर. अचानक याचा मेसेज आला, "पु यात च र टाकतोय, भेटू या."
मग पुणेरी प तीनं बेत ठरला क सकाळी िमसळ खायची, मग यानंतर तो याची काही कामं करणार
आण दपु ारचं जेवण क न याला टेशन वर सोडायचं. ब स.
ठर या माणे मी मसळ खायला पोहोचलो. खरतर मला तथे फ सु द अपे त होता, पण या या
बरोबर दोन सुशील मुलीही आ या हो या .
"अरे, यासु ा आप या सोबत ना ता करणार आहेत. याचं काये, परत कधी भेटणार ? हणून यांनाही
आ ाच बोलावलं. चालेल ना ?" सु द.
"अरे!! चालेल ना, काही हरकत नाही." मी (मी का नाही हणू!!)
"बरं मी िमसळ घेऊन येतो." तो हणाला.
"ठीक. तू हणतोस तसं."
आ ही टेबल पकडलं. िमसळ आली. मी आपले िमसळ खा या या आधीचे सगळे सं कार क न घेतले.
हणजे, तर ओतणे, कांदा टाकणे इ. आहाहाहा! काय िदसत होती तु हाला सांगतो - 'िमसळ'.
मी पिहला घास त डात टाकला आण जवळपास सहा ताड उडालोच!! चंड तखट असा तो कार
मा या ￭जभेवर पडला आण तळपायापासून म तकापयत मला तखट झ बलं. पण समोर बसले या
दोन माता आण एक िम यां यासमोर काहीच करता येत न हतं. मी आपलं हसत तो घास िगळू न टाकला. तु हाला सांगतो, तो घास
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िगळताना आप या शरीरातून गरम असं काही पोटात जातंय असं जाणवलं. अहो, टाकून उठायचीही पंचाईत. बरं मलाच तखट िमसळ
िदली होती का? कारण समोरचे तघे म त आनंदाने खात होते. ’त डचे पाणी पळणे’ हणजे काय याचा यय मी या िदवशी घेतला.
डो यांतलं पाणी तर मी आत टाकत होतो हणा ना!! उगाच डोळे िकलिकले क न काय बघ, उगाच हसून काय बघ. एक एक घास मी
हळू हळू घेत होतो. भर थंडीत मला दरद न घाम फुटला होता.
मला बघून तथ या वेटरने पंखा फु केला. पण याने बा शरीर थंड होतं हो, पण आत ￭जभेपासून जठरापयतचं सगळं वातावरण
तापलं होतं याचं काय? काही वेळाने मला पाव पण तखट लागू लागला. पण एवढं तखट असून देखील मी यां या समोर हूं क चूं
आण हा िन हू केलं नाही (पयाय न हता). एक िमसळ खाताखाता मी चार शगदा याचे लाडू , तीन खोब या या व ा आण पाच
काजूव ा संपव या. सु दबरोबर िफरणं खरोखर ￭ज हारी लागलं होतं, कारण दपु ारी तसंच चमचमीत जेवण झालं. कसा बसा याला
टेशनला पोहोचवून मी घरी आलो. माझी हालत हणजे िदवसभर काम क न आले या कारािगरासारखी झाली होती. अ यंत 'घािम '
व पात मी होतो. रा ी जेवलो नाही. तसाच झोपलो.
खरा ास सु झाला तो रा ीपासून. रा भर झोप नाही. सतत मळमळ. रा तशीच जागरणात सरली. दस
ु या िदवशी सकाळी थंडगार
दध
ू यायलो पण काही फरक नाही. गुलकंद खा ं तरी काही नाही. हा ऍ￭सडटीचा ास जळवांसारखा अंगाला चकटू न नुसतं र
आटवत होता. दस
ु री रा ही तशीच जागरणात गेली. मग मा नाईलाजाने डॉ टरांकडे गेलो. तर यांनी सांिगतलं क हा ास दोन रा ी जे
जागरण झालं याने वाढलाय. काळजी या नाही तर हा ास आणखी वाढणार. हे 'काळजी या हां!!' वा य इतकं भयानक आहे क
यानेच पेशट
ं वर दडपण येत.ं यांनी प यं लहून िदली. मला प य हा कारच आवडत नाही. हणजे तो मा या पचनीच पडत नाही.
एकवेळ इंजे शन ा पण प य नको.
मा या िम ांचं यावर वेगळं मत होतं- एक हणे तू होिमओपॅथीची औषध घे याने ास एका िदवसात बरा होतो. एक हणे तू चूण घे रे,
तुला कळणार सु ा नाही. सकाळी आत जाताना ऍ￭सडटी; बाहेर येताना गायब!!! दस
ु या एका िम ाचं तर वेगळं च हणणं होतं.
या यामते ऍ￭सडटी हा मान￭सक रोग आहे यामुळे मी कसलीही चता न बाळगता दणकून खावं!! एकाने तर मला इनो यायचा स ा
िदला. हा ह त!! यासारखं भयानक पेय मी आजवर पिहलं नाही. या यापण पाय या असतात घे या या. हणजे आधी संपूण पेलाभर
पाणी यायचं, यात ते इनो टाकायचं, आण कुठ याही णाचा िवलंब न लावता गटागटा िपऊन टाकायचं. आण अरेर!े ! या या
￭झण￭झ या मदपू यत जातात. मी ते एकदाच घेतलं. यानंतर याला त डसु ा लावलं नाही.
पण आम या घरी यु पातळीवर तयारी सु होती. 'वै ' आडनाव अस यामुळे घरातली जुनी आयुविदक पु तकं बाहेर िनघाली आण
येक जण मला डोस पाजू लागला. आई हणाली क "हे घे सुतशेखर," तर आजी हणाली, "सुतशेखराने काही होणार नाही. आलं
आण लबाचा रस घे," तर आजोबा आण बाबा यांचं मत होतं ते असं, क मी रोज नीरा यावी. आता खरंतर हा िवषय घर यांपुरता
मयािदत न हता, तर संपूण महारा ात जेवढे कुटु ंबीय होते यांचे फोन सु झाले. आम या घरचे जणू मला दध
ु र आजार झालाय क काय
असं सांगत होते आण ते काही उपाय सुचवत होते.
यातच आम याकडे रोज आई ीम आणलं जात होतं. हा इतका शाही आजार असेल याची क पनाच न हती. याला बाक या
आजारांसारखी ो￭सन चालत नाहीत तर वेगळी औषधं, म तानी, थंड दध
ू , कु फ असे शाही उपाय लागतात. पण या सग या
गुं यातून आम या घर यांचं ताकावर एकमत झालं आण आम या घरात ताक बनवणं सू झालं. अहो या जगात तखट खाणा यांिवषयी
मा या मनात चंड आदर िनमाण झालाय. पोपटािवषयी तर अधक . अहो, तो तर नुस या िमर या खातो. या देवाला सु ा जा त
तखट, कांदा, लसूण चालत नाही. पण इथे भूतलावर बघा - वडापावात या नुस या िमर या खाणारीही लोक आहेत.

बा टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै वष २०२२ अंक १

असो. या िदवशी मी ताकाचा पाचवा लास संपवला आण मला शांत झोप लागली. ऍ￭सडटीचा हा ास या अमृताने मुळापासून उपटू न
काढला.

भाषािवचार – शा दक कोडे

'ण' ा अ राने संपणारे तीन अ री श द ओळखा.
उदाहरणाथ - नदीचे पाणी अडिव यासाठीचा बांध - धरण
१. अंशु, र मी
२. भातावर वाढतात ते तुरी या डाळीचे कालवण
३. सोपा नसलेला, अवघड
४. घराभोवती घालतात ते
५. करंजीत, परा ात भरतात ते
६. थळ, जागा
७. कज काढताना हमीब ल, िव ासादाखल ठे व याची व तू
८. भोजन, खाणे
९. काय पादक, िनिम
१०. पाय, पद
११. मृत, आठवण
१२. गुरां या चर याचे िठकाण
१३. होळीसाठी या प ांनात पोळीत भारतात ते
१४. एका भारतीय मिह याचे नाव
१५. एक भाजीचा कंद
१६. सखी
१७. तीन कोन असलेली आकृती
१८. कडधा याचा कट, कडधा य शजवलेल पाणी

१९. एक चावणारा क टक
२०. एक िबनिवषारी साप
२१. येक सजीवांचा शेवट
२२. कमरत कवा पाठ त उठणारी कळ
२३. सजावटीसाठी दारावर लाव याची व तू
२४. समु हटू न िमळालेली खारी जमीन
२५. (अ र, अवयव इ याद या) आकारभेदाचे कार,
त हा, वाग याची रीत
२६. ड याचे आ छादन
२७. पेनाचे आ छादन, खोटे/घेतलेले नाव
२८. धाटणी, बांधा, ढब
२९. र ने बनव यासाठी केलेले घर, बैठक
३०. भटकणे, िफरणे, ांती पडणे
३१. पाणी/धा य भर याचे मोठे माती/धातूचे भांडे
३२. मीठ, ार
३३. जबरदतीने लुटणे, िनवारण, दरू करणे
३४. झीज/आवाज कमी कर यासाठी घातलेले तेल
३५. गुरांसाठीचा चारा
३६. पायांतील चाळ, छुमछुम

(उ रे - १. िकरण २. वरण ३. कठीण ४. कंु पण ५. सारण ६. िठकाण ७. तारण ८. जेवण ९. कारण १०. चरण ११. मरण १२. कुरण १३. पुरण १४.
ावण १५. सुरण १६. मै ीण १७. ि कोण १८. कढण/कळण १९. ढेकूण २०. धामण २१. मरण २२. उसण २३. तोरण २४. खाजण २५. वळण २६.
झाकण २७. टोपण २८. ठे वण २९. क दण ३०. मण ३१. रांजण ३२. लवण ३४. वंगण ३५. वैरण ३६. पजण )
(श दाथासाठी संदभ - मराठी बृहदकोश (https://bruhadkosh.org/))
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नवे सदर - च सािह य
शाळे त असताना इय ा चौथी आण सातवी या श यवृ ी परी ांना तु ही बसला होता
का? यावेळी भाषा, गणत आण बु म ा चाचणी अशा तीन भागांत ा परी ा होत
असत. चौथी या श यवृ ी परी े या भाषा िवभागात च वणनाचा
असे. एखादे च
िदले जाई आण िव ा यानी या च ाचे वणन लिहणे अपे त असे. हे वाचून तु ही
भूतकाळात गेला असाल. या
च वणना या धत वर ‘च सािह य’ हे
नवे सदर सु करत आहोत.

सोबत चार छायाच े िदली आहेत.
यातील एक वा जा त च ांव न
सुचलेले िवचारसािह य तु ही
आ हाला लहून कळवायचे आहे. हे
िवचार श दांत उतरवताना
सािह य काराचे बंधन नाही. किवता,
वैचा रक/ ल लत/मािहतीपर लेख,
अनुभव, थलवणन, फुट िवचार,
दीघ/लघु/भय/ पक कथा वगैरे कोण याही सािह य काराचे वागत आहे. ा
न या उप माला तु ही भरभ न तसाद ाल अशी आशा करतो.

बा टमोर मराठी मंडळ

http://baltimoremarathimandal.org

मै वष २०२२ अंक १

