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सपंादक�य
नम�कार मडंळी,
सोनेरी उ�हात, िहर�या रानांत, कोसळे असा हा पाऊस ख�ुशाल
हवेत हलतो, झुलतो, डुलतो, सा�रसर�चा हा �पेरी महाल

जून मिहना लागला क� भारतीय मनाला पावसाची सय येते. वळवा�या पावसाने चब झालेले
ते भारतीय मन पावसाळी खरदेी, सहली वगरै�ची आखणी करायला स�ुवात करते.
‘आषाढ�य �थम’ िदवशी�या मेघा�छािदत  आभाळाची वाट पाहाते. अमे�रकेत अशी
पावसाची वाट पाहणे नसले तरी पूव� केले�या पावसाळी गो��ची आठवण आ�यावाचून
राहावत नाही. मग इथ�या पावसाळी हवेत आपण कांदाभजी आण वाफाळता चहा करतोच.
भारतात�या पावसाळी सहल��या आठवणी ता�या करणा�या बामम�ंया सहलीला तु�ही
हजेरी लावली असेलच. न�या लोकांशी ओळखी, ग�पा, खाणे-िपणे आण �बगो असा म�त
काय��म होता.

कोिवडम�ये गेले दोन उ�हाळे �वासाशवाय गे�यानतंर �वास कर�यासाठी असा हा अनुकूल
उ�हाळा अस�यामुळे �ावष� अनेकांनी भारतवारीची आणखी केली असेल. �यामुळेच क�
काय, पण �ा अकंासाठी नेहमीसारखे मो�ा �माणात लेखन िमळाले नाही. तर मडंळी,
पुढ�या अकंासाठी मा� तु�ही भरभ�न �लहाल अशी आशा करतो. तुम�या भारतवारीचे
अनुभव वाचायला सगळे उ�सुक आहोत. म�ैचा पुढला अकं ऑकटोबरअखेरीस �काशत
होईल. �यासाठी लेखन १५ ऑ�टोबर�या आत editor@baltimoremarathimandal.org
�ा प�यावर आ�हाला पाठवा. आ�ही वाट पाहात आहोत.

२०२२ वषा�तील हा तसरा अकं. �ा अकंासाठी लेखन पाठवले�या सवा�चे अनेक आभार. �ापुढील अकंांसाठीही तु�ही लेखन
पाठवत राहाल अशी आशा करतो.

‘च�सािह�य’ हे नवे सदर �ावष� स�ु केले आहे. �याला तु�ही �ा अकंातही �तसाद िदलात. �ा च�ांव�न सुचलेलया तीन
लेखांचा �ा �तसादांम�ये अतंभा�व आहे. िवशेष �हणजे �यातला एक लेख राघव महाजन �ा बाललेखकाने �लिहलेला आहे. �ा
सदराअतंग�त वेगळी चार च�े पुढे िदलेली आहेत. �याव�न सुचलेले लेखन तु�ही आ�हाला ऑकटोबर�या अकंासाठी पाठवायचे
आहे आण �यात किवता, लेख, अनुभव, �थलवण�न, �फुट िवचार, कथा वगरै ेसव� सािह�य �कारांचे �वागत आहे.

कलाकार ओळख �ा सदराम�ये �ावेळी शीतल वनारसे �ा च�कत�ची ओळख क�न घेऊ. �ा च�ांम�य� �ाधा�याने तलैरगं
वापरलेला आहे. ही च�े तु�हाआ�हाला आवडावी अशीच आहेत. अकंाचे मुखपृ� योिगनी दिहवदकर�या वारी�या च�ाने सजले
आहे. �ा मिह�यात नुक�याच होऊन गेले�या आषाढी एकादशी��या िनिम�ाने तने काढलेले हे समप�क च� आवडावे असेच
आहे. हा अकं तु�हाला आवडेल अशी आशा करतो.
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ये�या न�या श�ैणक वषा��या सवा�ना हा�दक शुभे�छा!

कळावे,
संपादक  मडंळ

मुखपृ� - तीथ� िव�ल �े� िव�ल
च�कार -  योिगनी दिहवदकर
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िनवांत
सुमार े१५ मे १९९१:

म�त मे मिह�याची स�ुी चालू आहे. वा�षक परी�ेचा िनकाल लागून काही िदवस झाले आहेत
�यामुळे चांग�या माका�चा आनदं आण चांग�या नसले�या माका�चं दःुख दो�हीचा िवसर पडलाय.
दहावीला अजून ३-४ वष� अस�याने उ�हा�या�या स�ुीत�या अ�यासाची भीतीही लांबच आहे.

अशा स�ुीत�या सकाळी मी आण मिै�णी बागेत खेळत असायचो. खरतंर उ�हाळा ब�यापकै�
वाढलेला असायचा, पण अगंणात झाडां�या सावलीत, चखल, माती आण पा�यात खेळताना

वाढलेल ंऊन काही जाणवायच नाही. घरात आई �वयपंाक करत असायची. �यामुळे अगंणात कुकर�या श�ीचा आवाज,
कुठ�यातरी भाजी �कवा को￮शिबरीवर घातले�या फोडणीचा चरु�र� आवाज, पो�या करताना िव�णसुह�नाम �हणतानाचा आवाज,
अधूनमधून आजी आजोबां�या बोल�याचा आवाज, आजूबाजू�या घरांमधून येणार ेकुकर�या श��ांचे, कुठेतरी काम चालू असेल
तर ठोकाठोक�चे, मधूनच शेजार�या ग�ीत खेळणा�या मुलांचे आवाज असे अनेक आवाज ऐकू यायचे. बारा�या सुमारास हळूहळू
सग�यांना जेवायला घरी जायला लागायचं. १०िमिनट, ५िमिनट असं दोन-तीन वेळा झा�यावर आईची हाकच अशी यायची क�
िनघायलाच लागायचं. जेवायला वरण-भात, गरम पो�या, भाजी, आमटी, को￮शबीर अस उजवी-डावी बाजू भरलेल ंताट
असायचं. जेवण आण मग नतंरची आवराआवर झाली क� सग�या घरांम�ये आई, आजी मडंळी वामकु�ीत �य�त असाय�या.
अशावेळी दपुारचा काही वेळ तरी घरातच थांबायला लागायचं. दपुारी �यावेळात ब�याचदा काही करायला नसायचं. मग काय
काहीतरी िटव�या-बाव�या करत वेळ घालवायचा. कधी प�ुतकं वाचायची, कधी आवाज न करता रसना करायचं, कधी रसनाचं
पे�सीकोला करायचा �य�न करायचा, कधी ��झरम�ये करायला ठेवलेल ंआई��ीम �कवा कु�फ� झाली आहे का असं दर १०
िमिनटांनी बघत तर कधी च� �खडक�तून बाहेर बघत वेळ घालायचा.
ते�हा अथा�तच नाही जाणवल,ं पण म�त िनवांतपणा होता �या स�ुीत.

सुमार े१५ मे २०२२:

रिववारची सकाळ. आरामात उठून चहा �यावा, नेटाने सकाळची कामे उरकून �यावीत. मग जरा उशरानेच मु�ाम हेडफोन घरी
ठेवून एखा�ा ट� ेलवर जावं. स�ुवातीला आप�याच पावलांचा, �ासाचा आवाज ऐकावा मग हळूहळू प�ांचे, वा�याने हलणा�या
पानांचे, बाजूने वाहणा�या पा�याचे आवाज ऐकावेत. मग आजुबाजूने जाणा�या लोकांचे, कु�यांचे, मधूनच बोलणा�या, रडणा�या
लहान मुलांचे, कुठेतरी लांबवर चालू असले�या बांधकामाचे आवाज ऐकावेत. तोपय�त ऊन चांगल ंतापायला लागावं, �हणजे अगदी
�या गरम हवेने जणू आलगन िदलयं असं वाटावं आण अचानक तो १५ मे  १९९१ �या िनवांत दपुारचा अनुभव �हणजे
मिै�ण�बरोबर बरोबर खेळतानाचा आनदं, �ेमाने आण िनगुतीने केले�या सा�या �वयपंाकाचा गोडवा आण दपुारचा िन�तपणा
असा एकदम एक� गोळीबदं �पात येऊन भडावा! तशीच गरम हवा, आजूबाजूचे आवाज आण मह�वाचं �हणजे मनात असलेला
िनवांतपणा.
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मला वेळच होत नाही असा बाणा आण बहाणा सोडून अनेक वषा�पूव� िदवसभर िमळणारा िनवांतपणा या उ�हा�यात तास-दोन
तास तरी उपभोगून �यावा. उ�हाळाच पािहजे असं नाही उ�हाळा, जराशी थडंी, खूप थडंी सग�या ऋतूमं�ये िनसग� �या �या वेळच
स�दय� घेऊन असतोच. आपण आपले बहाणे सोडून �याला भेटायला जायला पािहजे. तर असा िनवांतपणा तु�हाआ�हाला वारवंार
लाभो ही सिद�छा!

हॉवड� काऊंटी प�रसरात वेगवेग�या ऋतूमं�ये काढलेली छायाच�े

आई
नुसती तुझी आठवण, डो�यां आणते पाझर
आई, तू का ग ंगेलीस ठेवून मला माघार?

कुठे असशील, कोण करीत असेल तुझी सेवा
जीव माझा कासावीस, आई तु�यािवना

तू मायेची खाण , तू �ेमाचा पूर
सारवून �ेमाचे अथं�ण, घालून आठवण�चे पांघ�ण
का गेलीस तू दरू?

चमणे-चमणे घास भरवलेस, राखून आपले पान
जोजो करीत, अंगाई �हणत, केलेलस जीवाचे रान!

िवजे�या कडकडाटाचा बागुलबुवा
िमठीत तु�या शरताची करीत असे माझा हेवा
गाय चाटे वास�, चमणी भरावी िपलांना

िनसगा�त िदसता �ेम असे, उणीव तुझी खटकते
मनाला

तुझाइतक� �ेमळ, खबंीर, दरूदश�
आहे का ग ंमी थोडीतरी तु�यासारखी?

इ�छा करते, पुढ�या ज�मी येवो मी तु�याच पोटी
पु�हा एकदा टेक�न माथा तु�याच चरणी आई

परतफेडीची आशा कधी दाटते मनी,
वाटते तूच ये ना पुढ�या ज�मी मा�या पोटी
मग करीन मायेचा वषा�व मीच तु�या ठायी

आहेत अशा या �ेमा�या गाठी
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च�सािह�य

मडंळी, �ा वष�  ‘च�सािह�य’ हे नवे सदर आपण सु� केले आहे. एि�ल
२०२२ �या अकंात शेजारची चार छायाच�े िदली होती. �यातील एका
वा जा�त च�ांव�न सुचलेले िवचारसािह�य तु�ही आ�हाला �लहून
कळवायचे होते. �ा न�या सदाराला तु�ही �तसाद िदलात, �याब�ल
तुमचे अनेक आभार.

च�सािह�य - जुल ैअकंासाठीची च�े

सोबत चार च�े िदली आहेत. ऑ�टोबर�या अकंासाठी �ा च�ांव�न सुचलेले
िवचारसािह�य तु�ही आ�हाला �लहून कळवायचे आहे. हे िवचार श�दांत उतरवताना
सािह�य�काराचे बधंन नाही. किवता, वचैा�रक /ल�लत /मािहतीपर लेख, अनुभव,
�थलवण�न, �फुट िवचार, दीघ� /लघु /भय /�पक कथा वगरै ेकोण�याही सािह�य
�काराचे �वागत आहे. �ा न�या उप�माला तु�ही भरभ�न �तसाद �ाल अशी
आशा करतो.
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जेथे जातो तेथे
िटपू, का�या, मोती, टफ�, कुक�, िवनी, डेझी, जॅ�पर ही सगळी कोणाची नांवे आहेत बर?ं मला वाटतं
सग�यांनी बरोबर ओळखल ंआहे. ही तर आप�या भूभूचंी नाव आहेत �हणजेच बहुसं�य लोकांचा लाडका
पाळीव �ाणी असलेला कु�ा.

बाक��या �ा�यां�या तुलनेत कु�यां�या आकारमानात आण जात�म�ये िविवधता आढळून येते. कु�यां�या
जवळपास ४०० जाती आहेत.  ऑ�सेशअन, बीगल, जम�न शेपड�, बुलडॉग, पामे�रअन वगरै.े
सुरवाती�या काळात  �यांचा उपयोग खे�ामधील घर,े शेते यांचे रानटी �ापदांपासून र�ण कर�याकरता
होत असे.  जसजशी कु�ी माणसाळत गेली तसतसा �यांचा पाळीव �ाणी �हणून उपयोग होऊ लागला
आण तो माणसाचा सवा�त चांगला सोबती बनला. साधारणपणे कु�याचे आय�ुय १० ते १५ वषा�चे असते.

कु�यांची �ाण�ि�ये अतशय चांगली अस�याने ठरािवक जाती�या कु�यांना श�ण देऊन स�ैयात आण पोलीस खा�यात दाखल
केले जाते.  आरोपी ओळखणे, बॉ�ब शोधून काढणे, गु�हेगाराचा माग काढणे या कामांसाठी �यांचा उपयोग केला जातो.  �यांची
नीट देखभाल केली जाते.  �यांचे वय झा�यावरही नीट सांभाळ केला जातो.

कु�याइतका �ेमळ, इमानदार �ाणी दसुरा कुणी नाही.  मा�या लहानपणापासून आम�या घरी कु�ा पाळलेला होता आण अजूनही
मा�या भावाकडे एका कु�याचे िनधन झाले क� दसुरा �याची जागा घेतोच.  मला तर वाटते माणसांपे�ा हा आप�याला जा�त जीव
लावतो.  आप�या घरातला एक सद�यच असतो तो. �या�या घरातले कोणी बाहेर िनघाले क� अ�व�थ होणार आण सग�यां�या
वाटेकडे डोळे लावून बसणार हा मुका जीव.  बोलता येत नसले तरी डो�यांतून, कृतीतून आण भुकूंन �या�या भावना तो �य�
करतो आण �या �या�या घरात�या माणसांना बरोबर कळतात.

�यांना कु�ी खूप आवडतात ती लोक �यां�या ��येक गो�ी �यव��थत करतात. वेगवेग�या ऋतुमाना�माणे �यां�यासाठी वेगवेगळे
कपडे शवतात.  �यां�या खा�यािप�याची त�ं सांभाळतात.  थोड�यात लहान मुलाला आपण जशी वागणूक देतो तशी यालाही
िमळते.  वेळ�यावेळी �यांचे लसीकरण करणे, केस कापणे, ठरािवक िदवसांनी �यांना अघंोळ घालणे, सकाळ-सं�याकाळ �यांना
िफरायला  घेऊन जाणे, �यांची �वछता ठेवणे,  �यां�या खा�यािप�या�या वेळा सांभाळणे,  �यां�यामुळे आजूबाजू�या लोकांना �ास
होणार नाही याची काळजी घेणे, �याकरीता  �याला यो�य ते श�ण देणे, अशा अनेक �कार�या जबाबदा�या ओघाओघाने येतातच.

काही िठकाणी असेही बघायला िमळते क� मुलांची हौस �हणून कु�े पाळले जाते.  थोडे िदवस मुले �याचे हौसेने सव� करतात आण
मग �वतः�या �यापात बुडून गेले क� आवड असो �कवा नसो घरात�या बाईला नाईलाजा�तव �याचे सव� करावे लागते.  असे होता
कामा नये.  सवा�नी जबाबदारी सारखी वाटून घेणे आव�यक असते.   घरातली एक तरी �य�� कु�ा घरात अस�यामुळे अडकून
पडते.  बाहेरगावी जा�याची वेळ आली तर �याचे काय करायचे हा �� उभा राहतो.  कुणी नातेवाईक �याला ठेऊन �यायला तयार
असतील तर ठीक, नाहीतर सग�यांना बरोबर जाता  येत नाही.  ह�ी काही हॉटेल �कवा �रसॉट� म�ये कु�ी घेऊन यायला
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परवानगी नसते.  �यांची पाळणाघर ेपण आहेत, पण ब�याच लोकांचे तथले अनुभव चांगले नाहीत �यामुळे तथे ठेवायला नको
वाटते.

म�यतंरी आ�ही आम�या मुलीकडे सॅन �ा��स�कोला गेलो होतो.  तला कु�ा फार आवडतो. �यामुळे त�याकडे त�या मिै�ण�ची
कु�ी �या कुठे २-४ िदवसांसाठी जाणार असतील तर सांभाळ�यासाठी असतात.  आ�ही गेलो त��हाही जा�पर नावाची एक कु�ी
त�याकडे होती.  पण �ावेळी तचा मु�ाम जवळ जवळ ३ आठव�ांसाठी होता.  पिह�यांदा ती आ�हाला पाहून जरा िबचकत
होती पण नतंर छान �ळली.  माझा नातूही त�याशी छान खेळत होता. पण एक आठव�ाने तला त�या घर�या लोकांची
आठवण यायला लागली. हे त�या देहबोलीतून जाणवत होते. शांत राहत होती, जरा दाराचा आवाज झाला तर धावत यायची
त�या घरातली लोक िदसली नाहीत क� िनराशा त�या डो�यांत जाणवत असे.  मा�या मुलीकडून  नतंर ती अजून दोन जणांकडे
जाणार होती.  त�या घरातले सगळेजण दोन अडीच मिह�यांकरता परदेशी गेले होते.  आ�हालाच त�याकडे बघून खूप वाईट
वाटत होते.  अशा वेळी वाटते क� तु�ही जर एक मुका जीव तुम�याकडे सांभाळला आहे तर कोणीतरी एकाने घरी राहा नाहीतर

�याला सोबत घेऊन जा.

मा�या माहेरी बरचे वष� एक कु�ी होती.  िवनी नाव
तचे.  भाऊ-भावजय कामावर गेले, मुले शाळेत
गेली तरी  माझी आई कायम घरीच असायची.
�यामुळे तला िवनीचा आण िवनीला तचा खूप
लळा होता. तचे जेवणखाण सगळे आईच देत
असे.  िवनीला काही हवे असेल तर ती आई�या
समोर जाऊन त�याकडे बघत बसायची क�
आईला लगेच ल�ात येत असे िहला काहीतरी
पािहजे आहे.  चार वषा�पूव� माझी आई अचानक
झोपेतच देवाघरी गेली.  िवनी आई�या खोलीबाहेर
नुसतीच येरझारा घालत होती पण खोलीत
अ￭जबात आली नाही.  आई गे�यानतंर बरोबर

आठव�ाभरात तनेही �ा जगाचा िनरोप घेतला.  एका पाठोपाठ एक असे दोन ध�े आ�हाला सवा�ना बसले. आता घरी कुक�
नावाची कु�ी पाळली आहे.

भारतात घरातील कु�याला घरात �याने कुठे घाण करायला नको �हणून बाहेर िफरायला नेतात पण बाहेर र��यावर �याने केलेली
घाण नीट उचलून �याची यो�य ती िव�हेवाट लावताना िदसत नाहीत.  �यामुळे सकाळ�या वेळी िफरायला जाताना र��यावर खाली
नीट पाहूनच चालावे लागते.  तुमचे घर �व�छ राहावे �हणून तु�ही र�ता खराब करता काम नये एवढी साधी गो�ही ल�ात घेत
नाहीत.  परदेशात मा�  कु�याला िफरायला नेताना ��येकाकडे �ा��टक िपशवी िदसली �यात सगळेजण नीट ती घाण उचलून
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ठेवत होते. तसे केले नाही तर दडं �हणून भरपूर मोबदला आकाराला जातो असे कळले.  तसेच भारतात र��यावर भट�या
कु�यांची फार सम�या आहे.  काही िठकाणी तर टोळीच असते �यांची आण �कूटर चालवताना, िवशेषतः रा�ी�यावेळी, ती मागे
लागतात. जोरजोरात भुकंत अगंावर धावून येतात आण घाब�न अपघात हो�याचे अनेक �संग घडतात.  परदेशात मा� कुठे अशी
भटक� कु�ी आढळून आली नाहीत आण भुकं�याचे आवाजही येत नाहीत.

एवढे मा� न��,  हा असा �ाणी आहे क� तु�ही जेवढे �ेम �या�यावर कराल �या�यापे�ा िकतीतरी तो आप�यावर करतो आण
िनखळ आनदं देतो. �या�याशी खेळ�यावर तुमचा ताण तणाव िन�तच कमी होतो. एकदा तु�ही �याला श�त लावलीत क� तो �या
श�तीतच वागतो.

नुकतेच सार ेजग कोिवड�या महामारीचा जवळपास दोन वष� सामना करत आहोत. या काळात ब�याच जणांना फार तणावपणू�
आय�ुय जगावे लागले.  �यां�या घरात कु�ा पाळलेला होता �यांना तुलनेने खूप कमी तणाव आला असा िन�कष� काढ�यात आला
आहे.  थोड�यात काय तर हा आपला लाडका पाळीव �ाणी �हणजे

असतो हा आप�या ￭जवाभावाचा सोबती
तो बरोबर अस�यावर नसते कशाचीच भीती
ध�यासाठी देतो �ाणांचीही आहुती
जेथे जातो तेथे तो असतो सांगाती
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शेक हॅडं
कु�ा? न�हे िम�.
माझा सवा�त आवडता �ाणी. का आवडतो आप�याला कु�ा? आण कु�ाच का?
सगळयात इमानदार �ाणी �हणून हा ओळखला जातो. तुम�याशी तो कधीही �तारणा करणार नाही.
�याला जेवायला �ा अगर नका देऊ. तो कधीही तु�हाला जेवायला मागणार नाही क� मांजरासारखा
चो�न खाणार नाही.

हा एक बु�मान �ाणी आहे. आप�यापे�ा ३०० पट जा�त �मतेने तो ऐकु शकतो. यामुळेच बारीकसा
आवाज जरी झाला तरी तो कान टवकारतो. �हणूच जे आप�याला ऐकू येत नाही ते �याला ऐकू येते.
जसे तु�ही �याला शकवाल, तसा तो शकतो. ‘Shake your hand’ असे �हटले क� �ेमाने तो आपला
हात (पुढचा पाय) पुढे करणार. अशावेळी तु�ही �या�या डो�यांत कधी बघतलयं का? आप�याब�लचे
�ेम �यात ओत�त भरलेले िदसते. पोलीस दलात तर याला उ�तम �थान आहे.

��ी�या बाबतीत हा जरा कमीच आहे. रगंांमधला फरक याला कळत नाही, (असे �हणतात क� तयाला
फ� काळे-पांढरचे िदसते.) �हणूनच क� काय देवाने याला
ती�ण नाक िदले आहे. आण हो, एखा�ा गो�ीचा, माणसाचा
वास �याने घेतला क� िक�येक वष� तो �या�या ल�ात राहतो.

यां�याम�ये जात-पात काही नाही. एकच जात- कु�ा. आपणच यां�या जाती पाड�या
आहेत. लहान, मोठा, शकारी, घरातला, शेतावरचा इ�यादी. आपण �याला �ेमाने
नावेही ठेवली आहेत. काही काही वेळा माणसांची नावे पण कु�याला! आहे क� नाही
मजा?

कोिवड काळात तर इतर देशांम�ये र��यावर�या कु�यांचे फारच हाल झाले. हॉटेल बदं!
खाणार काय? कोणाकडे मागणार? �यांनाही �� पडला असेल, आपली भाषा माणसांना
का कळत नाही? आप�याला माणसांची भाषा कळते, मग आपली भाषा का समजत
नाही �यांना? का शकत नाहीत ते आपली भाषा? एक ना अनेक ��. पण �याने कधी
त�ार केली का तुम�याकडे? नाही ना? �हणूनच तो आप�यापे�ा थोडा वरचढ आहे. आण हे आप�याला मा�य करायलाच हवे.

पटतयं ना सगळं? मग �ा टाळी ! आण करा मा�याशी शेक ह�ॅड!
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ि�केट
“No matter how hot the fire burns, a protea always survives.”- A B Devilliers

जरी एखादा सामना ￬जकायची आशा नसेल, तरी धाडसीपणाने तो ￬जकता येऊ शकतो.

च�ातला एक मुलगा बॅ�टग करत आहे. हा मुलगा �याचा ि�केटचा सामना ￬जकायला उ�सुक आहे. तो
खूप धाडसी असेल. १० रन ३ बॅालम�ये करायचे आहेत. �याने एक चौकार मारला! आता ६ रन २
बॅालमधे हवे आहेत. पुढ�या बॅालला २ रन झाले... तो ४ रन एका बॅालमधे क� शकतो का?

आण तो कु�ा! काय बरं करत असेल? िमड-िवकेट फ��डर असू शकतो का, जो कॅच पकडायला तयार आहे? लेग अपंायर असू
शकतो का? सग�यांचे �ास धरलेले आहेत. कोण ￬जकणार आता? शेवटचा बॅाल.. कॅच िक ष�कार.. आण हा झाला ष�कार !!!

�ा च�ात िदसतं क� �टं�स�या ऐवजी �या मुलांनी काही दगड एकमेकांवर ठेवले आहेत.
हे च� बघून मला रॉबट� ि�म�टेची आठवण झाली. रॉबट� ि�म�टे एक बेसबॅाल खेळाडू
होता. �याचा ज�म �यूट� �रकोम�ये झाला. बेसबॅाल हा खेळ �यूट� �रकोम�ये खूप �￭स�
होता. लहान असताना रॉबट�ला बेसबॅाल खेळायला आवडू लागल.ं पण तो छो�ाशा
गावात राहात होता आण तथे बेसबॅाल खेळाचे सािह�य उपल�ध न�हते. पे��या झाडाची
काठी आण सूप कॅन वाप�न तो बेसबॅाल खेळायला लागला.
जर तुम�याकडे काही कर�यासाठी पुरसेे सािह�य नसेल तर घर�या गो�ी वाप�न काम
स�ु करता येत.ं एका िठकाणी मी काही च�ं पिहली, आण �या�यात �टं�ससाठी खचु�,
एक गाडीच टायर, दोन डबे, दोन दगड .. असं काहीबाही वापरलेल ंहोत.ं
मी एक च�पट पािहला, ८३ नावाचा. �ा च�पटात पण काही मुलं र��यावर ि�केट
खेळत होते. एक मुलगा होता, सुनील गाव�कर, तो लहान असताना तथे र��यावर

खेळत होता. बॅ�टग करत असताना तो सारखा �खड�या तोडायचा. पण �याची मावशी �याला ि�केटचा बॅाल नेहमी परत �ायची.
एकदा मी आण माझा िम� घरा�या बाहेर ि�केट खेळलो. आ�ही एका फोम�या बॅालने खेळलो.. कारण मग घराला कुठे

लागणार नाही!!
हा आहे माझा पिहला मराठी च�वण�नाचा अनुभव.
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अनमोल �ण
असं�य काजवे  रा�ी�या आसमतंात चमकत असतात
�खर िहर�या रगंात अ��य नत�क तथे िफरत असतात!
गो��मधील प�याच जणू तथे �कट झाले�या असतात
फेर ध�न नाचतांना गोड गाणीही गात असतात!
चं�मादेखील मेघा�ंया मागे दडून ती महिफल ऐकत असतो
शीतल �काश कुणाचा �हणून �वतःलाच �� करीत असतो
काज�यां�या �या महिफलीत रजनी अ��त�व िवसरत असते
�काशा�या �या लखलखाटात सहज  िवरघळून जात असते
पावसा�या धारा मधूनच हळुवारपणे बरसत असतात
महिफली�या स�ाटांवर अमृतवषा�व करीत असतात!
काज�यांचे ते लखलखणे, रजनीचे ते िवरघळणे
चं��याचे ते हरवणे, पावसाचे ते बरसणे
सारचे कसे �स� करणार ेअसते ना!
सारचे कसे सार ेिवसरायला लावते ना?
वड��वथ�ने डॅफोडी�सचे असेच �ण �यायले होते
बालकव��या नजरनेे दव�बद ूअसेच िटपले होते
हेच �ण असतात जे वेचायला हवे असतात
हेच �ण असतात जे जगायला शकवीत असतात
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जीव

खूप िदवसांनी माझी बालपणीची ‘￭जवलग’ म�ैीण येणार होती. अगदी ‘जीवाभावाची’ -
‘जीव�-कंठ�’ म�ैीण.  ते�हा ‘जीवदानी’�या ड�गरावर जा�याचं आ�ही ठरवल.ं

ती येणार �हणून तचे ‘जीव क� �ाण’ असणार ेगुलाबजाम करायचं ठरवल.ं ख�यासाठी खूप िफरले.
अगदी ‘￭जवाचं रान’ केल.ं शेवटी एकदाचा खवा िमळाला. छान मळला. छोटे छोटे गोळे केले आण
गरम-गरम तुपात सोडले अन काय! ख�याचे सगळे गोळे तुपात त�ड पस�न हसायला लागले. माझा
तर ‘जीवचं उडून गेला’. शेजार�या काकंूना कृती िवचा�न पु�हा गोळे तयार केले. गरम तुपाशी
सोडले खर,े पण ‘जीवाची नुसती धाकधूक’. गोळे छान सोनेरी झाले.  माझा ‘जीव भां�ात पडला’
आण गोळे पाकात पडले. बाक�ची सारी तयारी केली आण सखीची वाट पाहात बसले.

वेळ टळून गेली. वर पधंरा िमिनटे झाली, अधा� तास गेला, �यावर दोन तास उलटले. सखी अजून
का येईना? काळजीने ‘जीव अगदी उडून गेला’. तला काही झाल ंतर नसेल?अपघात �कवा काही?
तचा फोन तरी येईल �हणून ‘जीवाचे कान क�न’ बसले. मावशी अजून का आली नाही असं
सारख ंसारख ंिवचारत मुलांनी ‘जीव अगदी नकोसा केला’.

एव�ात फोनची �रग वाजली. सखीचाच फोन. त�या गाडीला अपघात झाला होता. गाडीत�या
काह��या ‘जीवावर बेतल’ं होत ंपण िहला खरचट�यापलीकडे काही झाल ंन�हत ंहे नशीबच. गाडी
ना�यात उलटली होती. पण िदवसाची वेळ होती �हणून बर,ं गावात�या लोकांनी �वाशांना भराभर
बाहेर काढल.ं ‘पाणी �हणजे जीवन’, पण ‘तेच जीवावर उठल’ं होत.ं बाहेर कसं पडणार �ा
काळजीने गाडीतले लोक ‘जीव मुठीत घेऊन’ बसले होते. सखी�या मुलाला पोहता येत होत,ं
�यामुळे �याने अनेकांना बाहेर काढून �यांचे ‘जीव वाचवले’, हे ऐकून माझा ‘जीव अगदी सुपाएवढा’
झाला. सखी आण तचा मुलगा सुख�न आहेत हे ऐकून ‘जीवात जीव आला’.
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माझा छंद
लहानपणी शाळेत असताना मला चांगले जमते �हणून मा�या
मिै�णी जीवशा�ा�या आकृ�या मा�याकडून आप�या �योगवहीत

काढून �याय�या. तीच मा�या च�कलेची सु�वात �हण�यास हरकत
नाही. च�कला हा माझा अतशय आवडीचा िवषय होता. �यात गुणही
चांगले िमळायचे. तरीही �यावेळेस मी च�कला एवढी ￭सरीअसली
घेतली नाही.

िदवाळी तशी सग�यांनाच आवडते पण म ला खास क�न आवडायची
कारण दारापुढे मोठी रांगोळी काढता यायची. गमंत �हणजे सवा��याच
दारांपुढे रांगोळी अस�यामुळे कुणी पोर ेयेऊन पुसायची िह�मत नाही करायची. मला म�दी काढायलाही

खूप आवडायची. अगदी �वतः म�दी गाळून कोन बनवून काढायचे. तरीही ते�हाही, कधी च�कला ￭सरीअसली घेतली नाही. ख�या
अथा�ने मी च� काढायला स�ुवात केली ती मा�या �ॅ�यएुशननतंर. एकदा मी बालगधंव� रगंमदंीराम�ये च�ांचे �दश�न पहायला गेले
होते. तथली च�े बघून मी इतक� �भािवत झाले क� मी ठरवले क� आप�यालाही अशी च�े काढता यायला पािहजेत. पण
�यावेळी कॅन�हास आण ऑईल प��टगिवषयी काहीच क�पना न�हती. आधी ते काय असते आण हे रगं कसे वापरतात हे
शकायला पािहजे होते. मग ऑईल प��टग शकवणार ेएक श�क शोधून काढले आण मिहनाभर �यां�याकडे शकवणी केली.

शकवणी करत असतानाच माझे एक आजोबा जे �यू इ�ं�लश
मधले िनव�ृ च�कलेचे श�क होते, �यां�या मदतीने मी
च�कलेची इटंरिमजेट परी�ा िदली. आ�य�चिकत  झालात
ना, हो, मी मा�या �े�यूएशननतंर ही परी�ा िदली जी मी
शाळेत असताना �ायला हवी होती. पण असो, देर आये
द�ु�त आये �हणतात ना. पण �यामुळे च�कलेत�या
मूलभूत गो�ी �प� झा�या.

सव��थम मी पे��सल शेड�गने च� काढायचे. नतंर Camlin
�या पो�टर कलस�ने रगंीत च�े काढायला लागले. पण
ऑईल प�टस वापरायला चालू के�यावर तर ऑइल कलस��या
�ेमातच पडले. आण लवकरच ऑईल प��टग हे माझे
आवडीचे मा�यम  झाले. ��टल लाईफ, लँड�केप, पोट� �ट

सग�या प �तीची च�े काढली अगदी मॉडन� आट� �कवा अब�ट� ॅ�ट काढायचाही �य�न केला. पण स�ु करताच ल�ात आले क�
तो आपला �ांत नाही. तसेही ते मला कधीच पटले नाही. �रय�ल��टक प��ट�स मला जा�त आवडतात. �यात बेशक मेहनत जा�त
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करावी लागते. शवाय ते िकचकटही असतात. पण तु�हाला एखा �ा गो�ीची आवड असेल तर तुमची िकतीही मेहनत �यायची
तयारी असते.

श�यतो बरचे कलाकार जलरगं �कवा ऍकरलेीक रगंांना �ाधा�य देतात. साधारणतः हे दो�ही
�कारचे रगं लवकर वाळतात. आण �यामुळे कमी वेळात तुमचे च� पणू� होते. याउलट तलैरगंांम�ये
एक थर सुक�यासाठी ३ ते ४ िदवस लागतात. जेवढा थर जाड तेवढा जा�त वेळ लागतो. पण
�याचा एक फायदा �हणजे तु�हाला िकरकोळ बदल �कवा द�ु�ती करायलाही जा�त वेळ िमळतो.
�यामुळे एकाच वेळी बसून च� पणू� करायची गरज नसते. रोज थोडे थोडे केले तरी चालते. �हणूनच
मला हे मा�यम जा�त आवडते. माझी काही च�े इथे लेखाबरोबर जोडलेली आहेत. तु�हाला
आवडतील अशी आशा.
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दवैाधीन
माझे िम� िवजयकुमार ड�गळे हे �योतषशा�ाचे मोठे अ�यासक आहेत. ह�ी आ�ही या िवषयावर
सांगोपांग चचा� करतो. मला �योतषशा�ािवषयी फारसे �ान न�हते, परतुं ड�गळे यांनी चच�म�ये या
शा�ा�या अनेक पलैूवंर �काश टाक�यामुळे माझी या शा�ािवषयीची संक�पना बदलली. 
सामा�यतः �योतषशा� हे अधं��ेचे जुळे भावंडं असावे असा सव� सामा�यतः समज  असतो. मीही
�याला अपवाद न�हतो. परतुं अलीकडे माझी �योतषशा�ाकडे पाह�याची ��ी बदलली आहे.
मूलत�वांवर आधा�रत हे शा� आहे याब�ल माझी खा�ी पटली. 
चच��या ओघात ड�गळ�नी या शा�ाशी िनगडत अशी एक स�य घटना िवशद केली, ती जशी�या तशी
मी िनवेदन क� इ��छतो. 

पु�याजवळ असले�या राजगु�नगरला ड�गळे शासक�य काया�लयात काय�रत होते. �यांचा एक िम� रोज सं�याकाळी �यां�यासोबत
चम�या गणपती�या पारावर ग�पा मारायला येत असे. �या िम�ाला �योतषशा�ात रस होता, ब�याच अशंी तो या शा�ात पारगंत
होता. वधू -वरांची ल�े हो�या�या  योगाचा �याने केलेला होरा सहसा चुकत न�हता. �यामुळे मुलीचा योग के�हा आहे हे जाणून
घे�याकरता बरचे पालक ड�गळे�या या िम�ाकडे येत. ल� यश�वी होईल क� नाही याचे �याने केलेले िवधानही सहसा चुकत नसे. 
बोलता बोलता एक िदवस या िम�ाने ड�गळेना सांिगतले क� �या�या �दयाला छ� आहे, आण घरातली मडंळी सतत �या�या मागे
लागून �याला ऑपरशेन कर�याचा आ�ह करीत आहेत. परतुं या िम�ाला ऑपरशेन करायचे न�हते. �यामुळे �याची आई, बहीण
आण प�नी �या�यावर नाराज हो�या. �याची बहीण पु�यात के इ एम म�ये ￭सिनअर नस� होती, तची नेमणूक आयसीयमु�ये
अस�यामुळे ती भावाची िवशेष काळजी घेऊ शकणार होती, पण भाऊ ऑपरशेनला तयार न�हता. जगं जगं पछाडूनही �याने
कोणालाही दाद िदली नाही. 

बरचे िदवसांनी या िम�ाने ड�गळेना ग�पा-ग�पांम�ये सांिगतले क� �याने ऑपरशेन कर�याचा िनण�य घेतला आहे. �या�याकडे
असलेला बँक बॅल�स, घर, शेती, �यवसाय �याने म�ृयपु� क�न प�नी�या नावे केला आहे. यावर ड�गळे �याला �हणाले,
“ऑपरशेन कर�याकरता जायजाद प�नी�या नावावर कर�याची काय गरज?”  �प�ीकरण करताना तो ड�गळेना �हणाला, “ड�गळे
साहेब, मी मा�या पि�केचा खोलवर अ�यास केला आहे, पि�केनुसार �या िदवशी मा�या शरीराला श� लागेल तो माझा शेवटचा
िदवस असेल.” ड�गळे या उ�राने ग�प झाले, ते या िवषयावर अधक भा�य क� शकत न�हते. 

ऑपरशेनचा िदवस उगवला. या िम�ांसोबत �याची आई, बहीण, प�नी आण �वतः ड�गळे राजगु�नगरहून पु�यात पोहोचले.
ऑपरशेनपूव� चाच�या झा�या. चाच�यांत कुठलीही अडचण िदसत न�हती. दसुर ेिदवशी सकाळी सात वाजता ऑपरशेन करायचे
ठरले. सकाळी सात वाजता ड�गळे�या  िम�ाला ऑपरशेन थयेटरम�ये ने�यात आले, बरोबर �याची नस� बहीण होती. डॉ�टरांनी
ऑपरशेनला पाच तास लागतील असे सांिगतले. बाहेर �हरां�ात �या िम�ाची आई, प�नी आण ड�गळे थांबले होते. 
िम�ाची बहीण दपुारी एक�या सुमाराला बाहेर आली आण तने ऑपरशेन यश�वी झा�याचे सांिगतले आण थो�ा वेळाने ती परत
ऑपरशेन वॉड�म�ये गेली. अ�या� तासाने िम�ाची बहीण ओंजळीत त�ड लपवीत बाहेर आली, बाहेर येताच तचे �वतःवरील िनय�ंण
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संपले आण ती मो�ाने रडू लागली. कोणाला काय झाले हे कळेना. ती कशीबशी �हणाली “भाऊ गेला.“ सगळे शोकसागरात
बुडून गेले. आईला, प�नीला वाटले आपण �याला स�� क�न जीवाला मुकायला भाग पाडले. 

सं�याकाळी पाथव राजगु�नगरला आण�यात आले, ि�याकम� दसुर ेिदवशी सकाळी कर�यात आले. 

या स�यघटनेमुळे  मी �योतषािवषयी प�ुहा न�याने िवचार क� लागलो. �याची स�यता मला पटली. 

अधक मािहती - �ी िवजयकुमार ड�गळे स�या अमे�रकेत आले आहेत . ते मूळचे द�डचे रिहवाशी असून प�ुयातील बृह�महारा��
�योतष मडंळ, पुणे या मा�यता�ा� सं�थेचे �योतष क� �ाचे संचालक आहेत. �यांचा या शा�ाचा छ�ीस वषा�चा अ�यास आहे.
�यांनी महारा��  आण महारा�� ाबाहेरील �योतषशा�ाशी संबंधत अनेक अधवेशनाचे नेप�य केले आहे. ते रके� पंडत आहेत,
�यांनी िक�येक गरजूनंा रके�चे मोफत �श�ण िदले आहे.

अमे�रकेत असेपय�त �यांना आपली सेवा येथील भारतीयांना दे�याची इ�छा आहे . �यां�या सेवेअतंग�त ते इथे ज�मले�या
बालकां�या पि�का, कंुड�या बनवून देऊ शकतात. �ी िवजयकुमार हे दोन �कार�या पि�का बनवू शकतात - एक �दीघ� पि�का
आण दसुरी एक/ दोन पानांची सं�� पि�का.
येथील गरजू पालकांनी खालील प�यावर �यांचेशी संपक�  साध�यास �यांना हवी असलेली अधक मािहती ते जातकाकडून घेऊ
शकतील.  आप�या  "म�ै "�या वाचकांनी या संधीचा फायदा �यावा या, असे मला वाटते .
संपका�साठी मािहती :-Sri . Vijaykumar Dengale is available on Whatsapp .
�ी िवजयकुमार ड�गळे ,
ई-मेल vbdengale797@gmail.com
91 9730650797  91 9049120641
�ी िवजयकुमार यांचेशी संपक�  के�यास अधक मािहती िमळू शकेल.
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