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संपादकीय 
 

नम4कार मंडळी, 
 
अनुबंध स;मती २०२२-२०२३ ?या पAहCया अंकाचे Eकाशन करतांना आGहाला खूप आनंद होतो आहे.  
 

जानेवारM २०२२ मNये, Oीमती 4वाती ;शदें यां?या अNयPतेखालM Qयू इंSलंड मराठU मंडळा?या नVया क;मटMची 
4थापना झालM.  Zयानंतर लगेचच अनुबंध या अंकाला पुQहा नVयाने उभारM दे]यासाठU, अनुबंध स;मतीची आखणी 
केलM गेलM. मंडळाचे सण, सभारंभ साजरे होत असतांनाच एक`कड ेअनुबंध चे कामहM जोमाने चाललेले होते.        
 
गेCया दोन वषाbपासून आपण सवाbना काहM ना काहM अडचणी येतच आहेत व आपण Zयातून मागc काढून 
पdरि4थतीशी लढत पुढे जात आहोत. Zया आपCया लढाईच Eतीक Gहणुन आम?या स;मतीने यंदा?या 
अंकाचा hवषय “झंुज एका वादळाशी” हा kनवडला आहे. hवhवध Vयlतींनी mया चालू असलेCया लढाईचे अनुभव 
लेखां?या, कथां?या, कhवते?या, nचoां?या माNयमातून Vयlत केले आहे. हे सवc साAहZय एकo कpन ते 
आपCयापयbत पोहोचव]याचे कायc, या अंका?या माNयमातून आGहM करMत आहोत.             
 
अंकाचे मुखपrृठ हे 4वरा कुलकणs mयांनी खूप जाणीवपूवcक रेखाटले आहे. अंकासाठU लागणारM तांtoक मदत, अंक 
जुळवणी, Eूफ dरडींग इZयादM कामे, मराठU भाषेची चांगलM जाण असणारे अमेय परांजपे, अचcना पानवलकर, यांनी 
पार पाडलM आह ेतर अंकाची सजावट, बांधणी यासाठU Oेया जोशी यांची खूप मदत झालM. 
            
दःुख हे मानवी जीवनाचं एक अ;भQन अंग आहे असं गौतम बुxधांनी सांगून ठेवलेलं आहे, Zयामुळे जीवनातील 
चढउतारांना सामोरे जाणं हा जग]याचाच एक भाग आहे. Zयानुसार वेगवेगyया Pेoातील Vयlतींना कशाEकारचे 

अनुभव आले व ते 5ा सव6 अडचण9ना कशे सामोरे गेले याचा EZयय आपCयाला या अंकात येईल. तसेच नVया 
hपढMतील तzणांना, मुलांना जो घरM राहून ;शक]याचा अनुभव आला तोहM Zयांनी आपCयापरMने मांड]याचा EयZन 
केला आहे.  
 
भाषे अभावी >तःचा अनुभव लोक@पयCत पोचवता आला नाही असे होवू नये Eणून आEी काही इंHजी 

सािहJ देखील 5ा अंकात समािवM केले आह.े 
 

आपणासवाbना हा अंक नlक`च आवडले अशी अपेPा.   
 
 
धQयवाद,  
- सुधीर डोके       
 



 

 

 

 
 
 
अनुबंध मािसकात जािहरात कर2ासाठी कृपया संपक8  करा: 
 
4वाती ;शदें (संपादक)     - swati.shinde@nemm.org 

सुधीर डोके  (hव|)           - sudhir.doke@nemm.org 
  

 
 
 
           

अनुबंध	संपादक	सिमती   
   

संपादक : अमेय परांजपे 
  

संपादक सहा(य  : सुधीर डोके, अच3ना पानवलकर   
  

मांडणी व सजावट : अमेय परांजपे, 7ेया जोशी  
  

जा1हरात सहा(य : रवी रासने, 9वाती ;शदें   
  

मुखप7ृठ : 9वरा कुलकण>  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***लेखांत () झालेली मते ही पूण1पणे संबंिधत लेखकांची आहेत. 9ू इं;ंड महारा>?  मंडळ तसेच संपादक सिमती BांCाशी सहमत 
असेलच असे नाही. 
***अंकासाठी सव1 काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत िकंवा अ9 इतरN काही चूक भूल झाली असPास उदार 
मनाने ती नजरेआड कराल अशी आशा आहे. 

***अनुबंध मािसकामTे सुशोभीकरणासाठी वापरVात आलेली िचNे ही मािहती अंतजा1लातून घेVात आलेली आहेत. 
Bांचे मालकी हW संबंिधत मालकांकडे असून 9ू इं;ंड महारा>?  मंडळाकडे नाहीत. 



 

 

अ12ीय	मनोगत	
 
नमcार मंडळी, 
 
सवा<tका िशवसंुदरा  fीकार या अिभवादना ! 
ितिमरातुनी तेजाकडे @भु आमुjा ने जीवना !! 
 
जवळजवळ २ वषw जगभर कोिवड साथीमुळे  पसरलेला  अंधकार सxन  आपणा  सवाyना आपलं आयुz पु{ा न|ा 
उ~ाहाने आिण बंधनमु� जगता यावं िह ई�रचरणी @ाथ<ना करत  , जानेवारी २०२२ म�े आ�ी �ु ईं�ंड मराठी 
मंडळ सिमितjा कामकाजाला सु�वात केली.�ु ईं�ंड मराठी मंडळ िह फ� एक सं�ा नाही आहे ;ते एक कुटंुब 
आहे. �ा कुटंुबाला बांधणारा धागा अिधक बळकट कर�ाjा उ�ेशाने आ�ी नवनवीन काय<�म आयोिजत केले 
आिण न|ा संक�ना सादर के�ा.  काय<�मांचे आयोजन करताना आ�ी @ामु�ाने ५ गो�ीवंर भर िदला 9ामुळे 
१)  आपला मराठी सांcृितक वारसा पुढे चालू राहील २)  �ािनक कलाकारांना आपले कलागुण सादर कर�ाची 
संधी िमळेल ३) दजwदार करमणुक@धान  काय<�मातून लोकांचं मनोरंजन होईल ४) सामािजक काया<ला हातभार लावता 
येईल . आिण ५) सभासद सं�ेम�े वाढ कxन आिण नवीन @ायोजक िमळवून मंडळाची आिथ<क बाजू सुधृड राहील. 
गे�ा एक वषा<चा आढावा घेतला तर ही पाचही उि��े आ�ी यशfीपणे पूण< केली असं मी न�ीच सांगू शकेन.  
 
गे�ा वष<भरात आ�ी आपला मराठी  सांcृितक वारसा पुढे चालू ठेव�ासाठी मकर सं�ांत ,गुढी पाडवा , महारा��  
िदन , गणेशो~व आिण िदवाळी हे सण ज�ोषात साजरे केले . आमचा पिहला मकर सं�ांितचा काय<�म  कोिवडjा 
ितस�या लाटेमुळे ऑनलाईन करावा लागला . फारच कमी वेळात आ�ी भारतातून एक संगीत@धान काय<�माची 
िनिम<ती केली आिण हा काय<�म तसेच “कौटंुिबक @¡मंजुषा” ही कौिट£¤क ¥धा< ऑनलाईन आयोिजत 
केली.  काय<�म यशfी झाला पण आप�ा लोकांना @§¨ भेटता आलं  नाही िह चुटपुट मनाला लागून रािहली. ती 
संधी आ�ाला िमळाली आमjा गुढी पाड|ाjा काय<�मात आिण मकर सं�ांतीjा िनिम©ाने £ªयांसाठी आणलेली 
वाणं आ�ाला @§¨ात देता आली . गुढी पाड|ाचा  सण हे वाईट गो�ीवंर िमळवले�ा िवजयाचं @तीक आहे आिण 
कोिवड वर िमळालेला िवजय साजरा कर�ासाठी गुढी पाड|ा|ित«र�   दुस�या कुठ�ा सणाची अपे¨ा मी कx 
शकत न¬ते. मराठी माणूस नाटक वेडा  असतो �णून गुढी पाड|ाjा काय<�माचे मु� आकष<ण होते �ािनक 
कलाकारांनी केले�ा तीन एकांिकका. कोिवडची प«र£�ती िनवळ�ानंतर झाले�ा �ा पिह�ा 
काय<�माला  लोकांनी िदलेला @ितसाद बघून मन तृ झाले.  
 
महारा��  िदनाचा सोहळा सादर करताना सु®ा आमचा @मुख उ�ेश �ािनक कलागुणांना जा¯ीत जा¯ वाव िमळावा 
हाच होता. तो उ�ेश ठेवून आ�ी @¯ुत केले �ािनक कलाकार िनिम<त  नाटक “माकडाjा हाती शॅ±ेन ‘ . 
§ाबरोबरचआयोिजत केली वेशभूषा ¥धा< आिण पाककृती ¥धा< 9ाम�े  िविवध वयोगटाjा ¥ध<कांनी मोठया 
सं�ेने भाग घेतला. वेशभूषा ¥धwम�े ¥ध<कांनी महारा�� ातले थोर आिण कतृ<³वान ªी- पु�षांसारखी वेशभूषा 
कxन §ा महान |£�म³ांची आठवण कxन िदली .  पाककृती ¥�wम�े  ¥ध<कांनी आप�ा पाककलेतला 
हातखंडा दाखवला.  आप�ा �ािनक कलाकारांचे कलागुण बघून खरंच खूप अिभमान वाटतो आप�ा मंडळाचा.   
जुलै मिह�ात आयोिजत केले�ा िपकिनकलाही  आ�ाला भरगोस @ितसाद िमळाला .  लोकांना लगोरी ,रµीखेच, 
चमचा िलंबू  इ§ादी खेळ खेळत  आिण एकp  ग·ा मारत सहभोजन करताना पा¸न आपणा  सवाyचं सामािजक 
जीवन पु{ा पूव<वत होत चाललं आहे ही खाpी पटली.  
 
मराठी मनातली आप�ा लाड¹ा गणेशो~वाब�ल वाटणारी  भ|ता अतुलनीय आहे. आमjा 
सिमतीसाठी  गणेशो~वाची ही भ|ता जपणं   खूप मह³ाचे होते . §ा भ|तेला अनुसxन आ�ी गणेशो~वाjा 
िनिम©ाने िविवध काय<�म आयोिजत केले . गणेशपूजेबरोबर अथव<शीष< पठणाने झाले�ा नादघोषाने वातावरणाचे 



 

 

पािवº वाढले. गणेशदश<नाचा  लाभ सवा<ना ¬ावा �ा उ�ेशाने हा  गणेशो~वाचा काय<�म  फ� मंडळाjा 
सभासदासांठी मया<िदत न ठेवता , �ू इं�ंड @ांताjा सव< रिहवाशांसाठी खुला केला आिण अनेक अमराठी लोकांनी 
मो»ा सं�ेने येऊन गणरायाचे दश<न घेतले.  गणपतीची आरास “गणराज रंगी नाचतो ” �ा भारतर½  लता दीदीjंा 
गा�ावर आधा«रत होती . बो¾नjा “हॅच शेल “ �ा @िस® @े¨ागृहात गणराज रंगी येऊन नाचतो आहे असा देखावा 
गणपतीjा आरास म�े दाखवला गेला . उ~वाला आणखी रंगत आणली ती ढोल ताशा आिण लेझीम jा पथकाने . 
जवळ जवळ १०० ¿न अिधक  कलाकारांनी  ढोल ताशा आिण लेझीम वर बा·ाची वाजत गाजत िमरवणूक काढली. 
“NEMM जोश” �ा मंडळाjा ढोल पथकाने आप�ा तालब® वादनाने केलं  मंpमूÂ. खास कने£Ãकट वxन 
आले�ा २० िवÄाÅाyjा  गटाने  म�खांब @ा§ि¨क दाखवून �ा मराठी खेळाची सवाyना ओळख कxन िदली. �ा 
वषÇ आ�ी गृिहणीवंर कÈ िÉत  असलेली एक कौटंुिबक ¥धा< आयोिजत केली होती “NEMM गृहसÊाËीʼ . �ा ¥धÍतग<त 
आ�ी वेगवेगÎा शहरात ¥ध<कांjा घरी जाऊन  ¥ध<क गृहसÊाËी आिण §ांjा प«रवारां बरोबर गमतीदार खेळ 
खेळलो . �ा सव< ¥धा< आ�ी िविडओ रेकॉड< कxन वेब िसरीज jा मा�मातून तुमjापयyत पोहोचव�ाची |व�ा 
करत आहोत . �ा ¥धwची अंितम फेरी गणेशो~वाjा िदवशी आयोिजत केली होती. ५ @ित¥धÇ मिहलांम�े झालेली 
�ा ¥धwम�े झाली मनोरंजक @¡ो©र , �चकर उखाणे आिण मजेदार खेळ . पिह�ा आले�ा @ितयोिगतेला िमळाला 
“NEMM गृहसÊाËीʼ हा िकताब आिण एक उंची पैठणी . सवा<त शेवटी झाला मराठी वाÄवंृदाचा काय<�म “रेट� ो ते 
मेट� ो” 9ात झाली जु�ा सदाबहार आिण नवीन गा�ांची मैिफल. �ािनक कलाकारांjा कलागुणांना वाव 
िमळा�ामुळे आिण उ©म दजा<चे संगीत ऐकायला िमळा�ामुळे  कलाकारांना  आिण रिसक @े¨कांना समाधान 
िमळालं . लोकांjा चेहे�यावरचे समाधान आिण §ांनी िदलेली दाद िह पावती होती आप�ा गणेशो~व काय<�माjा 
भ|तेची .  
आता वषा<ची सागंता होणार आहे िदवाळीjा काय<�माने . आप�ा सभासदांना दजwदार काय<�म दे�ाjा भावनेतून 
िदवाळीला खास आयोिजत केलं आहे सदाबहार िवनोदी नाटक “मोxची मावशी” आिण तु�ाला ते आवडेल �ात 
शंकाच नाही.  
 
सामािजक जबाबदारी पार पड�ाjा उ�ेशाने आ�ी युवा सदÐांjा साहाÑाने २ फंडरेझर आयोिजत केले . गुढी 
पाड|ाjा िदवशी बेिकंग सेल कxन आलेला िनधी सÈट 9ूड्स हॉ£¥टलला आिण गणपतीला  बनवलेले कंदील 
िवकून आले�ा रकमेतून  भारतात गरीब िवÄाÅाyसाठी शाळा चालवणा�या “लेहेरे ‘ �ा सं�ेला देणगी �णून िदली 
गेली.  
 
कोिवड मुळे वाढले�ा  महागाईमुळे काय<�म आयोजनाचे खच< @चंड @माणात वाढले. परंतु मे¤रिशप फी 
वाढव�ाऐवजी  इतर @कारे आ�ी िनधी कसा उभाx शकू �ावर आ�ी जा¯ िवचार केला. सांcृितक 
काय<�माबरोरच आमचा भर मंडळाची सदÐ सं�ा वाढव�ावर होता . िसनेमारिसकांना आकिष<त कर�ासाठी 
आ�ी पावन£खंड , शेर िशवराज आिण चंÉमुखी असे तीन िचpपट  जवळjा िसनेमागृहात आयोिजत केले . �ा 
िचpपटाjा िनिमÓताने आ�ाला नवीन लोकांशी संपक<  साधता आला आिण §ाबरोबरच नवीन सदÐांची नोदंणी झाली. 
िसनेमाjा ितकीट िव�ीमुळे मंडळासाठी िनधी उभारता आला .  युवा िपढीबरोबर दुवा साध�ासाठी आ�ी रीÔ 
आिण सोशल मीिडयाचा पुरेपूर वापर केला. ढोल ताशा पथकाला एक नवे xप दे�ासाठी आ�ी, आिथ<क गंुतवणूक 
कxन  “NEMM जोश “ हा Õँड िनमा<ण केला . बीएमएम ला झाले�ा ढोल ताशा ¥धwतही आप�ा पथकाने लोकांची 
मने िजंकली . ढोल ताशाची ओढ ल¨ात घेऊन आ�ी  “युवा पथक” आिण “मिहला पथकाची” �ापना केली 
9ामुळे  खूप नवीन लोक मंडळात सामील झाले.  अिधकाधीक सदÐ नोदंणी कर�ासाठी आयोजले�ा �ा 
वेगवेगÎा उप�मासोबतच आ�ी अिधकािधक @ायोजक िमळव�ाचा जोरदार @य½ केला . अमे«रका आिण 
भारतातूनही वेगवेगÎा @योजकांकडून देणगी घे�ात आ�ाला यश िमळाले.  
 
हे सव< काय<�म आयोिजत करताना  आिण उप�म चालवताना अडचणी तर आ�ाच पण मा×ा सिमतीjा टीम मुळे 
आिण आप�ा सवाyjा @ेमामुळे कुठलीही अडचण हे आ�ी आ¬ान �णून fीकारले. तुमjा सवाyjा चेहे�यावर 
िदसणा�या आनंदामुळे आिण पाठीवर पडणा�या शाØाशीjा थापेमुळे आ�ाला पुढे जा�ाची िहÙत िमळते . 
आमjा कडून काही चुकाही झा�ा असतील  पण  तु�ी सवाyनी वेळोवेळी िदले�ा @िति�येमुळे आिण 



 

 

माग<दश<नामुळे आ�ी सदैव सुधारणा कर�ासाठी तÚर रा¸ आिण �ावषÇसारखाच पुढjा वषÇसु®ा न|ा जोमाने 
तु�ा सवाyjा सेवेला �जू होऊ .  
 
 🙏 
 
fाती िशंदे,  
अ�¨ा, �ू इं�ंड मराठी मंडळ  
 

 

  



 

 

काय6कारणी	सिमती	(२०२२-२3)	

 
fाती िशंदे  

 
£Ûता लाटे 

 
रवी रासने 

 

 
सुधीर डोके  

 
अंकुश आठले 

 
^ेया जोशी 

 

 
बकुल कानडे 

 
अिदती मांजरेकर 

 
अच<ना पानवलकर 

 

 

 
लीना परब  

 
अमेय परांजपे 

 
वृषाली िफरके 

 

 
िमिलंद रानडे  

 
�ेता साळवी  

 
fÜील िशंदे 

 
सिचन येवला 



 

 

मागोवा	
नमcार मंडळी, मागील काही मिह�ात गृहसÊाËी आिण गणपती उ~व हे काय<�म अ§ंत 
उ~ाहात पार पडले. याच काय<�माची काही ¨णिचpे येथे देत आहोत. 
  

 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

  



 

 

लिलत	लेख		

Every Cloud Has a Silver Lining 

 - सुजाता डोळस ढ* गे 

All of us face challenges at one point or 
another in our lives. They come in different 
forms like health crisis, loss of loved one, 
financial setbacks, relationship issues etc. but 
one thing is for sure it tests who you are at 
the core and forces you to look within. I am 
always intrigued by other peopleʼs 
experiences and journeys, but the stories that 
inspire me the most are the ones in which 
people go through these difficult life 
situations without losing zeal for life, being 
optimistic, not turning bitter towards life and 
emerge stronger than before. 
 
I live in Billerica with my loving husband and 
wonderful son who is 26. We moved to US 
when we were quite young. Left behind 
family, friends, everything familiar to start a 
new life. A dotting husband and an adorable 
baby, I had everything one could have asked 
for. My journey in this world of disability 
started around 25 years ago as I realized that 
my son was not reaching developmental 
milestones as expected. Thatʼs how started 
my lengthy and difficult struggle navigating 
through the intricate maze of special 
education, medical, legal systems, fight with 
bureaucracy, finding right resources, 
support, providers and services. I went 
through denial, guilt, anger, frustration, 
disappointment and helplessness. I still 
remember those sleepless nights and phases 
of constant worry. When I was shoved in face 
with such life changing challenge, I became 

numb but my motherly instincts kicked in 
and I spun into an action mode. I started 
learning, reading and educating myself 
about disability and special needs education 
system and laws. I was fighting battles on two 
different fronts. One was inner turmoil and 
the other one was on outer front where I was 
trying to find right placement, right therapies 
and providers for my son. Initial years were 
like swimming against the current and was an 
uphill battle. I was engulfed by a feeling of 
self-doubt, despair and fear of raising a child 
with so many complex issues. There was no 
set mold and I knew I had to carve my own 
path. 
 
The most important step towards healing 
was acceptance. It made me appreciate good 
things in life. Financial stability, good 
educational background to fight for my sonʼs 
rights, self-advocacy skills and a 
compassionate partner who is with me 
through thick and thin, to name a few.  I 
made a conscious choice to drop all forms of 
resistance and allowed the life to flow with 
ease. Once I overcame the inner battle, 
outside situations seem less daunting.It takes 
a village to raise a child and I witnessed it 
firsthand. Many people held my hand when I 
needed it the most. I have attested goodness 
in the world around me in the form of 
teachers, therapists, speech pathologists, 
physical therapist, doctors, nurses, 
caseworkers, attorneys, social workers, 



      अनबुंध नो*ह,बर 2022 

 

 

 

Become a Member 

 
Qयू इंSलंड मराठU मंडळाचे सभासद Vहा आ}ण आपल ेबधं, सां4कृkतक वारसा मराठU मातीशी कायम 
जोडून ठेवा.   
 
For Membership details click here: 
http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership 

friends, neighbors, strangers and so many 
more. I came across so many good people 
and their genuineness touched my heart. I 
am so grateful for everyone who crossed my 
path and helped me in their own way. 
 
I am always cautious in using the phrases like 
“Sankatacha dongar kosalala” or “Eka 
vadalashi zunj”. In any way, I donʼt want to 
belittle the hard times people go through, 
but in my opinion, it makes it easier if we look 
at it as an opportunity to grow and learn. It 
was a great learning experience for me 
personally and my family. Life has taught me 
so many life lessons. Human spirit is 
designed to thrive on challenge. Challenges 
can break you down or lift you up and I chose 
the latter. Such life changing events 
completely change you as a person and your 
perspective towards life. They nudge you to 
reevaluate your priorities and do some soul- 
searching and dictate your every action and 
decision. It made me physically, mentally, 
emotionally stronger and resilient.  
 
My son taught me patience, compassion, 
tolerance and helped be to become a better 

parent. He turned my apprehensions to 
aspirations. He has surpassed my every 
expectation and went above and beyond. He 
has become my pillar of strength and source 
of inspiration. When I get stressed out, he 
reminds me to take a chill pill and relax. He 
loves our family mantra “We are a team. Letʼs 
do it together”. It made my family stronger. 
Now, my focus is creating happy memories 
along the way, make him independent and 
trying my best to create joyful and healthy 
environment to nurture him without losing 
myself in the process. It is a journey full of 
tears, disappointments, joy and hope but I 
am content that itʼs a very rewarding journey! 
I am well aware that itʼs not going to be an 
easy road ahead but I have learned the skills 
to bounce back from setbacks and to 
strengthen my resolve whenever life throws 
a curveball at me. 
 
As they say, every cloud has a silver lining. It 
made me a better human being.  
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तमसो मा DोितगFमय 	

 - िव/ाली भाटकर 
“£�ती�ापक³” िकंवा “लविचकता”, मानवाचा अ§ंत 
मह³ाचा गुणधम<! §ाचा सामूिहक अनुभव वारंवार 
पाहायला िमळाला गे�ा अडीच वषा<त! फेÕुवारी २०२०, 
मे£íको jा सहलीची तयारी अगदी जोरदार झाली 
होती. माच< मिह�ाjा दुस�या आठवîात िनघायचं 
बेत होता. आिलकडे चीन jा वुहान शहराjा रहÐमय 
कोिवड १९ िवषाणूjा दहशतीjा बातðानचा कहर 
झाला होता. एकीकडे आगामी @वासाचे वेध लागले होते 
तर दुसरीकडे मन �ा न|ा िवषाणूjा बातðानी बेचैन 
झाले होते. शेवटी सहल पूण< करायचे ठरले. मे£íको 
jा Cancun शहरात वातावरण अगदीच वेगळे होते. 
समुÉाचे खारे  वारे, लाटांची गाज आिण कुटंुबाjा 
सािन�ात रोजjा धाकधकीचा आिण कोिवडचा पूण< 
िवसर पडला होता. आिन अचानक who ने कोिवडची 
महामारी जाहीर केली., यूरोप मध�ा देशांनी 
हवामागा<वर िनबyध जाहीर केले. आमjासारखा सा�या 
@वाशांची आता चांगलीच तारांबळ उडाली. आनंदाjा 
सागराला ओहोटी लागली. सवा<ना घरचे वेध लागले. 
िवमानतळ अगदी गñ भरले होते. जो तो 
नाकातोनदाला �माल िकंवा काही कापड गंुडाळून 
@वासाला सò झाले होते.  

परत येईपयyत इथे अमे«रकाला वातावरण पार बदलले 
होते. दुकानाम®े मूलभूत गो�ी सु®ा िमळणे कठीण 
झाले होते. जो तो सव< गो�ीचंा आिण औषधांचा साथ 
कर�ात |¯ होते. मग आले माc, सोशल 
distancing, पा�ाचा वाफा, घरगुती उपचार, भीती, 
ôम, खोõा अफवा, राजकीय बेत �ांनी जोर धरला 
होता. माणसाला एका सूö जीवने अगदी जेरीस आणले 
होते. टी¬ी चननेÔ  सतत मृ§ूjा भयाण आिण 

मेिडकल साधानांjा कामतरतेjा बातðा दाखवत 
होते.  

आशावेळी मन एकदम सु÷ झाले. साता समुÉांपार 
असले�ा जीवळगाjा भेटीसाठी आसुसले. टयांjा 
काळजीने जीव िपळवटून िनघे. हळूहळू ओळ£खत�ा 
लोकांjा आजाराjा आिण मृ§ूjा खबरी येऊ 
लाग�ा. खरंतर देशापासून इत¹ा लांब आस�ाने 
आशा वारतांची खरी धग @कषा<ने कधी जनवलीच नाही. 
�ांचे दुकख ही होते आिण लाजही! परंतु पूनहा पूनहा 
£�ती�ापक³ वाचा गुणधम< जाणीव कxन Äायचा 
की खचून जा�ात आिण बिधर हो�ात काहीच अथ< 
न¬ता. इथे चार िभंतीम�े lockdown होऊन आ�ी 
कंटाळत होतो, तकररार करत होतो  आिण ितथे सव< 
मेिडकल कम<चारी, पोिलस, वैËानीक राpंिदवस एकp 
झटून आमjा सुर¨ेचे कवच अभेÄ ठेवत होते.  

मी �ा महामारीची गद<   काळोखी बाजू दुल<ि¨त करत 
नाहीये परंतु �ा  सव< धकाढकीत एक गो� माp वरदान 
ठरली. �ा आंधरjा कुशीत नाव @काश, नाव øि�कोण, 
नवी आशा कूस घेत होती. Lockdown मुळे सव< जग 
अचानक आकसले, जवळ आले. सवाyकडे अचानक 
खूप «रकामा वेळ होता. कामाjा रगाîांत अडकलेले 
आई बाबा, अùासाjा वाजनखाली दबलेले बालपण, 
सोशल िमिडया वर अडकलेला िमpप«रवार  �ा सवा<ना 
आपसूकच एक दुस�याची जाणीव झाली. वक< -लाइफ 
बॅलेú सहजच आला. वायरस होताच, §ाने जगात 
तांडव तर घातलाच पण माणसाjा मनाjा, भावनांjा, 
बु£®म©ेjा, आिण सामािजक लवंिचकतेपुढे §ाने 
आता हात टेकले होते! 
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लाडू चकली िबना िदवाळी 

 - 6ोती जोशी 
नॉट8न नावाचं एक आटपाट नगर होत. ितथे एक 
जेE नागFरकांची वसाहत होती. Gांचा उIाह 
तJणांना लाजवेल असा होता. सवाMचे एक मोNे 
कुटंुबच असे घरोPाचे Qेह संबंध. शेजार धम8- 
मदतीचा वसा कटाTाने पाळत.  

ितथे एक Vोतीआजी रहात असे.  

जगांत मरीआईचा कोप झाला नी करोना-संहार 
सुY झाला. सगळीकडे हाहा:कार उडाला.  

करोना[ा राVात मा\मुळे आजी घुसमटली. 
स]ीची घरबंदी, कोणी िचटपाखY िदसेना. ितला 
एकटेपणा खायला उठला.  

एकीकडे िनवडणूकीचे वारे वहात होते.  

अमेFरकेत aी ही राजवटीत उb पदावर ये2ास 
अजून बराच अवकाश आहे अशी िनराशा 
Vोतीआजी[ा मनात घर कYन बसली. 

शेवटी एकदां मतदान झाले. -न भूतो न भिवdित. 
बायडनबरोबर कमला eारीस नfा राजवटीत 
िनवडून आली.. आशेचा िकरण डोकावला. aी 
श]ी नfाने जागृत झाली. 

िदवाळी अगदी दारी येऊन ठाकली होती. सण हे 
इतरे जनांनबरोबर साजरे करावेत हा ितचा 
अiाहास कायम असे. करोना[ा मरीआईचा 
jहास झुगाYन Vोित आजीने िदवाळी साजरी 
करावयाची ठरवली. 

लगेच ितन इमेलवर ित[ा शेजारी पाजाjयाना 
आमंkण धाडले,  

“िमkहो, िदवाळी साजरी करायला या. माmा 
घरासमोर मोठा पािक8 गलॉट आहे ितथे तो समारंभ 
होईल. तरी येतांना nत:ची खुचo व pांडािमकचे 

सामािजक बंधन mask, no food इ. इ. िनयम 
पाळले जातील.”  

पाटoचा िदवस उजाडला. सुमारे 52 जण वेळे[ा 
आधीच हजार झाले. पािक8 गलॉटम|े सव8 
गोलाकार बसले. Vोतीआजी मु}ामून साडी 
नेसून- नटून थटून Gां[ा nागताला हजर होती.  

सनईचे सूर आसमंतात िननादत होते.  

गोला[ा म|भागी ितन रांगोळी घातली. Gावर 
समई नी पणGा, तेजाळत होGा. एकुलता एक 
आकाशकंदील जवळ[ा झाडावर लटकत होता. 
ितन सवा8ना नम\ार कYन अिभवादन केले. नी 
बोलायला सुJवात केली...  

“िदवाळीचा खरा अथ8 ~णजे मनातला नैराd-
अंध:कारावर आ�Vोतीचा उजाळा �ायचा”... नी 
Gाचबरोबर ितन िदवाळी[ा चार िदवसांचे मह� 
सांिगतल. 

 भाऊबीज हा भावाबिहणीचा खास सण फ] 
भारतातच साजरा केला जातो ते नमूद केल.  

नी मग ित[ा मते ल�ीचा जो खरा अथ8, की  

जे जे काही �ेयस आप�ाकडे आहे- उ�म 
�कृती, चांगले िशTण, जॉब, तसच कुटंुब आिण 
िमk, तुम[ा सारखे �ेमळ शेजारी पाजारीही Gात 
आलेच – तीच खरी ल�ी, नी तीच पूजन कां 
करायचे ते सांिगतल.  

�ाईस �ेिसड�टचा उ�ेख न करता, कुठचीही 
राजकीय मत न मांडता ित[ा आईच नांव कमला 
~णजे ल�ी हेही Gांना सांिगतल.  

बराच वेळ ग�ा रंग�ा होGा. लगेच Veteranʼs 
day येणार होता. नी Gां[ा वसाहतीत खूप शूर 
जवान होते, Gांचाही तीने गौरव केला. बरेच 
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Looking for a Graphic Designer 
 
 
Good Volunteering oppourtunity at NEMM. 
 
Graphic Designer Needed for Anubandh Magazine.  
Please contact:  registration@nemm.org 
 
Students can apply.  
Students Volunteering hours will be recognized by NEMM.  

nयंसेवक काम करत. Gा सवाMना वाखाणले. 
Gाचं िदवशी योगायोगाने अमेFरकेत येऊन 
आजीला 53 वष8 झाली होती. ित[ा अमेFरकेतील 
�थम िदनाची कथा सांिगतली. अमेFरका माउलीन 
द�क घेतले, नी खूप काही िदल. ~णून ितन 
वाकून  भूमीला नम\ार केला. ~णाली आतां 
तुमची कहाणी ऐकवा  

मग बjयाच जणांनी Gांचेही पूव8ज कसे नी कुठून 
आले नी अमेFरकन आई[ा कुशीत सामावले 
या[ा कहा2ा सांिगत�ा. शेवटी आजीनी गबा8 
नी भांगडा डा�ने सव8 जनतेला Gा माहोल म|े 
सामील केले. 

जवळ जवळ 3 तास ही िदवाळीची पाटo चालली 
होती. िदवाळी[ा सणात सामावून घेतले ~णून 
सवा8ना फार आनंद झाला होता. नी �Gेकाने 
आवजू8न घरी जातांना सांिगतल की their life was 
enriched today! तोडं गोड कर2ासाठी 
आजीनी टोपलीभर jयाप �ांडीज वाट�ा.  

लाडू चकली िशवाय िदवाळी अशी ही साठा 
उ�राची सG कहाणी, पाचा उ�री सुफळसंपूण8 
होवो. नी िदवाळीदेवी तुम[ा मनात नी घरांत 
सतत नांदो.
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को#वड - एक अनभुव  
लेखकः डॉ. डी. आर. डोके  
 
आमचा .येrठ नागdरकांचा, कोरेगांव पाकc  पुणे येथे 
हा4य lलब आहे. हा lलब कोरेगांव येथील बागेमNये 
सकाळी ६. ४५ ते ८ वाजेपयbत असतो. mयामNये A�दय 
गती, �वासो?वास वाढhवणारे Vयायाम Eकार 
असतात.  
 Zयानंतर उभे राहून कर]यायोSय असे ताडासन, 
toकोणासन व इतर आसनEकार असतात , जेणेकpन 
शरMरा?या सवc अवयवांना, डोyयांसAहत Vयायाम 
;मळेल असे Vयायाम Eकार असतात.  
kतसरा भाग असतो हा4याचा, .यामNये वेगवेगळे 
हावभाव व चुटके असतात .यामुळे हा4य उ4फुतcपणे 
बाहेर पडते. म+द ू मNये आनंद, सुख-समाधान, Eेम 
kनमाcण करणारे नुरो�ाQसमीटसc ऍिlटVह होऊन 
Zयामधून आनंद kनमाcण होतो. थो�याशा hवOांती 
नानंतरचा भाग असतो Eाणायामाचा, .यामुळे 
आपCयामधील Eाणशlतीचे संतुलन राखणे शlय 
होते, तसेच डाVया या उजVया म+दमूNये संतुलन 
राह]यास मदत होते. Aदवसभरातील घटनांना सामोरे 
जातांना समतोलपने hवचार करणे शlय होते. 
सरते शवेटM ओंकार नादाने सुzवात कpन १०-१५ 
;मkनटांचे Nयान केले जाते आ}ण शवेटM वैि�वक 
Eाथcना  होते. असा हा आमचा हा4यकलुब mया नावाने 
चालhवला जाणारा रवांगीण योSय Eकारचं Gहणायला 
हवा.  
 
असे सवc Eकारचे सुखी व समाधानी आयुrय जगात 
असतांना covid नावाचे संकट Nयानीमनी नसतांना 
अचानक येऊन धडकले. साधारण २०१९ ?या फे�ुवारM 
मAहQयामNये Zयाची सुzवात महाराr�ातूनच झालM. 
दबुई वpन हवाईमाग� आलेCया कोhवड �4त इसमाने, 
भारतातील कोhवड -१९ ?या साथीला गती AदलM. .या 

टॅिlसने तो पु]याला आला, Zया टॅिlसचा �ाइवर व 
टॅिlसतील इतर Eवासी यांना कोhवड ची लागण 
झालM. हा आम?या साथरोग यंoणेला बसलेला धlका 
होता, परंतु तो लवकर लPात आला नाहM.  
 
पु]यासोबतच मग सातारा, सांगलM व आजूबाजूचे 
इतर शहरM व �ामीण भाग बाnधत होऊ लागलM. 
zSणसं�या झपा�याने वाढू लागलM कारण हा रोग 
हवेतून पसरणा�या सु�म जलtबदंतू असणा�या 
hवषाणू मधून  पसरतो Zयातच आपसातील संपकc  
टाळ]याची व योSय ती काळजी घे]याचे �ान आ}ण 
साधने लवकर उपल�ध होऊ शकलM नाहM. zSणसं�या 
हजार�?या घरात उ|रो|र वाढत गेलMं. महाराr� हे 
देशात Eगत रा.य असCयामुळे इथे इतर रा.यातील 
कामगारांची सं�या खूप अnधक आहे व Zयांचे जाणे-
येणे नेहमी चालू असते, आ}ण जसजसे इतर 
रा.यातील लोक बाnधत होऊन हM साथ ते आपापCया 
रा.यात घेऊन जाऊ लागले.  हळूहळू अशाEकारे 
कोhवड संपूणc देशात पसरला.शासन जागे होईपयbत 
पdरि4थती ब�यापैक` kनयंoणाबाहेर गेलेलM होती. 
Zयाचबरोबर Eसाराला आळा घाल]यासाठU 
कोणकोणते उपाय करावे याची kनि�चत माAहती 
उपल�ध नVहती.  
 
लोकांनी आपCया इतर सवc सम4या बाजूला ठेऊन, 
साथरोगावर kनयंoण ;मळव]यासाठU एकtoतपणे 
काम करावे यासाठU भावkनक आVहाने केलM जाऊ 
लागलM, जसे �क सवाcनी hव;शrट Aदवशी hव;शrट वेळी 
Aदवे लावावे, थाyया वाजवाVयात वगैरे. या सवc कृती 
भावनेला हात घालणा�या पण वै�ाkनक �r�या 
हा4या4पद होZया, पण ZयामNये शासना?या 
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kनणcयात लोक सहभाग माo kनि�चतपणे वाढMला 
लागला.  
 
महाराr� शासनाने माo लगेच डॉ संजय ओक mया 
.येrठ व अनुभवी शा4o�ा?या अNयPतेखालM ६-७ 
एl4पटc डॉlटरांची एक सुकाणू स;मती 4थापण केलM. 
Zयां?या सूचनेनुसार सोशल �ड4टं;सQग पाळणे, 
मा4क बंधने, .या भागात zSण आढळून आले, तेथील 
रहदारM बंद करणे. zSणा?या संपकाcत आलेCयांची 
वैxयक`य तपासणी करणे, Zयांना योSय मागcदशcन 
कpन गरज भासCयास औषधोपचार करणे, 
अशाEकारची उपाययोजना लागू कर]यात आलM. 
पAहले बरेच Aदवस, kनि�चत औषधोपचार माAहती 
नVहता, जसजशी त�ारM आ}ण kनदाने होत गेलM 
तसतशी पूवाcनुभवानुसार औषधीपचार सुz कर]यात 
आले.  
 
जागkतक आरोSय संघटना, क+ �Mय आरोSय संघटना 
व महाराr�ातील सुकाणू स;मती?या सूचनांचा 
एकtoत hवचार कpन, हळूहळू उपचारात सुधारणा 
होत गेलM. र4Zयाने जाणा�या येणा�यां?या 
हालचालMवर बंधने आलM, जमावबंदMचे आदेश 
शहरोशहरM घोhषत केले गेले. गद ने गजबजून जाणारे 
र4ते ओस पडू लागलM, सगळीकड े भयाण शांतता 
पसरलM, लोकांमNये अnधकच नकाराZमक, भयावह 
पdरि4थती झपा�याने पसरलM.  
 
महाराr�ात औxयोnगकरण, शहरMकरण इतर 
रा.यां?या मानाने अnधक असCयामुळे इथे 
पररा.यातून आलेले  आ}ण छोटे खा]याचे 4टॉCस 
चालhवणारे लोक हवालAदल झाले कारण कुणी बाहेरच 
पडत नसCयामुळे Zयांचे धंदे बंद पड]याची वेळ आलM. 
बरेच इतरहM उxयोगधंदे बंद करावे लागले. गद  
टाळ]याकरता सवाcत Eथम गदा आलM ती 

केशकतcनालयांवर. या सवाcचा एकtoत पdरणाम 
Gहणून लोक मो¢या Eमाणावर बेरोजगार झाले व 
Zयांचे खा]याhप]याचे हाल होऊ लागले. करोना कधी 
कुणाला बाnधत करेल याची शा4वती नसCयाने 
पररा.यातून आलेले मजूर भयभीत झाले, Zयांनी 
आपआपCया रा.यात परत जा]याची तयारM सुz 
केलM.  
 
Zयातच शासनाने एकाएक` सवc Eवासावर बंदM 
लादलM, Zयामुळे लोक आणखीच सैरभैर झाले व 
;मळेल Zया वाहनांनी Eवास कर]याचा EयZन कp 
लागले, ज+Vहा वाहने ;मळणे देखील बंद झालM त+Vहा 
ब�याच जणांनी पायी चालत जा]याचा पयाcय 
kनवडला, ZयामNये ब�याच जनांचा मZृयू झाला. 
घरातील सवc कुटंुबीय tबनकामी होऊन घरातच डांबून 
राAहलM. भीतीचे nचतेंचे kनराशचेे वातावरण सवाbनाच 
भेडसावू लागले Zयात ब�याच जणांचे मान;सक 
संतुलन tबघडले. घराघरात कुटंुबीयांमNये hवतुrट 
वादhववाद kनमाcण होऊ लागले व Zयामुळे कौटंुtबक 
4वा4£य tबघडू लागले. असाहM एक अहवाल आहे �क, 
कोhवड ?या मZृयुसं�येपेPा, mया काळात 
आZमहZयेचे मZृयू अnधक झाले.     
 
zSणसं�या वाढतच होती, मे २०२० ?या दरGयान, 
zSणसं�येने पAहला उचांक २०००० ?या वर जाऊन 
गाठला. सवc शासक`य यंoणेवर जसे �क पोलMस, 
रेVहेQयू, व मु�य Gहणजे आरोSय यंoणेवर खूप ताण 
येऊ लागला. महाराr�ातील सुकाणू स;मतीने 
रोगEसाराला आळा घाल]यासाठU सोशल 
�ड4टं;सQग, दकुानात खरेदM कर]याकdरता वेळ 
ठpवून देणे व kतथे देखील सोशल �ड4टं;सQग पाळणे 
या व इतर गोrटM आमलात आणावयास सुzवात 
केलM.   फे�ुवारM माचc २०२१ पयbत ब�याच कारणाने 
लस उपल�ध होऊ शकलM नाAह. जसजशी zSणसं�या 
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वाढत गेलM, तसतशी औषधांची ऑिlसजन ची, 
zSणालयातील खाटांची सं�या कमी पडायला लागलM, 
Zयामुळे मग क+ � सरकार, जागkतक आरोSय संघटना 
व इतर सामािजक सं4थांची मदत घे]यात आलM. 
शाळा कॉलेजेस ना सु��या देऊन Zया इमारतींमNये 
ताZपुरते दवाखाने kनमाcण केले गेले. 4टाफ ची 
कमतरता पडू नये Gहणून खासगी हॉि4पटCस, 
वैxयक`य hवxयाथs, नस�स यांची मदत घे]यात आलM. 
हे सवc कpनहM एकूण zSण सं�या पाहता ब�याच 
जणांना ऑिlसजन न ;मळाCयामुळे तर कधी 
हॉि4पटल मNये जागा ना ;मळाCयामुळे आपले Eाण 
गमवावे लागले.  
 
स¥ट+बर २०२० मNये दसुरा zSणसं�येचं उचांक 
गाठला गेला व Zयानंतर जानेवारM २०२१ मNये kतसरा 
उचांक गाठला गेला.   
 
फे�ुवारM माचc २०२१ नंतर हळूहळू कोhवशीCड, 
कोविॅlसन ?या लस उपल�ध होऊ लागCया. सवाcत 
Eथम वैxयक`य यंoणेमNये काम करणायाbना लस 
दे]यात आलM, Zयानंतर ६० वषाcवरMल नागdरकांना व 
मग इतरांना लस दे]याचे ठरव]यात आले.  
 
मी 4वतः १९ एhEल २०२१ ला पAहलM माo घेतलM. 
हळूहळू विॅlसनेशन चा वेग वाढhव]यात आला व 
सोशल �ड4टं;सQग मा4क वगैरे गोrटM चालूच होZया, 
या सवcच एकtoत पdरणाम Gहणून जून जुलै २०२१ 
पासून हळूहळू zSणसं�या आटोlयात येऊ लागलM.  
 
महाराr�ात सवाcत जा4त zSणसं�या ८० लाख १२ 
हजार व मZृयू १, ४८०००, रा.य शासना?या 
आकडवेारMनुसार झाले आहेत. महाराr�ाची एकूण 
लोक सं�या ११ कोटMं?या घरात आहे Zयानुसार 
zSणांचे Eमाण लोक सं�ये?या ७% तर मZृयूचे Eमाण 

१.८२% इतके आहे. केरळची लोक सं�या साडतेीन 
कोटM असूनहM तेथील zSणसं�या महाराr�ा?या 
खालोखाल Gहणजे ६८ लाख तर मZृय ७ लाख १२००० 
इतके आहेत.  महाराr�ात पररा.यातून येणारांची 
सं�या अnधक असCयामुळे इथे zSण सं�या खूप होती 
तसेच केरळ य या रा.यामNये परदेशात काम 
करणा�यांची सं�या अnधक असCयामुळे kतथे 
zSणEमाणं आ}ण मZृयुEमाणंहM अnधक आढळले. 
याचे एक कारण असेहM आसु शकते �क mया दोQहM 
रा.यात केस �डटेlशन आ}ण dरपोट¦ग, मा§या 
माAहतीनुसार चांगले आहे.  
 
शासक`य 4तरावर भारतात सावcजkनक आरोSय 
Vयव4था, EkतबंधाZमक उपाययोजना बळकट 
कर]या?या उxदेशाने कर]यात आलM. उदा. पdरसर 
4वछता, वैयिlतक 4वछता आ}ण EkतबंधाZमक 
उपाययोजना, टMबी, 4मालपॉlस, ;मजCस, इZयादM 
संसगcजQय रोगांकरता लसीकरण. mया सवc 
उपाययोजना राबhव]याकरता, िजCहा 
zSणालयापासून, तालुका zSणालये, Eाथ;मक 
आरोSय क+ � व उपक+ �े उपल�ध कpन दे]यात आलेलM 
आहेत. सNया भारतात दार तीस हजार लोकसं�येला 
एक Eाथ;मक आरोSय क+ � व पाच हजार लोकसं�येला 
एक उपक+ � उपल�ध आहे.  
 
EZयेक Eाथ;मक आरोSय क+ �ामNये, दोन डॉlटसc, 
न;सbग 4टाफ, सॅkनटरM इQ4पेlटर आ}ण सहा ते सात 
सहा¨यक आरोSय कमcचारM उपल�ध आहेत. Zया 
सवाb?या माफc त EkतबंधाZमक उपाययोजना केलM 
जाते. Aह सगळी यंoणा मजबूतपणे उभी असCयामुळे 
आपCयाकड ेकोhवड लसीकरणाची योजना Eभावीपणे 
राबhव]यात आलM. इतर लसीकरण योजनांमुळे 
जनजागतृी आधीच झालेलM होती, लोकांनीहM 
लसीकरण ऊ4फूतcपणे 4वीकारले. देशात २१८ कोटM, 
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८३ लाख ४३ हजार या ३१६ डोसेज दे]यात आले आ}ण 
महाराr�ात ५ कोटM ७३ लाख ५७ हजार ७०० डोसेज 
दे]यात आले.    
 
शासना?या अखZयारMत, आरोSययोजना भlकम 
अशी उभार]यात आCयामुळे कोhवड १९ ?या साथीला 
समथcपणे सामोरे जाता आले. Gहणूनच सावcजkनक 
आरोSययोजनेकड े दलुcP होऊ नये असेच सवc साथ 
रोग kनयंoकांचे मत आहे. हM बाब ठळकपणे या साठU 
मंडलM, कारण सNया सगळीकड े खाजगीकरणाचे 
वातावरण पसरत आहे, Zयाचा दrुपdरणाम 

भhवrयकालMन साथरोग kनयंoणावर होऊ शकतो. 
hवषाणू रोगांचे Eमाण उ|रो|र पयाcवरण hवNवंसामुळे 
वाढतच जाईल असे भाक`त आहे.  
 
मु�यमंoी, आरोSयमंoी व डॉlटर संजय ओक 
mयां?या अNयPतेखालMल कोhवद kनयंoक सुकाणू 
स;मती, आरोSय यंoणेतील सवc आरोSय कमcचारM, 
EायVहेट हॉि4पटCस, आ}ण सवc डॉlटसc यां?या 
सहभागाने महाराr�ात Eभावीपणे साथीला रोख]यात 
यश आले. 
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Life of a Public-School Teacher during Pandemic - 
resilience, resilience, resilience!	

 - सिमधा साने 
Welcoming students this year in September 
was enchanting; after all, we were seeing all 
our students, about 1600 of them, in-person 
on day one of school after two plus years. The 
feeling of ‘everything back to normal’ is 
good, even though we have a new normal 
because of all the learning that happened 
during the pandemic. 

Last academic year (2021-22), we started the 
school year ready to “pull the plug” and go 
back to hybrid when needed; class sizes and 
configurations were kept accordingly. Even 
though cleaning of desks and sanitizing 
everything became thing of the past, 
projecting voice through the masks & 
partitions in science/engineering classrooms, 
which is what I teach, remained for at least 
half of the academic year. Anxiety over 
weekly reports of rising COVID cases at the 
school and contact tracing went on for most 
of the school year. Data showed many 
student behavior problems across the board. 
It was as if students forgot how to behave in 
a social/school setting. It felt like a soda 
bottle that was violently shaken and then let 
out. Student had lots of learning gaps making 
it difficult to teach grade level content 
especially in cumulative subjects where new 
knowledge is built on what came before. 

The year before (2020-21), as the pandemic 
was raging, many public schools embraced a 
hybrid model in which at a time half the 
students worked form home, and half were in 

the classroom.  Nevertheless, teachers were 
required to keep both sets of students 
engaged and moving forward in the 
curriculum. This was not only challenging 
but also required twice as much prep work on 
part of the teachers. Teachers needed to adapt 
their practices and be creative to keep 
students engaged as every household had 
become a classroom - more often than not - 
without an environment that supports 
learning. Not only teachers but students also 
had to adapt to new learning styles. One-on-
one, small group and definitely in-person 
education promotes better engagement.  Self-
directed learning is not for all.  

It all began in Mid-March of 2020 when we 
were told to go home and were not allowed to 
enter the school building without having to 
jump through hoops. We were eventually 
allowed very limited access to grab the 
essentials for this unique spring semester of 
2020. We had to go digital! This meant self-
teaching new technology that would engage 
students, converting all the curriculum 
resources to digital ones, and paying for 
engaging digital resources from our pockets. 
All this went on while there was opposition 
to paying public school teachers because “we 
were not at school”. We even heard 
comments like, “so what they have to pay for 
the resources, they are home and don’t have 
to pay for the gas to drive to school”. In spite 
of all the hard work and teachers’ best 
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intentions; there were disparities in student’s 
access of technology and inability to engage 
many students via virtual learning 
environments. On top of that, schools 
adopted a no grading policy to provision for 
students who may not have conducive 
learning environment outside of school. With 
the implementation of this policy, there was 
very little incentive for the students to 
complete any assignment.  

Teaching profession is inherently a social 
one, which involves interacting with students 
and their parents and keeping the 
relationships going on. This meant creating 
new communication channels through which 
we would very likely engage with students 
and families. As families faced new 
hardships teachers and the schools had to take 
on the role of foundational point for resource 
for any type of support the family needed. 

Social support and collaboration is an 
important resource for teachers that can 
buffer the frustrating effects of job demands. 
Not being able to have quick corridor 
conversations and lunchtime breaks in staff 
rooms with other teachers was yet another 
toll-taking event for many teachers. Also, 
many teachers had to work with new co-
workers who were temporarily moved to a 

school because some teachers could not be 
present at school in person due personal or 
family health issues. This resulted in change 
of teaching assignments for teachers 
compelling them to work at a different school 
and outside their comfort zone in addition to 
other demands brought about by the 
pandemic. These working ‘from home’ 
teachers worked online with students who 
opted to stay at home. 

With a pressing need to respond rapidly to the 
ever- changing pandemic, governments have 
had to make difficult decisions quickly which 
would directly affect schools and hence 
teachers. After governors address, we would 
get an email as per the new directive from the 
department of education and would have to 
change our plans accordingly. We were 
totally at the whims of the political climate 
for our routine school matters as well for 
receiving vaccines.   

We have learnt a lot and come ahead in many 
ways during these unprecedented times and 
going back to absolute old ways seems 
wrong. This academic year seems like a new 
beginning as we try to blend best of both 
worlds – the world before and after 
pandemic. 
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कथा	
	
िचमनलाल 

- ;ीिनवास जांभेकर

आमची िह, आिण लेक के [ा महाग¡ा सलोन 
म|े (Gाचा उbार सलॉ असा £� चम|े 
बोल�ासारखा करायचा ) जाऊन दोन 
मिह¥ातून एकदा केसांची मशागत कYन येतात 
. मशागत हा श¦ मी मु}ाम वापरतो कारण Gात 
केस काप2ा[ा �ि§येबरोबर , ते केस धुवून 
Gांना चांदी[ा कागदात गंुडाळून हे¨ेट स©श 
एक हॅट डो�ावर ठेऊन Gातील िदfाने 
वाळवणं , Gांना खास प«तीचं वळण लावणं , 
िकंचीत तांब¡ा कर¡ा रंगां[ा बटा रंगवणं ,eा 
ि§या अंतभू8त असतात . ब¬धा Gा दोघी नेहमी 
बरोबर जातात पण गे�ा खेपेला लेक बरोबर 
नस�ामुळे मी िहचा शोफर ~णून गेलो होतो. 
तरणाबांड क� ट, िसनेमातला िहरो शोभेल असा 
हेअर ायिल. नाजूक हाताने केसांची सफाई 
करणारा क� ट, खास िमk अस�ासारखा िविवध 
िवषयांवर ग�ा मारत होता. ते पाहत असताना 
मला माझा बालपणाचा केश कत8नालयाचा 
अनुभव सरक8 न िचkपटासारखा समोर उभा 
रािहला .  

अगदी लहान असताना ~णजे साधारण �ाथिमक 
शाळेत िशकत असेपयMत केस काप2ाचा 
काय8§म घर[ा घरी होत असे. आम[ा 
सोसायटीत अंबालाल नावाचा ®ावी घरोघरी 
जाऊन केस कापत असे. पांढरा सदरा, पांढरं 
धोतर , आिण पांढरी टोपी आिण चेहेjयावर िन°ाप 
हा±. ठरवले�ा िदवशी तो घरी येई . एकाच 
िदवशी बाबा , मोठा भाऊ , आिण मी सग²ांचा 
केस कत8नाचा काय8§म उरकला जाई. जुनं 

वत8मानपk अंथYन Gावर आ~ी बैठक मारत 
असू. अंबालालला एका वाटीत गरम पाणी िदले िक 
Gाच काम सुJ. आई[ा माग8दश8नाखाली आमचे 
केस कापले जात . ~णजे अगदी बारीक. 
अंबालाल अबोल. डो�ा[ा खाली मानेवर Gाच 
मशीन शेतातला नांगर चालावा अस चालत असे 
आिण अगदी तुळतुळीत मान झा�ावर थांबत 
असे . Gावेळी िमk पण Gा मानेवर "ताजी" ~णून 
चापटी मारत .  

�ाथिमक शाळेतून मा|िमक शाळेत गे�ावर 
िचमनलाल [ा िडल´ सलून म|े जायच 
�मोशन िमळालं. अंबालाल पेटी घेऊन िफरणारा 
मोबाईल ®ावी. तर िचमनलालच खुचo आरसा 
असलेलं सुशोिभत सलून . िचमनलालच 
fµ]म� अंबालाल [ा अगदी उलट. वाचाळ. 
िद�ी[ा राजकारणापासून ते अमेFरके[ा 
वॉिशं¶टन पयMत Gाच अगाध ·ान Gा[ा 
िगहा8ईकांना �वण करावं लागे. Gा[ा दुकानांत 
िगjहाकांपेTा तेथील वत8मानपk वाचणाjयां 
फुक¸ांची गदo जा¹ असे.  

िचमनलाल सग²ांचा ~ोर�ा. सग²ा 
स�ाघायाMना (ते�ां कॅांºेसची स�ा होती 
.,िचमनलाल जनसंघाचा ) आिण Gां[ा चुकी[ा 
राजकारणावर िटकाa सोड2ात आिण स�ा 
दे2ात Gा[ा हातात�ा काkीपेTा तोडंाचा पiा 
जा¹ जोरात चालत असे. मला िभती वाटायची िक 
हा जोशात येऊन काkीने केसाऐवजी चुकून कान 
कापतो िक काय? पानाची िपचकारी दुकानाबाहेर 



      अनबुंध नो*ह,बर 2022 

 

थंुकत तो राजकार2ांना सणकून िशवी हासडत 
असे .  

िचमनलालकडे जायला मला आवडायचं ते दोन 
कारणांसाठी . Gा[ाकडे बसायला म¹ 
डनलॅापची ऐसपैस खुचo आिण समोर मोठा 
आरसा असे. GाहीपेTा Gा[ाकडे stardust, 
filmfare, star & style सारखी वाचायला 
आवडणारी आिण घरी न आणता येणारी मािसकं 
वाचायला िमळत. Gातील धरमे¾ देवानंद , 
िदलीपकुमार यांचे फोटो पहा2ात मजा वाटे ती 
Gां[ा हेअराई¿साठी. िहरॉई�चे फोटो 
पहा2ाच आकष8ण न�त असं नाही . पण कुणाही 
िहरोईन् वर जीव ओवाळून टाकावा एवढं वय पण 
मोठं झाल न�तं. अजून शाळेत जाणारा 
चÂीबहा}र होतो.  

मला धरमे¾ ची हेअराईल अितशय 
आवडायची. Gा[ासारखा भांग पाड2ाचे माझे 
आटोकाट �यÃ चालायचे पण मेले माझे केस कधी 
सहकाय8 करीत नसतं.  

एकदा मी धीर कYन िचमनला ~टलं होतं 
"िचमनभाई मारे धमÄÅ कट जोईए.".  

“ हा हा धम�Å , देवानंद जे जोईए ऐवा कापी 
आिपश तू िचंता ना कर” उित िचमन िचमनच उ�र 
कधी नकारा�क नसे.  

तो Gाची काkी, मशीन आिण वaयाने Gा[ा 
ठरािवक प«तीनेच केस कापी. Gात मला कधीही 
धरमे¾ कट िदसला नाही िक देवानंदचा फुगा.  

Gाकाळी हेअर ाईल चे टÆ े िनंग देणाया8 शाळा 
पण न�Gा आिण आ�ासारखी साधनं आिण 
आिलशान हेअर सलॅा� िह न�ती. 

एक गोÇ मला आवडायची , डो�ावर केस भरपूर 
होते आिण ते िचमन त�ीन होऊन Gा[ा 
राजकीय कॅामे रीवर कापताना Gाला अिजबात 

घाई नसे. Gािशवाय Gा[ा रेिडयोवर िविवध 
भारती , रेिडयो िसलोन सारÈा ेशनस वर 
मनपसंत िसनेमांची गाणी चालू असत. मग काय 
हवय?  

मी Gात एक म¹ डुलकी काढायचो. िचमनने 
माmा अंगावरचा पांढरा शुÉ टॅावेल काढून “चल 
उठ हवे” ~टल िक मी जागा होई. आिण थो¡ा 
नाखुशीनेच उठत असे. चांगला एक तास मजेत 
जाई.  

एक गÊत नमूद करावीशी वाटते.केस कापून घरी 
गेलो िक आई माmा केसांचं बारकांईने िनरीTण 
कYन ~णायची " केस नीट कापले नाहीत अजून 
लहान कYन ये" मी आ·ेचं पालन कYन परत 
िचमन[ा पुËात हजर . िचमनपण न रागावता 
~णे "चल बेस कुसoपर " आिण अजून थोडा 
केशसांभार कमी करत असे. अिधक आकार न 
घेतां .  

िचमन जनसंघाचा सि§य काय8कता8 होता. Gां[ा 
सभा मोचाMमधून तो सि§य भाग घेत असे. िचमनच 
बोलणं अगदी अÌिलत आिण वागण घरंदाज 
माणसांसारख होत. पTाचा काय8कता8 ~णून काम 
करताना सेवांभाव Gा[ा वाग2ा बोल2ातून 
ओत�ोत भरलेला िदसून येई. Gा[ा चेहया8वर 
कधीही िचंते[ा आÍा मी पािह�ा नाहीत. Gाची 
हसतमुख मूतo आजही डो²ापुढे तशीच उभी 
आहे.  

आमच बालपण साध होत पण ते समृ« करणारी 
अंबालाल िचमनलाल सारखी मंडळी आयुdात 
आली आिण कायमची लTात रािहली.  

" चल िनघू या" िह ~णाली आिण मी भानावर 
आलो. के ला पैसे देताना "केसाने µखसा कापला" 
असे मनात�ा मनात ~णत मी के [ा 
दुकानातून बाहेर पडलो.
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गृहीत 	

 - भा=र पवार भारंप  
 
दुपारी दोन वाजले असावेत. मोबाईल ची «रंग वाजली, 
पिलकडुन आवाज आला 'काय चाललय आराम का? 
ब� याच िदवसांत फोन नाही गाठभेट नाही िवसरलात 
का' 'एकाच दमात अनेक @¡ िवचारले गेले. आवाज 
ओळखीचा वाटला नाही. पण @ित@¡ क�न आपण 
कोण बोलताय हे िवचारायला संकोच वाटु लागला 
"नाही ना ओळखलं, नाहीच ओळखणार तु�ी 
आ�ाला" पिलकडुन पु{ा वन वे बोलण सु�....... 'अहो 
मी पþाकर बोलतो, आतातरी ओळखलं का? आपण 
बंडीjा लÿाjा वेळी भेटलो होतो. जेवायला शेजारी 
शेजारी बसलो होतो.. आठवले कां?' मला तर काहीच 
आठवत न¬ते कोण पþाकर कोण बंडी...... पण 
अगिदच िवसराळू ठx नये �णून मी घाईने हो हो 
ओळखले ओळखले सांगीतले व सुटलो बुवा �णून 
िन�ास टाकला पण तो अ�ावधीत असफल 
ठरला."सांगा बर मला काय �णत लहानपणी " 
पिलकडुन दणका.. काय सांगावे बरं... काही तरी उ©र 
देणे भाग होते. 'अरे बंîा ना तु�ी ' मी पण ठोिकतो 
ऐसाजी िक िधटाई केली, समोरjांची @िति�या काय 
येते याची @ती¨ा करावी लागलीच नाही. खो खो चा 
!ोट झाला. "वा वा काय तुमची Ûरणश�ी माझं 
टोपणनावही ल¨ांत आहे तर तुमjा." तर मी काय 
सांगत होतो आमचे सासरे सदािशव जोशी हे उ�ा 
पु�ात येत आहे. §ांना थोडी मदत हवी आहे. आपण 
§ांना न�ी मदत कराल अशी आशा आहे. §ांचे काय 
काम आहे ते आप�ाला सम¨च सांगतील. असो मी 
फोन ठेवतो." अन फोन बंद झाला. आता मी खरोखरच 
िन�ास टाकला. पण फोन कोणाचा होता शेवट पयyत 
कळले नाहीच. 
दुस� या िदवशी मी हा फोन चा सव< िवषय संपुण<पणे 
िवसxन गेलो.  
                      दुपारी चार वाजतां घरा बाहेर «र¨ा 
थांब�ाचा आवाज आला.  
कोणीतरी "ह�ाचे व «र¨ा चालकाचे जोरात बोलणे 
ऐकु आले. «र¨ाचालकाकडे पैसे सुटे नस�ाचे व §ा 
"ह�ाकडे पांचशेची नोट अस�ाचे साधारण पणे 
§ांचा संभाषणाचा िवषय होता. थोîावेळांत 
दरवाजाची बेल वाजली. दारांत पंचाव÷ ते साठ वयाचे 

एक उंच, झुपकेदार िमशा असलेले शट< व धोतर 
पेहेराव केलेले "ह� उभे होते.  
"नमcार मी सदािशव जोशी, पþाकर कुलकणÇ 
मनमाड यांचा सासरा. आपणांस काल §ांनी फोन 
केला होता."  
'हो हो केला होता फोन ' मी तुटक तुटक उ©र िदले. 
असं करा पांचसेचे सुटे Äा '. "सुटे नाही मा×ा जवळ 
"मी झटकायचा @य½ केला.' 'बरं मग १७८� Äा §ा 
«र¨ाचालकाला मी सुटेक�न देतो तुमचे' 'आता 
पळवाटा बंद झाले�ा िदस�ा. पािकटातून १८० 
₹काढुन िदले. तोपयyत सदािशवराव सो&ावर 
£�रावले. सौ ने पाणी आणुन िदले तां'ा तोडंाला 
लावुन घटघटा पाणी िपऊन िमशांवरील पाणी हाताने 
पुसत "मला थोडा गोड चहा पण भरपुर लागतो" 
िकचनकडे पहात सदािशवराव पहाडी fरात वदते 
झाले ".  
मी आपला बापडा खुचÇवर बसून हे सारे बघत होतो. 
सौ ने तÚरतेने तीन कप चहा आणला. एक कप मा×ा 
हातात देऊन दोन कप सदािशव रावांjा पु(ात 
िटपायवर ठेवले. एका मागोमाग एक करीत दो{ी 
कपचहा चिवणे फुर¹ा मारत संपवून सदािशवराव 
उठले, बॅगेतुन पंचा व )ानाचे कपडे घेत " राजे कुठे 
आहे बाथxम मी )ान के�ािशवाय काहीच करत 
नाही @थम )ान" मी भानावर आलो मलाच राजे 
संबोधतीत होते ते...... मी झटकन उठुन याना याना 
�णत  §ांना आंत नेऊन बाथxम दाखवून गरम गार 
पा�ाचे नळ दाखवुन, थोडे माग<दश<न क�न बाहेर 
आलो. 
 मध�ा घरांत आई, प½ी, दोघंमुलं दबा धxन माझी 
वाटच पाहत होते." कोण हो हे पा¿णे "सौ चा पिहला 
@¡ उ©रासाठी तोडं उघडले पण काय सांगणार न�ी 
कोण. "अग मा×ा िमpाचे सासरे" कोण िमp दुसरा @¡ 
जुÎा भावासारखा पुढे आला "अग तो बंîा" 
कालjा फोन चा संदभ< आठवत मी बोलुन गेलो.." 
बाबा §ा आजोबांjा िमशा फारच ल*ेदार आहेत 
ना" मंदार वदला िचरंजीवांjा िन«र¨ण श�ीचा @§य 
आलाच. "सदािशव पेशवेच िदसतांत जसे "क�ा 
र½ाची मु�ाफळे. आई ने माp "अितथीदेवो भव" बरं 
भाcरा असु दे असु दे '�ंटले मला जरा िधर आला. 
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मी थोडा £�र झालो कालjा फोन चा िवचार कx 
लागलो.. थोडे थोडे Ûरण होऊ लागले दोन वषw झाली 
असतील एका लÿांjा समारंभात जेवणाjा पंगतीत 
एक प÷ासीचे "ह� शेजारी बसले होते. सहज �णून 
बोलणे झाले.  
जेवत असताना येणा�या @§ेक वाढ&ाला 'अरे 
साहेबांना वाढ... िजलेबी वाढ असा अ"ह चालला होता 
§ाचा. मला पंगतीत खुप संकोच वाटतो पण शेजारjा 
§ा "ह�ाने आ"ह क�न कxन मला पोटभर 
खायला लावले. मी ही §ांना आ"ह केला. पानाचािवडा 
घेतांना थोडी जुजबी मािहतीची देवाणघेवाण झाली. मी 
§ांना िवचारले मला जेवताना का आ"ह करत होता हो 
असे िवचारले §ावर §ांनी सांिगतले "अहो पंगतीत 
मागायला लाज वाटते �णुन शेजारjा ला आ"ह 
करायचा मग तोही आप�ाला आ"ह करतो." §ाचे हे 
आ"हशाª सडेतोड असले तरी मा×ा पचन पडले 
न¬ते.. §ानंतर फोन नंबर ची देवाण घेवाण झाली. 
माझा प©ा §ांनी काळजीपूव<क टीपुन घेतला होता.  
एकंदरीत आता थोडं तरी कोडे उलगडले होते. पण या 
जुजबी ओळखीमधुन fतः  jा सास� यांना थेट घरी 
पाठिवणे जरा जा¯च होतंय असं वाटुन गेलं.  
 
सदािशवरावांची आंघोळ आटोपली. "मला जेवायला 
अगदी साधं िवना ितखट लागते. भाजी कोण§ाही 
चालते" ¥� पणे मेनु ऐकवला गेला. पु{ा एकदा चहा 
झाला. मुलांना समोर बोलावून काय िशकता, |ायाम 
करता कां, कुठलेखेळ खेळता. शुभंकरोती �णून 
दाखवा इ. इ. आजोबापण दाखवून झाले. जेवण चवीने 
जेवले. राpी मु�ाला घरचा हा◌ॅलच पसंत अस�ाचे  
§ांनी सांिगतले व हा◌ॅलम�ेच सो&ा वर झोपले. 
     दुस� या िदवशी सकाळी लवकर उठून सदािशव 
राव खîा आवाजात अभंग �णत होते §ा आवाजाने 
मला जाग आली. सव< ऐिहके उरकली, चहा ना�ा 
आटोपला.  
. "जरा मा×ा बरोबर येता का? "अशी िवनंती 
सदािशवरावांनी केली. मला सुटी   होती मला नाही 
�णताच आले नाहीच. चला िनघु या  मी व सदािशवराव 
«र¨ा क�न िनघालो. एका मोठय़ा हा◌ॅ£¥टल समोर 
जाऊन «र¨ा थांबली. "तु�ी थांबा मी येतो आतुन"  
सदािशवराव �णाले व छोटी जडसी कातडी बॅग 
घेऊन घाईने आंत गेले. मी वेिटंग�म म�े आरामात 
बसून रािहलो. कोणबरे आजारी असावे यांचे असा 
िवचार क«रत िकती वेळ गेला कळलेच नाही. िदडदोन 

तासानंतर सदािशवराव आले. §ांjा बरोबर दहाबारा 
पु�ष, ªीया, मुलं घोळ¹ाने आली. पु�षमंडळीनंी 
अ§ंत आदराने मला हात जोडून नमcार केले. 
सदािशवरावांनी माझा प«रचय क�न िदला. व माझा 
प©ा ही िदला. सारा घोळका «र¨ा पयyत आ�ाला 
सोडवावयाला आला. आ�ी दोघे घरी आलो. "चला 
आता अितथी जायेगे" असे �णत सदािशवराव 
मो»ाने हसत हसत �णाले.. ह�ाने सौ कडे चहा 
मागीतला. सदािशवरावांनी आई ना माp  अगदी वाकुन 
नमcार केला. चहा घेऊन आमचा िनरोप घेऊन ते 
«र¨ाने िनघुन गेले.  
दोन चार िदवसात आ�ी सारे सदािशवरावांना 
िवसरलो. नेहमीचे आयुz सु� झाले.  
साधारण दहा बारा िदवसांनी दुपारी एक पास<ल आले. 
कुणा कडुन आले हे पा¸न ता'ात घेतले. सदािशवराव 
जोशी मनमाड. यांचे कडुन आले होते. पास<ल उघडले. 
आत दोन भरजरी साîा, दोन शट<, पॅ. िपस, एक 
ड� ेस चे कापड, एक िच/ी व एक चेक. िच/ी त िलिहले 
होते  
िच. भाcरा  
अनोळखी माणसांसाठी तुमचे कुटंुब इतके झटले एका 
शoाने ही दुखिवले नाही की चेह� यावरील £Ûत ढळु 
िदले नाही. «र¨ाचे भाडे ही परत मािगतले नाही. मी 
आणी जावयाने आपणांस "गृहीत" धरले. पण आपण 
माp अितथीदेवो भव"धम< मनोभावे पाळला.  
अितथी �णून मी फुल ना फुलाची पाकळी पाठवीत 
आहे. मोकÎा मनाने £fकारावे.  
सदािशव.  
चेक ची र�म बघुन डोळेच िव!ारले 
१८०००/_₹.@§य आला, एक दाणा पेरला की हजार 
दाणे उगवतात.  
इत¹ात एक अनोळखी इसम दारांत आले" येऊ का 
आंत "चेहेरा ओळखीचा वाटला पण न�ी कोण. या 
या �णून §ांना आंत घेतले. "आपली ओळख 
सदािशवकाकांनी क�न िदली होती हा◌ॅ£¥टल म�े." 
संदभ< लागला. ते सद्गृह� पुढे �णाले" आ�ी िनघतो 
आहोत मनमाड ला माझे विडल आजारी होते §ा 
िदवशी तेथे हा◌ॅ£¥टला. 2दय शªि�या होती. 
हॉ£¥टल चे बील एकिवस लाख भरायचे होते. ते 
सदािशव काकांनी §ा िदवशी आणले होते ते §ांनी 
भरले. शªि�या यशfी झाली. एका फोनवर काका 
fतः  रोकड घेऊन आले. हा◌ॅटेलवर रहाणे सुरि¨त 
न¬ते, पþाकरने आपले नांव सुचिवले. �णून ते 
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आप�ा कडे रहायला आले होते. फार फार आभारी 
आहे आपला. 

एका देव माणसाने आप�ाला "गृहीत" धरले याचा 
आनंद माp आयुz भर आनंद देत रहाणार आहे. 
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अनुभूती 

 - भा=र पवार, पुणे  
मी एक अितशय संुदर अनुभुती सांगणार आहे. मी 
अंध^®ावान नाही. मला 3वधेवर िव^ास आहे. िदनांक 
१६ एि@ल २०२१ पासुन मला खोकला, सदÇ, कफ, दम 
लागणे @कार सुx झाला. मुलीने, नातवाने ³रीत तË 
डॉÃर ची आ◌ॅन लाईन िट� टमÈट सुx केली. दुस�या 
िदवशी एम आर ए cॅन केले व लं5 ला ¬ायरल 
अस�ाचे िदसून आले.केस पा◌ॅिझिट¬ होती �णून 
³«रत हॉ£¥टलम�े बेड िमळिव�ाचा @य½ जावई व 
नातु यांनी सुx केले. तो पयyत oxi level ८८....९० पयyत 
खाली आलेली होती. नशीबाने भारती हा◌ॅ£¥टल 
िबबवेवाडी येथे दोन तीन तासात बेड मीळाला. 
तातडीची मेिडकल िट� टमÈट सुx झाली. कृिpम 
@ाणवायू ³रीत लावला. 

इंजे6न, गोÎा, औषधे सु� होती. िकती काळ झोप, 
िकती काळ fÜ पडत होती कळतच न¬ते. राpभर... 
पेशंट मामा... मावशी... िस¾र.... ओरडत होते..... हा 
सगळा ¾ाफ अखंड धावा धाव करीत होता... जाणवत 
होते. काय जेवतो आहे... काय खातो आहेकळत न¬ते. 
नातु व जावई भेटु शकत न¬ते. 

शेवटी राpी कÈ ¬ा तरी ¾ाफ ने माझा मोबाईल फोन 
आणुन िदला. नातवासी व जावयांसी बोललो. ते िकती 
तांस ताटकळत होते कोण जाणे. 

काय िदनचया< चालु होती कळत न¬ते.  

एक माp करीत होतो. सौ ने लावलेली युõुब वर 
रामर¨ा पठण, मारोती¯ोp, व 

^ी fामी समथाyचे िनि7त होई रे मना हे सकाळ व 
सं�ाकाळ लावायचो. वाडाyत दहा बेड होते... सव< शांत 
पणे ऐकत अस�ाचे जाणवत होते. ¾ा◌ॅफ पण ऐकत 
असे. चार पांच िदवस असे िनघुन गेले. @कृती त बरीच 
अपेि¨त @गती होत होती. गु�वारी२२ए@ील सकाळी 
सकाळी सहा वाजता fामी गजानन महाराजांचे िनषंक 
होई रे मना लावुन शांत पणे एक एक शo ऐकत एका 
@स÷ धंुदीत जागे झोपेत अव�ेत होतो. कीती वेळ 
गेला कळलेच नाही. समोरjा बेड वरील ४२/४४ वषw 
वयाjा पेशंट अगदी हसतमुख चेह� याने मा×ा कडे 
बघून बोलला.... "आज पंधरा िदवसांनी इतके बरे वाटते 
आहे या मंpाचा फार छान @भाव पडला... फार छान 
वाटलं. ते उठुन दांत घासायला @थमच fतः  चालत 
गेले. 

§ांjा चेह� यावर िदसणारे तेज एक अनुभुती देउन 
गेले. समोर चे ितन चार पेशंट सु8दा फारच @स÷ िदसत 
होते. ना9õाला शाबुदाणा £खचडी आली. समोर चा 
पेशंट बोलला "महाराजांचा @साद िमळाला..... 

डा◌ॅÃर आले... तपासणी झाली... §ा िदवशी तीन/ 
चार पेशंट ला िड:चाज< मीळाला §ात मी पण होतो.तेथे 
प«र^म क�न न िचडता काम करणा�या ¾ॉफ ला 
अनंत अनंत @णाम.  

^ी fामी समथ< जय जय fामी समथ< 
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कोिवड ने िशकवली माणुसकी 	
 - ;ीमती /ितभा गोखले 

'झंुज' एका @ित¥�ा<ने आप�ाच तोडीjा 
@ित¥�ा<शी िदलेली झंुज. िजंक�ासाठी केलेली झंुज. 
हार-जीतचा खेळ, यश िमळव�ासाठी केलेली झंुज. 
मग ती प;ांम�े असो की @ा�ांम�े असो की 
कु¯ीिगरांम�े असो, माणसामाणसात सु®ा असो. जय 
िमळवणं हेच ल¨. िनसगा<लाही झंुज Äावी लागते. 
वादळाशी-सोसाõाचा वारा, वादळी पाऊस, 
कडाडणा�या िवजा - ही झंुज असते fतः jा 
बचावासाठी. 

माणुसही @ा @ितकुल प«र£�तीला अनुकुल 
कर�ासाठी झंुजतच असतो आिण ती झंुज जीवघेणी 
असते. वादळ येत तस §ाच काम कxन ते िनघुनही 
जात. राहतात §ा मागे ठेवून गेले�ा पाऊल खुणा, पण 
§ाच िशकिवतात, देतात आप�ाला पु{ा उभे 
राह�ाचे बळ. असच काहीस झाल दोन वषाyपूवÇ - 
सा�या जगावर आलं 'कोिवड' रोगाचं, महामारीच 
वादळ - माच< २०२० ते २०२२ @दीघ< काळ महामारीjा 
वादळाचा. ¨णभर वाटल तो @दीघ< काळाचा काळ 
पडदा वर कxन बघाव - उचलला आिण आत 
डोकावून बिघतले माp - दचकलेच! ती कोिवड १९ ची 
महामारीची वषw मला वाकु�ा दाखवत होती. भीतीने 
पु{ा मन भxन गेले. आत< आ�ोश करणारे 
केिवलवाणे चेहेरे मा×ाकडे पाहत होते. 

आ-सकीय, सगे-सोयरे यांjाशी झालेली कायमची 
ताटातूट मनाला िवष< कxन टाकत होती. आिण मी 
हतबल होऊन नुसत ते पा¸न §ा काÎा आठवणीनंा 
अ^ंूची ^®ांजली अप<ण करीत होते. पडदा हळूच 
खाली सरकवला आिण डोळे िमटले. बरेच िवचार 
चलत-िचpपटा@माणे डोÎा समोxन सरकू लागले. 
सारखे येणारे ऍ¤ुलúचे सायरनचे आवाज राpी-
अपराpी के¬ाही-धडकी भरायची. िकती वेळा 

दूरदश<न लावून समाचार ऐकायचे आिण §ा 
महामारीjा जगात चाललेले थैमान पा¸न िवष<ता 
मनाला येत असे. खूप भयावह होती ती झंुज. अचानक 
आलेले वादळ खूप हानी कxन गेले. 

मनुz हानी, िव©ीय हानी-बरच काही. माणसे §ाला 
ट�र देत रािहली. झंुजत रािहली-मुलांनी आई 
विडलांचे छp हरवले. आजी आजोबांची आधाराची 
काठीच मोडून पडली. काहीचंी आई रािहली आिण 
वडील िहरावले तर काहीचें वडील रािहले आिण आई 
िहरावली गेली. दे माय धरणी ठाय अशी अव�ा झाली. 
हॉ£¥टलम�े बेड िमळव�ासाठी, @ाणवायूचे 
िसलÈडर िमळव�ासाठी िजवाचे रान करावे लागले. 
लाचार ¬ाव लागल. §ात @चंड लुटालूट झाली. एवढेच 
नाही तर वेळेत §ा सोयी उपल> न झा�ाने §ा 
रो?ाची �ास घे�ाची चाललेली धडपड आिण शेवटी 
§ाचा अंत उघîा डोÎांनी पहाव लागल. 
उंदरांसारखी माxन पडलेली माणसे, §ांना 
उचल�ासाठी कोणाचे हात नाहीत की Ûशानापयyत 
कोणाला जाता येत नाही इतकी वाईट दयनीय 
प«र£¯थी  पािहली, अनुभवली.  

एव(ा माय@ोिपक िवषाणूने ¨णात जगाची सारी 
च�े थांबिवली. अमे«रका, युरोप, आिशयाई देश-यंp-
िवËानाचा अितउñ िबंदू गाठलेली रा��  §ाjा पुढे 
अ¨रशः  आडवी झाली - चारी मंुîा चीत झाली. 
हॉ£¥टलमधे िनमा<ण केलेले कोिवद रो?ांचे वॉड< - 
बचाव िकट - अंगावर चढवून अथक रो?ांची सेवा 
करणारे §ांचे लाख मोलाचे @ाण वाचिव�ासाठी 
धडपडणारी डॉÃरांची पथके, प«रचा«रका - 
सा�यांचीच वेगवेगÎा पातळीवर चाललेली जीवघेणी 
झंुज. §ांनी §ांjा घराशी घेतलेली फारकत - fतः चे 
जीव धो¹ात घालून दुस�यांचे @ाण वाचव�ाची 
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मदतीची हाक 

 
मंडळlतफ�  आयोिजत केलेCया  कायc�मांना गरज आहे तुम?या मदतीची , सहकायाcची, आ}ण सहभागाची. 
 
न�दणीसाठU कृपया सपंकc  करा -  HYPERLINK 
"http://nemm.org/index.php/requests/volunteer" 
http://nemm.org/index.php/requests/volunteer 
 
 
 
***Student volunteering hours will be recongnized. 

दाखवलेली िहÙत. सुर¨ा दले, व¯ू पुरवठा करणारी 
वाहने, §ांचे चालक, कुणीही कमी पडले नाही �ा 
झंुजीत. मला तर वाटले बेधंुद झाले�ा माणसाला 
शु®ीवर आण�ासाठी िनयं§ाने िदलेली ही एक 
चपराकच �णावी लागेल. पैसे िमळवून तो 
उधळ�ाची सवय लागले�ा माणसाला पै पै साठी 
मोताद ¬ाव लागल. िभ§ापाठी ÕAरा¨क अशी 
£�ती झाली. 

जरा खोकला, सदÇ झाली की मला कोिवड तर नाहीना 
झाला अशी शंकेची पाल चुकचुकायची. सवाyसाठी हा 
रोग आरो?ाचा बागुलबुवाच झाला. कोणाशी बोलण, 
ह¯ांदोलन करण धो¹ाचा झाल. अ¥ृBता काय 
§ाच दुः ख काय याची @िचती पावलोपावली या झंुजीत 
माणसाला आली. इCðुिनटी पॉवर, ऑ£íजन लेवल, 
सॅिनटायझेशन, माc सा�या शoांनी इतका िपDा 
पुरिवला की कोिवडची एक भाषाच बनून गेली. पण 
§ात माणुसकी खडबडून जागी झाली. दातृ³ 
सद्गुणाने उचल खा�ी. कोणी उपाशी झोपणार नाही 
यासाठी सेवाभावी सं�ा, कÈ É रा9 सरकारे उदारपणे 
अ÷धा� वाटपासाठी पुढे आले. रEाjा आडोशाला 
राहणारी माणस या मदतीवर कशी बशी तग धxन 

रािहली. कोिवडशी झंुज देऊन, बरी होऊन आलेली 
माणसे काही तरी यु® िजंकले�ा आवेशात घरी आली. 
पण शहरे, तालुके, िजFे इथे महामारीचे थैमान चालू 
असताना दूर खेîात असलेली माणसे िबनधा¯ 
िफरत होती. मग @¡ पडला - िनसगा<नेच §ांची 
हÙुिनटी, ऑ£íजन लेवल बॅलú केले होते का? 

मला वाटल ही भाबडी मानस िनसगा<वर @ेम करणारी, 
साधी खाणी-साधी रहाणी-उñ िवचारसरणी हेच खर 
सुरि¨त जीवन असाव. आता प«र£�ती जरा िनवळली 
आहे. ब�यापैकी सुरळीत जीवन सु� झाल आहे. तरी 
समुदायात वावरताना भीती पाठ सोडत नाही. पण 
आता गरज आहे वावर�ाची नाही तर पागलांच एक 
झंजावती   वादळ येईल, पु{ा झंुज वेगळीच. ते¬ा 
आtकÈ Éीपणा दूर सोडून वावरा - तुला हर�ाची 
सवय नाही माणसा, ते¬ा असाच पुढे चालत रहा - 
वादळाने जाताना काही पाऊलखुणा ठेव�ा आहेत, 
§ाच देतील तुला पु{ा उभे राह�ाचे बळ. जे गेले ते 
गेले. मागे रािहले�ाना जगणे �म@ाच आहे. ते¬ां 
आता तुला समोर आले�ा आ¬ानांशी झंुज Äायची 
आहे. तयारी कर - जगू या िहमतीने, म�या कीतÇने. 

 
 

 

	
  



 

 

आधु$नक 'ावणबाळ  
लेखक: डॉ डी आर डोके  
 
जोशी काका, काकू कोरेगाव पाकc  पुणे इथे राहत 
असत. पु]यामNये लोकसं�ये?या मानाने कमीतकमी 
१० ते १२ टlके वय4कर जोडपी आहेत, .यांची मुले -
मुलM, अमेdरका, ऑ4�े;लया, जमcनी, दबुई अशा 
अनेक देशांत राहतात.  
 
जोशींचीहM मुलगा सून अमेdरकेत चांगCया नोकरMत 
आहेत. नातू डॉlटर झाला. दोघे आजी-आजोबा अगदM 
साधे, सरळ मनाचे कोणा?या अNयात ना मNयात. 
आम?या हा4य lलबचे माo स��य सभासद होते. 
जोशी आजोबा Zयांचे वय ८७-८८ ?या घरात माo 
मानाने अगदM नवतzण, हा4यhवनोदात तरबेज, 
Zयां?या चुटlयांची, hवनोदांची आठवण होऊन मला 
आजहM हसू फुटते.  
 
Zयांना कोणी �कतीहM nचडवलं तरM कुणावर रागावणार 
नाहM. Zयां?या 4वभावाचा गैरफायदा घेऊन 
आम?यातील काहM लोक Zयां?यावर वैयिlतक 
कौटंुtबक टMकाAट¥पणी करMत, जोशीबुवा माo या 
सवाcना पुpन उरत, Gहणत अ�ानी आहेत Zयांचं 
कशाला मनाला लावून ªयायचं?  
 
Zयांना खूप वषाbपासून डायबेटMस होता, �लड शुगर 
लेवल कधीहM २००-२५० ?या खालM राहात नसे, याची 
Zयांनी कधीहM �फक`र केलM नाहM, Zयांचा गोड 
खा]यावर कं�ोल नसायचा, बासंुदM िजलेबी Gहणजे 
जीव �क Eाण. तंबाकूचा VयसनहM तेवढच अkनयंtoत. 
Zयांची पZनी Zयांना तंबाकू ;मळू नये Gहणून, Zयांना 
पोहोचता येणार नाहM अशा जागी लपवून ठेवत असे. 
लपवलेला तंबाकू शोध]या?या EयZनात ते एक दोन 
वेळा पडले देखील.  

 
Zयां?या अkनयंtoत डायबेटMस मुळे तसेच वेगवेगyया 
कारणांकरता Zयांना हॉि4पटल मNये ऍड;मट Vहावं 
लागायचं. एक दोन वेळा ;शगंCस Aह झाले. माईCड 
पॅरा;ल;सस झाला, पण या सवc आघातातून ते सहM 
सलामत बाहेर यायचे, Gहणायचे माझी Aटगंल टवाळी 
करणारे हे सवc आहेत ना, Zयां सगyयांची पाठवणी 
कpनच मग मी मरणार आहे, माझी काहM काळजी 
कp नका.  
 
 
असे जोशी काका काकू अनेक वेळा अमेdरकेत गेले, 
आपCया मुला?या कुटंुबात रमले, पण Zयांना आपCया 
देशाची, कमcभूमीची या घराची ओढ माo कायम 
भारतात आणत राAहलM.                     
 
एVह«यात वयोमानानुसार Zयांना अमेdरकेत 
जा]याये]याचा दगदग सहन होत नसे, पण 
नाईलाजाने अमेdरकेतील मुलगा, नातू , सून, यां?या 
ओढMने जात राAहले.  
 
असेच ते २०१८ ?या स¥ट+बर ऑlटोबर मNये 
अमेdरकेतील फेरM माpन आले. आCया आCया काकू 
थकलेCया Aदसू लागCया. काका माo थकVयातून 
लवकर बाहेर आले. आम?या बरोबर हा4य lलब मNये 
आधी?याच उZसाहाने सामील झाले, काकू माo 
थकVयातून बाहेर येतांना Aदसत नVहZया, उलट 
अnधक थकत चाललेCया AदसCया. Zयां?या फॅ;मलM 
डॉlटरांना कंसCट केCयावर समजले �क Zयांना 
Eो�ेस;सVह इंटरि4ट;शयल लंग फाय�ो;सस हा 
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आजार आहे व तो Zयां?या फुफुसाचा अnधक अnधक 
भाग Vयापतो आहे.  
 
मुलाला Aह बातमी समजलM व रोगाची गंभीरता Aह 
समजलM, तसा तो तेथील काम सोडून पु]याला आला. 
आजार गंभीर होत गेला. दोन-तीन मAहQयात काकू 
वारCया. काका mया धllयाने खचून गेले, Zयांचा 
आतापयbतचा आZमhव�वास ढासळला. Zयांनी हा4य 
lलब ला येणे बंद केले व घरMच राहू लागले. मुलगा 
आई?या kनधनानंतर व�डलांची देखभाल 
कर]याकdरता पु]यातच राAहला. तोहM व�डलांEमाणे 
सवाcमNये ;मळून;मसळून, सगyयांशी चांगले संबंध 
ठेऊन, व�डलांची देखभाल करMत होता, मदतीसाठU 
एक केअर टेकर Aह ठेवला.    
 
२०१९ ?या अखेरMस कोवीड १९ ने पु]यात व देशात 
Eवेश केला. जोशी काका घरातच राहत असCयामुळे 
Zयांना पAहCया व दसु�या लाटेतहM कोवीड झाला नाहM. 
पण साधारण kनयम ;शnथल होत असतांना व कोवीड 
zSणांची सं�या कमी होत असतांना, Zयांना कोhवड ने 
गाठले, Zयांना हॉि4पटल मNये भरती करावे लागले, 
मुलालाहM Zयां?याबरोबर हॉि4पटल मNये जाऊन 
Zयांची Vयव4था करावी लागलM. काका माo या वेळी 
zSणालयातून बाहेर येऊ शकले नाहM.  
 
मी 4वतः दररोज सकाळी 4वतः ची काळजी घेऊन 
�फरायला जात असे. काकांचा मुलगा मला 
आठव�यातून तीन चार वेळी तरM भेटून हसत मुखाने 
माझी hवचारपूस करMत असे. मा§या पोशाखा?या 
बदलानुसार hवनोद करMत असे, जसा �क आज थंडी 
वाढलेलM Aदसते �कंवा कमी झालेलM Aदसते वगैरे. 
Zयाचे मला भेटणे अचानक बंद झाले. त+Vहा कोhवड 

रे4�Mकशन मुळे जा4त कुणी भेटायचे नाहM, जरM कुणी 
भेटलेच तर Zयांना देखील जोशीं?या मुला बxदल काहM 
माAहती नसायची. मला राहवले नाहM Gहणून एक 
Aदवस मी Zयां?या कॉलनीत जाऊन hवचारपूस 
केCयावर समजले �क जोशीं?या मुलाला देखील 
कोhवड मुळे zSणालयात दाखल करावे लागलेले आहे. 
मी हादरलोच, आई व�डलांची सेवा कर]याकdरता 
परदेशातून आलेCया, पQनाशी?या धडधाकट मुलाला 
कोhवड झाला Aह घटना काळजाला चटका लावणारM 
होती. Zयातच काहM Aदवसांनी ZयाचेहM kनधन झाले. 
zSणालयात चवकशी केCयावर समजले �क 
Zयालादेखी Zया?या आईEमाणे Eो�े;सVह 
इंटरि4ट;शयल लंग फाय�ो;सस ने गाठले होते, व 
Zयातच कोhवड जो �क सवाcत जा4त फुफुसांवरच 
आघात करतो, तो झाला Zयामुळे कॉिG¥लकेशन 
होऊन Zयातच Zयाचा मZृयू झाला.  
 
मला तर तो आधुkनक Oावण बाळचं वाटतो. आपCया 
देशातील कुटंुबVयव4था अजूनहM ब�याच 
चांगCयाEकारे बळकट आहे, Gहणूनच जोशी 
काकां?या मुलाने आपCया आईव�डलां?या सेवा 
शुOूषेला अnधक महZव Aदले व 4वतःचे आयुrय 
पणाला लावून आपले hपतऋृण फेडले.  
 
भारतीय सं4कृतीनुसार धमc, अथc, काम व मोP हे चार 
पुzषाथc गाठणे नlक`च आव�यक आहे, Zयाकरताच 
कुटंुबVयव4था मजबूत असणे गरजेचे आहे, असे मला 
वाटते. Zयातून सवाbना Vयापक Nयेय गाठ]याची 
Eेरणा ;मळते. आपCया अंतःकरण चतुrटयला तेच 
अपेPत आहे नाहMतर नुसतेच अथc व काम mयाच 
कृतीवर भर Aदला तर बाजाp सं4कृतीच उदयाला 
येईल अशी माझी धारणा आहे. 
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किवता	
[गFसुख 

 

- 6ोित जोशी 
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आता [तः  साठी जगा 
- ;ीिनवास जांभेकर 

 

 
िह किवता साठी ओलांडले�ा सव8 µaयांसाठी आहे. तु~ी 
µaया जीवनाच रहाटगाडट चालवताना िविवध भुिमका 
िनभावता, कुटंूबात�ा सद±ांसाठी जगतां . आप�ा 
nतः [ा आवडीिनवडीनंा मुरड घालता.. या संसारपाशातून 
बाहेर येऊन nतः साठी कधी जगत नाही. 
आता nत:साठी जगा  
मला जमत नाही अस नाही कधी ~णायच  
आपलं जीवन आप�ा मजoनुसार जगायचं !  
 
आयुdा[ा �Gेक टÏpात आपण वेगवेग²ा जवाबदाया8 
पेल�ाचं ना !  
मुलगी, सून आई पÃी सासू आजी या भुिमका यशnी के�ाच 
ना?  
सग²ां[ा मरVा सांभाळ�ाच नां?  
मग आता या सग²ातनं मु] �ायचं  
सग²ांना nावलंबी �ा ~णायच  
आपल् सुख आपणच शोधायचं  
आिण जीवन आप�ा मजoनुसार जगायचं !  
 
मला हे जमणार नाही अस का ~णायचं ?  
�यÃांती परमेÐर हे मनाला िशकवायचं  
मनातील िभतीला दूर पळवायच 
नवचैत¥ाने सगळीकडे बागडायच 
जे जे आवडत ते अनुभवायचं  
कोणावर आता नाही रागवायचं  
अपयशाने नाही नाउमेद �ायचं  
आिण जीवन आप�ा मजoनुसार जगायचं !  
 
मानव जÑ एकदाच िमळतो अस ~णतात 
संसारा[ा िववंचनेत सारेच अडकलेले असतात 
जगात दुः ख कुणाला बरे नसतात?  
~णून का आपण खचून जायच?  
जÑभर कुढतच बसायचं ?  
आयुd काय फ] दुसयाMसाठीच जगायचं ?  
हे िदवस आता माझे आहेत हे मनाला सांगायचं  
आिण जीवन आप�ा मजoनुसार जगायचं ! 
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करोनाbा साथीत 
 
- 6ोित जोशी 
 
एक दार बंद झालं ... नी दुसर उघडलं 
बाहेर जायचं नाही Gामुळे laundry कमी .  
दादा ~णायचे एक दांडीवर नी एक xxxx वर  
मी एकाच खोलीत, ितथेच काय तो Vोतीचा उजेड  
बाकीकडे िदवे बंद सबब वीजेच िबल कमी झाल.  
घरांत बंदी झाले...पण �Gेक काना कोपjयात�ा व¹ू �ेमाने 
मलाच ¥ाहाळू लाग�ा  
नी Gा माग[ा जु¥ा आठवणी nैर झा�ा.  
 
आरशात बघायचं बंद झालं पण मना[ा आरशात वरचेवर 
डोकावू लागले.  
µखडकीतून बाहेर बघतांना झाडांचे वठलेले सांगाडे मला सांगू 
लागले  
अग आ~ी िथजलो असलो तरी अंगात अजून िहरवेपणा आहे.  
नी मग बसंताची रग आगंतुकपणे माmा मनात Jतली!  
एखादा पTी फांदीवर बसला, की मी नfाने मला परत सापडू 
लागले. 
 
टी�ी वर[ा को�ीड बातÓांनी घायाळ झाले, कधी िचडले  
पण लहाना पासून मोÍा पयMत सगळे करोना[ा JÔांना 
उIाहाने मदत करताना पाÕन    
मी ही आठवणीने भुकेले�ांना मदत कY लागले, 
‘वदनी कवल घेतांʼ ना एक वेगळीच साµ×क तृØी जेवणा 
आधीच िमळाली.  
 
बरेच वेळा ~णत होते की एखा�ा आ�मात काही िदवस 
राहायचं... 
आतां माझंच घर एक आ�म बनवलं नी िशबीर चालू केले.   
आजवर एका िश¹ीत चाकोरीत आयुd घालवल पण आतां 
या िशिबरात मन मानेल तसं वागायला परवानगी िमळाली.  
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कुठे जायचं नसत मग घ¡ा²ाचे काटे Ùिगत केले. 
�ाल�डवरचे सातही िदवस रिववार झाले. 
 
जाग आली की उठा नी राkी एखादा म¹ िसनेमा पाÕन 
झोपे[ा आधीन nाधीन �ा .   
या सग²ातून वेळ िमळाला तर घरकाम... ते कुठे जाणार. 
पण तरीही हे सार करताना म|ेच एकदम मन मरगळत  
मग मी छपराचे आभार मानते,  
बाहेर कडा�ाची थंडी तरी घरातली शेकोटी मला ऊब देऊन 
जाते  
त��ा अंगावर[ा लोकरी कप¡ांना कुरवाळत  
मी देवाशी कृतद¥ होते.   
 
नी सग²ा करोना[ा आजाjयाना �ाथ8ना पाठवते.  
आतां मनात�ा किवतेला जीवापाड जपू लागलेय,  
रंगपंचमीत खेळू लागलेय.  
मी जीवनावर पुवoसारख परत �ेम कY लागले. 
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ितbा [रांचे संदभF 
- िकरण िशवहर डोगंरिदवे, बुलढाणा 

( लता मंगेशकर +ां,ा िनिम/ाने) 

पाऊस ित)ा *रांनी न/ाने होत असे िनतळ 

ती गायली की 9ा मनाची िमटत असे मरगळ 

ित)ा कंठातून उगवायची मनाची ओली िहरवळ 

सखे ित)ा आरसपाणी *रांनी िझजलेत कातळ 

*राधाराचे अंगभर घाव तरी िदसत नाहीत वळ 

िझKाड बरसला तरी कायम मनावरच मभळ 

कोणतेच झाड लावत नाही पावसािवNO बळ 

गुमान झेलून धारा Qणते पावसा पुRा कोसळ 

मSार नसतो साधा, िचंब िभजवत जातो खोल 

अविचत पुRा दाटून येतात सखीचे अलवार बोल 

ितची ती राधा, *रात गंुजायचे कृUाचे Vप नवे 

ित)ा िदपरागाने पेटत कािलंदी)ा पाWात िदवे 

ितला नXती पवाY, ितला नXती तमा, नXता सोस 

ितचं आपZावरच Nसणं हा काय पावसाचा दोष? 

Qणून आपण िझKाड बरसाव आपZा म\ीत 

जरी राहत नसलो आपण ित)ा मSार व\ीत 

सखी गाते आळिवते उधळून *राचे रेशमी ढग 

ढगिवभोर दुः ख सखीची भैरवी वाढवते तगमग 

हे दुः ख aा मोरांचे जे िभजत नाहीत पावसात 

ित)ा bाथYनेची फुकर उरे नाe\का)ा नवसात 
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COVID 
- Gाती नामजोशी नातू  

राpी अंथ�णावर अंग टाकताना 
नजर जाते £खडकीबाहेर, 
डोÎांना िदसते कोिवड सÈटर 
सकाळी अंथ�णातून उठताना 
सहज ल¨ जाते £खडकीबाहेर 
आिण डोÎांना िदसते कोिवड सÈटर 
 
अन् िदवस-राp ऐकू येत राहतात 
अॅGूलújा सायरनचे िचpिविचp आवाज  
नकोसे वाटणारे... 
 
आट< गॅलरीत, कोिवड सÈटर... 
मोठा िवनोद ... 9ावर हसताही येत नाही 
परमे�राने िनमा<ण केले�ा, 
माणूस नावाjा संुदर कलाकृतीला ... 
लागलं आहे "हण... 
मह³ाकां¨ेच , ह|ासाचं िन लालसेचं 
 
कोिवड सÈटरjा अ�ाड आहे , 
िवHह§ा<चं मंिदर आिण प�ाड आहे, 
जीवनाचं अंितम स§...Ûशान 
आता ितथेही रांगा असतात �णे 
 
कोिवड सÈटर मधील xI 
कोणता िवचार करत असतील? 
अ�ाडचा की प�ाडjा? 
 
उगाचच मनात िवचार आला... 
आज मी सूपात आहे उÄा? 
तJणी आतून आवाज आला 
जे कृKाला असेल मंजूर... 
सारेच कृKाप<ण ...  



      अनबुंध नो*ह,बर 2022 

 

 
Home  

 

 

 - मीरा साळंुके 
 
Through the darkness of winter, 
Through the warmth of summer 
Such a crisp smell of oak welcomes thy, into 
my abode. 
 
When swimming swiftly like a swan, 
Or dancing through the fresh green grass,  
Then to scramble from the chirps of the 
excited children just at the break of dawn. 
 
Such silence welcomes thy, to a place  
I can hang my coat. 
Thy can go by car or take a boat. 
But I’ll remain here, 
In a place I call  
HOME!!! 
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Chocolate Lindor 
 - मीरा साळंुके 
 
The electric crackle 
Of wrappers being untwirled. 
Left with a smooth round ball 
Of earthy brown light coco, milky white, or 
deep coffee. 
Inching towards your face, a smell of melted 
sugar, bittersweet sweetness, or golden 
honey. 
Effortless, your teeth break into thin layer of 
chocolate 
A small snap, burst open, as a chick would 
from its egg. 
Textures change, your muscles relax. 
Biting into a smooth, creamy center. 
For a split second, you, and your cravings. 
Slowly it melts in your mouth. 
Unfolds, like an origami swan. 
Try to hold on, 
To the sensation. 
When finally, your only left, with the ghosting 
taste 
Of Lindt, 
Then there is again, 
The electric crackle, 
Of wrappers being untwirled, 
Chocolate LINDOR!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

Friend  
 - मीरा साळंुके  
  
I have a friend, how 
many of you got that. 
I have a friend, friends 
till the end.  
 
No matter what 
situation, I’ve got a 
friend. 
We’ll stay together, 
we’ll be forever yeah,  
I’ll run through the bad  
and I’ll storm through 
the worst 
To be with you.  
 
You know what we’ve 
been through.  
Together we are 
something completely 
new. 
 
Look out for us,  
we are coming in 
strong. 
We can knock down 
any wall. 
 
Together we stand tall 
We can do anything at 
all. 
 
I have a friend, friends 
till the end!!! 
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वादळी  
 - नयना 3नगळये  
  
झुळूक मंद मोहरते 
वादळी असावध वेळी 
परसात वाक�ा थोîा 
िपकले�ा गाभण केळी 
 
वा�याची साद िशळेची 
सळसळली पानांत 
पानगळीचे का¸र 
कातर रान मनांत 
 
वा�याचा अवखळ िझÙा 
रानात पेटले पान 
िवझले�ा वण|ामागे 
दÂ एकटे रान 
 
िवणलेली अधÇ घरटी 
अ�ा<तच धुरकटलेली 
ती िहरवी िपवळी माया 
मग भूतबाभळी झाली 
 
नाजूकशा थÈबामधूनी 
तरंग अलगद झरला 
@लयाjा लाटेम�े 
िनः शo िकनारा उरला 
 
 
 

 
 
 

	
  

कोकणातZा डोगंर आिण सागर िकनाfया)ा संगमावर साकारलेली ही किवता 
कोकणातून घाटांवर जाणाfया एका वादळाचा माग घेते. डोरंकपारीतील सुखावणारी मंद 
झुळूक बघता बघता वादळी बनते आिण iणाधाYत शांत कोकण उj\ करते. 
पायkाशी खळखळणारा िकनारा माl तसाच धीर देत उभा… अगदी िनः शn… 

जीवन तरी िनसगाYoन वेगळं थोडंच असतं!  कधी कधी एखादी मंद शांत झुळूक नकळत 
वादळी बनते आणी घेते सवY*ाची आoती. या साqाशा जगरहाटीचा एका rी)ा 
stीकोनातून मागोवा आिण ित)ातील 'बाई' आिण 'आई' मधील अटळ wंव. 'ती')ातील 
बाई पानाएXढी आिण आई रानाएXढी. या वादळी वण/ात सुगरणी)ा घरxानी 
लगडलेलं िहरवे िपवळे बाभूळबन सुकून काटेरी, आईची वzल माया वगळता उरते ती 
एकटी काटेरी बाभूळ. एकxा बाभळीपाशी भूतं गोळा होतात हा कोकणी लोकbवाद. 
जेXा वादळ वणवा सVन जातो तेXा उरते ती फ{ आई; िनः }ल, अफाट सामkाYने 
bलया)ा    लाटेला पुVन उरणाfया िकनाfयासारखी; ित)ा घरxासाठी... 
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श@कोडे	सोडवा			
 
 
 

  

            १          १६             ५ 

           २         

                 ४    

         ३         

              ६         १३     

        ८                 १४     

        ९          १०          ११              ७ 

          १२               १५    
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उभे शY  

१. कोिवड मुळे कर[यात आलेली संचारबंदी (इंिGलशम^े) 

५. कोिवड मुळे _वसनाला होणा`या aासापासून वाचिव[यासाठc ह ेवापरतात (इंिGलशम^े) 

६. खूप dकंवा इंHजीम^े eर 

७. या देशातुन कोिवड चा संसग6 चालू झाला 

८. वेळ आली क1 gाचा hत iायला येतो तो  

१०. कोरोनाjा काळc सगk@नी एकमेक@ना मदतीचा .. पुढे केला 

११. आईचा भाऊ  

१३. गाणे pलिहताना ह ेजुळवावे लागते  

१६. ग@धीज9चे सूत कात[याने यंa  
 
 
 
 
 

आडवे शY  

२. rJेक देशाने कोरोना sायरस पसt नये Eणून बंदोबu कर[यात काही … सोडली नाही  

३. अमेvरकेjा अ^w@चे वैyक1य सzागार (आडनाव)  

४. कडू भाजी  

६. कोिवड sॅि|न बनवणारी एक कंपनी  

९. Pandemic ला मराठcत काय Eणतात 

१२ कोिवड ने कुणाचीही ...... बाळगली नाही  

१४. दाtचा एक rकार  

           १५. मासा, एका राशीचे नाव dकंवा इंगजीम^े संकु}चत 

१६. चकचक1त, झळाळc 

                  
               ** संपूण( श*कोडे सोडवून anubandh@nemm.org या प@ावर पाठवा, सव( Dथम आलेIा बरोबर 

उLरास, मंडळातफP  एक भेटवTू देVात येईल.
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िचCकला  
सची रासने  

 

 

 

 



 

 

तkी कटके 
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सोनाली गोखले  
Thousands of years old Indian Yogic tradition believes that there are seven prominent Chakras 
or energy centres in human body. Chakras are thought to provide subtle energy that helps your 
organs, mind and intellect to work in a best possible way.  These chakras work in 
coordination.  All chakras need to be properly taken care of to avoid any imbalance in human 
body.  Considering this basic principle of health, during Covid , I thought of seven important 
things which if we apply in our daily routine, can keep the Covid at bay. And created this art 
work. 
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िवशेष	आभार	
"ू	इं&ंड	मराठी	मंडळा.ा	िविवध	काय45मांम6े	खालील	त;णांनी	खूप	मोलाची	मदत	केली,	
BाबDल	Bांचे	आभार.	 
1. Hardini Shinde- fundraising  
2. Sneha Bhanushali- fundraising  
3. Sachi Rasne - fundraising  
4. Ashmi Arkshali- fundraising  
5. Shalmali Kulkarni - fundraising  
6. Renuka Late - Registration  
7. Sara Dixikar- Registration  
8. Shamika Krantikar - photographer  
10. Arnesh Yeola 
11. Anvay Salvi 
12. Tanvi Nawale 
13. Nihika Yeola - Tasha 
15. Shlok Mahajan - Dhol 
16     Aarush Patankar - Dhol 
17. Aaryav Patankar - Dhol  
18. Sarthak Chitari - Dhol - Part of BMM group  
19. Siya Kulkarni - Dhol (Not part of Dhol) 
20. Rajveer Kulkarni- Dhol ( Not part of Dhol) 
21. Ishita Pharande - Dhol  
22. Avani Athale - Dhol  
23. Saniya Sarolkar - Dhol - Part of BMM group 
24. Arya Gokhale - Lezim   
25. Ridhima Gaikwad - Lezim 
26. Ananya Godbole - Lezim 
27. Avani Sachin Bhide - Zenda 
28.     Arnav Manjrekar - Dhol + auditorium event ticket check  
29.  Vidhi Phirke - Tasha 
30. Swara Kulkarni- Anubandh 
31.  Aditi Nawale - Tasha 
32:       Akshaya Kadam: Lezim 
33.       Sanika Desai- Dhol 
34.       Aarya Wachasunder- Dhol - Part of BMM group 
35.       Mihir Vidhate - Tasha 
36.       Soham Kadam - Tasha 
37.       Riya Sarode - from lezim group 
38.       Aniruddha Sudhir Doke - Dhol 
39.       Sanika Swapnil Mahajan - Shobha Yatra & Ganapati for Zenda 



      अनबुंध नो*ह,बर 2022 

 

आवाहन ( पुढचे 1लखाण) 

 

नमcार मंडळी, 
 
 �ू इं�ंड मराठी मंडळ आप�ा िविवध उप�मांLारे आप�ा सभासदांशी सात§ाने संवाद साधत असते. 
हाच संवाद ‘अनुबंधʼ या मािसकाMारे िLगुिणत कर�ासाठी आ�ी @य½शील आहे. §ासाठी लागणार आहे तुमची 
साथ. 
 
       आप�ा अनुबंध साठी तु�ी आमjाकडे पाठवायचे आहे तु�ी िलिहले�ा कथा,लिलत लेख, केले�ा 
किवता, वाचले�ा पु¯काचे परी¨ण,भेट िदले�ा एखाÄा िठकाणचे वण<न, आठवण िकंवा तुमjा कॅमेरातुन काढलेली 
काही ¨णिचpे,आप�ाला आवडलेला खाÄपदाथ< आिण §ाची पाककृती  , कला दालन या सदरात अपेि¨त आहे 
तु�ी काढलेली ह¯-िचpे, |ंगिचp, शoकोडी  आिण अजुन बरेच काही तु�ी िलिहलेले सािह§  …. . तसेच आप�ा 
छोõा दो¯ांनी िलिह�ा गो�ी, किवता, काढलेली िचpे, ह¯-कलेचे, lego पासून बनवले�ा creation ची ¨णिचpे…. 
 
सािह§ पाठव�ासाठी  ई-मेल -  registration@nemm.org 
 

िनयम :  
● आप�ा िलखाणास वयोमया<देचे  बंधन नाही. (लहानांपासून आजी आजोबांपयyत कोणीही िल¸ शकते!)  
● तुमचे सािह§ मराठी िकंवा इं£�श भाषेम�े .doc फाईल म�े पाठवायचे आहे. 
● आपले िलखाण जर कथा, �वासवण8न या �कारात मोडत असेल तर श¦ मया8दा १२००, मािहती 

nYपातील लेख साधारण श¦ मया8दा ४५० इतकी असावी. 
● आपले सािह§ लेखाचा िवषय नोदं करा.  
● उिचत व दजwदार लेखनास/सािह§ास @ाधा� दे�ात येईल. 
● सािह§ व िलखाण िमळा�ावर पोच ई-मेलने िदली जाईल. 
● फोटो, कलाकृती, जािहरात Jpeg format म�े पाठवावे. 
● ‘अनुबंध‘ ब�ल आपला अिभ@ाय  registration@nemm.org या ई-मेल आयडी वर जxर कळवा.  


