अनब
ु ंध
त्रैमािसक जून २०१५

1

संपादक�य

अनब
ु ंध

त्रैमािसक, वषर् १ अंक २
सपं ादक:

िशल्पा कुळकण�

सपं ादन सहाय्य: िप्रया वैद्य

ज्योती जोशी

अंक मांडणी आिण सजावट
िशल्पा कुळकण�

न्यू इग्ं लंड मराठी मंडळ कायर्का�रणी
प्रशांत कुलकण�:
सतं ोष साळवी:
सहु ास कासार:
िशल्पा कुळकण�:
वैशाली प्रभू
सा�रका कुलकण�
बकुल कानडे
राह�ल गाडे
िजतेंद्र कुळकण�
श्रीकांत सावंत
अ�य फुलगीरकर

अध्य�
उपाध्य�
कोषाध्य�
सचीव

मुखपृ�: ज्योती जोशी

िप्रय वाचकहो,
उ�र गोलाधार् तील कडक िहवाळ्यानंतर वसंत ऋतूमधील हवहवस वाटणार उबदार ऊन ग्रीष्म ऋतूच्या
आगमनानंतर हळू हळू तापत जाते. त्यातील ऊब मात्र िनसगार् पासून मनष्ु यप्राण्यांपय�त सवा�नाच चैतन्य देणारी
असते. वसंतात फुटलेली पोपटी रंगाची, कोवळी पालवी, इवलाले अंकूर आपले पूणर् �प धारण करतात ते याच
ऋतूत. सवर् बाजूने बह�न आलेली, फुललेली िहरवीगार स�ृ ी बघून मन प्रसन्न, शांत होते. सज
ृ नशील,जीवन
प�रपूणर्तेकडे नेणार्या, स्फूत�दायी ग्रीष्माची चाह�ल लागताच 'अनबु ंध'चा दसु रा अंक आपल्या हाती सोपवत
आहे.
वेगवेगळ्या िवषयांवरचे लिलत यात समािव� के ले आहेत. या अंकात 'िवश्राम' ही म�
ु छं दातील किवता, एका
लग्नाची गो�’ हा अितशय मनोरंजक पण मािमर् क ब्लॉग, आपणास वाचावयास िमळतील. मागच्या अंकातील
'माझे न्यू इंग्लंड मधील स्वयंपाक घर' व 'पस्ु तकािवषयी थोडेस'े या सदराबरोबरच या अंकापासून 'ओंजळीतील
फुले' नावाचे नवीन सदर चालू करत आहोत. अनेक वषर् कोकणात वास्तव्य क�न असलेल्या संगीता देसाईकुळकण� यांच्या साध्या सोप्या भाषेतील कोकणातील संस्कृती, सण, परंपरा यांची ओळख क�न देणारे हे
सदर असेल. अंकातील 'रचना' या मािसकात पूवर्प्रिसद्धी िमळालेल्या लेखात 'भारतीय राग संगीत' संदु र शब्दात
रामचंद्र जोशी यांनी उलगडून दाखवले आहे. 'म्हटलं तर रोजचच' हे आरोग्य िवषयक एक सदर डॉ. शवार् णी
कुळकण� यांनी या 'अनबु ंध' मधून स�ु के ले आहे. िवशेषतः ि�यांच्या आरोग्यावर यात भर असणार आहे. असे
अनेक िवषयांवरचे लेख, रंगबेरगं ी बाल जगत, िचत्रकारांची रेखाटने यांनी हाही अंक वैिवध्य पूणर् झाला आहे.
या अंकाचे मख
ु प�ृ ज्योती जोशी यांचे आहे. िचत्राचा िवषय आहे- मॅग्नोिलया. मॅग्नोिलया च्या टपोर्या, भरदार
कळ्या वसंत ऋतूची नांदी गातात तर त्याची पूणर् िवकिसत फुले सूिचत करतातत� रवी हा शीत चंद्रमा
सदा वाटते डुंबावे जली
िदवस संपता तगमग संपे
ग्रीष्म ऋतू हा आला सखये….
(वरील ओळी महा कवी कािलदासांच्या 'ऋतस
ु ंहार' या काव्याच्या श्रीमती. अनपु मा कुळकण� यांनी के लेल्या
मराठी अनवु ादातून घेतल्या आहेत.)
आपण सवा�नी ‘अनबु ंध’ च्या पिहल्या अंकाला भरभ�न शभु ेच्छा िदल्यात, उ�म प्रितसाद िदलात. मागील
अंकावर आलेल्या वाचकांच्या िनवडक प्रितिक्रया या अंकाच्या शेवटी आपणांस वाचावयास िमळतील.
लेखकांचा इमेल चा प�ा प्रत्येक लेखाच्या शेवटी िदलेला आहे. कृपया लेखकांपय�त आपल्या प्रितिक्रया
पोहचवा. एकमेकांशी जळ
ु लेला हा अनबु ंध उ�रो�र असाच �ढ होत जावो हीच सिदच्छा!
आपली शभु ाकां�ी,
िशल्पा कुळकण�
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िकतीक रािहलेल्या वाटा - िप्रया वैद्य
िवश्राम- म�
ु छं द- अल्पना कशाळकर

रंगीत रेखाटने
िप्रयांका िबडकर

दी�ी रेठे

रंगबेरगं ी बाल जगत

स्नेहाचा पोपट- रोिहणी जोशी

इशा खानझोडे

अणर् व जोशी

शरयू जोशी

सट्टु ीतील मल
ु ांचे िलखाण- िप्रया वैद्य
♦
♦

♦

♦
♦

या अंकात व्य� झालेल्या सवर् मतांशी संपादक अथवा कायर् कारी मंडळ सहमत असेलच असे नाही
अंकासाठी सवर् काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत िकं वा अन्य इतरत्र काही चूक भूल झाली असल्यास उदार
मनाने ती नजरेआड कराल अशी आशा आहे.
साधारण पंधरा िदवस आधी संपादकाच्या हाती आलेले सािहत्य व िलखाण नजीकच्या अंकात प्रिसध्द करण्याचे
सवर् प्रयत्न के ले जातील.
सािहत्य व िलखाण िमळाल्याची पोच इमेल द्वारा िदली जाईल.
या अंकातील आतील सजावटीसाठी वापरण्यात आलेली सवर् िचत्रे इंटरनेट व�न घेण्यात आलेली आहेत.
सािहत्य व मजकूर पाठिवण्यासाठी संपकर् :
संपादक: िशल्पा कुळकण�; shilpa.kulkarni@nemm.org
3

अध्य�ीय
नमस्कार
या वष� आपल्या भागात ‘ न भूतो न भिवष्यित ‘ अशी बफर्व�ृ ी झाली. या सवार् तून सटु का होई पय�त वसंत ऋतू (spring season) कधी स�ु
झाला आिण कधी संपला हे आपल्या सवार् ना समजलंच नाही. NEMM चे किमटी मेम्बसर् ही या काळात खूप कायर् रत होते आिण आम्ही मागच्या
तीन मिहन्यात दोन दज�दार कायर् क्रम आपल्या समोर साजरे के ले. त्यामळ
ु े आपण सवर् जण उन्हाळ्याच्या सट्टु ीचा (summer break) आनंद
नक्क�च घेणार आहोत!
गढु ी पाडव्याचा सण आपण NEMM च्या कायर् क्रमाच्या िनिम�ाने नेहमी एकत्र साजरा करतो. या वष� िवशेष म्हणजे गढु ी पाडव्याच्या
िदवशीच NEMM चा कायर् क्रम आयोिजत करण्याचे आिण मराठी नवीन वषार् चे स्वागत करायचे भाग्य आपल्याला िमळाले . यंदा आपण ‘गेले
द्यायचे राह�न’ ही मराठी गाण्यांची मेहिफल आयोिजत के ली होती. आपण सवा�नी या कायर् क्रमास भरघोस दाद िदलीत या बद्दल आपले
मन:पूवर्क आभार!
या नंतर आपण महाराष्ट्र िदन साजरा के ला तो डॉ. सलील कुलकण� आिण संदीप खरे यांच्या ‘आयष्ु यावर बोलू काही’ या कायर् क्रमा ने
गेली १० वष� रिसकांनी डोक्यावर घेतलेला, १५ देशामध्ये गाजलेला आिण अमे�रके त ३० पे�ा जास्त प्रयोग झालेला हा कायर् क्रम आपल्या
बॉस्टन शहरात मात्र आजपय�त एकदाही झाला नव्हता. त्यामळ
ु े हा कायर् क्रम आपल्या स्थािनक रिसकांसमोर आणण्यासाठी प्रयत्न करत होतो.
पण दौरा काही ना काही कारणामळ
ु े ठरत नव्हता. अशा वेळी अमे�रके तील अनेक मराठी मंडळांच्या वतीने या सवर् कलाकार मंडळींचा visa
करण्याची जबाबदारी NEMM ने घ्यायची ठरवली आिण ती पार पडून दाखवली. त्यामळ
ु े आम्हाला या कायर् क्रम सादर करताना िवशेष आनंद
झाला. आपणा सवा�चा या कायर् क्रमास उस्फूतर् प्रितसाद िमळाला आिण आमचे सवर् क� सत्कारणी लागल्याचे समाधान आम्हास नक्क�च
िमळाले!
NEMM ही एक सामािजक संस्था (community organization) आहे. मंडळाने आजपय�त आपल्यासाठी अनेक चांगले सांस्कृितक
कायर् क्रम आयोिजत के ले आहेतच. पण त्याच बरोबर मंडळाच्या माध्यमातून आपली सामािजक बांिधलक� जपण्याचा प्रयत्न आम्ही करत
आहोत. आपल्या समाजाच्या उन्नती साठी अनेक सामािजक संस्था कायर् रत आहेत. पण त्यािवषयी फार कमी लोकांना याची मािहती असते.
गढु ी पाडव्याच्या कायर् क्रमाच्या िनिम�ाने आपण या non - profit संस्थाना आपल्या कायर् क्रमात सहभागी येण्याचे आवाहन के ले होते. मला
अिभमानाने सांगावे वाटते क� आपल्या स्थािनक भागातील १० पे�ा जास्त संस्थांनी आपल्याला सकारात्मक प्रितसाद िदला आिण त्यांच्या
कामाचा प�रचय थोड् या फार प्रमाणात आपण आपल्या सभासदांना क�न देवू शकलो. या सवर् स्वयंसवे क (volunteers) मंडळींची तळमळ,
िजद्द आिण स्वतःस झोकून द्यायची व�
ृ ी पाह�न खरच खूप आ�यर् वाटलं. अनेक सभासदांना या सवर् संस्थािवषयी अिधक मािहती तर
िमळालीच पण अशी काहीतरी समाजसेवा करण्याची प्रेरणाही िमळाली!
NEMM च्या वतीने या सवर् समाजसेवी संस्था, संचालक आिण स्वयंसेवकाना मानाचा मज
ु रा!!!
धन्यवाद.
प्रशांत कुलकण�
अध्य�
NEMM
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स्नेहाचा पोपट

एकदा एक छोटी मल
ु गी होती. ितचं नाव स्नेहा होतं. ितला पोपट हवा होता. ितला एकदा एका मोठया
दक
ु ानात एक संदु र पोपट सापडला. त्याचे पंख कोवळ्या पानासारखे होते. “आई मला पोपट पािहजे!” स्नेहा म्हणाली.
आईने पोपट िवकत घेतला. त्याचा दाण्याचा खाऊ पण आणला. स्नेहाने त्याची चांगली काळजी घेतली. ती रोज
त्याची पाण्याची बाटली भरायची आिण त्याच्या ताटात फळं ठेवायची. ती रोज िपंजरा स्वच्छ करायची. स्नेहाने
त्याला बोलायला पण िशकवलं! स्नेहाला तो प्रचंड आवडायचा. असे दोन मिहने गेले.

5

मग एका िदवशी, स्नेहा त्याला खाऊ देत होती तेव्हा पोपट ितच्याशी बोलला. त्याने ितला सांिगतलं “मला
खूप कं टाळा आलाय. मला परत आकाश बघायचंय. तू मला बाहेर सोडून देशील?” “मी तुझा िपंजरा बाहेर नेते
आिण घराच्या बाहेर टांगते,” स्नेहा म्हणाली. “पण, स्नेहा,” पोपट म्हणाला “मला िपंजर्यात कोंबून ठे वलेलं आवडत
नाही. तुला ताप आला होता तेव्हा आईने तल
ु ा बाहेर खेळू िदलं नाही . तसं तझ
ु ं अख्खं आयष्ु य असतं तर तल
ु ा
कसं वाटलं असतं? मला कधीच बाहेर उडता येत नाही. म्हणून, तू मला सोडून देशील? मला मािहत आहे क� तल
ु ा
मी खूप आवडतो, पण मला वाटतं क� सगळ्यांना स्वातं�य पािहजे.” स्नेहानी िखडक� उघडली. ितने त्याला
बाहेरच्या झाडावर ठेवलं. “तल
ु ा जाता येईल,” स्नेहा दःु खी होऊन म्हणाली. ितला खूप वाईट वाटलं क� पोपट जात
होता.
त्या रात्री स्नेहाला झोप येत नव्हती कारण ितला पोपटाची आठवण येत होती. ितने ितच्या टेबलवरचा िदवा
लावला आिण पोपटाचं िचत्र काढलं. ितच्या िचत्रात तो आकाशात उडत होता. ितचं िचत्र रंगवून झालं तेव्हा ितला
मािहत होतं िक ितच्या पोपटाला परत कधीही िपंजर्यात जावं लागणार नाही!
-रोिहणी जोशी
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-शरयू जोशी

-अणर् व जोशी
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सट्टु ीतील मल
ु ांचे िलखाण
मल
ु ांनी के लेल्या कामाची दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे �ाच हेतूने पन्ु हा अनुबधं च्या नवीन अंकात मल
ु ांचे
काम प्रकािशत करायचे ठरवले. शाळे ला एक आठवडा जी सट्टु ी असते त्या सट्टु ी मध्ये मुलांनी बरेच िलखाण के ले.
त्या मधील काही मल
ु ांचे काम इथे देत आहोत. मराठी मायबोली समजून त्याच भाषेत िवचार क�न थोडेसे
वयैि�क िलखाण मल
ु ांनी के ले. काही िठकाणी पालकांनी व िश�कांनी लागेल तशी मदत के ली.
पिहलीत िशकत असलेल्या िनिमष कंु टे आिण अथवर् देशपांडे, दस
ु रीत िशकत असलेला ध्रवु जगन आणी ितसरीत
िशकत असलेल्या रेवती हड�कर व िननाद वैद्य �ाचे काम. सातवीतल्या िवदल
ु ा कंु टे िहने सट्टु ी वरती सिवस्तर
िलिहलेला लेख िवशेष कौतक
ु ास्पद आहे.

-िप्रया वैद्य

priyanvaidya@gmail.com
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इशा खानझोडे
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िकतीक रािहलेल्या वाटा
िकतीक रािहलेले भास,
आभासांवर िवसावलेल,े
आभासांचे भास ते,
नाही जगणे थांबलेले…

िकतीक असे काही बाही
काळजात �तलेले
िदवेलागणी प्रकाशामध्ये
मनात चमकून गेलेले …

िकतीक रािहलेली स्वप्ने
जागेपणी गोठलेली,
स्वप्नांच्या जाळीवर
नवी िदशा अडकलेली …

हे एक वेगळे जग,
हा एक वेगळा चेहरा,
माझाच, माझ्या िशवाय,
माझे आयष्ु य जगणारा

िकतीक रािहलेल्या वाटा,
चक
ु ल्या म्हणनु िमटलेल्या
मोजू तरी िकती अश्या
न भेटताच िनसटलेल्या … ?

-िप्रया वैद्य
priyanvaidya@gmail.com

िकतीक ह�कलेले योग
आले तरी कळलेच नाही
मग कशास हळहळ उरी
जे माझे नव्हतेच काही …
अशीच एक चक
ु ामक
ु ,
नंतर बोचत रािहलेली
आता ितज शोधू कुठे
धक्ु यामध्ये अडकलेली …
असेच िनसटून गेलेले
�ण कसे गोळा क�
अ�ष्यात लपलेले
कल्पना तरी कशी क� ?
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एवढीशी मोहरी
परवाच्या फ्लाईटमधल्या एका िचकनच्या िडशबरोबरच्या
'sautéed kale and mustard' नी मझा आणला. त्या 'Dijon'
प्रकारच्या चवीनी, मोहरी या पदाथार् ची बिघतलेली अनेक �प,
आिण मानवजातीवर त्यांचे अनंत उपकार याची जाणीव नव्याने
क�न िदली.
वरकरणी िदसायला एवढे से मोहरीचे दाणे, पण कडक
तापलेल्या तेलात तडतडले, क� खमंग फोडणी म्हणून काय बहार
करतात! खमण ढोकळा, िकं वा सरु ळीच्या वड् याच घ्या ना िकतीही संदु र, हलक्या, आंबट-गोड सगळ्या असल्या तरीही, त्या फोडणीनंतरच पूणर् स्व�पाला पोचतात. सांबार,
रसम्, उपमा एवढच काय पण �ा मद्राशी पदाथा�ची जन्म जन्मांतरीची सहचरी चटणी - �ा सगळ्यांची कल्पना तरी
शक्य आहे का, त्यांच्यावरच्या फमार् स फोडणीिशवाय? मराठी कांदेपो�ांचा संबधं मल
ु गी बघायला जाण �ाहीपे�ा खरा
म्हणजे जास्त िनकट, त्यांच्यावरच्या फोडणीशी आहे - इतका, क� काही लोक त्यांना चक्क फोडणीचे पोहे म्हणतात.
बघायला गेलेल्या मल
ु ीऐवजी, 'ितने के लेल्या' (त्या घरातल्या कुठल्याही गो�ीच कौतक
ु करण धोक्याच असत... 'ितने'
ती गो� कशी स्वतः के ली आहे -लहानपणापासूनच आवड - वगैरे परु ाण ऐकायची इच्छा नसल्यास) कांदेपो�ांवरच्या
कच्च्या रािहलेल्या फोडणीवरच जास्त मतप्रदशर् न करत बसून, चांगल स्थळ हातचं घालवून बसलेल्या काही
िजव्हाबहाद्दरांच्या कथा अगदी तोंडावर आहेत माझ्या! पण �ा झाल्या मध्यप्रदेशाच्या दि�णेकडच्या भारतातल्या
गो�ी - िजथे मोहरीचा तडतडाट जास्त ऐकायला िमळतो. तेच जर उ�रेकडे गेलो, तर हीच मोहरी दळून, गाळून तेल
झालेली िदसते. उ�रवासीयांना, मोहरीचं ते एवढसं बी बिघतल्याबरोबर रगडावसं का वाटत कोणास ठाऊक!
माझी अशा मोहरी स्व�पाची पिहली आठवण बर्यापैक� कडू आहे. लहानपणी, एका िदल्लीह�न परतलेल्या
शेजारणीने कौतक
ु ाने िदलेलं 'पचरंगा अचार'! तद्दन मराठी आहारसंिहतेत वाढलेल्या मला, मोहरीच्या (सरसोंच्या)
तेलामधल ते लोणच अिजबात आवडल नव्हत. काही वषा�नंतर, िदल्लीत रहात असतांना, �ा चवीची नस
ु तीच सवय
झाली नव्हे, ती अितशय आवडायला लागली. हॉस्टेलच्या मेसमधली िकत्येक बेचव जेवणं घशाखाली उतरली ती
के वळ पचरंगा अचारच्या साथीमळ
ु े ! ये दोस्ती हम आजतलक नहीं भूलें. िदल्लीमधल्या काही रस्�याकडेच्या
ढाब्यांमध्ये अनभु वलेल्या गरमागरम मक्कईक� रोटी आिण मख्खन आिण मोहरीची पानं समान प्रमाणात घालून
के लेल्या सरसोंका साग �ा दक्ु कलीच्या नस
ु त्या आठवणींनी वय तीसेक वषा�नी कमी झाल्यासारखं वाटत.
मात्र पन्ु हा एकदा �ा मोहरीच्या वासानी दगा िदला बंगालमध्ये. "हांशेर डीम" (बदकाच अंड) पासून, मोहरीच्या तेलात
के लेलं आम्लेट हा घ्राणेंिद्रयांवर काय अत्याचार आहे, हे िजसपर गज
ु री है, वही जाने! एस्प्लनेडसारख्या सावर् जिनक
प�रसरांत, िकत्येक संध्याकाळी हा प�रमळ दरवळताना अनभु वला आहे... नकोच त्या आठवणी! त्यािशवाय, ते तेल
अंगाला माखून िहवाळ्यातल्या सकाळी उघड् या अंगानी उन्हं खात बसण्याचा बंगाल्यांचा (प�ु षांचा) छं दसध्ु दा
जवळपास वावरणार्यांचे प्राण कं ठाशी आणतो. पण... हीच मोहरी जेव्हा त्यांच्या िहल्सा माश्याबरोबर, फे टलेल्या �पात
प्रगटते - तेव्हा फ� ितचं िदव्यत्व िजभेला (आिण नाकाला) जाणवत. बाक� मोहरीचं सव�त्कृ� �प ती फे टल्यावरच!
मग ते बेडेकरांच्या िमरचीच्या लोणच्यामध्ये भेटो, का गज
ु राथ्यांच्या छंु दा लोणच्यामध्ये. चांगल्या िचनी जेवणामधल्या
'हाट मस्टल्ड' नांवानी सामोरं येवो, का 'िडजॉन मस्टडर् ' च्या नांवाखाली डेली सँडिवचमध्ये लपून येवो - डोक्यात जाण
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हा त्याचा सद्गणु ते सोडत नाही. तशीच महती वसाबी �ा मोहरीच्या दरू च्या चल
ु त भावाची... पण तो िकस्सा परत
कधीतरी. दस
ु र्या टोकाला, मोहरीचं सगळयात दयनीय स्व�प म्हणजे, अमे�रकन हॉट डॉगवर िमळणारं 'यलो मस्टडर् '.
त्याच्या चमत्का�रक चवीमळ
ु े मला खात्री आहे, क� िपवळ्या धम्मक रंगाच्या �ा पदाथार् चा मोहरीशी काहीही संबधं
नसून तो के वळ एक आंबट आिण खारट चवीचा मानविनिमर् त रासायिनक चमत्कार आहे. �ापढु चं गिु पत म्हणजे, �ाच
पदाथार् ची चव उतरली क� तो प्लािस्टक पडु ् यांमध्ये ओतून, फास्ट फूड िचनी रेस्टॉरन्ट् समध्ये 'मस्टडर् सॉस' नांवानी
अवतरतो. हे िजन्नस मोहरीचं नांव बदनाम करतात.
असो. शेवटी फोडणीत तडतडून काय, िकं वा वाडग्यात रगडून काय; �ा राईचा पवर् त करणार तरी िकती!
-िमिलंद जोशी
kalashriboston@gmail.com

NEMM is proud partner of
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जीवननौका
मला शाळे चे िदवस आठवतात. शाळे त असताना मी मोठा
होऊन कॉलेजात कधी जाईन असे वाटायच. कधी ही खाक�
चड् डी पांढरा शटर् जाऊन रोज फुल pant, पांढरेतर shirt
घालायला िमळे ल रोज नवीन आिण �ा uniform ची कटकट
संपेल असे वाटायचे. कॉलेजात गेल्यावर सारे िव�च बदलले.
िश�क जाऊन प्रोफे सर आले. छोटे वगर् जाऊन मोठाले वगर् , प्रयोगशाळा आल्या. प्रोफे सर म्हणजे तरी काय हो ?
वगार् त येऊन घडा घडा िवषय िशकवायच, फळ्यावर आकृत्या काढायच्या, फोमर् ल
ु े खरडायचे आिण तास संपला क�
आपल बाड िबस्तर उचलून चालायला लागायचे. आपल्या वगार् त िकती मल
ु आहेत त्यांची नाव काय, त्यातली कोण
वगार् त येतात, कोण येत नाहीत कोण मस्ती करतात कोण मन लाऊन अभ्यास करतात, कशाचेही सोयर सूतक
नसायचे. एक उदर िनवार् हासाठी कतर् व्य पार पाडायचे, त्यासाठी पाट् या टाकायच्या म्हणजे झाल. अभ्यास चक
ु वून मल
ु
उंडारत िफरायची,कॉलेजातल्या मल
ु ींवर इम्प्रेशन मारण्यासाठी "िहरोिगरी" करायची, लेडीज होस्टेलवर चकरा
मारायची आिण मग परी�ा आली क� पस्ु तकात डोक खपु सून िवषयाची घोकं पट्टी करायची आिण परी�ा झाली िक
"ह�शः" म्हणत िसनेमाचा शो टाकायची. थोड् याच िदवसात हळूहळू सगळ कृित्रम, यंत्रमय वाटायला लागले, कुठे
िजव्हाळा , शाळे तल्या िश�कांचा प्रेमाचा ओलावा , आपल
ु क� काहीही नव्हते. सगळ कस अगदी कोरड ... त्यातून
इंिजिनय�रंग सारखा �� आिण ५ वषा� चा अभ्यासक्रम. जीव अगदी मेटाकुटीला यायचा आिण कॉलेज संपून के व्हा
नोकरीच्या जगात जाईन आिण चार पैसे कमवीन असे वाटायला लागायचे.
हातात िडग्री पडल्यावर नोकरी पकडायची आिण मग मिहन्याच्या पेचेक साठी आपण पाट् या टाकायच्या. जे
कॉलेजातले प्रोफे सर करत तेच आपणही करतो हे ल�ात यायला लागते. ऑिफसात मग वेळेवर पोहोचण्यासाठी
लवकर उठा, ती ८.१३ ची लोकल गाठण्यासाठी जीवाचा आटािपटा क�न स्टेशनकडे धावत सटु ा, माणसांच्या
गद�तून वाट काढत, धापा टाकत ऑिफस गाठायचे, उिशरा पोहोचलो क� कधी लेटमाकर् मस्टरवर नावासमोर
लागायचा, कधी ग्रह खूपच वाईट असले तर साहेबांच्या तोंडच्या "ओव्या" ही ऐकायच्या. फायलींच्या िढगात डोके
खपु सून काम करायचे, लंच ब्रेक मध्ये सह कमर् चाया�बरोबर बसून डब्यातले गार गट्ट अन्नाचे चार घास पोटात
ढकलायचे आिण संध्याकाळी दमून भागून घरी यायचे. घरी आल्यावर सुद्धा सतत डोक्यात उद्याच्या कामाचा िवचार,
ऑिफसमधील राजकारणाचा होणारा मनस्ताप.. घरी आल्यावर सुद्धा रोजच्या जीवनातील भेडसावणारे प्र� आहेतच,
बायकोची बोलणी, मल
ु ांचा अभ्यास, कशातूनही सटु का नाही आिण आजकाल �ा महागाईच्या यगु ात खचार् ची तोंड
िमळवणी करण्यासाठी प�ु षांबरोबर बायकाही नोकरीसाठी बाहेर पडल्या आहेत. त्यामळ
ु े रोजच्या जीवनातील
धकधक, तणाव, आता नवरा बायको दोघांच्याही भाळी िलिहलेला अलीकडे कॉस्ट किटंग मळ
ु े कं पन्या कमर् चाया�च्या
संख्येत कपात क� लागल्या आहेत. त्यामळ
ु े कामाचा ढीग वाढत जातो , over time क�नही काम पूणर् होत
नाही. कामाचा डोंगर वाढत गेला क� प�रणाम शेवटी शारी�रक आिण मानिसक स्वास्थ्यावर झाल्यािशवाय राहत नाही.
अलीकडेच वाचण्यात आलेली गो� फार िवचार करायला लावणारी आहे.
बारमाही कधीही वादळवारे, पाऊस पडणार्या एका प्रदेशात एका धिनक शेतकर्याला घरकामासाठी, तबेला व
घोड् यांची िनगा राखण्यासाठी एक नोकर हवा होता. एका सकाळी एक मरतक
ु डासा मल
ु गा त्याच्याकडे आला. त्याने
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नोकरी मािगतली. "तू काय काय क� शकतोस?' असे मालकाने थोड् याशा टाळण्याच्या सरु ातच त्याला िवचारले.
मल
ु गा म्हणाला, "वादळी वार्यासह गडगडाटी धवु ाधार पाऊस पडत असताना मी रात्री गाढ झोपू शकतो !' वेगळं
वाटलं. शहराला जायची घाईही होती. त्याने मल
ु ाला ठेवून घेतले. आठवड् याचा बाजारहाट क�न तो आला. थकला
होता. लगेच झोपायला गेला.मध्यरात्री सोसाट् याचा वारा, मोठा गडगडाट घेऊन धवु ाधार पाऊस स�
ु झाला.त्याची
झोपमोड झाली. बाहेर पटांगणात गवत वाळायला टाकले होते. तबेल्यात घोड् यांसाठी गवत भरलेले नव्हते. पाणीही
ठेवलेले नव्हते. त्याला काळजी वाटली. त्याने नोकराला जोरजोरात हाका मारल्या. त्याचा प्रितसाद िमळाला नाही.
घरात तो कुठेच नव्हता. िशव्या घालीत मालकाने रेनकोट चढवला; छत्री,िवजेरी घेतली. माळावर गेला. सवर् गवत
आव�न, त्याचे ढीग क�न आच्छादून ठे वलेले िदसले. तसाच धावत तबेल्यात गेला. गव्हाणीत गवत, पाण्याची पातेली
भ�न ठे वलेली िदसली. घोडे चारापाणी खाऊन समाधानाने झोप घेत होते. त्याने कुतूहलाने पािहले, वरच्या माळ्यावर
जागा स्वच्छ क�न त्याचा नवा नोकर शरीराचे मटु कुळे क�न घोरत होता! िनसगार् चे एवढे तांडव बाहेर चालले होते, ते
त्याच्या गावीही नव्हते. नोकर शांत झोपू शकला. कारण त्याला ताण नव्हता. का नव्हता? झोपायला जायच्या आधीच
त्याने आपली सवर् कामे व्यविस्थत पूणर् के ली होती. ितथे ताणाला आत िशरायला फटच नव्हती!
आज आवश्यकता आहे ती “work smart not only hard” या तत्वाची. हे तत्व अमलात आणण्याची . आपल
हरवलेले शारी�रक आिण मानिसक स्वास्थ्य परत िमळवण्याची .कुठलंही काम, प्रॉजेक्ट, कुठलीही कं पनी आिण
कुठलाही अमे�रकन, यरु ोिपयन क्लाएंट तमु च्या िजवापे�ा मोठा नाही. आपल्या आयष्ु यासाठी नोकर्या,कं पन्या आहेत,
त्यांच्यासाठी आपल आयष्ु य नाही. जमेल, झेपेल एवढंच काम हातात घेतले पािहजे ; त्यासाठी आग्रह धरावा. प्रित�ा,
पोस्ट, वाढत्या पगाराच्या नादाने िकं वा व�र�ांची मज� संपादन करण्याच्या हव्यासाने न झेपणार्या जबाबदार्या अंगावर
घेऊ नयेत. आपल्या िजवापे�ा मौल्यवान काहीही नाही, याचं भान ठे वण आवश्यक आहे . कुटुंबाला वेळ द्या. घरच्या
तणावपूणर् वातावरणाचा प�रणाम ऑिफसमधल्या कामावर होतो आिण घरचं आनंदी वातावरण कामासाठी प्रोत्साहन
देणारं ठरतं. ऑिफसमधले ताणतणाव, स्पधार् , प�पात इ.इ. घरी घेऊन न येता, ितथंच िवस�न आल पािहजे.
स्वतःवर स्वतःच मयार् दा घालून घेतल्या पािहजेत. ही भयानक स्पधार् कधीही न संपणारी आहे. तम्ु ही कुठं थांबायचं हे
तम्ु ही ठरवा. िकतीही ताण असला, कुठलीही प�रिस्थती ओढवली तरी घरी नीट समजावून सांिगतल पािहजे. तमु च्या
िजवापे�ा त्यांनाही अिधक काही नाही, याबद्दल खात्री बाळगावी. ज्यांच्या सगळ्या आशा-अपे�ा तमु च्यावर आहेत ते
आई-वडील,जीवनभराच्या साथीची अपे�ा करणारी बायको आिण ज्यांना तमु चाच हात ध�न आपली िचमक
ु ली पावलं
टाकायची आहेत ते िचमणे जीव यांना तमु ची िनतांत गरज आहे याची जाणीव गरजेचं आहे.
आपली जीवन नौका आपल्यालाच वल्हवायची आहे . वादळातून, उग्र दयार् तून सही सलामत हाकत ितला िकनायार् वर
आणून ठे वायची आहे , वाटेतल्या खडकांवर ती आपटून फुटणार नाही याची द�ता आपणच घ्यायची आहे आिण
तेव्हाच आपल्याला खडतर आयष्ु यात मन शांत ठेऊन त्या गो�ीतील नोकराप्रमाणे शांतपणे झोपता येईल. तणाव
िनयोजनासाठी तमु च्या आवडी-िनवडी जपा, स्वतःसाठी थोडातरी वेळ काढा. संगीत, व्यायाम, योगासने, वाचन इ.चा
उपयोग करा. हे सगळं सगळ्यांनाच मािहती असतं. तरीही आपण धावतो- ऊर फुटेस्तोवर आिण एक िदवस हातात
काहीच उरत नाही .
-श्रीिनवास जांभेकर
kalashriboston@gmail.com
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िवश्राम
एक कातर संध्याकाळ
िवसावू पाहत होती
हलके च...
कुठल्याशा
गच्च रानात
पाणावलेल्या मनात
पसरवू पाहत होती
आपल्या अिनिमष
मळ
ु ांचे पाय
दमलेल्या तळ्याकाठी
तसंही ते...
एकटंच
नस
ु तंच पह�डलेलं
तहानेनं व्याकुळलेलं
ितच्यासमान आसावलेलं
मनात दोघांच्याही
काह�र उठलेलं
कुणीतरी हसावं
कुणीतरी पस
ु ावं
या अम्लान एकांतात
कुणीतरी साथ असावं

दोघांच्या िवचारात
िवल�ण साम्य
ते स्तब्ध..एकटंच
वषार् नवु ष�...
एकाच जागी
साकळलेलं
अन् ितचं घर
चंद्र सूयार् च्या
अिस्तत्वाच्या मधलं
ती उगवायची...
संध्याकाळी
आपले गडद पंख
पांघरत त्याच्यावरी
एकटेपणाचं दःु ख सोसत
िदवस जायचा त्याचा
कसातरी...
पण ... एकमेकांच्या
कुशीत िशरताना मात्र...
रात्र िवश्रामाची
कधी उगवायची
हे कळायचंच नाही
दोघांनाही

-अल्पना कशाळकर

alpana.kashalkar@gmail.com
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ओंजळीतील फुले…….

श्रीमंत पेशव्यांचे जन्मस्थानकोकणातील ‘श्रीवधर् न’ कोणीही प्रेमात पडावे असे िहरवी नारळ-सपु ारीची (पोफळी) झाडे असलेले, टुमदार, कौला�
घरांचे, संदु र, स्वछ समद्रु िकनारा लाभलेलं गाव! माझ माहेर मंबु ईचे. लग्नापूव� कधीच गाव पािहलेले नव्हते पण
लहानपणापासूनच खेडयातल्या घराची मला ओढ होती. कौला� घर, मागे पढु े ऐसपैस अंगण, मागच्या अंगणात
तळ
ु शीवंदृ ावन, चल
ु ीवरचा स्वयंपाक याचे मला अप्रूप होते. त्यामळ
ु े लग्नानंतर मी कुळकण्या�च्या ३०० वषर् जन्ु या
घरात रमून गेले. मोठे अंगण, घराच्या दशर् नी भागात ओटी, आत स्वतंत्र देव खोली, ओठाण , भले मोठे स्वयंपाक घर,
बाळं तीणी ची खोली, कोठीची खोली, घराला लागून मागे पडवी असे अनेक खोल्या असलेले, प्रशस्त चारी िदशांनी
घरात प्रवेश क� शकू असे घर. घराच्या मागे नारळी-पोफळीची बाग. ज्याला कोकणात ‘वाडी’ असे म्हणतात. या
वाडीतील नारळ, सपु ारीच्या झाडांना जाणारे पाटाचे पाणी फारच संदु र वाटते. या झाडांना ‘पाणी देण्याला इकडे
‘िशंपण’ असे म्हणतात. सपु ारी म्हणजेच ‘पोफळ’. आमच्या श्रीवधर् नची ‘रोठा’ सपु ारी जगप्रिसध्द आहे. नारळाला
‘माड’ असे म्हंटले जाते. या माडावर चढण्याचे कामही खास माणसे करतात. ती माडाव�न सराईतपणे शहाळी,
अडसर, सक
ु ड काढतात. ‘सक
ु ड’ म्हणजे पूणर् तयार झालेला नारळ आिण ‘अडसर’ म्हणजे जर जास्त ओलसर
आिण खोबरे खवल्यावर आत काळी पाठ नसलेला खास मोदकाच्या चवीसाठी व अपरस दूध काढण्यासाठी
वापरावयाचा नारळ. नारळ झाडाव�न उतरवल्यावर कोयतीने सोलावा लागतो. सोलून त्याची ‘साल’ िनघते त्याला
‘चावड’ असे म्हटले जाते. त्याचा उपयोग चल
ु ीसाठी िकवा बंबासाठी ‘जाळण’ म्हणून के ला जातो. अंघोळीसाठी पाणी
येथे बंबातच तापवले जाते. िगझर पे�ा बंबात तापवलेल्या पाण्याने अंघोळ करण्याची मजा ही औरच! माडाच्या
झावळ्यांचे झाप िवणले जातात-अगदी चटई सारखे. िशवाय झापापासून प्रत्येक पात वेगळी क�न त्याचे ‘िहर’ काढून
त्याचा ‘खराटा’ (झाडू) बांधला जातो.
सपु ारीच्या झाडाला नवीन सुपार्या येतात त्याला या भागात ‘पोय’ असे म्हंटले जाते. त्यातून सपु ारीचे कोंब
बाहेर येतात व त्यावरचे साल बाजूला होते त्याला ‘पोगोटी’ म्हणतात. सपु ारीचे कोवळे कोंब फारच संदु र िदसतात.
तेंव्हा सपु ारी मोितया रंगाची असते जसजशी ती वाढत जाते तसतसा ितचा रंग िहरवा होत जातो. तयार झालेली
सपु ारी के शरी रंगाची होते क� ती झाडाव�न उतरवली जाते. एका िठकाणी १०० - १५० सपु ार्या येतात. त्याला
पेंडूक म्हणतात. हे तयार पेंडूक काढून त्यातून एक एक सपु ारी वेगळी के ली जाते या प्रिक्रयेला खटु णे असे म्हटले
जाते अशी खटु लेली सपु ारी मोराळीवर (िवशी� आकाराची पाती असलेली िवळी) िविश� प्रकारे सोलली जाते त्या
सोलण्याला सपु ारी ‘पा�ळणे’ असे म्हणतात. ही पा�ळलेली सपु ारी मग अंगणातल्या मांडवावर झाप टाकून त्यावर
वाळवली जाते. यातला रोठा वाळवल्यावर हलवून वाजवला जातो. सपु ारी आत वाजली क� ती पूणर् वाळली असे
कळते. ती सपु ारी बाहेर काढली जाते आिण असा हा रोठा वापरण्यासाठी तयार होतो. (क्रमशः- पढु ील अंकात)
-संगीता देसाई-कुळकण�
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न्यू इंग्लंड मिधल माझे मराठी स्वयंपाक घर

Especially for the summer mango season, here is a delectable Mango Pie recipe!

This delicate, fluffy, velvety, nectarous mango pie will simply blow you over! It sure was an
exciting experiment for me to put together this recipe the first time I made it, a couple of years
ago. Now this exquisite pie has become my ‘go to’, ‘goof proof’, and ‘crowd pleaser’ dessert
recipe for the summer!
Mango is called the king of fruit in India. This pie will tell you why! I use the canned mango pulp
from India because in mind there is no substitute for the divine taste of the Alphonso or the Amrut
17

mangoes. You may use the other type of fresh mangoes. Make sure to add sugar according to
your desired sweetness. The cream cheese gives me the satisfaction of eating cheesecake but
with an airy mousse like texture!
And as for time….Do you have those times when you feel overwhelmed about the menu you
planned and there is a time crunch? Well, this easy breezy Mango pie has always made me look
so goodJ And because this recipe can also be made in a jiffy using the readymade crust and
whipped topping, while it refrigerated to set, I am free to move on to making the rest of the meal.
So it is an all-around ‘win win’ situation for me with this special dessert. Do let me know how you
like this Mango pie. I am sharing with you one of my absolutely favorite desserts, my dear friends!
Ingredients-.
 0.25 ounces (1 envelope) unflavored gelatin like Knox
 1 glass warm water
 4 ounces of cream cheese at room temperature
 2 cups mango puree. I use Ratna brand sweetened mango pulp
 2 tablespoons sugar
 Pinch of salt
 4 ounces whipped cream or whipped topping such as Cool whip, thawed
 2 drops vanilla essence
 1(10 inch) graham cracker crust, homemade or readymade such as Keebler brand
graham cracker crust.
 To make the Mango pie1. Add the gelatin in the glass of warm water. Stir until it is completely dissolved.
2. Blend together the dissolved gelatin mixture, the cream cheese, mango pulp, sugar and
salt.
3. Fold in the whipped cream or topping.
4. Pour into the pre made graham cracker crust. Cover and refrigerate to set, about 4 hours.
Enjoy!
Hope you like it as much as we do.
रेिसपी साठी माझा ब्लॉग ज�रfollowकरा.https://indfused.wordpress.com/, FB page: Indfused
-संध्या रेगे-नाडकण�

sandhya_nadkarni@hotmail.com
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द�प्ती रे ठे

dipti drethe@gmail.com
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म्हंटल तर रोजचच…….
"शवार् णी, घरी आहेस ना? 'ही' ला खूपच बरे वाटत नाहीए, ितला घेऊन
येतो. मज
ु ूमदारांचा फोन आला. अितशय गळफटलेल्या िस्थतीत हाताला
ध�न नवर्याने ितला आमच्या घरी आणले. अधर् मेली झाल्यासारखी,
घामाने िभजलेली, थरथरणारी ितची अवस्था पाह�न ितला िदवाणावर
झोपण्यास सांिगतले. नवर्याने तत्परतेने आधीचे reports पढु े के ले. मी
म्हटले, ‘थांब जरा. आधी मला तपासू देत’. सौ. मीनाची ल�णे अशी
होती- दोन िदवसापवू � छाती अचानक खूप भ�न आली. �ास इतका जड
झाला क� बंद पडतो क� काय असे वाटले. घाम फुटला, चक्कर यायला
लागली, उलट् या होऊ लागल्या, मान दख
ु ायला लागली, ती थंडगार
पडली, तोंडातून शब्द फुटेना अशी अवस्था झाली.
मीना 44 वषार् ची आहे मािसक पाळी कधी लवकर तर कधी ऊशीरा अशी अिनयिमत, तर कधी अगदी िनयिमत असते.
पाळी येण्याआधी छाती खूप जड होते. कारणािशवाय िचडिचड होते. कामात गोंधळ होतो, नैराश्य जाणवते आिण
वजन वाढतच चाललय .
तपासणी मध्ये B.P. normal, pulse settle, िहमोग्लोिबन योग्य triglycerides वाढत होते. Thyroid normal
होते. एकं दरीत Premenopausal Syndrome ची ल�णे स्प� िदसत होती .
हे िवस्ताराने सांगण्याचा उद्देश असा क� 40 च्या आसपास थोड् याफार फरकाने ि�याना हयाला सामोरे जावे लागते.
प्रत्येक�चा अनुभव थोडासा वेगळा असतो. आता मी PMS म्हटले क� सगळ्याजणीनी नेटवरती आधीच यािवषयी
वाचलेले असणार. पण ------- जेव्हां हा अनभु व आपल्या वाटय़ाला येतो तेव्हा मात्र आपण घाब�न जाऊ नये म्हणून
सांिगतलेलं वरील उदाहरण.
अंग मेहनत कमी, व्यायाम नाही, अती पौि�क नाही तर अती कुपोिषत आहार, सततचा तणाव - नोकरी करणार्या
असो अथवा नसो. तणाव असतोच .
35 ते 50 दरम्यान असा त्रास उद्भवू शकतो. आपण थेट उपायांकडे येऊ या. 35 मधेच स्वत: कडे ल� द्या.
आहार सवर् रसयु� असावा. मधूर, आम्ल, लवण, कटू, ित�, कषाय असा षड् रसानी यु� असावा. कोणत्याही एका
रसाचा अितरेक असू नये असू नये. सकाळी सहा वाजेपय�त उठावे. काम नसले तरीही उठावे. शक्य असल्यास
'ित्रफळा मषी’ने दात घासावे. ( त्याची कृती शेवटी िदलेली आहे) ही कषायरसय�
ु असते. म्हणजे तरु ट असते. त्यामळ
ु े
जीभ, तोंड, िहरड् या स्वच्छ होतात. उ�म प्रकारची लाळ मुखामध्ये तयार होण्यास मदत होते. आपापल्या
सवयीनुसार पेयपान करावे. तसेच हलका ते मध्यम स्व�पाचा व्यायाम करणे ज�री आहे. रोज एकाच प्रकारचे
व्यायाम क� नयेत. शारी�रक व्यायामाबरोबरच मेंदूचे व्यायाम ही िततके च मह�वाचे. कोडी सोडवा, पाठांतर करा,
लेखन करा, वाचन करा, मोकळ्या हवेत िफरायला जाणे झाल्यास उ�म. अधूनमधून चढावाचा रस्ता िनवडा. त्यामळ
ु े
पायाना व �दयाला ताण िमळतो. र�ािभसरण चांगले होते. स्नायूंची लविचकता कमी झाल्यामळ
ु े बर्याच जणींना टाच
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दख
ु ण्याचा त्रास होतो. हा त्रास टाळण्यासाठी स्नायूंचा लविचकपणा िटकवणे मह�वाचे.
पौगंडावस्थेत मल
ु ी अंगाने भरलेल्या िकं वा लहानशा िदसतात ते शरीरातील fats distribution मळ
ु े . अगदी तसेच
आता fats च्या redistribution मळ
ु े ३0 ते ५० �ा वयामध्येही शरीर स्थुलतेकडे झक
ु ू लागते. ल�ात घ्या, पाळी बंद
होण्याच्या काळात पन्ु हा चरबीचे वेगळया पद्धतीने वाटप होत असते. पण आता एक अवयव काम बंद करणार असतो.
कं पनी बंद झाल्यावर िकती भलं प्र� उद्भवत असतील! तसेच हे पाळी जाताना होणारे त्रास योग्य वेळी हया बाबींकडे
ल� िदलेत तर त्रास होणार नाहीत असे नाही पण त्यांचे प्रमाण नगण्य असेल. आहार व िवहार वयाला ,आपल्या
कामाला व तेथील वातावरणाशी िमळताजळ
ु ता असेल तर हे नक्क�च सस
ु � होईल.
धन्यवाद !
ित्रफळा मषी
कृती -- ित्रफळा चूणर् तीन चमचे, अधार् चमचा खडे मीठ एकत्र खलून घ्यावे व लोखंडी तव्यावर मंद आचेवर काळे
होईपय�त भाजावे.
डॉ. शवार् णी कुळकण�
Shil.kulkarni@gmail.com
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-�प्रयांका �बडकर

bidkar.priyanka@gmail.com

एका लग्नाची...िकंबह�ना....एका
लग्नातली गो�!
http://asudhanwam.blogspot.com/2011/08/blogpost.html
चला.......नेमकं ज्यासाठी मी इथे आलो होतो ती वेळ आता जवळ
आली आहे �ा भावनेनेच मी अतोनात खशु झालो होतो. एक�कडे
आमची आई आिण आमचे वडील, वध-ु वरांना शभु ेच्छा देण्याकरता
लागलेल्या रांगेत तंबू ठोकून उभे होते आिण इकडे मी या buffet
table वर ठे वलेल्या संदु र-संदु र पदाथा�च्या गद�त अगदी हरवून गेलो होतो. कोपर्यातल्या आम्रखंडा पासून सु� क�
का िनयमाप्रमाणे मसाले-भातापासून सु� क� हाच प्र� मला बराच वेळ पेचात पाडत होता. एकदा वाटले क� सरळ
दोन वडे आिण तळण ताटात घ्यावं आिण समो�न कोकम सरबत आणून आरामात एका-एका घोटा बरोबर ते चकण्या
सारखं खावं. पण म्हटलं नको. माझी नैितकता थोडी आड आली. तेवढ् यात आईच्या आवाज ऐकला. कोणा एका
बाईशी ती बोलत होती. त्या बाई बरोबर एक पंजाबी ड्रेस घातलेली मल
ु गी उभी होती. “अगबाई ही का निमता” असं
आईने म्हटलेले मी ऐकले. निमता.....निमता हे नाव मी ऐकले आिण निमता नावाला शोभतील असे असंख्य चेहरे
माझ्या डोळ्यासमोर आले. लगेच मागे वळून पािहलं. पण ती निमता का कोण पाठ क�न उभी असल्यामळ
ु े ितचा चेहरा
मला िदसत नव्हता. मी परत माझी नजर समोरच्या buffet table वर िफरवली. “आरे वाह! के वढी मोठी झाली आहेस
तू निमता” आमची आई. मला आजतागायत कळले नाहीये क� हा प्र� या आया िकं वा तत्सम बायका का िवचारतात.
नाही, म्हणजे “के वढी मोठी झाली आहेस” याचं नेमकं उ�र द्यायचं तरी काय? आता बर्याच वषा� नी एखादी व्य��
भेटली क� ती मोठी झाली असणारच, त्यात या आयांना इतकं आ�यर् वाटण्यासारखे काय असते हे त्यांनाच ठाऊक.
जाउदे....आता मात्र माझी भूक (खरं तर हवरेपणा) अगदी िवकोपाला पोचली होती आिण यासाठी माझ्या पोटातून
येणारा गरु -गरु णारा आवाजही सा� होता. मी मागे वळून “आई” अशी हाक मारली. ितकडे आई “आरे हो...हा बघा
माझा मल
ु गा ” असं म्हणाली आिण त्या दोन बायांनी मागे वळून पािहलं. “आईला पण ना नेमकं आ�ाच introduce
करायचं होता का? आता अजून १०-१५ िमिनट थांबावे लागणार” या अशा आिवभार् वात मी आईकडे आिण त्या
बायकांकडे पािहले, पण ते भाव आिण माझी ती मुद्रा इतक्या लगेच बदलेल असा मी िवचारही के ला नव्हता. तो �ण मी
माझ्या अख्ख्या आयष्ु यात िवस� शके न असं मला वाटत नाही. त्या नािमताने मागे वळून पािहलं आिण इकडे मी
अगदी पणु ेरी भाषेत म्हणायचं झालं तर “गार पडलो”.
एखाद्या मािसकाच्या िदवाळी अंकाच्या पिहल्या पानावर असलेल्या संदु र मल
ु ी सारखी ती होती. कदािचत ‘संदु र’ हा
शब्द सद्ध
ु ा ितला पूणर् पणे न्याय देऊ शकणार नाही. काळे -भोर डोळे , लांब सडक के स, मोरपंखी रंगाचा पंजाबी ड्रेस
आिण त्यालाच match होणारी ितची अगदी बारीकशी िटकली. उजव्या हातात साधारण त्याच रंगाची जाडसर बांगडी.
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िफकट गल
ु ाबी रंगाची Lipstick ितने लावली होती. ती िदसायला खूप गोरीही नव्हती पण तशी सावळीही म्हणता
येणार नाही. साधारण पंचिवशीतली असावी, पण ितच्या चेहर्यावर एक िनरागस भाव होता. ितच्या मानेवर
डावीकडच्या बाजूला एक तीळ िदसत होता. मी मनातल्या मनात त्या ब्रम्ह देवाला वंदन के ले आिण त्याचे आभार
मानले. �ाच �णी मला प.ु लंच्या ह�रतात्या मधली “यमी पे�ा सहापट गोरी” असलेली ती कल्याणच्या राजाची सून
देखील डोळ्यासमोर आली. अथार् त ही निमता यमी पे�ा सहापट गोरी या category मधली नव्हती. पण तेंव्हा िशवाजी
महाराजांनी त्या कल्याणच्या राजाच्या सनु ेचे आिण ितच्या संदु रतेचे ज्या प्रकारे कौतक
ु के ले होते त्याच प्रकारे मी या
नािमतेचे करत होतो, अथार् त मनातल्या मनात. इथे मी ब्रम्ह देवाबरोबर त्या भवानी मातेचेही आभार मानले (एकदम
भवानी माता का? असा ज्यांना प्र� पडला असेल त्यांनी प.ु लंच ‘ह�रतात्या’ एकदा ज�र ऐकावे). तेवढ् यात आमच्या
आईने एक अत्यंत िवधायक कायर् के ले “ऐक रे, निमता आिण तू जेऊन घ्या...आम्ही येतोच...चालेल ना तल
ु ा
निमता?”. “हो हो चालेल ना” असं निमता म्हणाली आिण इकडे माझ्या मनात violin वाजायला लागले. पिहल्यांदा
ितचा आवाज ऐकला. परमे�र एखाद्याला एवढे संदु र कसे काय क� शकतो? मी शून्यात जायच्या आधीच निमता
म्हणाली “चल, जायचं ना आपण?”. असं काही िवचारल्यावर कोणी नाही म्हणेल का? आिण मी तर नाहीच नाही.
आम्ही दोघेही त्या buffet table पाशी गेलो.
पढु चा प्रवास बर्यापैक� शांत होता. कारण असं होतं क� जेवताना ती पूणर् शांत होती, एक शब्दही ती बोलली नाही. मी,
ती काहीतरी बोलेल या अपे�ेने ितच्याकडे बर्याच वेळा चो�न बघतही होतो आिण हो माझी ती जेवायची इच्छा िकं वा
भूक आधी सारखी रािहलीच नव्हती. तेवढ् यात, “मठ् यात साखर जरा जास्तच झाली आहे ना?” अचानक समोर येऊन
उभी रािहलेली ितची आई माझ्याकडे बघून म्हणाली. कदािचत ितच्या आईला मी निमता कडे चो�न बघत आहे हे
कळले होते. मी आपलं उगाच काहीतरी बोलायचचे म्हणून “हो हो थोडी जास्तच झाली साखर” असं बोलून गेलो आिण
उगाच हसतात तसं हसलो. आमच्या मातोश्रींनी नको असलेला dialogue मारला. “आरे पण तू मठ्ठा घेतलाएस कुठे ?”
असं भोचकपणे म्हणनू आमच्या आईने माझी अगदी बोबडी वळवली. मग मी सावरा सावर करत “अग मगाशी मी
ितकडे...म्हणजे त्या buffet table वर थोडीशी चव घेतली होती..तशी साखर जास्तच आहे” असं काहीतरी म्हणालो
आिण तेवढ् यात ही निमता हसली. म्हणजेच काय मी काहीही न करता माती खाल्ली होती. आमच्या आईने मगाशी
के लेल्या िवधायक कायार् ची िफट्टमफाट झाली. आमच्या आया आम्हाला(कदािचत मलाच) त्या अवघड situation
मध्ये ठेवून िनघून गेल्या. इकडे निमता अजूनही माझ्या कडे बघून हसतच होती. मला आता खपु च awkward वाटत
होत्. पण तेवढ् यात ती म्हणाली “तम्ु हा मल
ु ांना ना, अशा situation व्यविस्थत पणे सांभाळता येतच नाहीत, सगळी
मल
ु ं इथून-ितथून सारखीच”. मला कळे ना, आिण ितच्याकडे त्याच प्र�ाथर् क चेहर्याने बिघतले. निमता हसतच म्हणाली
“आता िनदान माझ्या समोर तरी असा आव आणू नकोस. तू माझ्याकडे चो�न बघत होतास हे आईला कळले होते
म्हणून ितने तल
ु ा तसं िवचारलं”. मी मनातल्या मनात, “अरे बापरे..असं होत् होय!”. निमता, “मला सांग, तल
ु ा खरंच
मािहत नाहीये का तुला मािहत आहे आिण तू आव आणत आहेस?” मी “म्हणजे?”. ती “म्हणजे आपल्या दोघांना त्यांनी
एकटे का सोडले? तल
ु ा �ा लग्नात तझ्ु या आईने का आणले हे तल
ु ा अजूनही कळले नाहीये? वा!...मला आधी अंदाज
होताच पण मग मगाशी तझ
ु ी आई भेटल्यावर ितने ज्या पद्धतीने बोलणं स�ु के लं, माझी खात्री पटली...sorry पण एक
सांगते, तझ्ु या आईले खोटं बोलायला अगदीच जमत नाही...असो...” मी िवचारात पडलो. आईने मला लग्नात येणारेस
का िवचारल्यावर मी स्वतःह�न होकार िदला होता, कारण मला लग्नातले जेवण जेवायचे होते. पण असं काही ितचा
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उद्देश असेल याचा काही अंदाजच नव्हता. निमता अजूनही माझ्याकडे बघत होती. मी “नाही, मला असं काही असेल
असं खरंच मािहत नव्हतं...infact आ�ा तू सांिगतलं म्हणून माझ्या डोक्यात tube पेटली...आमची आई
म्हणजे...solid आहे क�...इतक� ह�शार असेल असं वाटलं नव्हतं मला”. ती हसली आिण पन्ु हा एकदा मी ितच्या कडे
बघत बसलो. निमता “अरे परत तेच...नस
ु ता बघणार आहेस क� पढु े काही बोलणार आहेस?”. त्या �णी मला काय
बोलायचे ते सुचेनाच कारण ितने एकदम मदु द्य
् ालाच हात घातला होता. “असा शून्यात काय बघत आहेस? हे बघ मला
तझ्ु या बद्दल सगळी मािहती आहे...गेला आठवडा आमच्या घरात फ�ं तुझचं गणु -गान चालू होतं....तू कुठे
असतोस..कुठे काम करतोस, पगार िकती, दर weekend ला िमत्रांबरोबर drink घेतोस”. मी ितचे वाक्य तोडत “दर
weekend ला? हे कोणी सांिगतलं तल
ु ा...कोणी का सांगेना पण हे खोटं आहे..दर weekend ला वगेरे काही
नाही.....कधी तरी िमत्र जमले क� थोडी घेतो....हे मात्र...” असं म्हणेच तोपय�त ती पन्ु हा हसायला लागली आिण तसच
हसता हसता म्हणाली “म्हणजे तू drink घेतोस! Anyways मला काही problem नाहीये पण फ� तझ्ु या तोंडातून
ऐकायचे होते”. ितने मला अद्गी शब्दातच पकडलं होतं. मी चाट पडलो. मल
ु ींनाच हे कसं जमतं हा प्र� परत एकदा
माझ्या मनात येऊन गेला. आता मात्र ती माझ्याशी िदल खुलास पणे बोलत होती आिण मला ते आवडलं. ती संदु र
होतीच, पण ती smart देखील होती. I was impressed. “तु इथे का आला आहेस हे तल
ु ा मािहत नव्हते म्हणजे
माझ्या बद्दलही तल
ु ा काहीच मािहत नसणार...नाही सहािजकच आहे” असा ितने टोमणा कम प्र� िवचारला. मी
अथार् तच नकाराथ� मान हलवली आिण मग ितने मला ितच्या बद्दल सगळं सांिगतलं. खरंतर ितच्या बोलण्याकडे माझं
ल� नव्हतं. मी, ती ते ज्या उत्साहाने आिण प्रामािणकपणे सांगत होती, ते बघत होतो. मी ितचे बोलणे थांबून ितला
अगदी सरळ सोट प्र� िवचारायचे ठरवले. “ते सगळं ठीक आहे..तू एवढं बोलत आहेस...आिण मगाशी जेवताना अगदी
शांत, सोज्वळपणे न बोलता जो काही आव आणलास तो आता कुठे गेला? पण ते ही सोड, माझ्या बद्दल तल
ु ा सगळं
मािहत आहे...तझ्ु या आईलाही मािहत असणार...पण मग पढु े काय? तझ
ु ं उ�र काय आहे?” असं िवचा�न मी ितच्या
चेहर्याकडे बघत बसलो. आता ती ही चाट पडली होती. निमता, “उ�र म्हणजे...एकदम असं direct तोंडावर कसं
सांगू?”. मी “का? त्याला काय झालं? माझं उ�र तयार आहे”. निमता, “काय आहे तुझे उ�र?”. “म्हणजे, मी उ�र
िदल्यावर तू ठरवणार का? हे बरे जमते तम्ु हाला....तु अजून काही ठरवले नसले तर ठीक आहे...take your
time…मी माझं उ�र माझ्या आईला सांगतो...मग ते काय करायचे ते करतील..ok?” असं मी म्हणालो आिण आई
कडे गेलो. मला सगळं कळलं आहे असं ितला सांिगतलं आिण निमता पसंत आहे असंही सांिगतलं. ितकडे निमता
आमच्याकडे लांबनू पारख ठे वून होती. शेवटी मी ितकडून बाहेर पडायच्या आधी निमता कडे एक नजर टाकली. ती ही
माझ्याकडे बघत होती..आता ती थोडी सावध झाली होती. मी ितच्या कडे बघून हसलो आिण �ा हसण्याचा अथर्
ितला व्यविस्थत कळला होता.
पढु े , गाठी भेटी वाढल्या. Whatsapp messages ची देव-घेव सु� झाली. Café day आिण barista च्या धंद्यात
आमचा वाटा जास्त होऊ लागला. आिण मग काही िदवसांनी, त्या वष�च्या िदवाळीच्या आधी हा िदवाळी अंक
आमच्या घरात येऊन आमच्यातला झालेला होता.
-सधु न्वा आगवेकर
asudhanwam@yahoo.com
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मोर वेडी

बाहेर संदु र सकाळ फुलली होती. बागेतल्या कंु ड् या
मनसो� बहरल्या होत्या. िनलूच्या मनात आलं, हा मोसम
िकती तटु पज
ंु ा? फुलांना जपायचं, फुलवायचं? खर तर
वयपरत्वे त्यांची िनगा घेताना ती आजकाल दमते पण
िनळी गारवेल ितला खणु ावत वार्याबरोबर हळूच डोलत
होती.
काल ितन्हीसांजा होताना मोगर्याच्या कळ्यांनी हळूच जांभई िदली ते ितच्या ल�ात आल होत. आता त्याचं सगु ंिधत
स्वप्न न्याहाळताना पहाटेला एक िवल�ण जाग आणून गेल!
स्वयंपाक घरात टेबलावर िनलू चहा पीत होती. काचेच्या टेबलावर संदु र प्रितिबंब पडल होत. अस स्वतःलाच
न्याहाळताना ितला एकदम ितर्हािहतासारख वाटल. त्या नवीन घरात राहायला आल्यावरती, ते काचेच टेबल ितने
हौसेने घेतलं होत, पण नंतर ितच्या काही िदवसांतच ल�ात आल क� आता ते स्वच्छ िनरभ्र ठे वताना ती त्या टेबलाची
गल
ु ाम होणार. नी अगदी तसच झाल, पण तीच िनतळ काच मन प्रसन्न क�न जात असे हे ही ितला तेवढच
आवडायचं!
रोज सकाळी काहीतरी सिु वचार वाचावा असा ितचा अिलिखत िनयम गेले िकत्येक वषा� चा. मग िदवसभर त्या
िवचाराच्या मागे तीच मन घोळायच अन खोल कुठेतरी ती जाणीव द� रहायची. हे ितला फार �चायच. मनाच्या
ऐरावताला अंकुशाचा मार! पढु ् यातल ३६५ सिु वचारांच पोथीवजा पस्ु तक िनलूने उघडल.
आज सोमवार िदनांक १४ जल
ु ै.
ते ठरािवक पान उलगडताच अचानक के व्हातरी खणु ेसाठी ठेवलेले मोरिपसितला सापडलं. नकळत आठवणींचा
मोरिपसारा फुलला. लहानपणी फारशी खेळणी, अगदी बाह�ली सद्ध
ु ा ितच्याकडे नव्हती. त्याच कधी िनलूला वाईट
वाटल नाही. काचापाणी खेळायला रंगीत काचेच्या बांगड् यांचे तुकडे, पोस्टाचे स्टॅम्प, असे काहीतरी जमवायचा खूप
नाद. पण तेव्हाचा सगळ्यात आवडता ितचा छ्न्द मोरिपसं जमवायचा.
ितच्या या स्वयंपाक घराच्या िखडक�वर लेक�ने खास आईकरता आणलेला असाच एक मोर लटकत होता. त्याचा
अख्खा िपसारा एका मोरपीसाने सजवला होता, सकाळी उठल्यावर तो इवलुसा मोर ितच्या मनाच्या अंगणात डौलाने
िहंडायचा. भारतात आईला भेटायला िनलू दरवष� जायची. एकदा आवरा आवर करीत असताना आईने भरतकाम
के लेली एक मोराची फ्रेम ितला आढळली. म्हणजे हे मोराचं वेड आई कडून आलेल, वंश परंपरेतल असणार ही ितला
खात्री पटली
बघता बघता िनलूच मन एकदम रेशम भवन मध्ये भूतकाळात अडकल, ितथे मयरु ला पिहल्यांदा भेटली. गभर् मोरिपशी
रंगाची साडी ितने प�रधान के ली होती, त्यावर ितने हौसेने मोराची िपस रेशमाने भरली होती, जणू काही खरी
मोरिपसच साडीवर डकवली इतक� ह�बेह�ब वाटायची! उन्हाळ्याची सट्टु ी लागली क� काहीतरी घरगुती नवीन
िशकायचं. आताच्या सारखे उन्हाळ्याचे कॅ म्प तेव्हा नसत. त्या रेशमी भावना आज िकती िदवसांनी उलगडल्या याची
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ितला गमंत वाटली. भावी जावयाच नाव मयरु आहे हे ऐकताच ितचे बाबा ितला आता लाडाने िचडवत असत, ‘चला
आता आमच्या लांडोरीला एकदाचा मोर सापडला’!
ती शहरात वाढली, ितथे कुठचा मोर? पण कोकणात कधी आजीकडे गेल क� त्यांच्या शेजारी पाळलेला एक मोर होता
ते तीच मोठ आकषर् ण होत. शाळे च्या सहलीला गेल तर प्रवासांत कधी तरी मोर िदसायचा. मग पढु े त�णपणी एकदा
ती कॉलेजच्या िट्रपला जयपरू ला कलेचा अभ्यास करण्यास गेली होती. तेव्हा एका अंगणात गौळणीच स्के च करण्यात
ती गंगु होती. आकाशात एकाएक� जलद भ�न आले, कुठूनसा एक मोर ठुमकत ठुमकत आला नी �णाधार् त स्वतःच
अंग िदमाखात फुलवून थुई थुई नाचू लागला. ते मोराच नत्ृ य बघून तीच देहभान हरपल! त्याच्या िपसार्यात लपलेला
गिु पत खिजना ितला प्रत्य�च जणू सापडला.
हे मोराच आकषर् ण िदवसेन िदवस वाढत चाललं होत, हे मात्र ितच्या कधी ल�ातही आले नाही. नंतर मयरु बरोबर
लग्नात महाराष्ट्रीय �ढीनुसार नाकात नथ न घालता ितच्या गज
ु राथी मैित्रणीच बघून ितने मोरणी हट्टाने नाकात
घातली होती. तसच गळ्यातल्या मोत्याच्या तन्मणीवर, रत्नजडीत संदु र मोर होता. लग्न झाल्यावर ती अमे�रके त
आल्यावर जरी तो मोर, त्याची िपस दिु मर् ळ झाली तरी ितच्या मनात मोर कायम ठुमकत असायचाच! एकदा अशीच ती
ध्यान करत असताना, श्रीकृष्णांच्या मगु टु ान्तील मोरपीस ितच्या डोळ्यांसमोर तरळली, श्री कृष्णांच िनराकार स्व�प
ितच्या मनात आकारल. लगेच ितने रंग घेऊन क्यानव्हासवर ते मोरपीस िचतारलन. अत्यंत पिवत्र भावनेतून ते
िनमार् ण झाल होत म्हणून ते पेंिटंग ितच फार आवडीच होत, पढु े जेव्हा ितच प्रदशर् न भरल, तेव्हा एका �रपोटर् रच्या
मनात मात्र त्या पेंिटंगने एक वेगळीच खळबळ माजवली. त्याला ते फार लैंिगक वाटल, त्यावर वतर् मान पत्रात फार
उहापोह झाला. याची ितला गम्मत वाटली. त्याने घेतलेल्या मल
ु ाखतीत ितने हसत हसत उ�र िदल होत,"Art is in
the eye of the beholder”! व्य�� िततक्या प्रकृती िकं व्हा पूव�च अध्यात्म अन पि�मेचा भोगवाद यांतला स्प�
दाखला अस मानून ितने ते फारस मनावर घेतलं नव्हत.
म्हणता म्हणता ितची मल
ु गी- मयरु ी मोठी झाली. ितच्या लग्नाच्या वेळी भारतात खास खरेदीला जायचा त्यांचा मनसबु ा
११ सप्टेंबर च्या अतीरेक्यांच्या कारस्थानाने रद्द करावा लागला. मयरु ीच्या लग्नात साडी कुठची नेसायची यावर
िवचारांच्या घड् यान वर घड् या उलगडत होत्या. ितची हौस उतू जात होती. पण कुठून साडी खरेदी करावयाची हा एक
गहन प्र� होता. कम्प्यटु रच्या मायाजालावर जाउन, साडीचा पोत, रंग प्रत्य� न बघता, साडी खरेदी करण्याच धाडस
ितला होत नव्हत. एकं दरीत ितची आवड इतरांपे�ा जरा वेगळीच होती. ितची खास मैत्रीण अिनता लवकरच
भारतातून अमे�रके त येणार होती अस ितला कळल. त्यातल्या त्यात अिनताची आवड ितच्या आवडीशी जळ
ु ती
िमळती होती. अिनताला ितने साडीचा रंग, काठ, पदर इ. वर खूप सूचना देऊन ितच्यासाठी एक साडी आणण्याची
िवनंती के ली.
काही िदवसांनी ते पासर् ल ितच्या दाराशी पोहोचल. ते उघडताना तीच मन हषार् न उतावीळ झाल होत. पण हाय रे
दैवा! पासर् ल उघडताच त्या साडीचा एक िवल�ण दपर् ितच्या नाकात मध्ये घुसला नी त्याच �णाला ितला एकदम
अस्तम्याचा मारा झाला. �ास घस
ु मटला. असा कुठचाही वास ितला लहानपणा पासूनच चालायचा नाही. ओल्या
गवताचा वास, अ�र, एवढाच काय साध खोबरेल तेल ही ितला बेजार करत असे. अिनताने एवढी आवडीने साडी
खरेदी के ली ितच्या साठी खास पण ती साडी नेसण ितच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे हे ितच्या ल�ात आल नी िखन्न
झाली. आता परत कोणाची तरी िवनवणी. पण भारतातल्या ितच्या उषावािहनीने, नवरी, करवली, जावईबापू, सासरे
अन ितच्यासाठी साडी, यांच्या पोशाखाची कठीण जोखीम हसत हसत घेतली. मग परत रंग, न�ीकाम, पोत
इ.इ. मनाच्या हातमागावर िवणलेला असंख्य धाग्यांचा िवचारिवनामय ितने वािहनीला पाठिवला. ितची आवड एवढी
चोखंदळ आहे हे कबूल करताना ितला जराही अवघड गेल नाही याच ितलाच राह�न आ�यर् वाटल. कमर् धमर् संयोगाने
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ितची एक मावस बिहण भारतातून िशकागोला परतणार होती. ितने ितची साडी आणायची मनापासून ग्वाही िदली. या
सवर् योगायोगाचे ितने मनोमनी देवाचे आभार मानले.
िशकागोह�न पासर् ल सख
ु �प दारी आल, काहीस घाबरतच ितने ते उघडले. कसलाही वास नाही याचा सगु ंध ितच्या
मनात दरवळला. विहनीने कामिगरी एकदम चोख बजावली होती. लग्नाची खरेदी सवार् ना एकदम मनपसंत. नवरी तर
खूष झालीच पण स्वतःच्या साडीच्या नािवन्याने, काळभोर रेशमी अंग त्यावर सोनेरी जरीच्या तारा, पदरावरती ितच्या
िप्रय मोरिपशी रंगाच्या बट्टु ् या सवर् च िवलोभनीय होत. िनलू अगदी आता पूणर् मूड मध्ये आली. चला आता कसली
काळजी नाही. “xxxx xxx उघडे ते उघडे”! ितचे बाबा स्वगार् तून हसत हसत िमस्क�लपणे म्हणत आहेत असा ितला
भास झाला.
त्या साडीच वणर् न फ्लो�रडाच्या मोठ् या बिहणीला ती रंगात येउन सांगू लागली. ितच्या माहेरची अशी तीच काय ती
एकटी लग्नाला येणार होती. ितचा लहानपणापासून पद्माताई वर फार जीव होता ती म्हणेल ते वाक्यं प्रमाणाम!
“साडीचा रंग कुठचा आहे”? पद्माताईने िवचारल.
“काळा भोर! रात्रीच्या रंगात िमसळून िनलू स्वप्नाळूपणे बोलून गेली.
“छे छे .. काळा रंग! तो तर लग्न कायार् त अशभु , ती साडी अिजबात नेसू नकोस! नेहमीप्रमाणे फटकन
पद्माताई उद्गारली. ती ितची खोड पािहल्यापासुनचीच, िनलूवर ती कायम दादािगरी करत असे.
िनलूला काही सुचेना. ती एवढ् या रंगात येउन साडीच कवतक
ु सांगत होती. पण त्या रंगाचा बेरगं झाला. ितच्याकडे तर
अनेक काळ्या रंगाच्या साड् या होत्या. त्या साड् यांनी तीच कधीही अशभु के ल नाही मग आता का ही शंका कुशंकाची
अमावस्या? िनलू तशी अिजबात अंध श्रद्धाळू नव्हती. पण मल
ु ीच्या भिवतव्यात काही िवपरीत घडू नये अस ितच्या
बावरलेल्या मनाला वाटलं.
ितच्या सगळ्या काळ्या साड् यांची एक वरातच ितच्या डोळ्यां पढु े सजली. ता�ण्याची चाह�ल लागली होती, नक
ु तीच
ती साडी नेसू लागली होती, खर तर धड नीट अजून नेसताही येत नव्हती.
तेव्हां ितच्या बाबांनी खास आणलेली, काळ्या रंगावर खडी काढलेली चंद्रकळा, तर ितची फार
आवडती. िदवाळीला पाडव्याला ितने ती साडी प�रधान के ली. स्वतःच प्रतीिबम्ब आरशात न्याहाळणलन तेव्हा
मनातून िनलू काहीशी सख
ु ावली होती. मध्यरात्रीचा काळा गडद रंग अजून जणू काही रेंगाळतच होता जिमनीवर, शभ्रु
चांदण्यांचा सडा पाडून!
काळा रेशमी के सांचा िपसारा अन ितचे करवन्दासारखे टपोरे काळे भोर डोळे त्या साडी बरोबर स्पधार् करत होते अस
ितला वाटल. भल्या पहाटे आईबरोबर जेव्हां देवळात गेली, तेव्हा रस्त्याने जाताना नजरा ितच्याकडे टकमकत पाहत
होत्या हे ितला जाणवलं होत.
त्यानंतर िकतीतरी काळ्याच साड् या ितच्या कपाटात जमू लागल्या. कांजीवरम ची शेंदरी काठ पदराची काळ्याच
रंगाची साडी ितच्या विडलांनी परत मद्दु ाम आणली होती. ितच्या के तक� वणार् ला शोभून िदसते म्हणून. गढवालची
अगदी तशीच ह�बेह�ब साडी ितला मावशीने भेट िदली होती. लग्न झाल्यावर संक्रांतीला अशीच गभर् रेशमी काळी, त्यावर
चांदीच्या जरीने काढलेल्या बट्टु ् या साडी, मयरु ने देऊन ितला चक�त के ल होत.
ितच्या बाबांच्या तोंडची एक आवडती म्हण, “नकटीच्या लग्नांत सतराशे साठ िवघ्न” मनात घोळू लागली. मयरु नवीन
नोकरी िनिम� १२०० मैलांवर लांब गावी बदलीवर गेला होता. लग्नानंतर ते लवकरच ितथे राहायला जाणार
होते. म्हणून इकडे त्याचं घर िवकायला काढलेलं. त्यात मायरु ीच लग्न! लग्नाची सवर् जबाबदारी ितच्यावर पडली होती
आता काय क�? मयरु ीच लग्न तर अगदी हाताशी येउन ठे पल होत. नशीब मयरु ीची सवर् खरेदी छान झाली. जाउन दे.
मी नेशीन कपाटांतील एक साडी. साडीच्या गंडु ाळीत मन अडकल.
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फोनच्या घंटेन ती ताळ्यावर आली. त्यांच्याच सोसायटीतील िशलू जोशी िवचारात होती, “अग काय करतेस येतेस का
चहा प्यायला? िशलूची नी ितची नुकतीच ओळख झाली होती, आजूबाजूला फारसे भारतीय नव्हते त्यामळ
ु े दोघींना
भेटल्यावर छान वाटल. िशलू मॉलमध्ये िहर्यांच्या दक
ु े मनात असूनही त्यांची वरचेवर
ु ानात काम करत असे. त्यामळ
भेट होत नसे.
“हो येते” अस म्हणनू िनलू बाहेर पडलीही.
“लग्नाची तयारी कुठपय� त आली? या लगीन सोहळ्याच संपूणर् स्वातं�य मयूरीने िदल होत! अगदी पित्रके च्या िडझाईन
पासून ते जेवणाच्या टेबलावरची रांगोळी पय�त. अमे�रके तलं लग्न हे एक मोठ्ठ नाटकच असत जणू. पात्र, नेपथ्यवेशभूषा, के शभूषा, मेंदी, संगीत, सजावट, जेवणाचा बेत आिणक इतर िकतीतरी गो�ी सगळ्याची सूत्रधार
ती एकच. ती अगदी उत्साहाने िशलूला सिवस्तर वणर् न सांगू लागली.
“तू कुठची साडी नेसणार लग्नात? या िशलच्ु या प्र�नावर मात्र ती एकदम अडखळली. अग काय सांगू कमर् कथा
माझ्या साडीची? सगळी कहाणी तीन एका दमात िनलूला सांिगतली. िशलू गपु चूप आतल्या खोलीत गेली अन येताना
एक गोठोड घेऊन आली. िनलू त्या गाठोड् याकडे बघत राहीली
“उघड हे! माझ्या खास साड् या आहेत. कुठचीही पसंत कर! िशलून परत परत आग्रह के ला. एकापे�ा एक, अितशय
उंची संदु र अशा साड् या ितला बाजारात जाऊनही सापडल्या नसत्या! ती अवाक झाली. ितची साडी मयरु ीच्या
लग्नात उसनी घेऊन नेसायची हे धाडस ितच्या मनाला �चेना.
तशी िशलूची नी ितची मैत्री नवीनच होती. मयरु ीची स� ताक�द होती, ”लग्नाला जवळच्या नातेवाईकान खेरीज
सगळ्या गावाला बोलवायचं नाही”. त्यामळ
ु े नाईलाजास्तव िशलूला लग्नात आमंत्रणही नव्हते. त्याबद्दल िशलूने कधीच
कटुता धरली नव्हती. िशलूचा मदत करण्याचा स्वभाव स्वामी नारायण मंिदरात तत्परतेने सेवा करताना ितने जवळून
पािहला होता.
िनलूला काय बोलावे ते सचु ेना. बराच वेळ मनधरणी के ल्यावर शेवटी िशलूनेच त्या गठ्ठ्यातील एक साडी बाहेर
काढली. ितचा मोरपंखी रंग िनलूच्या मनात लगेच भरला. ितला गिहव�न आले.
पण जेव्हा िशलनु े त्या साडीचा पदर उलगडला तेव्हा आज खरच ितच ते मोराच वेड िशलूच्या साडीने जणू ितच्या
अंगावर पांघरलं. पदरावरती सहा मोर सोनेरी जरीत मोरिपसारा फुलवून डौलाने बसलेले होते.
ती मोरमग्ु ध झाली!
ज्योती जोशी
jyotijoshi@comcast.net
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LAIKA written by Nick Abadzis
Laika is a very touching and poignant story, with
three main characters - Laika, the first dog to go
into space, Yelena Dubrovsky, dog trainer and
Sergei Korolev, lead Soviet rocket engineer and spacecraft designer for the Sputnik mission
Laika led a life of hardship, unloved and neglected. Her owner was a young boy who did not
take care of her and she suffered at his hands until she escaped to become a street dog. The
Sputnik project engineers were looking for street dogs to send into space as they would be
tough and hardy as compared to pet dogs. Laika showed exceptional qualities, fit for being
sent into orbit and was shortlisted for the mission.
The relationship between the dog trainer Yelena and the dogs is beautifully illustrated. Yelena
is aware of the fate that lies in wait for Laika and she is unable to get that out of her mind. Even
on weekends, when she is out with her friend, her mind is bogged down with worry about
Laika. Yelena has conversations with the dogs imagining what they must be thinking. Nick
Abadzis was against anthropomorphizing Laika so he decided upon this technique. The reader
grows to love Laika not just as a dog but as somebody with feelings who has no say in her
Pre-ordained destiny.
Korolev was confined to a gulag and his reprieve was a stroke of luck as hardly anyone is ever
released from a gulag. The graphic novel starts with Korelev’s release from the gulag during
severe winter and it is indeed a miracle how he survives and manages to reach his destination.
His survivor’s spirit and his guiding star allow him to build a new life after his release. After the
success of Sputnik I, Krushev wanted Sputnik II to be launched in record time as good
propaganda during the cold war.However that left no time to ensure an exit strategy for the dog
aboard the spacecraft. It meant certain death for the dog.
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It was not until 1998, after the collapse of the Soviet regime, one of the scientists, Oleg
Gazenko, responsible for sending Laika into space, expressed regret for allowing her to die:
Work with animals is a source of suffering to all of us. We treat them like babies who
cannot speak. The more time passes, the more I'm sorry about it. We shouldn't have
done it... We did not learn enough from this mission to justify the death of the dog.
For anyone new to graphic novels,this is a very good first read. The humane angle to the story
is brought out succinctly through the medium of the graphic novel.

- जुई नवरे

jui.navare@gmail.com
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मागील अंकावरील वाचकांच्या काही प्रितिक्रया
♦ माननीय संपािदका,
अनबु ंध त्रैमािसक
आपल्या अनबु ंध हया अंकाचे बिहर् रगं व अंतरंग अितशय संदु र आहे.
रंगीबेरगं ी बाल जगतातील 'किवता, िचत्र' हा उपक्रम खरोखर स्तत्ु य आहे. मल
ु ांच्या
िनरागस भावना आिण सज
ृ नाची श�� प्रकट होताना िदसते. त्यांना हळुवार फंु कर
घालून उमलवणारे सश� व संवेदनशील मन जाणवते. हा इंद्रधनूचा गोफ िवणण्याचे
अवघड काम लीलया करणार्या िप्रया वैद्य आिण त्यांच्या सख्या यांचे खूप अिभनंदन.
ग�ु चा वारसा पढु े चालू रहावा यासाठी शभु ेच्छा.
शाल्मलीची लेखणीतून रंग उडवून होळी ची ही कल्पना लय भारी. िस्मता भोगले ची
'माझी मनी' मनाला मोह�न गेली. स्वाती लोंढे व श्रीिनवास जांभेकर यांचे लेख
अप्रितम.
के दार व्यवहारे यांच्या किवतेतील 'मी आिण तू' चा अनबु ंध िनसगर् प्रितमांनी अिधक उत्कट के ला आहे. संध्या रेगे यांचा लेख
व बेसनाचे लाडू एकदम चिव�. ज्योती जोशी यांचे 'धवल राज्य' काव्य वाचताना प्रितकूल प�रिस्थतीत सद्ध
ु ा सौंदयर्
पहाणार्या कवियत्री ची प्रितभा रिसकांचे मन अंतमर् ख
ु करते. मीना परांजपे यांच्या 'उदरभरण नोहे' ने मन त�ृ झाले.
इशा खानझोडे व िप्रयांका बीडकर यांच्या रेखाटनानी अंक प�रपूणर् व रंगतदार झाला आहे.
NEMM अध्य�ांचे या अनबु धं मािसकाच्या कल्पना पूत�साठी अिभनंदन पढु च्या वाटचालीस खूप सार्या शभु ेच्छा.
-- अनपु मा कुळकण�
कजर् त, रायगड, महाराष्ट्र,भारत
♦ I was reading through the traimasik and I loved every bit of it. --- िमहीर शाह
♦ I read the recent Traimasik-Anubandh magazine and found it interesting. I am also
thinking to contribute ---प्रणोती नवरे
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