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संपादकीय 
नमस्कार वाचक षमत्रमैषत्रणीनंो,         

अनुबंधच्या अमेररकेत आषण भारतात असलेल्या असंख्य वाचकांना षहंदू नवविाणच्या हाषदणक शुभेच्छा.  

   हेमंत आषण षशषशराच्या थंडीने गारठून गेलेल्या षनसगाणला नवंजीवन देणारा वसंत ऋतू. आषण नू्य  इंगं्लड 

मधील मंडळीसंाठी तर फारच खास असतो.षपवळी, जांभळी, लाल, नारंगी रंगाची फुले, कोवळी कोवळी तांबूस षहरवी 

पालवी म्हणजे  षनसगण साजरा करत असलेला एक उत्साह ,नवं पालवीच्या आगमनाचा सोहळाच जणू. 

 

        वसंत ऋतू हा जणू ऋतू नवचैतन्याचा, सृष्टीत नव्याने नवीन चैतन्य पे्रमाने पेरण्याचा, 

        वसंत ऋतू हा जणू ऋतू समपणणाचा, नव्या जुन्याच्या सोबतीने चालण्याचा.   

 

यंदाच्या विी असाच नवंउत्साह घेऊन मंडळाची २०१९ -२० सषमती नेमली गेली. त्यातूनच अनुबंधच्या संपादनाचे काम 

करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपषवण्यात आली. संपादनाचे नवीन काम स्वीकारल्यानंतर मला ह्या आधीच्या 

संपादक षशल्पा कुळकणी ह्यांनी उदार मनाने केलेली मदत अतं्यत मोलाची ठरली. लगेच संपादकीय सषमती कशी 

असावी ह्याचा षवचार करून, कामाला सुरुवात केली. अनुबंध यंदा सहाव्या विाणत पदापणण करत आहे.  मागील 

संपादकीय सषमती आषण NEMM सषमती यांच्या कष्टाने नावारूपाला आलेल्या या तै्रमाषसकाने आता बाळसे धरले 

आहे. त्यालाच पुढे नेण्याचे काम आम्ही मंडळी करणार आहोत. अनुबंधच्या माध्यमातुन नवीन लेखकांसाठी व नवीन 

वाचकांसाठी एक पॅ्लटफॉमण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आमची साषमती करेल. त्याचाच एक भाग म्हणून, आम्ही 

सवण सभासदांना ई-मेल द्वारे साषहत्य पाठषवण्याचे आवाहन केले. आम्हाला उत्तम प्रषतसाद षमळाला. त्यातूनच एषप्रल 

२०१९ च्या अंकाची षनषमणती झाली.  

 

या अंकात नुकतेच मराठी भािेची गोडी लागलेल्या लहान मुलांपासून ते प्रौढांना वाचायला आवडेल असे साषहत्य 

देण्याचा प्रयत्न करत आहोतं. अनुबंधसाठी सातत्याने लेखन करत असलेले आषण वाचकांना ओळखीचे लेखक यांच्या 

साषहत्याचा समावेश आहे तसेच लेखनाचा अनुभव नसतानाही लेख षलषहणाऱ्या नवीन लेखकांचा समावेश आहे. लहान 

षमत्रमैषत्रणीसाठी त्यांनीच काढलेली काही षचते्र, शब्दकोडी, षचत्रकथा आहेत. ‘युवा षवभाग’ या सदरात टीनएजर 

मुलामुलीचें साषहत्य पाहायला, वाचायला षमळेल. आपल्या घरातील प्रते्यक Teen ला समजेल आषण वाचता येईल असा 

‘Unregulated Media Usage’ या षवियावरील एक अभ्यासपूणण लेख बालरोगतज्ज्ञ  डॉ. स्वाती साने यांनी षलषहला 

आहे. तो प्रते्यक पालकाला माषहतीपूणण ठरेल. तसेच जेष्ठ लेखखका ज्योती जोशी , पुष्पा जोशी यांनी अषतशय उत्साहाने 

षलषहलेले साषहत्य देत आहोत. आपल्या सगळ्ांच्या माषहतीची स्पधाण म्हणजे ‘बोस्टन मॅरेथॉन‘, यात भाग घेण्यासाठी 

केलेल्या तयारीचा एक अनुभव , पयणटनाचा लेख असे बरेच काही साषहत्य तुम्हाला वाचनासाठी  देत आहोत. संसृ्कत 

षह बोलीभािेतून कालबाहय झालेली भािा पण त्यातील उत्तम अथाणची सुभाषिते आपल्याला “ देववाणी- संसृ्कतमधील 

सुभाषित भांडार ‘ या लेखातून वाचायला षमळतील. दजेदार कथा आषण कषवताही आवडतील अशी खात्री आहे.  

 

अनुबंधमधील सवण साषहत्याचा आनंद घ्या आषण आमचा उत्साह वाढवा. आपल्या अषभप्रायातून कौतुक आषण 

कानउघाडणी करा. आमच्या वरील से्नह कायम ठेवा षह षवनंती   

धन्यवाद.   

          आपली,  

         सौ सीमा काषनटकर 
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अनुबंध माषसकात जाषहरात करण्यासाठी कृपया संपकण  करा: 

 

सीमा काषनटकर (संपादक)  - seema.kanitkar@nemm.org 

रवी कुलकणी     (षवत्त)   - ravi.kalkarni@nemm.org  

अनुबंध संपादक सप्रमती   

   

संपादक :  सीमा काषनटकर 

 

संपादक सहाय्य  :  षमषलंद काषनटकर  

संतोि साळवी 

चेतन षवधाते 

 

मांडिी व सजावट :  अमेय परांजपे 

 

जाप्रहरात सहाय्य : रवी कुलकणी 

 

मुखपृष्ठ  छायाप्रचत्र  : शषमका काषनटकर (१३ विे) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***लेखाांत व्यक्त झालेली मते ही पूर्णपरे् सांबांधित लेखकाांची आहेत. नू्य इांग्लां ड महाराष्ट्र  मांडळ तसेच सांपादक सधमती त्ाांच्याशी सहमत असेलच असे नाही. 

***अंकासाठी सवण काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत षकंवा अन्य इतरत्र काही चूक भूल झाली असल्यास उदार मनाने ती नजरेआड 

कराल अशी आशा आहे. 

***अनुबंध माषसकामधे्य सुशोभीकरणासाठी वापरण्यात आलेली षचते्र ही माषहती अंतजाणलातून घेण्यात आलेली आहेत. त्यांचे मालकी हक्क 

संबंषधत मालकांकडे असून नू्य इंगं्लड महाराष्टर  मंडळाकडे नाहीत. 

mailto:seema.kanitkar@nemm.org
mailto:ravi.kalkarni@nemm.org
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अध्यक्षीय मनोगत 
रेशमी गुडी, ल िंबाच ेपान,  नव वर्ष जावो तुम्ािं सवाांना छान!!! 

नमस्कार मांडळी , 
 

सर्णप्रथम NEMM सधमती तरे्फ तुम्हा सर्ाांना गुडी पाडव्याचा हाधदणक शुभेच्छा!! 
 

नर्ीन अध्यक्ष ह्या नात्ाने मी तुम्हाला माझी ओळख करून देतो . माझे नार् ”सांतोष साळर्ी” आधर् मी नाशुआ  गार्ात 

गेली र्ीस र्षे राहतो आहे. मला सोशलर्कण ची पधहल्यापासूनच आर्ड आहे. मी २०१५-२०१६ च्या सधमतीमधे्य 

“उपाध्यक्ष” होतो , BMM मधे्य देखील धर्धर्ि सधमतीमधे्य २-३ र्षां काम केले आहे. त्ा व्यधतररक्त धशशुभारती - 

नाशुआ , YMCA advisary बोडण , साई टेम्पल इत्यादी मधे्य बरीच र्षे काम केले आहे.  
 

एक गोष्ट् मात्र मी अधभमानाने साांगू शकेन , “NEMM/BMM” मधे्य केलेले कायण मी  किी धर्सरर्ार नाही. मांडळाच्या 

रूपाने मला “सांपूर्ण कुटुांब” हा अनुभर् खऱ्या अथाणने अमेररकेत धमळाला आहे. किीही कुठल्या मदतीसाठी , माझे 

मराठी धमत्र-मैधत्रर्ी नेहेमीच तयार असतात.  
 

तर पुन्हा एकदा तुम्हा सर्ाणबरोबर काम करण्याची सांिी धदल्याबद्दल मनपूर्णक आभार. तुमच्या सर्ाांच्या  सहकायाणने , 

आमची सधमती पुढची दोन र्षे नर्ीन उपक्रम , उत्तम मनोरांजनाचे कायणक्रम , सामाधजक काये असे उपक्रम करण्याचा 

नक्कीच प्रयत्न करील ह्याबद्दल मला खात्री आहे.  

 

सर्णप्रथम जेव्ाां मला धर्चारण्यात आले की तू  २०१९-२० मधे्य “अध्यक्ष” होशील का ? माझ्या इतर जबाबदाऱ्यांमुळे , मी 

धह जबाबदारी घेण्याचे टाळले . जेव्ाां धडसेंबर पधहल्या आठर्ड्यातही कोर्ी पुढे आले नाही , तेव्ा पुन्हाां एकदा धर्चार 

केला की जो समाज मला मनापासून आर्डतो, मग त्ाच्याबरोबर काम करायला कसली भीती, जर त्ाच्या अपेके्षला 

कमी पडलो तर सगळे आपलेच आहेत , साांभाळून घेतील….     

 

सर्णप्रथम कुठचेही काम सुरळीत पार पाडायचे असेल तर टीम चाांगली असरे् महत्वाचे असते. आिीच्या सधमतीच्या 

सहकायाणने आधर् माझ्या धमत्रमैत्रीर्ी ांमुळे हे काम व्यर्स्थथत पार पाडले. आमच्या  सधमतीमधे्य सगळ्या धर्भागातले आधर् 

र्योगटातले मेंबसण घेण्याचा प्रयत्न केला. असे करण्यामागे उदे्दश एर्ढाच की पूर्ण समाजाशी जर्ळीक व्हावी आधर् 

सगळ्या र्योगटाच्या लोकाांचा धर्चार केला जार्ा.  
 

शेर्टी आमची पांिरा जर्ाांची सधमती धडसेंबरच्या अखेरीला तयार झाली. पधहला सांक्रातीचा प्रोगॅ्रम १९ जानेर्ारीला ठरला, 

रे्ळ र्फार कमी होता , पर् सगळ्या सधमतीचा उत्साह आधर् सहकायाणमुळे आम्ही सांक्रातीचा दजेदार कायणक्रम सादर 

करू शकलो.  आमचा पधहला कायणक्रम तुम्हा सर्ाांच्या सहकायाणनेच व्यवखथथत पार पडू शकला, तुम्ही सवाांनी 

षहमवादळाची भीती न बाळगता मोठ्या उत्साहाने कायणक्रमात भाग घेतला, त्ाबद्दल तुम्हा सर्ाांचे मनपूर्णक आभार!!! 

 

आता पाडव्याची तयारी जोरदार चालू आहे. तुम्हाला कायणक्रमाची रूपरेषा धमळाली असेलच. आम्ही ां लोकल दोन अांकी 

नाटक “पे्रमपत्र” घेऊन येत आहोत, धर्षय थोडा रे्गळा आहे, कलाकार उत्तम दजाणचे आहेत आधर् पे्रक्षकाांना स्खळरू्न 

ठेर्तील ह्याबद्दल मला खात्री आहे. त्ाचबरोबर आम्ही धसधनयर मेंबर रेकधिशन , ररअल इसे्टट इन्फो सेशन, शोभा यात्रा, 

पाक कला स्पिाण इत्ादी घेऊन येत आहोत. तुम्हा सगळ्याांना पाडव्याचा कायणक्रम आर्डेल अशी आशा बाळगतो.  
 

तर चला भेटूया १३ एधप्रलला दुपारी १:३० र्ाजता McCarthy Middle School!!!! 
 

- सांतोष साळर्ी 
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काययकारणी सममती (२०१९-२०) 

 
संतोि साळवी 

 

 
सुहास कासार 

 
सीमा काषनटकर 

 
रवी कुलकणी 

 

 
अंजली माईर्कर 

 
अमेय परांजपे 

 
अचणना पानवलकर 

 

 
बकुल कानडे 

 
चंद्रकांत षशरोळे 

 
चेतन षवधाते 

 

 
षमषलंद रानडे 

 
संदीप आडगावकर 

 
शे्वता साळवी 

 
खिता लाटे 

 
स्वाती षशंदे 
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मागोवा 

नमस्कार मंडळी, शषनवार षदनांक १९ जानेवारी २०१९ च्या संध्याकाळी नू्य इंगं्लड मराठी मंडळाचा मकर 

संक्ांतीचा कायणक्म अतं्यत उत्साहात साजरा झाला. यावेळी तब्बल ३५० मराठी मंडळीचंी उपखथथती होती. 

मंडळाच्या भषगनी ं साठी हळदी कंुकू, बालकांचे बोरनहाण, बचे्चकंपनी साठी “Kite Making Craft 

Acitivity“ तसेच सवण कुटंुबाला बघता येतील अश्या तीन एकांषकका असा भरगच्च कायणक्म आयोषजत 

करण्यात आला होता.त्याच कायणक्माची काही क्षणषचते्र 
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लललत लेख   

देववाणी - संस्कृत मधील सभुाषित भांडार 

वजैयिंती जोशी 
आपर् आपल्या रोजच्या बोलण्यात आधर् व्यर्हारात अनेक प्रकाराांनी आपली बाजू र् आपले मुदे्द दुसऱ्याांना पटरू्न 

देण्याचा प्रयत्न करीत असतो जसे की कुटुांबातले सदस्य, कामार्रील अधिकारी र्ा सहकारी, धमत्रमैधत्रर्ी इत्ादी. 

व्यर्साया धनधमत् तर अनेकाांना बरेचदा presentations आधर् भाषरे् पर् द्यार्ी लागतात. अशा प्रसांगाांमधे्य बरेच 

रे्ळा आपर् English, Greek, Roman अशा रे्गरे्गळ्या भाषाांमिील म्हर्ी आधर् र्ाक्प्रचाराांचा उपयोग आपली 

बाजू अजून भक्कम करण्यासाठी करत असतो.  बहुताांशी, असे इतर भाषाांमिील र्ाक्प्रचार र्ापरले की आपल्याला 

आपर् अजून धर्द्वान झाल्यासारखे पर् र्ाटत असते!! 

 

पर् खरेतर आपल्या भारतीय भाषा आधर् त्ाहीपेक्षा प्राचीन असलेल्या सांसृ्कत भाषेत सुधर्चार आधर् सुभाधषते ह्याांचे 

खूप मोठे भाांडार आहे. ह्या सुभाधषताांचा आयाम पर् खूप मोठा आहे. अत्ांत कठीर् असे धर्षय ही सुभाधषते २ ते ४ 

श्लोकाांमिून, अगदी सोप्या प्रकारे, भाषेचे नुसते धनयमच न पाळता, भाषेचे स ांदयण र्ाढरू्न आपल्या पयांत पोहोचर्तात. 

ह्या सुभाधषताांचे आर्खी एक वैषशष्ट्य म्हर्जे बहुतेक धठकार्ी सुभाधषतकाराांनी स्वतःची नामोधनशार्ी सुद्धा न देता, 

धर्षयाांर्रच भर धदलेला आहे. 

 

माझे स्वतःचे अत्ांत आर्डते सुभाधषत हे काळार्र आहे, जे धर्दुराांधन धृतराष्टर  ह्याला महाभारतात साांधगतलेलां आहे. 

माझ्या मते ह्या दोन ओव्या म्हर्जे सगळ्या आिुधनक शास्त्रीय प्रमेयाांचा साराांश आहे.  

 

कालः पचधत भूताधन, कालः सांहरते प्रजाः।  

कालः सुपे्तषु जागधतण, कालो धह दुरधतक्रमः॥ 

अथाणत:-  काळ हा सर्ण प्राधर्मात्राांना धगळून टाकतो. काळच सृधष्ट्चा धर्नाश करतो. प्राधर्मात्र झोपल्यार्र सुद्धा काळ 

त्ाांच्यात धर्द्यमान राहून स्वत: मात्र जागा असतो. काळाचे अधतक्रमर् कोर्ीच करू शकत नाही, त्ाला उल्लांघू शकत 

नाही. काळ हा अजेय आहे. 

 

अशीच काही अमूल्य सुभाधषते ह्या लेखात प्रसु्तत करते आहे. र्ाचकाांच्या सोयीसाठी, सुभाधषताांचे अथण धदले आहेत 

आधर् त्ाांचे धर्षयाांनुसार र्गीकरर् पर् केलेले आहे.  

 

जेव्ा केव्ा, ह्या सुभाधषताांचा उपयोग आपर् आपले सांभाषर्चातुयण रृ्स्द्धांगत करण्यासाठी कराल, तेव्ा त्ा अनाधमक 

सुभाधषतकाराांना जरूर अधभर्ादन करा अशी मी आपल्याला धर्नांती करते!   

 

ईशस्मरर्  

 १.        

शरीरां  स्वरूपां नर्ीनां कलत्रां िनां मेरुतुल्यां यशश्चारु धचत्रम् |  

हरेरङ््घधिपदे्म मनशे्चन्न लिां तत: धकां  तत: धकां  तत: धकां  तत: धकम्।। 
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अथाणत:- शरीर धकतीही संुदर असेल , पत्नी धकतीही मनमोधहनी असेल , िन  धकतीही सुमेरु पर्णतासमान असेल आधर् 

सर्ण सांसारात धकतीही नाम प्रधसध्द झालेले असेल तरीपर् जोपयांत जीर्न देर्ाऱ् या श्रीहररच्या चरर्कमलामधे्य मन 

रमत नाही, तोपयांत जे काय धमळर्ले  ते सर्ण बेकार आहे. 

२.  

हररहणरधत पापाधन, दुष्ट्-धचतै्तरधप सृ्मतः। 

अधनच्छयाधप सांसृ्पष्ट्ो, दहते्र् धह पार्कः।। 

अथाणत:- इच्छा धकां र्ा अधनच्छा, सार्िानी धकां र्ा असार्िानी, ह्या पैकी कशानेही ज्या प्रकारे अधिच्या स्पषाणने भाजल्या 

जातेच कारर् जाळरे् हा अिीचा स्वभार् आहे, त्ाप्रकारेच  श्री हरर नाम (ईश्वर स्मरर्) हे श्रद्धा,  पे्रम  धकां र्ा अधनच्छें ने 

घेतले, अथर्ा दुसऱ्या कुठल्याही तऱ्हेने कानार्र पडले तरीही ते पापाांना भस्म करते. 

 

धर्द्या  र् धर्द्वान 

१. 

धर्द्वत्त्वां च नृपत्वां च नैर् तुल्यां कदाचन। 

स्वदेशे पूज्यते राजा धर्द्वान्सर्णत्र पूज्यते॥ 

अथाणत:- धर्द्वत्ता आधर् राजेपर्ा हे केव्ाधह बरोबरीचे नसतात. राजाला(र्फक्त)आपल्या देशात मान धमळतो.(पर्) 

धर्द्वानाला सर्णत्र मान धमळतो. 

 

२.  

न चोराहायणम् न च राजहायणम्  न भ्रातृभाज्यां न च भारकारर।  

व्यये कृते र्िणत एर् धनत्ां  धर्द्यािनां सर्णिनप्रिानम्॥ 

अथाणत:- ज्या िनाला ना चोर चोरू शकतात, ना राजा हरर् करु शकतो, ना बंधुजनाांमधे्य र्ाटल्या जाऊ शकते, ज्याचा 

किीही भार होत नाही, जे धनत् व्यय करून सुद्धा र्ाढते, असे धर्द्यारुपी िनच सर्णिनाांमधे्य प्रिान आहे. 

 

सज्जन र् गुर्ीजन  

१.  

रधर्श्चन्द्रो घना रृ्क्षा नदी गार्श्च सज्जनाः ।  

ते   परोपकाराय   युगे   दैरे्न  धनधमणता ॥ 

अथाणत:- सूयण, चन्द्र, मेघ, रृ्क्ष, नदी, गाय आधर् सज्जन – ह्याांना ईश्वरानी प्रते्क युगात परोपकारासाठीच धनमाणर् केलेले 

आहे. 

२. 

स्वभार्ां न जहाते्र् सािुरापद्गतोऽधप सन् | 

कपूणरः पार्कसृ्पष्ट्ः स रभां लभतेतराम् || 

अथाणत:- सांकट कोसळलां म्हरू्न सज्जन स्वतःचा स्वभार् किीधह सोडत नाही. कापराला अिीचा स्पशण झाला; जळून 

नाहीसा होण्याची रे्ळ आली ; तरी तो अधिकच सुगांधित होतो.   

३. 

यधद सन्तां सेर्धत यद्यसन्तां तपस्स्वनां यधद र्ा से्तनमेर्।  

र्ासो यथा रङ्गर्शां प्रयाधत तथा स तेषाां र्शमभु्यपैधत॥ 

अथाणत:- ज्या प्रकारे कपडा एखाद्या रांगात टाकल्यार्र त्ाच रांगाचा होतो,  त्ाच प्रकारे सज्जनाांच्या सांगतीमुळे  

सज्जनतेचा  तथा तपस्वी सांगतीमुळे तपश्चयेचा  रांग चढतो. (सत्सांग) 

 

 



      अनबंुध एप्रिल २०१९ 

 

४.  

गुर्ा: अनुक्ता: अधप ते स्वयां याांधत प्रकाशताम | 

छाद्यमाना अधप स गांध्यम उदर्मधत एर् मालती || 

अथाणत:- एखाद्याच्या अांगी असर्ारे गुर् र्र्णन करून सांधगतले नाहीत तरी ते आपोआपच बाहेर प्रकाशात येतात. 

जाईची रे्ल झाकली तरी देखील ती आपला सुगांि बाहेर टाकते. गुर्ी मार्साना आपली जाधहरात करार्ी लागत नाही. 

५. 

एकचक्रो रथो यन्ता धर्कलो धर्षमा हया:। 

आक्रमते्ष तेजस्वी तथाप्यको नभस्तलम्।। 

अथाणत:- ज्याप्रमारे् एक चाकाचा रथ, धर्कलाांग सारथी आधर् धर्षमाांक अश्व (७)असूनही तेजस्वी सुयण सांपुर्ण आकाशात 

नेमाने सांचार करतो तद्वतच तेजस्वी मनुष्य कोर्तेही नु्यन आड येऊ न देता प्रधतकुल पररस्थथतीर्र मात करुन पराक्रम 

गाजधर्त राहतो. 

 

शतु्र र् दुजणन 

१.  

अधिशेषमृर्शेषां शतु्रशेषां तथैर् च | 

पुन्ह: पुन्ह: प्रर्िेत तस्मात् शेषन न कारयेत् || 

अथाणत:- धशल्लक राहीलेला (न धर्झधर्लेला)अिी, धशल्लक राहीलेले कजण आधर् धशल्लक राहीलेला शतु्र धनयधमत 

र्ाढतच जातात, त्ामुळे त्ाांना (रे्ळीच) समाप्त (नष्ट्) केलेच पाहीजे. 

२.  

अरु्रप्यसताां सङ्गो सद्गुर्ां हस्न्त धर्सृ्ततम् । 

गुर्रूपान्तरां  याधत तक्रयोगाद्यथा पयः॥ 

अथाणत:- दुजणनाांचा सांग थोडा जरी झाला तरर त्ामुळे महत्प्रसायाने प्राप्त  केलेले सद्गुर् हरर् होतात, जसे की थोडेसे 

ही ताक जर पडले तर दुिाचे गुर् आधर् रूप दोन्हीही बदलते.  

३. 

काव्यशास्त्रधर्नोदेन कालो गच्छधत िीमताम् । 

व्यसनेन  च  मूखाणर्ाां  धनद्रया  कलहेन  र्ा ।। 

अथाणत:- शहाण्या आधर् धर्चारी लोकाांचा रे्ळ काव्य, शास्त्र आधर् धर्नोद ह्याांच्या साधन्नध्यात सत्कारर्ी लागतो तर 

मूखण आधर् आळशी लोक हे आपला रे्ळ व्यसन, झोप धकां र्ा भाांडर्ाांत र्ाया घालर्तात. 

४.  

अलसस्य कुतो धर्द्या अधर्द्यस्य कुतो िनम् । 

अिनस्य कुतो धमत्रम् अधमत्रस्य कुतः सुखम् ॥ 

अथाणत:- आळशी मार्साला धर्द्या कशी धमळर्ार, ज्याच्याकडे धर्द्या नाही त्ाला सांपत्ती कशी धमळर्ार, ज्याच्याकडे 

सांपत्ती नाही त्ाला धमत्र कुठून आधर् धमत्र नसलेल्याला सुख कसे धमळर्ार? आळशी मार्साला सुख धमळरे् अर्घड 

आहे. 

५. 

काकः कृष्णः धपकः कृष्णः को भेदो धपककाकयोः । 

र्सन्तसमये प्रापे्त काकः काकः धपकः धपकः ॥ 

अथाणत:- कार्ळा काळा, कोधकळ पर् काळा. कार्ळा आधर् कोधकळेत र्फरक काय? र्सांत ऋतु आल्यार्र मात्र 

कार्ळा तो कार्ळा आधर् कोधकळ तो कोधकळ. र्सांत ऋतुचे कोधकळ गोड आर्ाजात स्वागत करतो, त्ारे्ळी 

दोघाांमिील र्फरक लक्षात येतो.  प्रथमदशणनी सज्जन आधर् दुजणन सारखेच धदसतात पर् त्ाांच्याशी व्यर्हार केल्यार्र 

मग खरां  चाांगला कोर् ते समजते. 
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आरोग्य  

१. 

धर्कारो िातुरै्षम्यां साम्यां प्रकृधतरुच्यते | 

सुखसांज्ञकमारोग्यां धर्कारो दु:खमेर् च || 

अथाणत:- स्वास्थ्य हे सुखकारक तर धर्कार धकां र्ा अनारोग्य दु:खद असते,म्हरु्न सप्तिातुांचे (रस,रक्त, 

माांस,मेद,अथथी,मज्जा आधर् शुक्र) सांतुलन धबघडु न देरे् (आहारा द्वारे) अधत महत्त्वाचे आहे. 

२.  

िनां रुपमकै्लब्यां,िनां कुलां सुमांगलम् । 

िनांय र्नमम्लानां,िनमायुधनणरामयम् ।। 

अथाणत:-(भ धतक िन,भूमी, घर ,सुर्र्ण,रजत हे खरे िन नवे् तर) उतृ्कष्ट् स ांदयण,चाांगले कुळ,उत्साही य र्न आधर् 

धनरामय (धनरोगी)जीर्न हेच खरे िन. 

 

सुख, समािान र् दुःख 

१. 

सुखस्य दुःखस्य न कोSधप दाता परोददातीधत कुबुस्द्धरेषा |  

अहां करोमीधत रृ्थाSधभमानः स्वकमणसूत्र ग्रधथतो धह लोक: || 

अथाणत:- आपल्याला सुख दु:ख हे दुसऱ्यांमुळे धमळतात असे मानरे् हे चुकीचे आहे. तसेच माझ्यामुळेच चाांगली काये 

घडतात आधर् म्हरू्न दुसयाांना सुख धमळते असेही मानरे् हा रृ्थाअधभमान आहे. सत् हे आहे की सर्ण लोक आपापल्या 

चाांगल्या र्ाईट कमाांचीच र्फळे भोगत असतात. 

२. 

अथाणगमो धनत्मरोधगता च धप्रया च भायाण धप्रयर्ाधदनी च। 

र्श्यश्च पुत्रोऽथणकरी च धर्द्या षड् जीर्लोकस्य सुखाधन राजन्।। 

अथाणत:- िनप्राप्ती, धनरोगी शरीर, धप्रय असलेली आधर् धप्रयांर्दा पत्नी (र्ा पधत), आज्ञािारक पुत्र(त्री) आधर् िनप्राप्ती 

करुन देर्ारी धर्द्या ही मार्साच्या आयुष्यातील सहा सुखे आहेत. 
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षवपश्यनेचा योगायोग 

रजनी पवार 

 
पुण्यात राहात असताना हाकेच्या अंतरावर 

असलेल्या षवपश् यना कें द्राची पाटी अनेक वेळा पाषहली 

होती. पण मनात असूनही कधी चौकशी केली नव्हती. 

पुढे बघु, आत्ता काय घाई आहे, या नावाखाली मनातली 

उतु्सकता पूणणपणे दडून गेली.पण अमेररकेत सहा 

मषहन्यांसाठी मुलाकडे आल्यावर मात्र असा योग आला 

की. 

 

अमेररकेत आल्यावर लांबच्या, जवळच्या, 

थथळांना मुलाच्या सवडीप्रमाणे भेटी देत होतो. संपूणण 

षहरवागार पररसर.. उंच उंच झाडी, त्यात लपलेले मोठे 

-लांब लांब जाणारे रसे्त, त्यावरुन प्रचंड वेगाने जाणाऱ्या 

मोटारी, व कधीही न थांबणारी वाहतूक. आपल्याकडे 

षदवाळीत असते त्याप्रमाणे प्रसन्न हवामान. ह्यामुळे 

षदवस मजेत जात होते. एक षदवस सषचनचा -भाच्याचा 

फोन आला, तो टेक्सास राज्यात डलासला राहतो. त्याने 

षवपश्यनेच्या कोसण बद््दल सांषगतले व अमेररकेत 

षवपश्यनेची अनेक कें दे्र आहेत व सदर कोसण इथेच 

केल्याचे सांषगतले, झाले.. पुनः मनात दडवून ठेवलेली 

उतु्सकता जागी झाली. शेवटी वेबवर जाऊन माषहती 

काढली. अमेररकेत-आमच्या राज्यात म्हणजे 

मॅसेचु्यसेटस् मधेच सेलबनण मधे्य षवपश्यना कें द्र 

असल्याचे समजले. ऑनलाईन अजण केला. पण ऑगस्ट 

मषहन्यात माझा नंबर लागला नाही म्हणून यांनाही 

त्यांचा लागलेला नंबर रद्द करावा लागला. सप्टेंबरच्या 

कोसणसाठी अजण षदला, व एकदाचा दोघांचा नंबर 

लागला. ३ सपे्ट. ते १४सपे्ट.२००८ असा दहा षदवसाच्या 

कोसण साठी आम्हा दोघांना तेथे सोडून मुलगा परत 

लॅनकॅस्टरला जाता झाला. 

 

पषहल्या षदवशी संध्याकाळी सवण साधकांना 

षवपश्यनेची माषहती व षदवसाच्या कायणक्मासंबधी 

सूचना देण्यात आल्या. व षदवसातून १६ तासाच्या 

कायणक्माचे वेळापत्रक षमळाले. सकाळी ४ वाजता 

उठल्यापासून रात्री ९.३० वाजेपयांत ठासून भरलेला 

कायणक्म होता. पण कोसणला आल्यावर मधेच कोसण 

सोडता येणार नाही. असे अजाणत भरुन घेतले होते. 

षशवाय १० षदवस मौनव्रत, अषजबात बोलता येणार 

नाही, मोबाईल पण बाळगता येणार नाही, षटव्ही नाही, 

पुस्तकही नाही, कुणाशीही बोलायचे नाही, खाणाखुणा 

सुध्दा करायच्या नाही, एकमेकांना स्पशण करायचा 

नाही, हजर झालेल्या षदवशी रात्री ७ ते ८ वाजेपयांत 

षवपश्यनेबद्दल श्री. गोयंका यांची टेप ऎकवण्यात आली. 

 

पषहल्या षदवशी सकाळी ४ वाजता मंषदरात 

वाजते त्याप्रमाणे घंटेचा नाद झाला, त्याबरोबरच 

खरोखरच एव्हढ्या सकाळी जाग आली, प्रातःषवधी व 

स्नान आटोपून ४.३० ला मेषडटेशन हॉलमधे दाखल 

झाले, मंद षदव्याच्या प्रकाशात अतं्यत शांतता 

असलेल्या हॉलमधे नेमून षदलेल्या जागेवर योग्य 

वाटतील अशा उशा,आसने घेउन बसले. आषण आमची 

षवपश्यनेची पषहली पहाट सुरु झाली, घनगंभीर 

आवाजात पाली भािेत प्राथणनेचे स्वर ऐकू आले. 

शांतपणे डोळे षमटून, मनातील षवचार बाजूला सारुन, 

षनषवणकारपणानं मनात कुठलाही षवचार न करता 

खथथतप्रज्ञाच्या अवथथेत जाण्याचा प्रयत्न करण्यास 

सांगण्यात आले. त्यात सुरवातीला केवळ श्वासावर लक्ष 

ठेवण्यास सांगण्यात आले. ४.३० ते ६.३० वाजेपयांत 

अशा अवथथेत बसल्यानंतर नाश्त्याची घंटा वाजली. 

पुःन्हा ८ वाजता हॉलमधे वरील साधनेची उजळणी 

करुन घेण्यास सुरवात झाली. कुणीही एक शब्दही 

बोलत नव््हते. अतं्यत शांत अशा वातावरणात मनाचा 

असा अभ्यास सुरु झाला. सकाळी दोन तासात मन 

एकाग्र झाले ते कुणीही सांगू शकणार नव््हते. बैठक-

मांडी घालून बसल्याने व सवय नसल्याने पाय दुखत 

होते, सकाळचा  नाश्ता जरा बऱ्यापैकी झाल्याने - 

डुलकी येणे साहषजकच होते.- तशी हॉलमधे शांतता 

होती. कधी मधूनच मांडी बदलण्याची बैठ्क 

बदललेल्याची हालचाल व आवाज येत होते. कुणीतरी 

मधूनच खोकत ह्या शांततेचा भंग करत होते. पुःन्हा 

पाली भािेत गंभीर पण शांत स्वरात शब्द कानावर 

पडत होते.- ते आम्हांला समजत होते. व त्यामुळे 

होणारा पायांना त्रास कमी झाल्याचा भास होत होता. 

दुपारचे अकरा कें व्हा वाजले कळलेच नाही. जेवणाची 

घंटा झाली. नाश्त्याप्रमाणे जेवणाची सोयही बायकांची 

पुरुिांची वेगवेगळ्ा षठकाणी केली होती. जेवणांत सवण 
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पदाथण शाकाहारी होते. अनेक पदाथण असल्याने सवाणच्यां 

आवडीषनवडी राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केल्याचे 

षदसून येत होते. त्यानंतर एका तासाची षवश्रांती होती. 

त्यानंतर पुनः साधना - ५ वाजता चहाची सुट्टी झाली. 

यावेळी दूध-चहा-कॉफी /फळे ठेवलेली होती. 

संध्याकाळी ७ ते ८ वाजेपयांत साधना त्यानंतर भािा 

वार प्रवचने-इंखग्लश-रषशयन- षहंदी- स्पॉषनश 

माध्यामांच्या साधकांची वेगवेगळी सोय करण्यात 

आलेली होती. ह्या एक ते दीड तासात खव्हडीओवरुन 

गोयंका यांचे १ल्या षदवसाचे प्रवचन दाखवण्यात व 

ऎकषवण्यात आले. 

 

२५०० विाणपुवी भारतात वैभवावर असलेली 

ही षवपश्यनेची षवद्या जवळजवळ नाहीशी झाली.व तीचे 

पुनणःजीवन करण्यासाठी तसेच मानवाला राग-लोभ-दे्वि 

या षवकारापासून मुक्त करण्यासाठी व शांतता-पे्रम-

बंधुभाव-यांची जोपासना होण्यासाठी षवपशना कशी 

उपयोगी आहे.हे त्यांनी अतं्यत सोप्या भािेत अनेक 

उदाहरणे देउन स्पष्ट केले. या बरोबरच-मन-एकाग्र 

करण्यासाठी शांतता- मौनव्रत- शाकाहार व्रतथथ-वृती 

यांची आवश्यकता कशी आहे. हे स्पष्ट केले. त्यानंतर 

पुःन ८.३०ते ९ पयांत साधना करण्यास मेषडटेशन 

हॉलमधे जाउन बसले. ९ वाजता रुममधे जाउन 

पलंगावर अंग टाकले. कधी डोळा लागल कळलेच 

नाही. 

 

दुसऱ्या षदवशी आपोआप ४ वाजता जाग 

आली. सदर साधनेत १०-१५ इंषडयन अमेररकन-

सॅ्पषनश-षचनी- आषिकन असे सवणजण स्री-पुरुि 

षमळून साधारण १५० साधक सहभागी होते. २०-२५ 

विाणच्या वयाचे तरुणापासून ६५ विाणच्या वृद्धापयांत सवण 

सहभागी होते. सवण एकमेकांना पहात होते. पण मौन-

व्रत अतं्यत काटेकोरपणे पाळत होते. षवश्रांतीच्या वेळेत 

पुरुि त्यांना षदलेल्या जागेतच षफरत होते. षस्रया त्यांच्या 

जागेतच षफरत होत्या. ३-४ जोड्पी सदर साधना 

षशबीरात होते. पण एकमेकांचे तोडंही त्यांना १० षदवस 

षदसत नव््हते. षकंवा तसा कोणी प्रयत्न करत नव््हते. 

षस्रयांनी दंड-गुडघे झाकले जातील असेच कपडे 

घालायला पाषहजेत अशी एक अट होती. मेडीटेशन 

हॉलमधे (साधना-मंषदरच) शब्द योग्य आहे. स्वच्छ -

शांत मंद प्रकाशाचे षदवे होते. समोरच्या से्टजवर टीचर 

-गुरु व षस्रयांसाठी गुरुमां असे शांत चेहेयाचे दोघे 

अमेररकन गुरु बसले होते. मनात षवचार चमकून गेला 

की २५०० विाणपासूनची पुराणी-षवद्या , भारतीय षवद्या 

भारतीयांना अमेररकेत येवून गो-याकडुन एसी 

हॉलमधे्य लोड-तक्या घेउन षशकावी लागते. हा कसा 

योगायोग आहे. पण दुस-या क्षणी त्या गुरंुच्या जागी 

ॠिीतुल्य- शुभ्रदाढ्ी वाढवलेले डोक्यावर जटा-

बांधलेले पांढरे शुभ्र वस्र पररधान केलेल्या भारतीय 

ॠषिमुनीचंी मूती उभी राषहली आषण ह्या अमेररकन 

गुरु व गुरुमांच्या बद््दल मनांत प्रचंड आदर षनमाणण 

झाला. गुरुण देवोभवो. गुरु सवणते्व पुजं्जते ! अशा 

भारावलेल्या वातावरणांत अशी साधना पुढे चालू होती. 

षदवसेंषदवस मनाषवियी ज्या पध्द्तीने आपण कधीच 

षवचार केला नाही त्याचा अभ्यास सुरु झाला. माणसाचे 

मन फार फार महत्वाचे आहे. त्याने मनावर घेतले तर 

म्हणजे मनाने मनावर घेतले तर, मनुष्य षवकार-रषहत 

होऊ शकतो. मनावर आघात करणारे षवकार राग-

लोभ-दे्वि-आनंद-दुःख-सुख हे सवण षवकार आहेत 

त्यांना ताब्यात ठेवता यावे म्हणून मन ताब्यात पाहीजे. 

आपण आपल्या मनाच्या बाबत कधी षवचारच केला 

नाही. एकाग्र होऊन बसलोच नाही--- हळूह्ळू आपण 

मनाला षवचार- रषहत करु शकू असे वाटू लागले. ३ रा-

४ था षदवस असेल वाटत होते. आपले मन खथथर होत 

आहे. पण छेः, एका क्षणांत ते हुलकावणी देऊन दुर 

गेलेले असायचे पुःन्हा कसेतरी करुन, धरुन आणले तर 

क्षणांत दूर पळून जायचे. एखाद्या मदा-याचे खेळ 

करणारे माकड त्याच्याकडुन सुटून या झाडावरुन त्या 

झाडावर पळून जाते, त्याच्या हातात येतच नाही तशी 

गत झालेली असायची. मला तर नक्की वाटते या जगांत 

नवे्ह या षवश्वांत कुणाचा वेग जास्त असेल तर तो 

मनाचा...सवाणपेक्षा जलद , घडीत येथे तर दुस-याक्षणी 

माझ्या षसंहगड-रोड-च्या पुण्याच्या घरी तर कधी 

भुतकाळात घड्लेल्या घटनाकडे बरे साधे नाही त्या त्या 

प्रसंगाचे थथळाचे- काळचे षचत्ररुप मनःचकंु्ष समोर 

साकारुन क्षणात जुन्या मैषत्रणीच्या वहीतील अक्षराकडे 

तर क्षणात नातीच्या बोबड्या बोलाकडे षकती प्रचंड -

वेग! कधी जुना प्रसंग आठ्वून क्ोषधत होणारे, कधी 

आनंदाचा प्रसंग आठ्वून आनंदीत होणारे मन - 

आपलेच,पण आपल्याला न कळलेलं... वतणमानात काय 

आहे- या क्षणी काय आहे यावर षनयंत्रण न ठेवणारे असे 

मन कसा आवर घालणार अन कसे षनषवणकार करणार? 

 

गोयंका यांनी रोजच्या प्रवचनातून हळूह्ळू 

मन कसे एकाग्र करता येईल या बाबत खूपच छान व 

सोपे करुन सांषगतले. प्रथम-प्रथम केवळ मनाचे लक्ष 
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श्वास कसा येतो व जातो याकडे यावर खथथर करावयाचे 

२/३ षदवस याचीच साधना करावयाची व नंतर मन 

पुरेसे सूक्ष्म झाल्यावर आपण त्याच्यामाध्यमाने आपल्या 

शरीरावर षवकारांचे होणारे दृश्य व सुप्त पररणाम 

खथथतप्रज्ञ होऊन जोखावयाचे व षवश्वांत ज्याप्रमाणे 

उत्पषत्त -हास -पुनः उत्पषत्त -हास- असे चक् चालू आहे 

त्याची जाणीव मनाला करुन द्यावयाची जेणे करुन दु:ख 

सुख हे त्या त्या षवकांराची उत्पत्ती करतात. पण ते सवण 

अषनश्चल आहे. षनश्चल नाही- हे समजावयाचे, तसे वाचून 

हे सोपे वाटते, पण यावर अमंल करणे कठीण आहे---

--पण अशक्य नाही. 

 

या मनाच्या षशक्षणाचे धडे रोज घेत होते. 

मौनाचे धडे चालू होते. काही प्रश्ांची उत्तरे मन 

स्वतःहूनच देत होते. -तर काही प्रश् तेच षनमाणण करुन 

गोधंळ करत होते. गोयंकाच्यां रोजच्या ध्वनी-दृष्य -

प्रवचनांमुळे १-१-३० तास रोज मनाला -पयाणयाने 

स्वतःला नव्या ज्ञानाची मेजवानी षमळत होती. 

अडीअडचणीच्यावेळी गुरुजी धावुन येत होते. बाहेरचे 

वातावरण ३-४ षदवस अषतशय उत्तम होते.नंतर भरपूर 

पाऊस सुरु झाला. सूयणदशणन होईना. मनावर वेगळे 

दड्पण येत होते. बाहेरचे वातावरणही मनावर संस्कार 

करत होते तर! शेवटचे २ षदवस उरले, मन एकाग्र 

करण्यात थोड्यावेळ का होईना यश येत आहे असे वाटू 

लागले. साधनेत ८व्या षदवशी नवीन भर पडली. 

आपल्या मनाने आपल्यातच अंतणबाह्य स्पशण करुन 

एकाग्र करण्याची व षवकारावर ताबा षमळषवण्याचा 

प्रयत्न सुरु झाला.षवपशनाच्या साधनेत १ तासभर न 

हालचाल करता स्तब्ध बसता येऊ लागले. साधना 

मंषदरात साधकांची समाधी लागू लागली. आवाज, 

खोकणे, पायांचे दुखणे, कंटाळा, झोप सारे कुठे पळून 

गेले? ते कळलेच नाही. आयुष्यभर जषमनीवर न 

बसलेले अमेररकन स्त्री-पुरुि ह्या साधनामंदीरात 

आनंदाने, कुठ्ल्यातरी ओढीने -तासनतास शांतपणे 

बसू लागले होते. 

 

ध्यानमंदीर खरोखरच शांत- शांत झालेले 

षदसून येऊ लागले. जेवणसुध्दां आपोआप कमी झाले. 

ठरल्यावेळी आपोआप जाग येऊ लागली. षदवसाचे १६ 

तास कसे संपत होते कळत नव््हते. ९ व्या षदवसाच्या 

प्रवचनांत, उद्या मौन संपेल व पाच षमषनटांची वेगळी 

प्राथणना (अथाणत मुकपणे) होईल असे सांषगतले. तसेच 

एक मह्त्वाची गोष्ट सांषगतली की जरी जग हे नश्वर 

असले, जन्म /मरण हा फेरा असला, काहीही षनषशं्चत 

नसले, तरी सुध्दा जग हे फार संुदर आहे! प्रते्यकाच्या 

जन्मांचे काहीतरी कारण आहे. त्यामुळे ह्या जन्माचा 

आपण उपभोग घेतला पाहीजे. प्रपंचात राहुन सुध्दा 

आपण आपला राग-लोभ-मद-मत्सर यांचा त्याग करुन 

शांती- पे्रम-आनंद- समाधान बंधुभाव -षनमाणण करुन 

प्रसन्न पणे जगले पाहीजे. 

 

१० व्या षदवशी सकाळच्या साधने नंतर मौन 

संपले--एवढ्या षदवस एकमेकांकडे नुसते 

षनषवणकारपणे बघणारे हे माणुस नावाचे प्राणी त्यांचा 

प्रते्यकाचा पुनणजन्म झाल्यासारखे वाटत होते. सवण 

आसमंतात आनंद- भरुन राहीला होता. 

एकामेकांषवियी सवाणच्या मनांत केवळ पे्रमाची भावना 

चेह-यावर स्पष्ट षदसून येत होती. घरचे एखादे मोठे 

आनंदाचे कायण संपल्यावर घरच्या प्रमुखाचे मन जसे 

काही होते.तसे भाव सवाांच्या चेहे-यावर होते-- नवे्ह 

मनांतही होते. एकामेकांषवियी एवढा आदर तर मी 

आयुष्यात प्रथमच बघत होते. इतके मन स्वच्छ झाले 

होते. काय बोलावे अन षकती काही कळत नव््हते 

त्यानंतरच्या साधनेत ही षवपश्यना केलेली, शांती-पे्रम-

आदर-समाधान-आनंद षमळाले त्यात सवाांना 

पृथ्वीवरील, आकाशांतील, पाण्यातील, प्राणीमात्रांना 

सामावून घेत आहे. त्यांना सहभागी करीत आहे, अशी 

प्राथणना होती-आपल्या आनंदात सवाांना-सहभागी 

करुन घेतल्याची भावना षकती सुखावणारी होती. 

गोयंका गुरुजीनीही त्यांची-गुरु-दषक्षणा-हीच माषगतली 

होती.ह्या सवण प्राणीमात्रांत मी सुध्दा आलो.त्यामुळे ही 

षमळणारी माझी गुरुदषक्षणाच आहे. असे त्यांनी 

प्रवचनात सांषगतले होते. षशबीराच्या ११ व्या षदवशी 

सकाळी घराकडे परत षफरावयाचे होते सवाांना त्यांच्या 

रुम साफ करायच्या होत्या त्या सवाणनी अगोदरच केल्या 

होत्या. आवार, व्हरांडा, सं्वयपाकघर, रुमच्या समोरचा 

पॅसेज साधकांनी स्वच्छ केले. पण खरे तर सूचना न देता 

सुध्दा साधकांना मनाने केले असते, कारण पुढे येणा-

या साधकांसाठी तयारी करावयाची होती. मागच्या 

साधकांनी आमच्यासाठी रुम-एकदम स्वच्छ करुन 

षदल्या होत्या. तसेच आमच्या राहण्याचा/ खाण्याचा 

/बाकीच्या गोष्टी साठी लाई ट,पाणी इत्यादीचा खचण हा 

मागच्या-षशबीराच्या साधकांनी देणगी देवून केला 

होता. तेथे सवण गोष्टी आम्हांला मोफत होत्या. त्यातही 

एक तत्व होते, माझा खाण्याचा (षभके्षचा) खचण दुस-याने 

केला होता. त्यात माझा 'मी' गळुन गेला. जोपयांत हा 
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'मी' (आय) स्वतः मनात भरुन आहे.तो पयांत राग-लोभ 

ह्या िङररपुनां मनात मुक्त प्रवेश आहे. एकदा का हा 

'मी' माझ्यातुन गेला की उपासना सोपीच की, तर 

पुढ्च्या साधकांना काहीतरी षमळावे यासाठी देणगी 

स्वखुशीने देण्याचे होते. त्याला कुणाचाही षवरोध 

नव्हताच! सवण साधक एकमेकांचा षनरोप घेत होते.गुरु 

गृहातून स्वगृ्रही जाणा-या पुवीच्या षशष्यांची आठ्वण 

झाली. त्यांच्या आमच्या भावनात फरक नसावाच 

ज्यांची स्वतःची गाडी नव््हती त्यांना दुसरे षलफ्ट देत 

होते.  रस्ता वाकडा करुन सुध्दा- थोडा चक्कर पडणार 

होता तरीही सवाांच्या डोळ्ांत कृतकृत्याची भावना 

षदसत होती.  

 

मुलगा आम्हांला घेण्यासाठी गाडी घेऊन 

आला आषण या षशबीरातून/आश्रमातून बाहेर पडलो. 

पुनणजन्म झाल्यासारखे.१० षदवसाच्या सोन्याच्या 

जन्मभराच्या आठवणी मनांत घेऊन.हल्लीच्या ह्या 

धकाधकीच्या, षजवघेण्या, स्पधेच्या, आषथणक 

चढउताराच्या काळांत माणूस षकती अगषतक झाला 

आहे.एका प्रचंड मानषसक दडपण खाली जगतो आहे, 

आयटीच्या युगात - सवणच अखथथर -अषनषशं्चत आहे, 

त्याचीच षभती माणसाला वाटत असते. असा ताण सहन 

करण्याची ताकद संपली की जीवनच संपषवण्याची 

इच्छा प्रबळ होत जाते! शांतता लाभावी, मन खथथर 

रहावे यासाठी त्याचे प्रयत्न अपुरे पडतात षकते्यक 

षशषक्षत चांगल्या उत्तम पगाराच्या, चांगली कौटुंषबक 

पाश्वणभुमी असलेल्या तरुणांच्या मनांत असुरषक्षततेचे 

षवचार झटकन येतात त्यांना हाकलून लावण्याची 

ताकद त्यांच्या मनांत नसते. हाव-हव्यास मानगुटी 

सोडत नाही, यापुढे मोठे सुख, आणखी सुख, आणखी 

पैसा पयाणयाने पैसा पैसा, आणखी पैसा हा षवचार 

सारखा घोळत असल्याने असलेला सुखाचा 'हा' क्षण 

वतणमान काळातला क्षण वाया घालवुन छातीफूटे पयांत 

धावत असतो. ह्या नावाखाली नैराश्याचा झटका आला 

की सारे संपले. "जग फार संुदर आहे". याचाही षवसर 

पडतो.आषण आत्महते्यत पयाणवसन होऊन मागे 

उरलेल्या स्वषकयांना वा-यावर सोडुन स्वतः षनघुन 

जातो. अशा काळात - 'षवपश्यना' हा मागणदशणक 

‘अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणार’ वाटाड्या नक्की ठरु 

शकणार आहे. ह्या अषनंश्चल काळात मागण नक्कीच 

षनश्चल ठरु शकतो. मोठ-मोठ्या कंपनीत कारखान्यात, 

ताणतणावाचे काम करणा-या व्यक्तीसंाठी आषण सवाण-

साठीच ही साधना अमृत ठरु शकते. याबाबत 

भारतातील उद्योगपती आयटीतील वररष्ठ अषधकारी 

यांनी आपल्या कके्षतील कमणच्या-यांना, अषधकारयांना 

'ह्या' षवपश्यनेच्या कोसणला नक्की पाठवावे. त्याबाबतचा 

खचण /रजा त्या त्या संबधात उद्योगाने करावा. त्यात 

त्यांचाही दीघणकालीन फायदा आहे. तेरा मंगल तेरा 

मंगल होय रे !!! 
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अंदमान सावरकराचंी कोठडी 
ज्योती जोशी, ८ फेब्रवुारी २०१९, अिंदमान 
 

अलीशान खोलीच दार धकल्लीन दोन खटके धर्फररू्न मी आत आले 

तुझ्या अरूां द कोठडीच लोखांडी दार मात्र पुढची पन्नास र्षण टाळेबांद 

हे स्वातांत्रर्ीरा माझा जीर् गलबलला. प्रार् तळमळला 

 

माझी बोट एअर कां डीशनची पातळी र्रखाली करण्या गुांतली , तुझ्या कोांदट अांिाऱ्या 

कोठडीत गजाांच्या झरोक्ाांतून एकही र्ाऱ्याची झुळूक आली नसेल ना? तरीही तुझी बोट कारागृहाच्या धभांतीर्र 

कमलेच महाकाव्य धलहीण्यात गुांग झाली. 

 

गभण रेशमी खमीस मी अांगार्र लपेटला नी तुझा खरखरीत गोर्पाटी अांगरखा माझ्या त्वचेला ओरखडा काढून गेला. 

गळा माझा मोत्ाची माळ धमरर्ीत तर तुझा गळा आर्ळायला र्फाशीचा दोरखांड सज्ज. 

खोलीत धटव्ीर्र छचोर बॉलीरू्डचे नाच मनोरांजन करत होती तेव्ा तुझ्या कानाांना बुलबुलाची मांजूळ शीळ ररझर्ीत 

होती नी मनाांत स्वातांत्र्य देर्तेची पूजा तेर्त होती 

मी आले खुशाल मनमुराद सर्फरीला या अांदमानात... तू आलास काळ्या पाण्याची सजा भोगायला. 

धर्नायका अपरािी माझ मन धर्कल , धर्कल 

तू ताठ मानेन सतत , मी मात्र मान दुखतेय कां बर कुरकरतेय या मांत्राचा घोष करत 

धहमालयाची उांची तुझी, अथाांग सागराची रुां द छाती तुझी... झुांज देत राहीलास पारतांत्र्याच्या शांखलाांशी म्हरू्नच 

अधभमानाने जगाांत जगतोय स्वतांत्र भारताचा नागरीक म्हरू्न 

शाांतता राखा . हुतात्म्ाांचा आदर राखा . घोषर्ा साऱ्या घुसमटल्या आमच्या मोबाईल च्या कोलाहलात. 

धर्नायका स्वातांत्र्यर्ीरा खरच तुझा आताां प्रार् तळमळला तळमळला. 
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Cellular Jail – Port Blair अिंदमान क्षणचचत्र े
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धावायलाही पैसे 

श्रीधर कु कणी/केदार ररसबडु (अनवुाद) 
 

लहान असल्यापासूनच मला िार्ण्याची सर्य. चोर-

पोलीस, धशर्ाधशर्ी, धकां र्ा सायकलच्या टायरीमागे 

पळरे्, हे सगळे खेळ ‘िार्रे्’ हा समान िागा 

असल्यामुळे मला आर्डत. आधर् खेळायला दुसरां  

कोर्ी नसलां तर च खूर उिळलेल्या र्ासरासारखां 

नुसतांच िार्त राहायलाही मला आर्डायचां. 

आजदेखील मी काही असामान्य िार्पटू र्गैरे नाहीये. 

तरीदेखील मी दहा-अकरा र्षाांचा असताना माझां 

िार्र्ां बघून, “मोठा झाल्यार्र हा धमल्खाधसांगलाही 

हररू्न सोडतोय बगा”, असां काही बघर्ाऱ्याांकडून 

आलां असेल तर शपथ. 

 

मी बालर्यातून धकशोरार्थथेत प्ररे्श केला तेव्ा मात्र 

र्ाढत्ा र्याबरोबर आपली उांची र्ाढत नाहीये, या 

धचांतेनां मला ग्रासलां. िार्ण्याबरोबरच उांची र्ाढर्ण्याचे 

व्यायामही मी सुरू केले. रोज सकाळी बरोब्बर 

साडेसहाला आमच्या हुबळीच्या भस्िर्ाडमिल्या 

िोब्याच्या घरापासून मी िार्ायला धनघत असे. 

रेधडयोर्रच्या सातच्या प्रादेधशक बातम्या सुरू 

होण्याच्या सुमारास मी हुबळी रेले्व से्टशनसमोरचां 

‘जनता हॉटेल’ पार करून पुढे गेलेला असे. बसप्पा 

मादर धकां र्ा नागेश शानभाग याांच्या भारदस्त आर्ाजात 

त्ा बातम्या ऐकताना एक प्रकारचां मानधसक समािान 

धमळायचां. थोडां पुढे गेलां की, रेले्वचा गॉल्फ कोसण 

यायचा. त्ाही पुढे असलेल्या िोबीघाटाच्या र्ाटेनां मी पै 

हॉटेलच्या मागच्या बाजूला पोचत असे. धतथून पुढे 

कनाणटका मेधडकल कॉलेजच्या ररधक्रएशन 

ग्राउिपयांत येत असे. “उांची र्ाढर्ायची असेल तर 

धसांगल बार कर रे. डब्बल बार करशील तर मात्र 

धगड्डाऽऽच राहतोयस बग.” ही “तज्ञ” लोकाांची धशकर्र् 

मी तांतोतांत पाळत होतो. ररधक्रएशन ग्राउिच्या त्ा 

धसांगल बारर्र रोज माकडासारखां टाांगून घेतल्यामुळे 

हात चाांगलेच दुखून यायचे. पर् अनेक धदर्स गेले तरी 

उांची र्ाढल्याची लक्षर्ां काही धदसेनात. हा प्रकार 

जर्ळजर्ळ र्षणभर सुरू होता. एके धदर्शी 

ओळखीतल्या एका पुण्यात्म्ाच्या तोांडून, “मार्साची 

उांची अनुर्ांधशक असते. तू धकतीही उठाबशा 

काढल्यास तरी काऽऽही र्फरक पडर्ार नाही” हे शब्द 

घरांगळले. आधर् उांची र्ाढर्ण्याच्या उदे्दशानां सुरू 

केलेल्या माझ्या व्यायामप्रकाराांची साांगता झाली. 

त्ानांतर मात्र, ‘स्वत:ला बरां  र्ाटतां’, केर्ळ या 

कारर्ासाठीच िार्र्ां सुरू ठेर्लां. एक प्रकारे ते 

चाांगलांच झालां म्हर्ा ना. श्रीकृष्णपरमात्म्ानां म्हटलांच 

आहे, “तुझां कतणव्य तू करत राहा, त्ाचां तुला काय र्फळ 

द्यायचां ते माझ्यार्र सोड.” त्ामुळे “इतकां  पळून तुला 

काय धमळतां?” असां कोर्ी धर्चारलांच तर 

“कमणणे्यर्ाधिकारसे्त…” र्गैरे त्ाांना समजारू्न साांगत 

बसण्यापेक्षा “धर्शेष काही नाही हो, असांच पळतो.” हेच 

माझां उत्तर असतां. 

 

कॉलेजनांतर कामासाठी मुांबईला गेल्यार्र िार्र्ां 

थाांबलांच. त्ानांतर दोन र्षाांनी लि झाल्यार्र 

अहमदनगरला गेलो. मुांबईच्या तुलनेत अहमदनगर हे 

खूपच लहान गार्. धतथे िार्र्ां परत सुरू करण्याचा 

धर्चार केला होता, पर् नर्ां साांसाररक जीर्न आधर् 

दाांपत्सुख याांनीच मला पूर्णत: व्यापलां होतां. र्याच्या 

पांचधर्शीतच माझां सुटलेलां पोट बघून ‘कुलकर्ी, 

लिानांतर इतक्ा लर्कर signs of prosperity?’ 

असां धर्चारत आमच्या रॅ्फक्टरीच्या जनरल मॅनेजरनी 

माझी थट्टाही केली होती. पर् हातात भरपूर पगार, 

नुकतांच लि होऊन आलेली बायको, नर्ीकोरी यामाहा 

RX135 bike याांमुळे मला स्वगण दोनच बोटां दूर 

असल्यागत झालां होतां. असां असताना जधमनीर्र 

उतरून िार्र्ां कसां शक् आहे? माझां पोट मात्र 

“prosperity”चां प्रतीक होऊन माझ्या र्याला आता 

ठें गा दाखर्त होतां. 

 

हे होऊनही आता र्ीस र्षाांहून अधिक काळ लोटला. 

इतकी र्षां पाधकटार्रच्या सॅ्टम्पसारखा धजला 

धचकटून-धचकटून घरातच बसून असायचो त्ा माझ्या 

बायकोनां, “बाहेर जाऊन थोडा पळायचा व्यायाम कर. 

नाही तर तुला नक्की डायबेधटस होतोय की नाही बघ” 

असां साांगून मला बळजबरीनां घराबाहेर काढलां. पर् 

आता, उांची र्ाढर्ायची धकां र्ा Olympic Games 

मधे्य पळायचां, हा िार्ण्यामागचा उदे्दश राधहला 
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नव्ता. मी हातीपायी अजून िडिाकट आहे आधर् 

मनाला आनांद धमळतो, या दोन कारर्ाांनीच मी 

पळायला जात होतो. सुरर्ातीला पाच-सहा मैलच जात 

असे. एक धदर्स आमच्या धमत्रपररर्ारात गप्पाटप्पा 

सुरू असताना “श्रीिर, तुम्ही हार््फ मॅरेथॉनमधे्य गेलां 

पाधहजे” असां साांगून माझे से्नही आधर् शुभधचांतक 

द्वारकी याांनी ‘हार््फ मॅरेथॉन’ चा धकडा माझ्या डोक्ात 

टाकला. त्ाांचां ऐकून आम्ही राहतो त्ा ॲशलॅि् 

गार्ाच्या हार््फ मॅरेथॉनमधे्य मी भाग घेतला. दोन तासाांत 

र्ीस धकलोमीटसण, म्हर्जे जर्ळजर्ळ हुबळीहून 

िारर्ाडपयांत गेल्यासारखां. आता ही गोष्ट् काय धतथेच 

थाांबतेय? हार््फ केल्यानांतर रु्फल् मॅरेथॉन तर केलीच 

पाधहजे, नाही का? पर् चाळीस धकलोमीटसण एका 

दमात पळर्ां, ही काही सोपी गोष्ट् नाही. शारीररक 

पररश्रम हा रु्फल् मॅरेथॉनचा एक भाग झाला. पर् रु्फल् 

मॅरेथॉनसाठी कराव्या लागर्ाऱ्या आधथणक 

पररश्रमाांबद्दल काय साांगायचां? 

 

“श्रीिर, आता तुम्ही बॉस्टन् मॅरेथॉनमधे्य भाग घेतला 

पाधहजे” - इधत माझे से्नही आधर् शुभधचांतक द्वारकी. 

द्वारकी हे माझ्यापेक्षा दहा र्षाांनी मोठे असूनही 

िार्ण्यामधे्य त्ाांचा सॅ्टधमना ते माझ्यापेक्षा दहा र्षाांनी 

लहान असारे्त असा आहे. त्ाांनीच पे्रमापोटी इतक्ा 

आग्रहानां साांधगतल्यार्र, नाही म्हर्र्ां मला कसां शक् 

होतां? हे सगळां  २०१६च्या नोव्ेंबरमधे्य झालां. २०१७च्या 

एधप्रलमधे्य होर्ाऱ्या बॉस्टन् मॅरेथॉनमधे्य भाग घ्यायचां 

मी ठरर्लां. परां तु मी भले चाळीस धकलोमीटसण एका 

दमात पळायचां ठररे्न, त्ा मॅरेथॉनच्या आयोजकाांच्या 

सांमतीचां काय? 

 

आम्ही ॲशलॅिमधे्य राहात असल्यानां, बॉस्टन् मॅरेथॉन 

म्हर्जे आमच्या घराच्या अांगर्ातलाच खेळ, असां 

नेहमीच र्ाटत असे. ही मॅरेथॉन जगातली एक खूप जुनी 

आधर् प्रधसद्ध मॅरेथॉन रेस आहे. २०१३ मधे्य या रेसच्या 

finish line जर्ळ झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे धतची 

प्रधसद्धी आधर्कच र्ाढली. दरर्षी या रेसमधे्य केर्ळ 

तीस हजार लोकाांनाच भाग घेता येतो, पर् इचु्छकाांची 

सांख्या त्ापेक्षा खूपच जास्त असते. याचां व्यर्स्थथत 

धनयांत्रर् करण्यासाठी बॉस्टन् मॅरेथॉनच्या सांचालकाांनी 

दोन मागण शोिले आहेत. एक म्हर्जे, इचु्छक व्यक्तीची 

पात्रता. आधर् दुसरा, इचु्छक व्यक्तीची capital 

donations च्या स्वरूपात गांगाजळी आर्ण्याची 

क्षमता. स्पिणकाांची पात्रता ते त्ाांच्या र्योगटात ठराधर्क 

अांतर सांयोजकाांनी ठररू्न धदलेल्या रे्ळेत पळू शकतात 

का, यार्र ठरते. माझ्या र्योगटात, म्हर्जे ४४-४९ र्षे 

र्याच्या पुरुषाांच्या गटात, स्पिणकाांची पात्रता २६.२ 

मैलाांचां अांतर साडेतीन तासाांत पूर्ण करू शकण्यार्र 

ठरते. हार््फ मॅरेथॉन, म्हर्जे १३.१ मैलाांचां अांतर, पूर्ण 

करायला मला दोन तास सात धमधनटां लागली होती. 

आता रु्फल् मॅरेथॉन मला साडेतीन तासाांत पूर्ण करायची 

होती. माझ्या धनश्चयशक्तीची आत्तापयांतची सर्ाणत 

कठीर् परीक्षाच होर्ार होती. मला हे जमेल का? 

माझ्या मुलाांना आधर् ओळखीतल्याांच्या मुलाांनाही 

“you can do it, you just have to try hard” 

धकां र्ा “sky is the limit” र्गैरे उपदेशामृत 

पाजताना, मलादेखील अशा महापरीके्षला किीकाळी 

सामोरां  जार्ां लागेल, हे मी स्वप्नातही पाधहलां नव्तां. 

सोफ्यार्र ढुढ्ढाचायाणसारखां बसून अशी लेक्चरबाजी 

करर्ां धकती सोपां असतां ना? 

 

२६.२ मैलाांचां अांतर साडेतीन तासाांत पूर्ण करर्ां मला 

शक् होईल असां र्ाटत नव्तां. आर्खी काय करता 

येऊ शकेल, या धर्चारात मी होतो. बॉस्टन् मॅरेथॉनचे 

आयोजक काही प्रधसद्ध charities कडून येर्ाऱ्या 

दहा ते र्ीस स्पिणकाांना पात्रतेचा धनकष न लार्ता 

रेसमधे्य भाग घेऊ देतात. या charities त्ाांना हजारो 

डॉलसणची donations धमळरू्न देर्ाऱ्याांमधे्य त्ा 

“seats” र्ाटतात. अशा स्पिणकाांना बॉस्टन् मॅरेथॉन 

साडेतीन तासाांपेक्षा उशीरानां पूर्ण करण्याची मुभा 

असते. त्ा त्ा charity साठी पुरेशी donations 

धमळरू्न धदली म्हर्जे झालां. तसां पाधहलां तर, भारतात 

PCM मधे्य जेमतेम ६०% मार्क्ण धमळरू्नही दहा 

लाखाची “देर्गी” धदली, की इां धजधनयररांग धकां र्ा 

मेधडकलला सहज “backdoor” ॲडधमशन धमळते, 

तशातलाच हा प्रकार र्ाटेल. पर् मुख्य र्फरक हा, की 

बॉस्टन् मॅरेथॉनमिली ही “backdoor entry” 

सत्कायाणसाठी असते. 

 

या charities पैकीच ‘Rare Disease’ ही एक सांथथा. 

मी त्ाांना बॉस्टन् मॅरेथॉनमधे्य त्ाांच्यातरे्फ मला भाग 

घेऊ देण्याधर्षयी धर्नांतीर्जा अजण पाठर्ला. पाठरू्न 

तर बघू, र्फार तर त्ाांच्याकडून “thanks, but no 

thanks” अशी पोचपार्ती येईल, या धर्चारानांच तो 

अजण पाठर्ला होता. माझे जर्ळपास सगळे details 
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धदल्यानांतर काही प्रश्ाांची उत्तरां  द्यायची होती. बॉस्टन् 

मॅरेथॉनमधे्य मी का भाग घेतो आहे? जीर्नात माझां धे्यय 

काय आहे? इतर व्यक्ती ांशी माझा व्यर्हार सािारर्त: 

कसा असतो? र्गैरे, र्गैरे. मोठ्या कष्ट्ानां या सर्ण प्रश्ाांची 

उत्तरां  धदल्यानांतर, चारशे डॉलसणची रधजस्टर ेशन र्फी 

भरायची होती. त्ाच्या जोडीला पाच हजाराांची देर्गीही 

जमर्ायची होती. या रेसमधे्य पात्रतेधशर्ाय भाग 

घ्यायचा, तर हे सगळां  मान्य करर्ां क्रमप्राप्तच होतां. 

अजण पाठर्ल्यानांतर त्ापुढच्या आठर्ड्यातच 

जर्ळच्याच मालणबरो या गार्ात इण्टरव््यूसाठी या, 

अशी ई-मेल आली. अजण करतेरे्ळी उत्तरां  धदलेल्या 

प्रश्ाांची इण्टरव््यूमधे्य उजळर्ी तर झालीच, पर् 

त्ाबरोबर माझी या रेसमधे्य भाग घेण्याची 

commitment धकतपत पक्की आहे, याबद्दलही प्रश् 

धर्चारले गेले. दोन धदर्साांनी ‘Rare Disease’चे 

मॅनेजर Josh याांच्याबरोबर र्फोनर्र बोलर्ां झालां तेव्ा 

त्ाांनी स्पष्ट् शब्दाांत साांधगतलां, “या रेसमिल्या तुमच्या 

िार्ण्याशी आमच्या सांथथेला काही देर्ांघेर्ां नाही. परां तु 

तुम्हाांला आमची सांथथा आधर् सांथथेचे लाभाथी 

याांच्याधर्षयी पे्रम आधर् आदर असर्ां अत्ांत महत्त्वाचां 

आहे. त्ाांच्याबरोबर दर आठर्ड्याला एकदा र्फोनर्र 

तुमचां बोलर्ां झालां पाधहजे. याधशर्ाय मधहन्यातून एकदा 

तुम्हाांला त्ाांची प्रत्क्ष भेट घ्यार्ी लागेल. जमतांय का 

बघा.” यालाही मी होकार भरला. रेसमधे्य भाग जो 

घ्यायचा होता! 

 

हे सगळां  होऊन दोन मधहने झाले असारे्त तोर्र ‘Rare 

Disease’ कडून माझ्या अजाणला चक्क नकारघांटा 

आली. त्ाांच्याकडे असलेल्या दोन “seats” साठी 

बऱ्याच मोठ्या सांखे्यनां अजण आले होते म्हरे्. 

रधजस्टर ेशनसाठी चारशे डॉलसण भरून पाच हजार 

डॉलसणची देर्गी जमर्ण्याची हमी धदल्यार्रही त्ाांनी 

बॉस्टन् मॅरेथॉनमधे्य त्ाांच्यातरे्फ भाग घेऊ द्यायला मला 

नकार धदला होता. असांही होऊ शकतां यार्र माझा 

धर्श्वास बसेना. भारतातल्या IITs, अमेररकेतली Ivy 

League कॉलेजेस्, त्ाांनी हजारो धर्द्यार्थ्ाांना धदलेले 

नकार, सगळां  सगळां  क्षर्ािाणत डोळ्याांसमोर तरळून 

गेलां. या अनुभर्ातून एक धशकलो, की २०१८ च्या 

बॉस्टन् मॅरेथॉनमधे्य भाग घ्यायचा असल्यास एक तर 

तीन तासाांत ही रेस पूर्ण करण्याचा सरार् आत्तापासूनच 

केला पाधहजे, नाही तर परत कुठल्या तरी charity च्या 

मॅनेजमेण्टच्या र्धशल्याचां तट्टू होऊन त्ाांची “seat” 

धमळर्ली पाधहजे. यातलां काहीच जमर्ार नसेल तर 

कमी प्रधसद्धीच्या प्रॉस्व्डन््स मॅरेथॉनमधे्य भाग घ्यायची 

तयारी ठेर्ली पाधहजे. 

 

पर् माझ्याकडे त्ाहूनही एक भन्नाट आयधडया आहे. 

कशी र्ाटते बघा. एधप्रलच्या थांडीत धजर्ाचा आटाधपटा 

करत बॉस्टन् मॅरेथॉनचे स्पिणक २६.२ मैल िार्त 

असताना आपर् recliner र्र आरामात पडून TV र्र 

ही रेस बघतबघत र्ार्फाळत्ा चहाबरोबर गरमागरम 

काांदाभज्याांर्र तार् मारला तर कसां? 

** तळटीप: घरात बसून आरामात TV र्रच ही रेस 

बघू, र्गैरे मी म्हटलां होतां खरां . पर् माझ्याकडून ते 

कुठलां होतांय? पुढच्या र्षी परत एकदा प्रयत्न केला. 

यारे्ळेस नशीब चाांगलां असार्ां. आमच्याच ॲशलॅि् 

टाउनच्या र्तीनां या रेसमधे्य भाग घेण्याची सांिी 

धमळाली. धजर्ाभार्ाच्या धमत्रपररर्ाराच्या मदतीनां 

ॲशलॅि् टाउनसाठी तीन हजार डॉलसण जमर्ायला 

र्फारशी अडचर् आली नाही. १५ एधप्रल, २०१९ ला 

होर्ाऱ्या जगप्रधसद्ध बॉस्टन् मॅरेथॉनमधे्य 

हॉस्ककन्टनपासून बॉस्टनपयांत मी िार्र्ार आहे. रेसच्या 

र्ाटेर्र बाजूला उभे राहून माझे चीअरलीडसण 

होण्यासाठी तुम्ही सगळे याल ना? की घरी सोफ्यार्र 

पडून चहा-भजी खातखात TV र्रच माझी छबी 

पाहर्ार? तुम्हीच ठरर्ा. 

 

कन्नड भार्ेती  मूळ  ेख: श्रीिर कुलकर्ी (ॲशलॅि्, मॅसॅचु्यसेट्स) 

मराठी अनुवाद: केदार ररसबुड (कॅन्टन्, मॅसॅचु्यसेट्स) 
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श्री पेयपुराण 

अतुल देशपांड े 
"आजकाल तो जरा जास्तच प्यायला लागलाय" आई 

एका शेजाऱ्या बद्दल साांगत होती आधर् माझ्या मनात 

धर्चार आला की आपल्या मराठीमधे्य "धपर्ां "हे 

धक्रयापद र्फारच बदनाम झालां  आहे. 

 खरांतर जन्माला आल्यार्र सगळ्यात पधहली गोष्ट् 

आपर् करतो ती म्हर्जे "धपर्"आधर् मग मरेपयांत 

मारू्स पीतच राहतो.  माझ्या एका धमत्राने  तर परीके्षत 

धपता या शब्दाचा अथण धपर्ारा (करतो तो कताण तसेच 

धपतो तो धपता ) असां धलहून चाांगलीच आर्फत ओढरू्न 

घेतली होती. असो! आता थथूलमानाने (म्हर्जे नेमके 

काय ते माधहत नाही पर् म्हर्ायला बरे र्ाटते ) पेयाांचा 

एक आढार्ा घ्यायचा म्हटलां  तर बऱ्याच गोष्ट्ी 

आठर्तात. 

 

लहानपर्ी दुि सोडून बाकीच्या शीत पेयाांच खूप 

आकषणर् र्ाटायचां आधर् मग एखाद्या धर्शेष धदर्शी 

आई बाबा हट्ट पुररू्न गोल्ड स्पॉट नाहीतर थम्ब्स अप 

घेरू्न द्यायचे.  "आनांदी धदर्स पुन्हा येथे, अांगठा र्र" 

असे त्ा जाधहरातीचे मराठी भाषाांतर उत्साहाच्या 

भरात केल्याचे स्मरते. त्ा शीत पेयाांच्या बाटलीची बूचे 

एकत्र करून दुकानात धदली की सुनील गार्स्कर नाही 

तर कधपल देर् याांचे हलर्ारे धचत्र र्ाले पुस्तक 

धमळायचे. ते असले की  शाळेत चाांगलीच "शायनी ांग " 

मारता यायची. मात्र ती  एनजी म्हर्जे तर लहान 

मुलाांना र्फसरू्न दुि पाजण्याची युक्ती होती, आम्ही 

एकदा त्ाला र्फसलो आधर् मग शहारे् झालो दुरदशणन 

र्र रसना , रुह अर्फझा र्गैरे जाधहराती ांचा मारा सुरू 

झाला की समजायचे उन्हाळा आला! सुटीत तर रोज 

नर्ीन पेयाला न्याय -किी पन्ह तर किी र्ाळा घालून 

केलेलां  सरबत. शहाळ, धलां बू सरबत, लस्सी, उसाचा 

रस  र्गैरे मांडळी पर् हजेरी लारू्न असायची. उसाचा 

रस प्यायचा तर तो पुण्याच्या गरे्शस्खांड रस्त्यार्रील 

शेतकी महाधर्द्यालयाच्या आर्ारातील दुकानात. अहो 

पन्नास पैश्यात मोठ्ठा ग्लास भरून धमळायचा. दर 

र्षी  शाळेच्या शेर्टच्या धदर्शी आम्ही धमत्र धतथे 

जायचो. रर्रर्त्ा उन्हात धसांहगड चढून र्ाटेत थांड 

ताक धपण्याची मजा तर काही औरच. लिाच्या 

मांडपातला मट्ठा (नाही तो बोहोल्यार्रचा नाही, 

र्ाटीतला हो ) धजलेबीची रांगत अजुनच र्ाढर्तो. 

पेय प्राांतातल्या सुखाची परमार्िी म्हर्जे  मस्तानी 

नाही तरआईस्क्रीम घालून केलेले नेसॅ्करे्फ शेक. 

(छोडो हर काम, धपयो नेसॅ्करे्फ शेक!! आठर्तांय का?) 

 

पुण्यात धठकधठकार्ी सरकारमान्य नीरा धर्क्री कें द्र 

धदसायची आधर् धतथे उपर्ासाला नीरा चालते असां 

हमखास धलधहलेलां  असायचां. खूप र्षण नीरा म्हर्जे 

देशी दारू सारखांच काही तरी प्रकरर् असार्ां असे त्ा 

"सरकारमान्य" शब्दामुळे र्ाटायचे. 

 

पार्साळ्यात मात्र शीतपेय जाऊन औषिी पेयां काढा, 

गर्ती  चहा आधर् किीतरी चमचाभर  ब्ाांडी अश्या 

रुपात समोर यायची आधर् राग राग व्ायचा. अथाणत 

आलां  घातलेला र्ार्फाळता चहा आधर् जायर्फळ 

घातलेली कॉर्फी याांच्यामुळे पार्साळा र् धहर्ाळा 

सुसह्य व्ायचा.  जायर्फळ घातलेली कॉर्फी पर् नेहेमी 

नसायची, किीतरी कुर्ी चहा न धपर्ारां  आले की  मग 

कॉर्फी. मला अजुनही ‘चहा पीत नाही पर् कॉर्फी 

चालते’ या शहार्पर्ाचां कारर् कळलेलां  नाहीये. पर् 

काहीही म्हर्ा कॉर्फी म्हर्जे चहाची श्रीमांत बहीर् 

असल्यासारखी र्ाटते. धमत्राांबरोबर अमृततुल्याचा 

चहा चालतो पर् मैधत्रर्ीबरोबर रै्शालीमधे्य कॉर्फीच 

धपतात. आजपयांत मी कुर्ालाही  एखाद्या मुलीला 

चहाला येर्ार का असां धर्चारताांना पाधहलेलां  नाही !! 

र्षाणत एकदाच उत्साहाने दुि प्यायला होकार र्फक्त 

कोजाधगरीला धमळतो. गच्चीर्र केलेला गाण्याचा 

कायणक्रम  आधर् मग मस्तपैकी आटर्लेले दुि! 

 

अधभयाांधत्रकीच्या शेर्टच्या र्षाणला असताना धशांग 

रु्फटलेल्या धमत्राांनी र्ाईन आधर् बीयर धपण्याची टूम 

काढली. गाडी पेयापानार्रून अपेयपानाकडे र्ळली. 

३१ धडसेंबरला कुर्ीतरी उत्साहाने पोटण र्ाईन घेरू्न 

आले आधर् सगळ्याांनी धपउन तोांड र्ाकडे करत 
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मदतीची ्ाक 

 

मिंडळlतफे आयोजजत के ेल्या  कायषक्रमािंना गरज आ्े तमुच्या मदतीची , स्कायाषची, आणण स्भागाची. 
 
नोंदणीसाठी कृपया सिंपकष  करा - http://nemm.org/index.php/requests/volunteer 

 

 

 
***Student volunteering hours will be recongnized. 

आर्डली नाही तरी छान आहे छान आहे असां म्हटलां . 

काय करर्ार काही मधहन्यात अमेररकेला जायचे होते 

ना! 

माझे बाबा सेनादलातले धनरृ्त्त अधिकारी 

त्ामुळे  लहानपर्ापासून ओल्ड मोन्क  र्गैरे मांडळी 

माझ्या डोळ्याखालून गेलेली पर् त्ाांना किी 

हाताखालून घालण्याची इच्छा झाली नाही. अमेररकेत 

आल्यार्र मात्र कॅबेनेत, धशराझ, झालां च तर जेलो शॉट 

र्गैरे मांडळी ांशी थोडीशी ओळख झाली. मागाणररटा, 

तकीला र् इतर कॉकटेलची रे्गळी शान. त्ाांच्या 

ग्लासच्या कडेला मीठ , साखर , धतखट र्गैरे लारू्न 

अजून चर्दार केलेले असतात. अथाणत पट्टीच्या 

षपणाऱ्या लोकाांचे पान धशर्ास ररगल र्गैरे धशर्ाय 

हलत नाही. असां म्हर्तात की मेफ्लॉर्र बोटीर्र 

पाण्यापेक्षा धबयर चा साठा अधिक होता आधर् रोज 

प्रते्क याते्रकरूला (१६२० साली इांग्लां ड हून 

अमेररकेला जी लोकां  मेफ्लॉर्र बोटीतून आली त्ाांना 

धपलधग्रम म्हर्तात ) मोजूनमापूनच धबयर धमळायची. 

 

पार्ी म्हर्जे तर जीर्न त्ा बद्दल काय आधर् धकती 

धलधहर्ार? इथे बाहेर बर्फण  असताांनासुद्धा जेव्हा उपहार 

गृहामधे्य ग्लासभर बर्फण  आधर् थोडेसे पार्ी घालून 

देतात तेव्हाची माझ्या बायकोची धचडधचड 

पाहण्यासारखी असते. 

 

या सगळ्या थथूलमानाने (अरे परत तो शब्द आलाच ) 

घेतलेल्या आढाव्या चा धनष्कषण असा धक प्रते्क जर् 

"पेताड" असतो. बोला काय म्हर्ता? 

 

~ अतु  देशपािंड े 

 

 
  

http://nemm.org/index.php/requests/volunteer
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कथा 

गोपी टांगेवाला 
भास्कर पवार
रात्री तीन च्या सुमारास जमू्मतावी एर्क्पे्रस, आडगाांर्ी 

थाांबली एका धमधनटासाठी. प्रथमेश आपली पाठीवरील 

सॉक, र् हातातली बॅग साांभाळत त्ा से्टशन र्र 

उतरला. एक ककण श्य षशट्टी रु्फां कुन थाांबलेल्या गाडीने 

रे्ग घेतला, तीनचार धमधनटाांत से्टशन सोडुन ती रे्गात 

धनघुन गेली र् अंधारात नाषहशी झाली. प्रथमेशने आता 

त्ा ररकाम्या र्फलाटार्र नजर टाकली. सर्णत्र सामसूम, 

धचटपाखरूही र्फलाटार्र धदसले नाही. कुर्ीही तेथे 

उतरलेले धदसले नाही. से्टशनर्रील रेस्टरूम तर 

अांिारात बुडुन गेले होते. रात्री तेथे थाांबण्याचा धर्चार 

आपोआपच धर्रुन गेला. आता तीन मैलार्र असलेल्या 

घरी जाण्याधशर्ाय पयाणयच नव्ता. प्रथमेश रेल्रे् 

से्टशनच्या बाहेर पडण्यासाठी पुलाकडे गेला. पुलाच्या 

पायऱ् या चढताांना त्ाला र्ाटु लागले की घरी र्फोन 

करून साांगार्ां आपर् येत असल्याचे. पर् पुन्हा र्ाटले 

नकोच आपर् ठरल्याप्रमाणे सरप्राईजच देऊया घरी. 

र्ाड्यातील आजी, आजोबा, बाबा, आई.,मोठे काका, 

मोठ्याई, नानाकाका, नर्ीकाकु, इांदु, धशांिु, बांड्या, 

गोट्या, आत्ाबाई, माध्या, सगळे षकती चकीत होतील 

आपल्या अचानक न साांगता येण्याने. एक रम्य छान 

धचत्र प्रथमेशच्या नजरेसमोर उभे राधहले. एम. एस. च्या 

धशक्षर्ासाठी तो मोठ्या शहराांत र्षाांपुर्ीच गेला होता. 

परीक्षा दोन मधहन्यार्र आली होती, म्हरू्न कॉलेजला 

तशी सुटीच होती. होसे्टलच्या रुममेटनी आठ-आठ 

धदर्स घरी जाऊन येण्याचे ठरर्ले होते. प्रथमेशने 

सरप्राईजची कल्पना पुढे केली, पाचही धमत्राांनी 

आनांदाने दुजोरा धदला होता. तसा प्रथमेश काल पहाटे 

गाडीत बसला र् थोड्यारे्ळापुर्ी से्टशनला उतरला 

होता. धर्चाराच्या तांद्रीत से्टशनच्या मुख्यद्वारार्र तो 

किी येऊन पोहचला ते कळलेच नाही. बाहेर एकही 

ररक्षा, टॅर्क्ी धदसली नाही. सर्णत्रच सामसुम धदसली. 

आता काय करायचां या धर्चाराांत असताांनाच दुरर्र 

रस्त्यार्रुन दोन अांिुक धदरे् से्टशन कडे येताांना धदसले. 

हळुहळू से्टशन च्या र्फाटकातुन काहीतरी र्ाहन आत 

येत आहे हे प्रथमेशने बषघतले. एक टाांगा जर्ळ येऊन 

पोचणमधे्य उभा राधहला. प्रथमेश लगबगीने टाांग्याकडे 

गेला. अरे हा तर गोपीचा टाांगा, र्ा देर्च पार्ला. 

"गोपीकाका, तुम्ही इतक्ा रात्री से्टशनला कसे? 

बाबाांनी पाठर्ले काां? पर् बाबाांना तर माहीत नाही मी 

येर्ार आहे ते." 

गोपी काहीच न बोलता टाांग्यातुन खाली उतरला, 

प्रथमेशने र्ाकुन त्ाांना नमस्कार केला. प्रथमेशची 

जाडशी सॅक, र् बॅग उचलुन टाांग्यात ठेर्ली, र् 

नजरेनेच टाांग्यात बसा असे खुर्ार्त स्वतः टाांगा 

हाकण्यासाठी जाऊन बसला. प्रथमेश पटकन टाांग्यात 

मागे जाऊन बसला. प्रथमेशला र्फार बरे र्ाटले, घरी 

जायचा प्रश्र धमटला होता. "गोपीकाका मस्त ठेर्ला 

टाांगा, अगदी नव्या सारखा, अन हा टोनी पर् तसाच 

आहे ना?" टोनी म्हर्जे गोपुचा घोडा. पाांढराशुभ्र, 

सुलक्षर्ी. गोपी त्ाची बडदास्त पर् मन लावून  

ठेर्ायचा. रोज चण्याचा तोबरा र् धहरर्ा चारा त्ाला 

चारायचा. रोज खरारा करायचा. एकदाही चाबूक सािा 

उगारलाही नाही त्ाच्यार्र. "गोपीकाका तुम्ही कसे 

मला घ्यायला आलाांत?" प्रथमेशने पुन्हा धर्चारलेच.  

'शेजारच्या गार्ी गेलो होतो. रे्ळ झाला परतण्याला.' 

गोपीकाका उत्तरले. गोपीकाका चार र्षे प्रथमेशला 

ह्याच टाांग्यातुन शाळेत नेत र् घरी आर्त. प्रथमेशची र् 

गोपीकाकाांची गाढ मैत्री झाली होती. गोपीकाका 

प्रथमेशला छोटेबाबूजी म्हर्त, प्रथमेश ही त्ाांना 

गोपीकाका म्हर्त असे. त्ाांचे धजव्ाळ्याचे सांबांि होते. 

गोपीकाका घेण्यासाठी आले म्हटल्यार्र प्रथमेश 

धनिाणस्तपरे्, मजेत टाांग्यात बसुन गोषपकाकांशी गप्पा 

मारत, आठर्र्ीतले धकसे्स एकमेकाांना साांगत घराकडे 

िार्त होते. घरासमोर टाांगा उभा राधहला. 

गोपीकाकाांनी बॅगा र्ाड्याच्या धदांडीदरर्ाज्याजर्ळ 

आरु्न ठेर्ल्या, र् टोनीला पार्ी दाखधर्रे् गरजेचे 

आहे, असे म्हरू्न प्रथमेशचा धनरोप घेऊ लागले. 

प्रथमेशने बॅगेतून गोपीकाकाांसाठीच आर्लेली शाल 
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गोपीकाकाांना आदराने पाांघरली. डोळ्याांत कृतज्ञतेचे 

अशु्र घेउन ते टाांगा घेउन गेले. टाांगा धदसेनासा होईपयांत 

प्रथमेश बघतच होता. सकाळचे पार्रे्चार र्ाजले होते. 

प्रथमेशने र्ाड्याच्या दरर्ाज्याची कडी र्ाजधर्ली. 

माध्याने दार उघडले, पाठोपाठच आजोबा आले. ‘अरे 

र्ा प्रथमेश आला’ ते सर्ाांना ओरडुन साांगर्ार तोच 

प्रथमेशने त्ाांना थाांबधर्ले. "आता मी झोपर्ार आहे, 

सर्ण जागे झाले तर माझी झोप होर्ार नाही दोन धदर्स 

जागरर् झालां य, उद्या सकाळी भेटु सर्ाांना, तुम्ही ही 

झोपा." आजोबा र् माध्या झोपायला षनघुन गेले. 

प्रथमेशही आपल्या रुमर्र झोपण्यासाठी गेला. 

सकाळी आठ र्ाजताां सर्ण कुटुांबीय रोजच्या प्रमारे् चहा 

साठी एकत्र जमुन जेवणाच्या टेबलाभोर्ती बसुन गप्पा 

मारत होते, त्ाांच्या आर्ाजाने प्रथमेशला जाग आली. 

तो उठुन आर्रुन सर्ण कुटुांबीय जमले होते तेथे गेला. 

त्ाला पाहुन सर्णच  आश्चयाणने बघतच राधहले. "अरे तु 

किी आलास? कळधर्ले नाहीस? कसा आलास? सर्ण 

ठीक आहे ना? प्रश्राांचा नुसता भडीमार, सर्ाांच्या प्रश्राांना 

प्रथमेश शाांतपरे् उत्तर देत होता. सर्ाांना त्ाचे हे 

सरप्राईज र्फारच आर्डले. इांदु, धशांिु, बांड्या, गोट्या तर 

त्ाला कधीच येऊन धबलगली होती. आजोबाांनी गोड 

धश-या ची आडणर धदली.सर्ाांच्या गप्पा रांगल्या, प्रर्ास 

कसा झाला. कुर्ासाठी काय काय आर्ले. इ. इ. धर्षय 

झाले. बाबाांनी धर्चारले “रात्री षकती र्ाजताां आली 

गाडी?”. प्रथमेशने साांधगतले "रात्री पावणेतीन तीनला”, 

नाना काकाांनी धर्चारले, “मग से्टशन र्रुन कसा काय 

आला र्ाड्यार्र?". “टाांग्याने" प्रथमेश उत्तरला. 

“इतक्ा रात्री टाांगा धमळाला?” आत्ाबाईने धर्चारले. 

“हो हो, गोपीकाांकाचा टाांगा से्टशन मागे येत होता 

त्ाांनी तर मला सोडले र्ाड्यार्र”. "काय??!!" सर्ाांचे 

आर्ाज धटपेला पोहचलेले तो प्रथमच ऐकत होता. 

सारेच आश्चयाणने र् डोळे धर्स्फारून प्रथमेशकडे 

बघत होते. आजोबा प्रथम भानार्र आले. "प्रथमेशा तु 

गोपीकाांका च्या टाांग्यातुन से्टशन ते र्ाडा आलास?" 

त्ाांनी घोग-या आर्ाजाांत धर्चारले. “हो ना आजोबा, 

आम्ही दोघाांनी खुप छान गप्पा मारल्या. जुन्या 

आठर्र्ी काढल्या, त्ाांच्यासाठी आर्लेली शाल मी 

माझ्या हाताने त्ाांना पाांघरली." अद्यापही कुटुांबीयाांचे 

चेहेरे पडलेले, धर्स्फारून गेलेले धदसत होते. "तुम्ही 

सर्ण माझ्याकडे असे का बघता आहाांत र् असे प्रश्न काां 

धर्चारता आहात, काय झालां ?" प्रथमेशने रै्तागून 

धर्चारले. "प्रथमेश,  ऐक." नानाकाका गांभीर होत 

काप-या आर्ाजाांत म्हर्ाले. "गोपीकाका इस नो 

मोअर. ते चार मषहन्यापूवी टाांगा र् टर कच्या अपघातात 

गेले. टोनी सुध्दा गेला, टाांगा पलटी झाला होता. टाांगा 

पार मोडला. नशीब टाांग्यात कोर्ी नव्ते. प्रथमेशला 

आपर् काय ऐकतो आहे हे क्षर्भर कळेच ना. हे कसां 

शक् आहे, कालच तर रात्री गोपीकाकाांच्या टाांग्यातुन 

आलो मी वाड्यावर. तो मटकन खाली बसला. घरातील 

सारां  र्ातार्रर् बदलुन गेलां . काहीशी धभती, दुखः, 

आश्चयण सर्णत्र दाटले. कोर्ी कोर्ाशी बोलेना. आजी 

भानार्र आली तशी षतने मीठ मोह-या घेऊन 

प्रथमेशची दृष्ट् काढली. बाबा, नानाकाका, आजोबा 

एकत्र येऊन या घटनेबद्दल गांभीर परे् चचाण करू 

लागले. प्रथमेश थोडा भानार्र आला. त्ाचा 

भुताखेताांर्र अधजबाांत धर्श्र्र्ास नव्ता. पर् रात्रीच्या 

घोषरे्मुळे तो पार हदरुन गेला होता नक्की. "खरांच का 

गोपीकाकाां टाांगा घेउन आपल्यासाठी आले होते 

से्टशनला.. पर् ते तर या जगाांत नाहीत. मग ते मला तर 

धदसले, टाांगा, घोडा सुध्दा हे कसे.." प्रथमेशच्या 

डोक्ाांत हे प्रश्र थैमान घालु लागले. प्रथमेशने मनाशी 

काहीतरी धनस्श्चत केले. आजोबा, नानाकाका, बाबा 

याांच्याशी बोलणं केलां . गोपीकाकाांच्या घरी जाऊन 

काकुला भेटायचेच, प्रथमेश चा ठाम धनश्चय पाहुन 

सर्ाणनी प्रथमेशच म्हर्र्ां कबुल केले. ते च घे, माध्या र् 

आत्ाबाई सर्ण धमळुन गोपीकाकाांच्या घरी पोहचले. 

तसां गोपीकाकाांच घर लहानसच होत. प्रथमेश 

किीकिी त्ाांच्याबरोबर तेथे जात असे. काकू त्ाला 

दही पोहे खायला द्यायची. तो आर्डीने खायचा. काकूने 

प्रथमेशला बघुन हांबरडा र्फोडला. "प्रथम तुझी र्फार 

र्फार आठर्र् काढली होती रे तुझ्या गोपीकाकाांनी. 

र्फार इच्छा होती तुला भेटायची. ‘प्रथमेशला दहीपोहे दे’ 

म्हर्ाले जाताांना" हुांदके देत काकू म्हर्ाल्या. स्वतः ला 

सार्रत उठुन प्रथमेशसाठी दही पोहे केले. प्रथमेश च्या 

घशाखाली घास उतरेना. पर् घराांत लार्लेला 

गोपीकाकाांचा र्फोटो बघुन र् त्ाांची शेर्टची इच्छा 

ऐकुन प्रथमेशने दही पोहे सांपधर्ले. मांडळी काकूचा 

षनरोप घेऊन धनघाली, बाहेर टोनीच्या तबेल्याचे दार 

उघडेच होते. सर्ण मांडळी प्रथमेशच्या बरोबर आांत 

धशरली. आांत दोन्ही चाकां  मोडुन पडलेला टाांगा िुळ 

खात पडलेला होता. पुन्हा किीही दुरुस्त न होण्यासाठी 

पडुन होता. एक नर्ीन कोरी करकरीत शाल 

गोपीकाकाांच्या धसटर्र पडलेली होती. मांडळी ांनी 
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सुचक नजरेने प्रथमेशकडे पाहत तबेला सोडून 

र्ाड्याची र्ाट िरली. 

सुरकुत्या 
सशुी ा पटे  

 
उन्हाळी सुट्टी सुरु होताच आमचे कोकर् द ऱ्याचे रे्ि 

सुरु होत असत. आजोळ हे हक्काचां धठकार् धजथे लाड 

तर पुरधर्ले जायचेच, पर् खेळायला ही अमाप जागा 

असायची. हे जरू् स्वगणच, जे मुांबईत दुधमणळ. नारळाची 

झाडे, धनळा स्वच्छ समुद्र, क लारू घरे, लाल माती. 

तेव्ा हे सगळां  किी धनसगणरम्य नाही र्ाटले धजतके 

आता आठर्ले की र्ाटते. आजी आजोबाांचे घर 

समुद्रापासुन र्फार लाांब नव्ते. छोटी पाऊलर्ाट िार्त 

पळत गेलो की मैलाच्या अांतरार्र समुद्र. शेजारी 

असलेली सगळीच घरे आजी आजोबाांच्या घरासारखी 

ड लदार आधर् सुांदर होती. प्रते्क घरा समोर तुळशी 

रृ्ांदार्न. श्री गरे्श, राम पररर्ार, कमळ अशी धर्धर्ि 

तुळशी रृ्ांदार्ने धतथे. धशल्पकार आधर् रांगाकारानें ती 

कलाकृती धनमाणर् करण्यात आपले पांचप्रार् अपणर् 

केले असारे्त.  

 

इतके असूनही आजी आजोबाांच्या घराच्या उजर्ीकडे 

असेलेले ते छोटे घर, दृष्ट्ी नेहमी रोखून घ्यायचे. ते घर 

होते एका म्हातारीचे. त्ा सांपूर्ण र्ाडीत ती कोर्ाची 

नातलग नव्ती. पर् ती धतथे रहायला कशी आली, 

ठाऊक नाही. माांजरी ांचा र्ार्र जास्त असे धतथे. आम्हा 

मुलाांसाठी धतच्या घरात काय आहे, ह्या पेक्षा धतच्या 

सुताररे्फर्ी सारख्या केसाांचे रहस्य काय असारे्, हा 

कुतूहलाचा धर्षय होता. मारू्स चांद्रार्र पोचला, तरी 

धतच्या घरी जायची धहांमत आमच्यापैकी एकातही 

नव्ती. काही अती िाडसी मार्ळे धतच्या घरी जायचे 

आधर् बाहेर येऊन रु्फशारक्ा मारायचे. काही मुले 

धतला चेटकीर्, तर काही धतला आकाशातली 

गडगडात करर्ारी म्हातारी बोलायचे आधर् ती देखील 

हो ला हो करत असे. 

 

आजी आधर् शेजारीपाजारी धतच्या घरी जात असत. 

ह्याचा अथण, ती काही धतच्या घरी गेल्यार्र मुलाांना 

खार्ारी चेटकीर् नसार्ी, असा आम्ही धनष्कषण लार्ला. 

धतच्या घरी जारे् हाधनकारक नाही, हे खात्री करून 

घेतल्यार्र, आमची र्फ ज धतच्या घरी पोचली. घराचे 

धनरक्षर् करायला गेलो खरे, पर् आत धशरताच 

झाडाची सुकलेली र्फाांदी घरार्र पडली. िाड असा 

जोरात आर्ाज झाला. घर जरू् पत्त्ाांचा घरासारखे 

कोसळेतेकी काय असे र्ाटले. धतने आम्हाला घाबरू 

नका, काही होर्ार नाही असे आश्र्ासन धदले आधर् 

पाण्याची घागर घेऊन ती बाहेर गेली.  

 

घराला र्फक्त एकच स्खडकी होती. स्खडकीतून बाहेर 

पाहारे् तर काय, पालापाचोळा आधर् लाांब लाांब पयांत 

न सांपर्ारे दगडी कुां पर्. स्खडकीमागे एक लाकडी 

काठी होती. जनार्राांना पळरू्न लार्ण्यासाठी असार्ी 

बहुदा. पर् माांजरी मात्र धतथेच राहत असाव्यात. एक 

अगदी ऐटीत चुलीपाशी बसली होती. घराच्या छता 

मिोमि छोटा पारदशणक काचेच्या टुकडा. सूयणधकरर् 

जरू् घाबरत घाबरत, र्ाट काढत, आत धशरत असारे्, 

धतच्या गोिडी ठेर्लेल्या टर ांक पयांत. इतकी िूळ त्ा 

काचेर्र. कोर्ाला काच सार्फ जरी करायची असली 

तरी कठीर्च होते त्ा उांचार्र काचेपयांत पोचरे्. 

डाधर्कडे र्फळीर्र रॉकेलचा धकां र्ा घासलेटचा धदर्ा 

आधर् मेर्बत्ती होती. स्वयांपाकघरात जळलेल्या 

लाकडाचा र्ास दरर्ळत होता. मुांग्याांचे सैन्य, काही 

धभांतीच्या धचरामधे्य तर काही भाांड्याकुां ड्यातून आत 

बाहेर करत होते. काही साखर, तर काही पाने घेऊन, 

असा काहीतरी उद्योग चालूच होता.  

 

हे छायाधचत्र आजही मनात कायम आहे, कारर्, ते घर 

आमचा खेळायचा नर्ीन अड्डा झाले होते. त्ा घरातील, 

ती म्हातारी देखील कालाांतराने आजी म्हरू्न 

ओळखली जाऊ लागली आमच्या दुधनयेत. धतने किी 

म्हातारी, चेटकीर्, आजी, असे आम्ही संबोधलेल्या 
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नार्ाची तक्रार नाही केली. ती धमस्श्कलपरे् हसत असे. 

धतच्या बालपर्ी ती कोर्ाची कशी र्फधजती करत असे, 

हे साांगत असे. किी तात्ा धर्ांचू, किी आमचा रोगी, 

किी गाय आधर् किी काय. आम्ही साांगू ते पात्र ती 

रांगर्त असे अगदी उत्साहाने! धतचे समोरचे दोनच 

उरलेले दात पाहून आम्ही धतला, ससा आला ससा 

आला, असे धचडर्ायचो. ती काही ऐकून र्गरे नाही 

घ्यायची. उलट आम्हालाच दात पडलेला म्हातारा, 

म्हातारी बोलायची. मला तर साांगायची, धतचे दोन दात 

पडायच्या आिी तरी माझे उगर्र्ार आहेत का कर्ळी 

बसर्ायला लागेल मला. ती लहान का आम्ही, इतकी 

खोडकर आधर् खट्याळ ती. 

 

माझी आजी किी जेर्र्ाचा डब्बा घेऊन मला धतच्या 

कडे िाडत असे. शेजारीपाजारी सारे धतला धर्धर्ि 

प्रकारे मदत करत असत. कोर्ी बाजारातून काही 

आरू्न देत असे, तर कोर्ी धतला स्वयांपाक करून देत 

असे, कोर्ी धतच्या सोबत गप्पा मारायला जात असे. 

धतला एकटे र्ाटू नये ह्या साठी सर्ाांचा खटाटोप असे. 

धतच्या मागे पुढे कोर्ी नाही धतचां, असे सगळे साांगत 

असत. धतच्यासाठी मात्र आम्ही सगळे धतचेच होतो.  

 

मी जेव्ा धतच्या घरी जात असे, तेव्ा प्रते्क रे्ळी, ती 

किी खाऊ, तर किी चार घास खाऊन जा असा आग्रह 

करत असे. त्ा क्षर्ी माझी नजर धतच्या 

अक्राळधर्क्राळ र्ाढलेल्या नखाांकडे जायची. िूळ, 

माती काय काय असारे् ह्या नखामधे्य असे र्ाटायचे. ती 

मोडकी भाांडी. भाांडी िुतलेली असली तरी त्ार्र 

असेलेली राख. मुांग्याचा अन्नार्र र्ार्र, घरात माांजरी ांजी 

र्साहत. असे सगळे पाधहल्यार्र कोर्ाला होईल 

जेर्र्ाचा मोह. धतच्या घरी धकतीही खेळले, तरी धतथे 

काही खायचे नाही असा पर् केला होता जरू् मी. िूम 

ठोकून घरी पळायचे. बाकी सगळे खात असारे्त धतथे, 

का ते देर् जारे्, असो, असे मनात बोलून तो धर्षय 

धर्सरून जायचे मी. ती अधतशय स्वच्छ, नीटनेटकी 

व्यक्ती, पर् धतच्या घरी काही खारे्, हे समीकरर् मात्र 

जुळत नव्ते. ह्या उलट, अगदी उन्हाळा आधर् र्ीज 

जायचे समीकरर् तांतोतांत जुळायचे धतथे.  

 

असेच एके सांध्याकाळी र्ीज गेली आधर् आम्ही धजथे 

होतो धतथून घरी पळत सुटलो. िार्ता िार्ता माझा 

पाय दगडार्र आपटला आधर् ते षनषमत्त ठरले मी 

िडपडायला आधर् धतच्या पायरी समोर येऊन 

पडायला. गुडघा पूर्णपरे् जखमी झाला. रु्फटाला असे 

म्हटलां  तर अगदीच अधतशयोस्क्त होईल. माझे भार् 

मात्र राईचा पर्णत करण्यासारखेच होते.  

 

धतने पाधहले आधर् ती मदतीसाठी िार्ली. आजूबाजूची 

पाने गोळा करून धतने ती मुठीत एकजीर् केली. ही 

आता माझ्या घशात हे सगळां  कोांबते की काय, ह्या 

धर्चारात मी असताना धतने तो पाचोळा माझ्या 

जखमेर्र घट्ट दाबून ठेर्ला. मला हळू हळू धतच्या घरी 

बाकड्यार्र बसर्ले. ती एका हाताने माझा हात िरून 

मला उगी उगी करत होती आधर् ज्या हाताने माझ्या 

जखे्मर्र पालापाचोळा लार्ला, त्ाच हाताने बाजूला 

असलेल्या रु्फटलेल्या बरर्ीतून लाडू बाहेर काढत 

होती. माझ्या डोक्ार्र मायेने हाथ ठेरू्न मला लाडू 

भरर्त ती काहीतरी साांगत होती. मी पर् धर्रोि न 

करता, हात स्वच्छ आहेत का अस्वच्छ, असा धर्चार ना 

करता, पधहल्याांदा धतच्या हातून खात होते. पुढे काय 

झाला काहीच आठर्त नाही. मी जखमेचा त्रासाने 

हुांदके नक्कीच देत नव्ते इतके मात्र आठर्ते.  

 

जेमतेम साथ आठ र्षाणची असताना जी गोष्ट् नाही 

उमगली, ती गोष्ट् हा प्रसांग आठर्ल्यार्र आजही 

डोळ्यात अशू्र आर्ल्यार्ाचून राहत नाही. त्ा र्यात 

त्ा भार्ना समजरे् कठीर् होते. त्ा पार्ार्लेल्या 

डोळ्याने मी पधहल्याांदा धतचा तेजस्वी चेहरा धनरखून 

पधहला असार्ा. धतच्या हातार्र माझे अशू्र पडत होते. 

धतच्या पदराने ते पुसत ती मला कुरुर्ाळात होती. 

त्ारे्ळी, धतची नखे न पाहता धतच्या थरथरर्ाऱ्या 

हातार्रच्या सुरकुत्ा धदसल्या. आपर् धतची धकर् 

केली ह्याचीच धकर् र्ाटू लागली असार्ी मला आधर् 

हुांदके देत असारे् मी. धतचा मायेचा हात हा आशीर्ाणदच 

होता.  

 

त्ा हातार्र असलेली प्रते्क सुरकुती धतच्या 

आयुष्याची कहार्ी होती. धतचे पे्रम, कष्ट्, एकटे असलो 

तरी एकटेपर्ाचा बाऊ न करता दुसऱ्याच्या रांगात 

आपर् कसे धमसळून धनरागसता कायम ठेर्ार्ी, ह्याची 

धनसगाणने धतला धदलेली ती पार्ती होती. धनस्वाथण मायेचे 

ती ज्वलां त उदहारर् होती. धतच्या हातार्रच्या प्रते्क 

सुरकुतीर्र मी माझी बोटे धर्फरर्त होते. तेव्ा ती एका 
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Become a Member 

 

न्य ूइिंग् िंड मराठी मिंडळाचे सभासद व््ा आणण आप े बिंध, सािंस्कृततक वारसा मराठी मातीशी कायम 
जोडून ठेवा.   
 
For Membership details click here: 

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership 

लहान बाळासारखी माझ्याकढे बघून हसत होती. हे 

आठर्ले की रडता रडता आजही त्ा धदर्सासारखे 

हसू येते. धतच्या त्ा छोट्या पडक्ा घरात इतकी माया 

होती, जी आज एका कोट्यर्िी घरात देखील नाही.  

 

आम्ही सर्ण, जे धतच्या सधनघ्ध्ध्यात आलो, लहान असो र्ा 

रृ्द्ध धतला धर्सररे् शक् नाही, इतकी मायेची धशदोरी 

ती आम्हा सर्ाांसाठी ठेरू्न गेली. ती आता ढगातील 

म्हातारीची भूधमका धनभार्त असार्ी. लहान मुले जशी 

धनसगाणची देर् आहेत, तशीच र्योरृ्ध्द मार्से 

धनसगाणची कलाकृती. ही आजी सर्ोतृ्कष्ठ धनधमणती 

असार्ी. 

   

  

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership
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गगव्ह टू  ररमसव्ह 

प्राजक्ता आठल्ये 

 

“आपल्याला असं काही कधी षमळत नाही” असं 

म्हणत नवऱ्याने लकी डर ॉ चं षतकीट वेटर ेस कडे 

षदले. एका रेस्टॉरंट मधे जेवायला गेलो होतो षतथे 

त्यांचा customer appreciation weekend 

होता. दर तासाला एका कस्टमर ला $२५ चं षगफ्ट 

काडण षमळणार होतं. दुपारी १२:३० ची वेळ, गदी 

होती. आपला नंबर कुठला लागतोय असं त्याचं 

म्हणणं. 

 

 ह्याच्या अगदी चारंच षदवस आधीची गोष्ट. 

माझ्या ऑषफस मधे एका कलीगनी लंच आणलं 

नव्हतं. रोज ती काहीतरी सॅलड षकंवा हॅम संॅडवीच 

असं काहीतरी आणायची. त्या षदवशी षतला वेळ 

झाला नाही. आता अशा वेऴी आपल्याकडे षकती 

सोपं असतं, “माझ्या डब्यातली एक पोळी घे” असं 

म्हणू आपण. पण इथे असं नाही ना. सगळे जण 

गप्पा मारत जेवणात दंग, पण माझं मन राहीना. 

तीला म्हटलं “तू इथलं कॅफे मधलं खात नाहीस 

का?” कुणास ठाऊक, काही अॅलजी वगैरे असेल. 

तर म्हणाली, “तसं नाही, आमचं बजेट टाइट आहे 

सध्या. जराही extra पैसे खचण करणं जमणार 

नाहीये आत्ता.” जेवणासाठी पाच एक डॉलर खचण 

करायला इतका षवचार? मला काही पटेना. “यू 

कॅरी ऑन. आय अॅम ओके” असं म्हणून ती फोन 

वर मग्न झाली.  

 

 ओके कशी असेल. षतचा फोन िाटणफोन 

पण नव्हता. फोनवर षबझी असल्याचं नाटक करत 

होती स्पष्ट. सगळे मनमुराद गप्पांमधे मग्न, माझ्या 

घशाखाली घास उतरेना. क्षणात षनणणय घेत षतला 

म्हटलं “तु प्लीझ काहीतरी घे, मी पे करते” आधी 

२ वेळा नको म्हणाली. मग म्हणाली “आर यू 

शुअर?” म्हटलं “येस.” मग जाऊन बरीटो घेऊन 

आली. तेव्हा कुठे माझा जीव भांड्यात पडला. १० 

विण गॅप नंतर जॉबला लागले होते, पण मन 

गृषहणीचंच होतं. कोणी उपाशी राषहलेलं कसं 

बघवेल? आपल्या संसृ्कतीत तरी कुठे बसतं हे? 

भारतातून आपण ह्या ‘श्रीमंत’ देशात येतो तेव्हा 

काही कल्पना असतात आपल्या. त्या हळु-हळु 

मोडीत षनघतात. षवियांतर होईल म्हणून ह्यावर 

फार नाही षलषहत, पण आपण खरंच अॅव्हरेज 

अमेरीकन लोकांपेक्षा जास्त सुखथथतीत आहोत हे 

मला एकंदरीतच जाणवलं. 

 

 तर त्या रेस्टॉरंट मधे आमचं जेवण 

आटपत आलं होतं आषण १ वाजता षवनर 

षडके्लअर करणार होते. मी म्हटलं, “आज षमळेल 

आपल्याला हे षगफ्ट काडण” माझा confidence 

पाहुन मुलगी हळु आवाजात म्हणाली, “आई तू 

काही cheating केषलयेस का?” म्हटलं “छे गं, 

cheating कसं करीन?” झालं असं होतं षक मला 

एक पुस्तक वाचलेलं आठवलं, The Game of 

Life and how to play it - by Florence 

Scovel Shinn. बरंचसं spirituality आषण 

बायबल मधल्या concepts वर आधारीत आहे. 

आपण कायम ऐकत आलेल्या गोष्टी ंआहेत तशा, 

“पेरावे तसे उगवते” वगैरे. पण ते छान मांडलंय 

पुस्तकात. तर त्यात law of prosperity आहे - 

‘षगव्ह टू ररसीव्ह’. Prosperity फक्त पैसे ह्या 

अथाणने नाही तर बाकी मैत्री, पे्रम, प्रशंसा, मदत 

सगळंच - षदलेलं षकतीतरी पटीने परत येतं. ह्या 

concept वर बरंच षलहीलं, बोललं गेलय, पण मी 

हे पुस्तक नुकतंच वाचलं असल्याने तेच आठवलं. 

 

 ह्या तत्त्वाची षनगेषटव बाजु मात्र मला तशी 

लहानपणीच जाणवली. कॉलेजच्या काळात एकदा 

मला आषण माझ्या मैषत्रणीला एक पसण षमळाली. ती 

कोणाची आहे हा षवचार न करता आम्ही खूि 

झालो आषण दोघीनंी त्यातल्या वसू्त वाटुन घेतल्या. 

पैसे नव्हते फार, पण मेक-अप वगैरे च्या वसू्त 
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होत्या. कमण फळाला यायला फार वेळ लागत नाही 

म्हणतात आषण त्या वेळेसही नाहीच लागला. 

लगेचंच पुढच्या महीन्यात मी आषण दुसरी एक 

मैत्रीण षशवथर घळीत षशबीराला गेलो होतो. षतथुन 

येताना एसटीत अंताक्षरी, धमाल मस्तीच्या मूडमधे 

मी षतकीट काढलेलं आमच्या गु्रप मधल्या एकाच्या 

खखशात ठेवायला षदलं - temporary - पसण लांब 

होती आषण १ षमनीटाचा खंड कसा पडु देणार 

अंताक्षरीत? काही वेळानी तो महाडला उतरुन 

गेला आमच्या मंुबई पयांतच्या षतकीटासह. माझ्या 

मैषत्रणीचं षतकीट पण मीच ‘जबाबदारीने’ ठेऊन 

घेतलं होतं. बरं अशा वेळी गप्प बसायचं का नाही? 

तर मी ओरडले “oh no, सारीका.. आपलं षतकीट 

सुहास दादाच्या खखशात राहीलं…” झालं. आला 

conductor धावत “परत षतकीट काढा नाहीतर 

उतरा.” आम्ही दोघी अगदी रडकंुडीला आलो. 

अषजबात दया-माया दाखवली नाही त्याने १६-१७ 

वािाणच्या मुलीवंर. ८० रुपयाचं एक षतकीट, १६० 

रपये देऊन परत षतकीट काढलं आषण ते ह्या 

वेळेस सारीकाने सांभाळुन ठेवलं. हुश्श! 

 

 अथाणत त्या वेळेस काही ही सांगड घातली 

नाही, conductor च्या नावाने बोटं मोडली फक्त. 

पण नंतर काही काळानी साक्षात्कार झाला, “ह्या 

दोन षभन्न घटना, पण ह्या षनगडीत असतील? कमण? 

Cause and effect?” ह्या ओघाने षवचार करता 

करता आणखी असे लहानमोठे षकसे्स आठवले, 

लबाडीचे आषण नुकसानीचे. coincidence असेल 

का? असेल. पण माझ्या मनात नव्हता. त्यानंतर 

काही मषहन्यांनी एकदा PCO वरुन फोन केला 

आषण पैसे द्यायला षवसरले. बसची वेळ झाली 

म्हणून घाईत षनघाले आषण अध्याण वाटेत आठवलं 

तशी परत धावत जाऊन पैसे देऊन आले. हे २ 

रुपये बुडवले तर ऊद्या होणारं १० रुपयाचं 

नुकसान षदसत होतं डोळ्ासमोर. 

 

 ‘षगव्ह टू ररसीव्ह’ च्या concept वर 

आणखी थोडं षलहीणं भाग आहे इथे. आपल्या 

शास्त्रातही आहेच सत्पात्री दानाचं महत्त्व. माझे 

बाबा तर म्हणतात “‘मी षदलं’ षकंवा ‘मी केलं’ असं 

म्हटलं षक षतथेच त्याची षकंमत शून्य झाली. आपण 

कोण देणारे?” ही आणखी वरची अध्याखत्मक 

पातळी झाली. पण आणखी एक षकस्सा 

सांषगतल्या षशवाय राहवत नाही. एकदा लहानपणी 

मी आषण एका मैषत्रणीने कंपॉस बॉक्स exchange 

केली. गंमत म्हणून. २ षदवसांनी षतला षतची कंपॉस 

परत हवीशी वाटली. पण मला द्यायची नव्हती. षतने 

षतच्या आईला सांषगतलं. षतची आई षतला म्हणाली, 

“एकदा का आपण कोणाला वसु्त षदली षक 

त्यातली आपली attachment काढुन घ्यायची. ती 

कंपॉस बॉक्स आता तुझी नाही. षतने ती कशीही 

वापरली, फेकुन षदली तरी आता तुझा अषधकार 

नाही.” दुसरी कोणी आई असती तर टीचर कडे 

गेली असती भांडायला. माझ्या मात्र ही गोष्ट 

चांगलीच लक्षात राषहली. 

 

 तुमच्या लक्षात आलाच असेल ओघ, ते 

षगफ्ट काडण खरोखर आम्हाला षमळालं. तरी मुलगी 

म्हणतंच होती, “तुला कसं माहीत आपल्याला 

षमळेल?” अथाणत, त्या षगफ्ट काडाणवर माझं काहीच 

अडलं नव्हतं. नाही षमळालं तरी आम्ही काही 

नाराज होणार नव्हतो आषण “आपल्याला असलं 

काही षमळत नाही, एवढं कुठलं आलंय आपलं 

‘लक’?” हे पालुपद पण सेफली चालु ठेवलं असतं. 

मी अगदी कोणी दानवीर वगैरे आहे असं मला 

म्हणायचं नाही, अषजबातंच नाही. आपल्या 

सगळ्ांनाच असे अनुभव येत असतील. फक्त 

आपण फायदा-नुकसानीकडे ह्या दृष्टीने बघत 

नाही. सगळं गुड/ बॅड लक म्हणून मोकळे होतो. 
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कषवता 
आई फुगडी 
भास्कर पवार पषु्पाताई जोशी 
  
र्फर्र्फर्लेल्या तापा मधे्य  नाचत येते गारे् माझे गुांरू्फन हाती हात ग ! 

बरळत होता तो "आई, आई"  बालपर्ाच्या अांगर्ी  त्ाने धदिली मजला साथ ग ! 

धचडुन सहचाररर्ी बोले त्ाला  स्वपे्न नाजूक रु्फलरु्नी आले य र्न घेऊधन जादू  

काय सारखे  "आई", आई " आयुष्याचा खेळ असा हा रु्फगडी रू्फ बाई रु्फगडी रू्फ ! 

स्मरा जरा आता त्ा देर्ाला,   

स्स्मत उमटले मुखार्र त्ाच्या  रात धदनाांची रांगीबेरांगी, रु्फले धकतीतरी रे्धचयली .  

 काप-या स्वरातर्दला "अगसजनी " धकती झळकले, रांग तयाांचे, मम दुधनया रे्डार्ली . 

 'माझी आई देर्च माझा,'  स्वप्न पऱ्याांनी गांि रु्फलाांचे तनूर्र माझ्या धशांपडले. 

तीच्या जपाने हरती मम रे्दना.  आयुष्याचा खेळ रांगला  रु्फगडी रू्फ बाई रु्फगडी रू्फ ! 

आई माझे परमदैर्त कसे कळारे् तुला.  

नाही जरर आज ती या िरर्ीर्र,   धदन मार्ळेल रात्री सरल्या, रु्फलर्तीची ज्योत धनमली,  

पहात आहे माझ्या कडे आभाळाांतुन  आरती झाली पूजा सरली, मिुर घांटा धकर्धकर्ली.  

तुला कळर्ार नाही जोर्री  भार्पूजेचा प्रसाद आता, गोड मानुनी घेई तू.  

छकुली आपला र्देल, "आई, आई"  आनांदाने मन हे गाते रु्फगडी रू्फ बाई रु्फगडी रू्फ ! 
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कला  
रांगोळी 
सिंगीता देशपािंड े 
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आरोग्य मंत्र 
The Risks of Unregulated Media Use by Children  

डॉ.स्वाती साने  

 
One of the most pressing challenges that parents 
face today is how to limit and regulate the use of 
media by their child or teenager.  
  
Without a doubt, media is an effective tool in 
raising awareness surrounding current events 
and seeking public help and engagements on 
various platforms. It also helps our Indian 
community to stay in touch with families and 
friends who are separated geographically. 
However, evidence suggests that frequent use of 
media can also result in various consequences. 
Below are some of the top reasons why we 
should be more aware of the repercussions of 
excessive media use in our kids. 
 
1. I have found that speech delay is common 
among kids of first-generation Indian families. 
Parents let their kids spend alarming number of 
hours watching videos on the families’ electronic 
devices. Some hope it will help develop their 
kid’s speech, not realizing that children best 
learn to talk and communicate through 
interactions with other people. Indeed, the first 
few years of life are the most crucial for speech 
and language development. Parents should also 
be aware that they serve as a role model to their 
child and that frequent use of media promotes 
similar behavior from their child. Likewise, when 
parents are engaged with their phones or other 
devices, they are distracted and are limiting the 
amount of time they are interacting with their 
child.  
  
2. Numerous studies have shown that video 
game use and increased social media use can 
negatively impact the quality and duration of 

sleep and in turn can affect school performance. 
Teens need about 8-10 hours of sleep. 
Encourage turning the brightness down when 
using screens in the evenings and turning them 
off about 1 hour before bedtime. Also, devices 
should not be charged in the bedroom. Though 
the phone is silent or turned off, teens do get 
tempted to check their devices specially if they 
are having difficulty falling asleep.   
  
3. Data from 2015-2016 show that for children 
and adolescents aged 2-19, years, the 
prevalence of obesity was 18.5% and affected 
about 13.7 million children and adolescents. 
Studies have shown that those children who get 
5 or more hours of screen time are more likely to 
be overweight than those getting 0-2 hours of 
screen time daily- risk of overeating and binging 
is higher when watching television.  
  
4. Cyberbullying and sexting is on the rise and 
parents need to check and discuss this with their 
children and teens as soon as the child is old 
enough to have a cell phone. Children should 
know that they should treat others with respect 
online and offline and should inform the parent 
if they think that they are being attacked online. 
Parents should tell their children that people 
online may not be who they claim to be and that 
sex offenders do navigate social networking sites 
and online gaming and can target the children.  
  
5. Teenagers are increasingly becoming addicted 
to video games. Increased time playing video 
games can over-stimulate the nervous system. 
Teens get impulsive, have attention problems, 
anxiety and even depression. Additionally, they 
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may become socially isolated. These teens can 
also have trouble getting deep sleep, which 
compounds their irritability and depressed 
mood. De-addiction centers and camps are 
sprouting everywhere to help address this 
problem.  
  
In conclusion, children today are growing up 
surrounded by electronic media and parents 
are obliged to ensure that there is a usage plan 
in place depending on the child’s 
developmental stage. Research evidence shows 
that children and teenagers need adequate 
sleep, physical activity, and definitely time 
away from media.  
  
The following are the recommendations for 
families from the 2016 American Academy of 
Pediatrics Policy Statement from the Council of 
Communications and Media:  
  
Develop, consistently follow, and routinely revisit 
a Family Media Use plan (see the plan from the 
American Academy of Pediatrics at 

www.HealthyChildren.org/MediaUsePl
an). 

Address what type of and how much media are 
used and what media behaviors are appropriate 
for each child or teenager, and for parents. Place 
consistent limits on hours per day of media use 
as well as types of media used. 
Promote that children and adolescents get the 
recommended amount of daily physical activity 

(1 hour) and adequate sleep (8–12 hours, 
depending on age). 
Recommend that children not sleep with devices 
in their bedrooms, including TVs, computers, and 
smartphones. Avoid exposure to devices or 
screens for 1 hour before bedtime. 
Discourage entertainment media while doing 
homework. 
Designate media-free times together (eg, family 
dinner) and media-free locations (eg, bedrooms) 
in homes. Promote activities that are likely to 
facilitate development and health, including 
positive parenting activities, such as reading, 
teaching, talking, and playing together. 
Communicate guidelines to other caregivers, 
such as babysitters or grandparents, so that 
media rules are followed consistently. 
Engage in selecting and co-viewing media with 
your child, through which your child can use 
media to learn and be creative, and share these 
experiences with your family and your 
community. 
Have ongoing communication with children 
about online citizenship and safety, including 
treating others with respect online and offline, 
avoiding cyberbullying and sexting, being wary 
of online solicitation, and avoiding 
communications that can compromise personal 
privacy and safety. 
Actively develop a network of trusted adults (eg, 
aunts, uncles, coaches, etc) who can engage with 
children through social media and to whom 
children can turn when they encounter 
challenges. 

 

 
References: 
Media, Council On Communications And. “Media Use in School-Aged Children and Adolescents.” 
Pediatrics, American Academy of Pediatrics, 1 Nov. 2016, 
pediatrics.aappublications.org/content/138/5/e20162592?utm_source=TrendMD&utm_medium=Trend
MD&utm_campaign=Pediatrics_TrendMD_0. 
“Childhood Obesity Facts | Overweight & Obesity | CDC.” Centers for Disease Control and Prevention, 

Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.gov/obesity/data/childhood.html 
 

http://www.healthychildren.org/MediaUsePlan
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http://www.cdc.gov/obesity/data/childhood.html
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पययटन  

        

Exploring North Arizona 

साय ी वदै्य  

 
Day 1:  
My husband Ameya and I started from Boston by American Airlines flight 
at 6.10am and landed in Phoenix at 11.15am local time. After numerous 
airline cancellation and delay experiences with AA, I was really worried 
but fortunately/unfortunately, a medical emergency in flight ended up 
giving us landing and gate priority. We picked up Toyota Camry 2017 
since we had driven that for about 1000 miles in previous road-trip to 
Yellowstone-Grand Teton NP. First and most important is picking up 
essentials from Walmart/Target. A summer road trip cannot start 
without sun-screen, water and a hat.  We had brought home made 
parathas which came ready handy when hungry throughout the journey 
saving some time along. After picking up the essentials we headed to 

Montezuma Castle National Monument which is 97 miles from Phoenix. Temperature here was in 95-
105F. We reached Montezuma at 2.30pm. We visited the visitor center and completed short trail of about 
half a mile. Montezuma Castle is a cancellation location in US National Park passport. 
 

 
Montezuma Castle 
Next stop on our list was Red Rock State Park, Ranger District 
Visitor Center was open until 4.30pm. We collected map of the park and the ranger explained the scenic 
spots along the drive in the park heading towards Sedona. Right outside the visitor center, there was a 
small hummingbird garden where we could see at least 3 different species of hummingbirds out of 8 listed. 
We visited some of the attractions such as Cathedral rock, Bell rock, and Courthouse butte. 
 

Cathedral Rock 
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Though we had very hot and dry afternoon, weather seemed to be on our side by late afternoon as it 
started getting cloudy and eventually started raining, as a result  of which temperature was dropped 
considerably and then it rained for a good 30 minutes. The last spot of the day was overlook point at 
Airport Mesa which is part of old and beautiful Sedona town. We enjoyed sunset over the red rocks and 
headed towards the Williams where we had reserved room for stay. It is about 60 miles from the Sedona.  

 
Day 2: 
We checked out of motel and had breakfast at 
Pine Country Restaurant. It had nice ambience 
and penny machine (YAY!). Just behind this 
restaurant, there was Williams train station. It 
had an impressive old steam engine and train 
cart turned into hotel parked on side track of 
main railway station. Williams being situated 
on historic Route 66, has a vintage look. There 
were posters of cowboys and rodeo shows 

around the town. 
We were all equipped with lots of sunblock, water and 
electrolytes to fight against scorching sun. We drove 60 miles to 

Grand Canyon. Finding a parking spot there wasn't a task as there is plenty of parking spaces available. 
Park has internal shuttle service for tourists divided into red, blue, orange and purple lines. We knew that 
we won't be able to visit all tourist places in park in one day and hence decided to complete one shuttle 
route. We took blue line shuttle and got down at red line transfer. While waiting for red line shuttle, we 
got first ever look of The Grand Canyon. Not to mention it is truly grand and we got hint of what we were 
about to see next. We got down at first spot trailhead overlook. Using binoculars we could track multiple 
sections such as switchbacks at beginning and further descending across multiple layers of the canyon 
land. Although, after one plateau the trail vanished down in the depths of canyon.  
We could see multiple hikers’ pit stops along the trail down in the valley. Here is the interesting 
archeological fact we read that one meter down in canyon accounts for one million years back in time. 

Grand Canyon Railway Hotel 
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There was a 
forest fire at 
North rim which 
had initiated by 
lightning two 
weeks back 
making view hazy 
and smoky at 
times. Likewise 
we hopped off 
and hopped in 
various overlook 
points. Yet we 
were to see our 
most favorite 
stop which is Hopi 
Point. The special 
thing about this 
place is it has 

protruding cliffs which gives more than 240° view of canyon along with Colorado River. The last stop on 
red line is Hermit's rest historic building. We returned to blue line transfer and visited very old historic 
Holb’s studio which featured photos from early Grand Canyon expeditions. We took blue line and went 
to Mather point. Mather point is just few yards away from visitor center that gives prominent view of 
canyon. Keeping in mind about next day early morning tour at Antelope Canyon up in Page at 132 miles, 
we said goodbye to Grand Canyon for the day. 
 
Day 3:  
Day started very early in the morning at 5am though it was just a usual 8am day in my EST time zone. At 
this time I didn't know that this was going to be my most favorite day of the tour. We were on time to 
check in with Antelope Canyon tour. Operator had assigned each group a specific open air 4x4 trucks, with 
capacity of 14 people and guide to commute to entrance of canyon.  There were 6-7 trucks that had come 
with our tour which were actually 90 people. Mobbed with these many people that too at a place which 
is the most photographed place in the country was going to be difficult. As we entered the canyon, it was 
well lit with sunlight and our photograph session started. Our guide Debbie showed us the internal shapes 
in canyon that resembled animal and human faces. As we walked into the middle of canyon, it got darker. 



      अनबंुध एप्रिल २०१९ 

 

 
Antelope Canyon 

After taking our last photo stop at the famous Windows 7 
wallpaper location we were out into our trucks by 8am. After 
few minutes of Mad Max like off-roading we were back at the 
store.  
 
Calling our friendly old assistant Google, we found out Ranch 
House Grille for breakfast. Restaurant was aptly decorated 

with tribal artifacts and vintage car parts. Later, we checked out of hotel and headed for Horseshoe bend 
to try our luck with perfect lighting for photos. 
 
Excessive heat warning tried to discourage us from visiting. However, we kept our morals high and 
proceeded to small hike about half a mile to the edge of horseshoe bend on Colorado River. Horseshoe 
bend is famous for its classic view of winding Colorado River deep into Glen canyon. Red rocks of the 
canyon walls with green water makes it look gorgeous. We took multiple panoramic photos trying to cover 
perfect shape. We never actually wanted to leave the place but solar radiations forced us to do the 
otherwise. 
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Horseshoe Bend, Page 
Our next stop was Glen Canyon Dam overlook point after which we went to Carl Hayden visitor center. 
Glen canyon dam is massive hydro-electric power plant built in 1967 on Colorado River. The Colorado 
River has turned out to be lifeline for 7 southern states with this project. This power plant generates 
1320MWatts power every hour. 

 
 
 
 
Trying Cactus Candy was perhaps the most Arizony thing we did there. To continue our journey ahead, we 
took scenic drive along Lake Powell. This scenic drive gives vast views of Lake Powell branching in canyons 

Glen Canyon Dam 
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and dividing Arizona and Utah States. We cancelled our plan to visit horseshoe bend for sunset as it was 
getting cloudy and wouldn’t have got good photos. We had early dinner at Gone West Family Restaurant. 
While we were waiting for our dinner to be served, we made our plan for last day of the tour. Meanwhile 
food was ready and it wouldn’t be an exaggeration to say that it was one of the best pasta and garlic bread 
I have ever had. 
 
Day 4: 
We started journey at 3am towards Monument Valley. On our way we took a 45 minutes halt at roadside 
for star gazing little north of Page. There was almost no light pollution apart from some distant lights at 
Salt River Project Thermal Power Station. It was great place for stargazing. We could witness a meteor 
shower and Milky Way for the first time so clearly just with naked eyes. I had never seen this magical 
phenomenon before. Though eyes were not yet satisfied, it was time to start in order to catch sun-rise at 
Monument Valley further 2 hours away. 
  
The place which was as hot as baking oven from past two days, had become really cold that we had to 
wear layers of jackets. As it was dawning, we could see some sandstone towers around, the vast desert 
like plains and ‘monuments’ rising thousands of feet tall started giving clues about how it’s going to be 
like. We took few stops in between for photos and arrived at Navajo Tribal Park Visitor center at 6.15am. 
By this time other tourists were getting ready with their camera setup, tripods and we ran towards a 
vantage point. Sky was clear and sun slowly started rising from the horizon and spreading reddish orange 
hue turning into yellow eventually. 
 

As sun started 
shining brightly, 
other tourists who 
had come with tours 
started to return. 
We had quick 
breakfast with 
bread and cheese 
(let’s call it bread-
fast) and that’s 
when we spotted 
the makeshift 
booking office in a 
small wooden cabin 
for booking guided 

tours. We booked two spots for 2.5hrs tour with our guide David and started immediately. During this 
journey we visited several scenic overlook points and we identified several monuments looking like 
mittens (left and right pair), 3 sisters, animal shapes etc. We visited John Wayne point featured in multiple 
movies. Further our guide took us to multiple hidden stone arches accessible only by 4X4 vehicles and 
only for the Navajo tribal community. We took a stop at traditional Navajo Hogan for a wool-spinning 
demonstration. To end the tour, he took us under a hundred feet tall rock dome and sang a Navajo prayer 
for us. We sat under the dome, it was much colder there while a few feet of walk out on the sand was 
definitely 20 degree more. The silence and peace there was truly beyond words and light-years away from 
our busy daily life. 
 

Sunrise at Monument Valley 
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Looking for a Graphic Designer 
 
 
Good Volunteering oppourtunity at NEMM. 
 
Graphic Designer Needed for Anubandh Magazine.  
Please contact: anubandh@nemm.org 
 
Students can apply.  
Students Volunteering hours will be recognized by NEMM.  

After completing the valley tour, the last stop was 
quite a filmy as the place was made famous by the 
‘Forrest Gump’. Yes, we were at Forrest Gump point 
to mimic a photo like the one in the movie and after 
several attempts I got one best photo there. Those 
several attempts included dodging other tourists, 
cars on highway and saving ourselves from getting 
fried in the sunlight.  
 
Since we had almost half day left with us to spend, 
we decided to enter Grand Canyon National Park 
again for exploring the east side. On our way, we had 
an unexpected encounter with a Coyote, who was 

perhaps in search of a Roadrunner reviving childhood memories of The Roadrunner Show cartoons. After 
about 2 hours (120 miles) driving southwest, we reached Desert View Watchtower. The watchtower, again 
a historic building, internally had tribal paintings and graffiti symbolizing the various tribes who inhabited 
the canyons and rock dwellings for thousands of years. With some views from desert view watchtower 
and a deserving ice-cream, we decided to say a goodbye to Grand Canyon until next visit. I started writing 
this travelogue in our final stretch of drive to Phoenix which was around 230 miles.  
 

  

mailto:anubandh@nemm.org
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बालजगत 

प्रहरव्या चकंु्षची स्त्री 

सेज  लशरोळे (९ वर्ष) 
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माझ ेघर (गचत्र(  

सान्वी  खरे (४ वर्ष)
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इडली 
शारव खरे (१० वर्ष)
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माझ ेआवडते पुस्तक (गचत्र(  

तनलमर् कुिं टे (१० वर्ष) 
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अफलातून अणयव जजराफाला वाचवतो 
अणषव जोशी 
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सोडवा कोडी 
शरय ूजोशी
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शब्द कोड े

रोह्णी जोशी 
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युिाविभाग 
प्रचत्र १ 

ऋजतुा दीक्षित (१४ वर्ष) 
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प्रचत्र २ 

रेणकुा लाटे (१२ वर्ष) 
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आवाहन ( पढुच ेमलखाण ( 

 

आपल्या सभासदाांचे लेख, कधर्ता कथा इ .साधहत् र्ाचकाांपयांत पोहोचर्ण्यासाठी आम्ही अनुबांिचे माध्यम उपलब्ध 

करून धदले आहे.आगामी ‘अनुबांि जुलै २०१९’ अांकासाठी दजेदार लेख , कथा, कधर्ता, धचते्र, पयणटन, क्षर्धचते्र, असे 

बरेच साधहत् तुम्ही पाठर्लाच याची खात्री आहे. पर्, याचबरोबर जुलै अांकासाठी धर्षय देण्यात येतो आहे तो म्हर्जे 

“आठर्र्ीतील सुट्टी”. र्ाधषणक पररके्षनांतर येर्ारी उन्हाळ्याची सुट्टी. मग ती आपल्या लहानपर्ीची, आजोळची धकां र्ा 

आता अमेररकेत आल्यानांतर आपल्या धर्श्राांतीसाठी आलेल्या आई र्धडलाांसोबतची वा आपल्या मुलाांची सुट्टी असो. 

अशी ही सुट्टी िमाल, मज्जा-मस्ती, भरपूर पयणटन अशा अनेक आठर्र्ीनी जोडलेली असते. असे हे उन्हाळ्याच्या 

सुट्टीशी धनगधडत सर्ण प्रकारचे साधहत् अपेधक्षत आहे.  मग काय, तयारीला लागा आधर् आमच्या पयांत आपले साधहत् 

पाठर्ा!  

 

साधहत् पाठर्ल्यासाठी  ई-मेल -  anubandh@nemm.org 

साधहत् पाठर्ण्याची अांधतम तारीख १० जून असेल. 

 

धनयम :  

• आपल्या धलखार्ास र्योमयाणदेचे  बांिन नाही. (लहानाांपासून आजी आजोबाांपयांत कोर्ीही धलहू शकते!)  

• तुमचे साधहत् मराठी षकंवा इंखग्लश भाषेमधे्य .doc र्फाईल मधे्य पाठर्ायचे आहे. 

• आपले साधहत् लेखाचा धर्षय नोांद करा.  

• उधचत व दजेदार लेखनास/साधहत्ास प्रािान्य देण्यात येईल. 

• साधहत् र् धलखार् धमळाल्यार्र पोच ई-मेलने धदली जाईल. 

• र्फोटो, कलाकृती, जाधहरात Jpeg format मधे्य पाठर्ारे्. 

• ‘अनुबांि एधप्रल  २०१९ ‘ बद्दल आपला अषभप्राय anubandh@nemm.org या ई-मेल आयडी र्र जरूर 

कळर्ा.  

mailto:anubandh@nemm.org
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