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संपादकीय
नमस्कार वाचक णमत्रमैणत्रणींनो,
न्यू इं ग्लंड मराठी मंडळ आणण अनुिंि च्या सवण वाचकां ना आणण सदस्ां ना संपादकीय सणमती तर्फे णदवाळीच्या
हाणदण क शुभेच्छा .
णदवाळी म्हणजे णदव्ां चा, आनंदाचा, उत्साहाचा सण. मला हा सण माझ्या लहानपणीच्या
आठवणींच्या णदवसात घेऊन जातो. नुकतीच संपलेली सहामाही परीिा, आईची र्फराळ िनवण्याची लगिग,णदवे पणत्या आकाश कंदील याची तयारी तर दु सरीकडे अंगणात णकल्लाची सजावट, आम्हा भावंडामिील फ़टाक्ां ची
वाटणी, नवीन कपडे आणण त्याला साजेसे दाणगने, वसुिारसेला गाईच्या गोठ्यात जाऊन केलेली पूजा, नरकचतुदणशीला
केलेले यमदीप दशणन, पहाटे च्या प्रकाशात आईने काढलेली आणण मी रं ग भरलेली िारवाची/ कासव
रां गोळी, ,लक्ष्मीपूजन, झेंडूची आरास ,आं ब्याच्या पानां चे तोरण, लाह्या-ित्तास्ाचा नेवैद्य, भरपूर उडवलेले र्फटाके,
पाडव्ाला केलेले दान, आणण भाऊिीजेला णमळालेली ओवाळणी, पाहुणे, घरोघरी णदले जाणारे र्फराळाचे ताट, रे णडओ
वरील णदवाळीची खास प्रहसने, मग सुरु झालेली णदवाळी-पहाट ची रे लचेल या आणण अश्या अनेक आठवणी.
पण या सगळ्यां मध्ये खास लिात राणहलेले तें णदवाळी नंतर घरी येणारे णदवाळी अंक. णदवाळी अंक मग अगदी
मुखपृष्ठापासून ते शेवटच्या पानापयंत त्याचे वाचन होत असे, णवणवि साणहत्याची त्यात रे लचेल असे. लहान मुलं ची वेगळे
अंक असे णह घरी येत असे . मला आज अनुिंिचा हा अंक आपल्या हाती दे ताना त्याचीच आठवण आली. खरे तर
ठरवून असे णदवाळी साणहत्यावरील अंक काढू या असे झाले नाही पण आपल्या लेखक मंडळींनी त्याला त्यां च्या
साणहत्याने णदवाळी अंकाचे स्वरूप णदले. रोमच्या संस्कृतीचा आणण संस्कृत भाषा यां चा एक मेळ घालणारा तर
गानसाम्रादनी लता मंगेशकर यां चा ओळख करून दे णारा एक णवशेष लेख आहे . मु . पो. गुळसुंदे गावाकडील
आठवणी तर प्रत्येकाला आपल्या वाटतील . कथा, कणवता तरआहे तच; तसेच वीर जवानां चा पोवाडा वाचताना नक्कीच
अंगावर रोमां च उभे राहतील. पयणटन, िालजगत या सदारां िरोिरच आपल्या युथ ला नक्की कौतुकास्पद, स्फुणतणदायक
english मिील माणहती आहे . मंडळाच्या नवीन उपक्रमांतगणत घेतलेल्या पाक कला स्पिेची णवजेती रे णसपी तसेच
णदवाळी णनम्मित खास पदाथाणची रे णसपी नाडकणी,मॅसॅचूसेट्स मिील प्रणसद्ध शेर्फ यां च्याकडून आपल्याला भेट म्हणून
दे त आहोत. णदवाळीचा हा णवशेष अंक प्रकाणशत करताना मला आणण आमच्या संपादक सणमतीला अणतशय आनंद
होत आहे .खात्री आहे णक आपल्या णह जरूर आवडे ल.आम्हाला सुद्धा तुमचे अणभप्राय वाचायला आवडतील.
आम्हाला लाभलेल्या अनेक लेखकां चे मनापासून आभार कारण त्यानी आपल्या मंडळावरील प्रेम आणण
आस्था, यावर णवश्वास ठे वून त्यां चे लेख प्रकाणशत दे ण्याची संिी णदली. णदवाळीच्या णनणमत्ताने संपादक म्हणून एकाच
सां गावेसे वाटते णक णडणजटल अंक या माध्यमातुन आपण आपल्यातील परीघ वाढवूया. नवनवीन लेख आणण लेखक
यां चा एक सुंदर मेळ घालूया आणण अनुिंि प्रत्येक घराघरात वाचला जाईल याची खात्री िाळगूया.

आपली,
सौ सीमा काणनटकर
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अनुबंध संपादक सणमती
संपादक : सीमा काणनटकर
संपादक सहाय्य : णमणलंद काणनटकर
संतोष साळवी
प्राची दे शमुख
मांडिी व सजावट : अमेय परांजपे
जाणहिात सहाय्य : रवी कुलकणी
मुखपृष्ठ : ज्योतीताई जोशी

अनुिंि माणसकात जाणहरात करण्यासाठी कृपया संपकण करा:
सीमा काणनटकर (संपादक)
रवी कुलकणी (णवत्त)

- seema.kanitkar@nemm.org
- ravi.kalkarni@nemm.org

***िे खाुंत व्यक्त झािे िी मते ही पूर्णपर्े सुंबुंलित िे खकाुंची आहेत. न्यू इुं ग्िुं ड महाराष्ट्र मुंडळ तसेच सुंपादक सलमती त्ाुंच्याशी सहमत असेिच असे नाही.
***अंकासाठी सवण काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत णकंवा अन्य इतरत्र काही चूक भूल झाली असल्यास उदार मनाने ती नजरे आड
कराल अशी आशा आहे.
***अनुिंि माणसकामध्ये सुशोभीकरणासाठी वापरण्यात आलेली णचत्रे ही माणहती अंतजाणलातून घेण्यात आलेली आहेत. त्यांचे मालकी हक्क
संिंणित मालकांकडे असून न्यू इं ग्लंड महाराष्ट्र मंडळाकडे नाहीत.
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काययकारणी सममती (२०१९-२०)

संतोष साळवी

सुहास कासार

सीमा काणनटकर

रवी कुलकणी

अंजली माईर्कर

अमेय परां जपे

अचणना पानवलकर

िकुल कानडे

चंद्रकां त णशरोळे

चेतन णविाते

णमणलंद रानडे

संदीप आडगावकर

श्वेता साळवी

म्मिता लाटे

स्वाती णशंदे
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मागोवा
नमस्कार मंडळी, मागील काही मणहन्यात मंडळाचे गुढी पाडवा, महाराष्ट्र णदन, णपकणनक तसेच गणपती उत्सव हे
कायणक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडले. याच कायणक्रमाची काही िणणचत्रे येथे दे त आहोत.
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लललत लेख
िोमन सम्राज्ञीचा सन्मान - दे ववािी संस्कृतमध्ये
२०१९ च्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मला ‘दु ग्धशकणरा योग’ ह्या वाक्प्रचाराची पुन्हा एकदा सुखद प्रणचती आली.
त्याचेअसे झाले की; आम्ही सह कुटुं ि सह पररवार Europe भ्रमंतीचा घाट घातला. आमच्या भ्रमणाची सुरुवात
रोम - ‘The Eternal city’ पासून झाली. मला स्वतःला रोम िद्दल खूप उत्सुकता होती. रोमन इणतहासाचे
िऱ्यापैकी वाचन आिीपासून असल्यामुळे आणण त्यात guidebooks ची भर पडल्यामुळे, किी एकदा
‘Roman Forum’ िघते असं झालं होतं.
‘Roman Forum’ हा रोम शहराच्या मध्यभागी असलेल्या एका मैदानात अनेक महत्वाच्या प्राचीन सरकारी
इमारतींच्या अवशेषांनी वेढलेला आयताकृती मंच (प्लाझा) आहे. रोमन साम्राज्याचा हा एकेकाळचा
णदल्लीदरिार होता असे म्हणायलाही हरकत नाही. रोमन सावणजणनक सभा, न्यायालयें, ग्लॅणडएटोररअल
लढाया, आणण िाणमणक सोहळ्यांचे ते केंद्र होते. तेथील वेगवेगळी मंणदरे आणण िारके ह्यांचे अवशेष हें रोमन
संस्कृतीच्या तत्कालीन प्रगल्भतेचे सािीदार म्हणून अजूनही उभे आहेत.
आमच्या गाईडने टू रची सुरुवातच Forum म्हणजे काय आणण त्या शब्दाच्या व्ुत्पत्ती िद्दल सांगत केली. त्याचे
म्हणणे होते की लॅणटन भाषेतील ‘foris, foras "out of doors, outside,’ ह्या शब्दांवरून Forum ह्या
शब्दाची व्ुत्पत्ती झाली आहे. door ह्या शब्दाची व्ुत्पत्ती ‘द्वार’ ह्या संस्कृत शब्दावरून झाली आहे, हे मला
माणहती होते. झाले, मग काय णवचारता? माझे णवचारचक्र सुरु झाले. संस्कृत, लॅणटन, ग्रीक आणण English ह्या
भाषांच्या शब्दांमिील साम्य, PIE (Proto-Indo-European) ह्या भाषेच्या अम्मित्वािद्दल असलेल्या राि
शंका, AIT (Aryan Invasion Theory) मिील अगणणत चुका, Hittites/Mittanis ह्या संस्कृतींवर असलेला
संस्कृतचा पगडा, आमच्या नवीन णपढीचं स्वतःच्या भाषांिद्दल असलेलं औदाणसन्य ह्या सगळ्याच णवषयांवरच
वाचलेलं साणहत्य डोळ्यांसमोर तरळायला लागलं. शतकानुशतकांपूवी, संस्कृत भाषेचा रोमन साम्राज्यावर
काय प्रभाव असेल अशा णवचारांच्या तंद्रीत मी आमच्या जथ्थ्यािरोिर, किीकाळी रोमन णवजेत्यांचे लुटीने
भरलेले रथ ज्या रस्त्ांवरून दौडत आले असतील त्याच ‘Roman Forum’ च्या रस्त्ांवरून चालू लागले.
माझेपाय गाईड च्या मागोमाग मला अजून एका िारकासमोर घेऊन आले आणण खरोखर माझे दोन आवडते
छं द, इणतहास आणण भाषा, ह्यांचा ‘दु ग्धशकण रा योग’ मला ‘ह्याची दे ही ह्याची डोळां’ णदसला. मी एका पुरातन
रोमन मंणदराच्या (‘Temple of Antoninus and Faustina’) भग्न अवशेषासमोर उभी होते. आमचा गाईड
सगळ्यांना त्या भव् वािूच्या ‘Corinthian columns’ िद्दल समजावून सांगत होता. ऊन्ह चांगलंच मी म्हणत
होतं त्यामुळे मला त्या वािूच्या अगदी उं च टोकावर काय णलणहले आहे तें णदसेना. डोळे खूप िारीक करून
जें णदसले त्याकडे िघून मी अवाकच झाले. णतथे णलणहलं होतं;
"Divo Antonino et Divae Faustinae Ex S.C".
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मी आश्चयणचणकत होऊन हे नक्की कोण दे व आणण दे वी ययत ह्याचा णवचार करू लागले. कारण मला divo
(णदवो) / divae (णदवा) ह्या शब्दांनी संस्कृत णवभक्त्याच आठवायला लागल्या.

गाईडची commentary पण आता columns वरून त्या णशलालेखापयंत पोहोचली होती. तो सांगत होता
“सम्राट ऍन्टोणनओस णपयस यांनी 141 A.D. मध्ये त्यांची मृत पत्नी, सम्राज्ञी र्फॉस्टीना द एलडर, यांना दे वत्व
प्रदान करून, हे मंणदर समणपणत केले होते. 161 A.D. मध्ये ऍन्टोणनओस णपयसना, त्यांच्या मृत्यूनंतर, दे वत्व
प्रदान केले गेले. तेव्हा त्यांचे उत्तराणिकारी माकणस ऑररणलअस यांनी मंणदर ऍन्टोणनओस आणण र्फॉस्टीना ह्या
दोघांना पुन्हा समणपणत केले.” मला हे दे वत्वं काही कळे ना म्हणून मी गाईडला पुन्हा णवचारल्यावर त्याने
सांणगतले, “रोमन साम्राज्यात सम्राट आणण सम्राटांचे वंशज ह्यांची demigods णकंवा दे वता म्हणून उपासना
केली जात होती. एका सम्राटाला जर णदव् व्क्ती म्हणून घोणषत केले तर त्याच्या वंशजांना पण प्रजेद्वारे णवशेष
िाणमणक महत्त्व णदले जात असे आणण ते राज्यप्रमुख/ प्रमुख िाणमणक व्क्ती म्हणून काम करत असत. या
व्वस्थेमुळे सम्राट आणण त्यांचे वंशज णनरं कुश पणे राज्य चालवू शकत असत. अशा णदव् पुरुषाला दे वो
आणण णदव् स्त्रीला णदवा असे म्हणत असत.
सम्राज्ञी र्फॉस्टीनाने अणभजातपणा, परं परे चा आदर आणण णववाणहत समतोल राखण्याचे कौशल्य असा आदशण
रोमन स्त्री गुणांचे प्रणतणनणित्व केले होते असे म्हणतात. सम्राज्ञी र्फॉस्टीना यांचा कायणकाळ जरी थोडाच, तरी
शांत आणण समृद्ध होता. त्यांच्या मृत्यूमुळे शोकग्रि आणण णवचणलत झालेल्या सम्राट ऍन्टोणनओस ने
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महाराणींचा भव् अंत्यसंस्कार करण्याची व्वस्था केली आणण त्यांना “णदवा” णकंवा दे वी म्हणून दजाण णदला.
त्यांचे पोटर े ट असलेली आणण “णदवा” असे णलणहलेली कोट्याविी नाणी तयार करवली. या नाण्यां ची इतकी
मुिलकता होती की ही नाणी अजूनही उत्खननांत आणण िाजारात सहज सापडतात. नाण्यां वरील पुरावा असे
दशणवतो की सम्राज्ञी र्फॉस्टीनाने िमाणथण आणण रोमन गरीि लोकांसाठी िरे च कष्ट् केले. एका नाण्यावर सम्राज्ञी
र्फॉस्टीनाने गरीि रोमन कुटुं िातील मुलींच्या णशिणासाठी पैसे भरण्यासाठी उभारलेल्या एका र्फंडचा संदभण
आहे.
सम्राज्ञी र्फॉस्टीनाच्या पूवीच्या णकंवा नंतरच्या कोणत्याही रोमन महाराणीच्या दे वत्वाला इतकी प्रणसद्धी आणण
िढती णदली गेली नाही. त्यांचे पुतळे सावणजणनक कायणक्रमांमध्ये नेहमी उभे केले जात असत. सम्राटांच्या
शेजारी नाट्यगृहात सुद्धा महाराणींच्या पुतळा असायचा. हे पत्नी प्रेम खरे होते णदखावा होता हे कळण्यास
आता मागण नाही पण अशा अत्यंत पत्नीभक्तीमुळे त्यांचा िाणमणक, कुटुं िप्रेमी आणण णनष्ठावान असा िोलिाला
होता, ज्याचा उपयोग त्यांना त्यांची प्रदीघण राजकीय कारकीदण एक हाती ठे वण्यात झाला हे मात्र नक्की!
आजकाल आपण सेणलणिटी स्टे टस असलेल्या म्मस्त्रयांना जे Diva म्हणतो तोच हा सम्राज्ञी र्फॉस्टीनाचे
तथाकणथत दै वी गुण रोमन साम्राज्यात सवणदूर पसरणवणारा DIVA शब्द आहे हे कळल्यावर आश्चयण मात्र वाटलं
नाही. इतक्ा सामयणशाली रोमन साम्राज्याला स्वतःचे सम्राट आणण सम्राज्ञी यांचे दै णवक गुणदान गाण्यासाठी
संस्कृतसदृश्य शब्दांची मदत घ्यावी लागायची याचही आश्चयण वाटलं नाही कारण िावनकशी सोन्याचे दाणगने
ल्यायलेल्या एखाद्या सौंदयणवती सारखी णकंवा त्यापेिा कणभर अणिकच सौंदयण (भाषेचे) णमरवणारी आणण त्या
सोन्यासारखी शुद्ध असणारी संस्कृत भाषा ही मुळातच दे ववाणी असल्यामु ळे णतची मंत्रवत अिरे , अथणमिुर
शब्द आणण आजकालच्या सॉफ्टवेअर अल्गोररदम ना लाजवेल असे सूत्रिद्ध व्ाकरण या सवांपासूनच
जगातील सवण भाषांची उत्पत्ती झाली आहे ही माझी खात्री आहे !
ऋग्वेदातील, दे वीसूक्तातील (ज्याला वाक्-सूक्तम् असेही म्हणतात) शेवटच्या श्लोकाने हा लेख पूण करते.

अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनाणन णवश्वा ।
परो णदवा पर एना पृणथव्ैतावती मणहना सं िभूव ॥10.125.08 (मंडल, सूक्त, रीक्)
मी वेगवान वाऱ्याप्रमाणे वाहुन, हेच णवश्व गणतमान करते आणण सवण सजीव प्राण्यांना एकणत्रत करून ठे वते . मी
माझ्या शौय, महानता आणण पराक्रमात इतकी महाकायण आहे की मी स्वगण आणण पृथ्वीच्या पलीकडे आहे .
-

वैजयंती जोशी

Sources:
https://www.etymonline.com/search?q=forum
https://web.cn.edu/kwheeler/IE_Main4_Sanskrit.html
https://www.khanacademy.org/humanities/world-history/world-history-beginnings/ancientindia/v/sanskrit-connections-to-english
https://en.wikipedia.org/wiki/Corinthian_order
http://www.vroma.org/~bmcmanus/faustinamaior.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Deva_(Hinduism)
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एक आणि एकमेव लता दीदी
दिलीप चावरे

‘भारतातील जािीत जाि लोकां च्या
हृदयावर राज्य करणारी एक व्क्ती कोण?’ असा
प्रश्न णवचारला तर एकच उत्तर येईल: लता
मंगेशकर. लता दीदी नुकत्याच ९० वषांच्या झाल्या.
मात्र त्यांच्या आवाजाची मोणहनी आजही कायम
आहे. णकती आले आणण गेले, पण लता दीदी ध्रुव
ताऱ्याप्रमाणे एकमेव अढळ आहेत.
लतादीदींनी १९४२ पासून गेल्या सात
दशकांत मराठी, णहंदी आणण णवणवि भाषांमिील
हजारो णचत्रपटांची आणण इतर गाणी गायली
आहेत. णकमान २० प्रादे णशक भाषांमिूनही त्यांनी
रणसक मनाुंवर अणिराज्य केलं आहे. त्यांनी
गायलेल्या गाण्यांची संख्या २५ हजारांपेिाही
सहज जाि असेल. हा जागणतक णवक्रम असून
त्याची िरोिरी किीही होण्याची शक्ता नाही.

कुटुं िीयांचं मूळ आडनाव हडीकर होतं. पण ते
मूळचे गोव्ातील मंगेशी येथील असल्यानं त्यांनी
मंगेशकर हे आडनाव लावण्यास सुरुवात केली.
लता दीदींच्या आईचं नाव शुद्धमती. त्यांना सवण
जण माई म्हणत. लता हे ज्येष्ठ अपत्य. माई आणण
दीनानाथ यांना लता, आशा, उषा, मीना या चार
कन्या आणण हृदयनाथ ही पाच अपत्यं झाली. या
प्रत्येकानं संगीत िेत्रात मोठी कामणगरी केली.
लता दीदींचे पणहले गुरू होते दीनानाथ.
पाचव्ा वषाणपासून दीदींनी वणडलांच्या संगीत
नाटकांमध्ये िाल कलाकार म्हणून आपली
कारकीदण सुरु केली. लता अवघी ते रा वषांची
असताना १९४२ साली दीनानाथांचं अचानक णनिन
झालं. घरची गरीिी होती. माई आणण आपली चार
भावंडं यांचं पालनपोषण करण्याची जिािदारी

लता दीदींचा जन्म २८ सप्टेंिर १९२९

दीदींवर येऊन पडली. या काळात प्रणसद्ध

रोजी मध्य प्रदे शातील इं दोर येथे झाला. त्यांचे

अणभनेते, णदग्दशणक आणण णनमाणते मास्टर णवनायक

वडील पंणडत दीनानाथ मंगेशकर हे मराठी संगीत

यांनी मंगेशकर पररवारावर मायेची पाखर घातली.

नाट्यसृष्ट्ीतले प्रणसद्ध गायक-नट होते. मंगेशकर

त्यांनी दीदींना मराठी णचत्रपटांत गाण्याची आणण
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अणभनयाची संिी णदली. वसंत जोगळे करांच्या

काहींनी तो वापरण्यास नकारसुद्धा णदला होता.

`णकती हसाल' या १९४२ सालच्या णचत्रपटातले

पण तेव्हाचे यशस्वी संगीतकार गुलाम हैदर यांनी

`नाचू या गडे , खेळू सारी मनी हौस भारी' हे

दीदींच्या आवाजाची जादू जाणली होती. हैदर यांनी

सदाणशव नेवरे करांनी संगीतिद्ध केलेलं गीत

हाच आवाज राज्य करणार हे तेव्हाच ओळखलं

गाऊन त्यांनी आपल्या अलौणकक कारणकदीला

आणण त्यांनी दीदींना ‘मजिूर’ (१९४८) या

सुरुवात केली. त्याच वषी दीदींनी भूणमका केलेला

णचत्रपटातलं `णदल मेरा तोडा' या पुढे अमर

`पणहली मंगळागौर' हा णचत्रपटही प्रदणशणत झाला.

झालेल्या

या णचत्रपटास दादा चांदेकरांनी स्वरिद्ध केलेलं

गाण्याची

सुरुवातीला

दीदी

संिी
त्या

णदली.
काळातील

होतं. त्यात एक गाणं छोट्या लतानं गायलं होतं.

नूरजहााँसारख्या गाणयकांच्या आवाजाची नक्कल

मास्टर

करीत असत.

णवनायक

यां च्यािरोिर

मंगेशकर

पण अणनल णवश्वास यांच्या

कुटुं िीयही १९४५ साली कोल्हापूर इथून मुंिईला

सांगण्यानुसार कालांतरानं दीदींनी स्वत:ची खास

आलं आणण लताचं अिणवट राणहलेलं संगीत णशिण

गायकी प्रस्थाणपत केली. आपले उदू ण उच्चार णनदोष

पुढे सुरू

व्हावेत म्हणून अपार मेहनत केली. त्यासाठी शर्फी

झालं. उिाद अमानत अली खााँ

भेंडीिाजारवाले यांच्याकडून

णतनं णहंदुिानी

नावाच्या मौलवींकडून त्यांनी उदू ण उच्चारांचं

शास्त्रीय संगीताची तालीम घ्यायला सुरुवात केली.

रीतसर िडे णगरवले. शास्त्रीय संगीताची तालीम

याच काळात णतचा णहंदी णचत्रपट सृष्ट्ीत प्रवेश

चालूच ठे वली. लता दीदींचं अमाप गाजलेलं पणहलं

झाला. वसंत जोगळे करांच्याच १९४६च्या `आप की

गाणं होतं १९४९ सालच्या `महल' णचत्रपटातलं

सेवा में' या णचत्रपटात संगीतकार दत्ता डावजेकर

खेमचंद प्रकाश यांनी संगीतिद्ध केलेलं `आयेगा,

उर्फण डीडी यांनी संगीतिद्ध केलेलं `पा लागू कर

आयेगा, आयेगा आनेवाला' हे गीत.

जोरी' हे पणहलंवणहलं गीत दीदी गायल्या. दरम्यान
दीदींनी संगीताची आरािना चालूच ठे वली होती.
उिाद अमानत खााँ दे वासवाले आणण पंणडत
तुलसीदास शमाण यांच्याकडून दीदींनी नंतरची
तालीम

णमळवली.
त्या काळात णहं दी णचत्रपट संगीत िेत्रात

नूरजहााँ, शमशाद िेगम, सुरय्या, जोहरािाई
अंिालावाली आणण मुिारक िेगम यांच्यासारख्या
उदू ण मातृभाषा असलेल्या गाणयकांच्या भरदार
आवाजाची मोणहनी भारतीयांवर पडली होती. या
वातावरणात मराठी भाणषक लता दीदींना णहंदी
णचत्रपटसृष्ट्ीत प्रवेश णमळवणं आणण पाय रोवणं
खडतर होतं. त्या काळातील णनमाणत्यांना दीदींचा
आवाज िारीक वाटला आणण या कारणािव

भारताची र्फाळणी झाली आणण लता दीदींचा
उत्कषण सुरू झाला. त्या काळातील अणनल णवश्वास,
नौशाद, सज्जाद हुसेन, वसंत दे साई, हंसराज
िहल, सी. रामचंद्र यांच्यासारखे गाजलेले आणण
नावाला येणारे शंकर-जयणकशन, मदन मोहन,
एस. डी. िमणन, सलील चौिरी अशा संगीतकारांनी
दीदीच पाणहजेत असा आग्रह िरणं सुरू केलं.
आता दीदींच्या गाण्यांना प्रचंड लोकणप्रयता णमळत
गेली. त्या काळात लता दीदींनी गायलेल्या आणण
गाजवलेल्या गाण्यांची यादी करायचा प्रयत्न
अनेकांनी केला आहे. परं तु कोणतं गाणं अणिक
सरस असा पेच त्या प्रत्येकाला पडत गेला. ओ. पी.
नय्यर

हा

एक

अपवाद

वगळता

संगीतकाराकडे दीदी गात होत्या.

प्रत्येक
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संगीतकार सलील चौिरी यांनी `मिु मती' या

त्यांना प्रदान करण्यात आला. भारतातील सवोच्च

णचत्रपटासाठी संगीतिद्ध केलेल्या `आजा रे

`भारतरत्न' हा गौरव त्यांना २००१ साली प्रदान

परदे सी' या गाण्यासाठी लता दीदींना पणहलंच

करण्यात आला.

णर्फल्मर्फेअर पाररतोणषक णमळालं आणण त्या
लोकणप्रयतेच्या

णशखरावर

कायमस्वरूपी

णवराजमान झाल्या. त्यानंतर सतत त्यांचंच नाव पुढे
येऊ लागल्यानं त्यांनीच हे पाररतोणषक घेणं
थांिणवलं.

आजच्या

या शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी २७
जून १९६३ रोजी णदल्लीत एक कायणक्रम आयोणजत
करण्यात आला होता. या कायणक्रमासाठी कवी
प्रदीप यांनी एक खास गीत णलणहलं. त्यात शोक
आणण राष्ट्रभक्ती यां चा अनोखा णमलार्फ होता. सी.
रामचंद्र यांनी ते संगीतिद्ध केलं आणण लता दीदी
ते गायल्या. आजही वाजत असलेलं `ऐ मेरे वतन के
गीत

ऐकताना

पंतप्रिान

पंणडत

जवाहरलाल नेहरू यांना अश्रू अनावर झाले. लता
दीदी आणण भारतप्रेम यांचं अद्वै त म्हणजे हे गीत.
मराठी भावगीताला दीदींनी वेगळाच आयाम
णदला. ग. णद. माडगूळकर यांचे शब्द, सुिीर
र्फडके यांची चाल आणण दीदींचा आवाज यांनी
मराठी णचत्रपट संगीतात अनेक णवक्रम केले.
‘आनंदघन' या

टोपण नावानं त्यांनी काही

णचत्रपटांना संगीतही णदलं.
लता दीदींना असंख्य पुरस्कार लाभले.
त्यात १९६९ सालचा पद्मभूषण आणण १९९९ साली
प्राप्त

आणण

आिुणनक तंत्रज्ञानाच्या जमान्यातही लता मंगेशकर
या स्वगीय सुरसम्राज्ञीचं स्थान अस्पशण आहे. या
आवाजात पंचम आहे, असं दीनानाथ म्हणत
कायम ठे वली आहे.

त्या युद्धात आपले शेकडो जवान िारातीथी पडले.

हे

काळात

असत. या आवाजानं गेली ७० वषण आपली मोणहनी

चीननं १९६२ साली भारतावर आक्रमण केलं.

लोगो’

िदलत्या

पद्मणवभूषण

णचत्रपटसृष्ट्ीतील

हे

सन्मानही

असामान्य

आहेत.

कामणगरीिद्दल

`दादासाहेि र्फाळके पुरस्कार' सन्मान १९८९ मध्ये

लता मंगेशकर यांची र्फक्त गीतंच नव्हे तर
या णपढीला त्यांच्या आवाजातला गीतेचा अध्याय
आवडतो, त्यांचं ‘वंदे मातरम्’

तर अनेकांच्या

ओठावर असतं. त्यांच्या आवाजातली सगळी
भजनं

आजही

ऐकली

जातात.

हृदयनाथ

मंगेशकरांनी संगीतिद्ध केलेल्या ज्ञानेश्वरांच्या
रचना आणण सावरकरांची स्फूतीगीतं लता आणण
हृदयनाथ यांनी घरोघरी पोचवली आहेत.
या आिीच्या णपढीनं लता मंगेशकर हा
आवाज लहानपणापासूनच ऐकला आहे. ‘नीज
माझ्या नंदलाला हे गाणं त्या काळात प्रत्येक आई
ऐकवायची. ‘प्रेम स्वरूप आई’ हे गाणं ऐकलं की
अनेकांना आईची मनापासून आजही आठवण येते.
हृदय हेलावणारी ही स्वरांची जादू

र्फक्त

दीदींच्याच आवाजात आहे. अशी असंख्य गाणी
आपल्या हृदयात आहेत.
आज लता दीदी ९० वषांच्या झाल्या आहेत.
त्यांनी आपली शंभरी साजरी करावी ही परमेश्वर
चरणी प्राथणना.
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मु. पो. गळ
ु सुुंदे
श्रीराम घैसास, मुंबई
खूप वषाां नी गुळसुुंद्यािा जाण्याचा योग आिा. गुळसुुंदा

कम-बाथरूम. सकाळचा दुं तिावनचा लविी येथीि

हे रायगड लजि् यातिे पनवेिपासून सािारर् वीस एक

चुिीभोवती टाईमपास करत होत असे. भाताच्या

लकिोमीटर अुंतरावरचे छोटे से गाव. रायगड लजि् यात

तुसाची बनविे िी राखुुंडी दुं तमुंजन म्हर्ून वापरिी

बऱ्याच

सामान्य

जायची. कािाुं तरानी गुिाबी चुंचिा टू थपावडर,

मार्साुं साठी आकाराुं ती आलर् सरकार दरबारी

नोगीची काळी माकड छाप टू थपावडर, सफेद

एकराुं ती. म्हर्ून गुळसुुंदा लकुंवा मौजे गु ळसुुंदे. मी

कोिगेट टू थपावडर असे बदि होत गेिे.

गावाुं ना

दोन

नावे

असतात,

माझ्या ‘टीनस्’ मिे असताना माझी मावशी या गावात
राहायची. मी नेहमी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत बरे च लदवस
लतच्याकडे राहायिा जात असे. येथीि माझी मावस
भावुंडे म्हर्जे अिका ताई, कि् पना माई, अलवनाश व
महे श थोड्याफार फरकाने माझ्याच वयाची होती.
त्ामुळे वयाच्या या लवशेष टप्प्यावरच्या, या गावाशी
लनगडीत

काही

आठवर्ी,

कारर्ाुं नी

लकुंवा

लवनाकारर्च िक्ष्यात रालहि् या आहे त.

सोईचे होते. सुरवातीस पडवी. तेथे लदवसा वसुंतरावाुं चे
तिाठी ऑलफस असे व जेव्हा ते नसायचे तेव्हा आम्हा
मुिाुं चा तेथे वावर असायचा. पुढची खोिी म्हर्जे
बेडरूम-कम-लिलवुंग. पाहुर्े मुंडळीुंचे स्वागत येथेच
होत असे. येथे लभुंतीवर शोपीसेस, म्हर्जे मुिाुंचे
िहानपर्चे रुं गीबेरुंगी तसलबरीत फ्रेम केिे िे फोटो.
पुढे

स्वयुंपाकघर-कम-डायलनुंग

व लचमण्या आलर् पेटरोमॅक्स बत्त्या वापरत असत.
घरातीि एकुिते एक मनोरुं जनाचे सािन म्हर्जे
बुशचा टर ाुं लझस्टर. अथाण त आम्ही मुिे म्हर्जे पर् फुि
टाईम-पास होतोच! पुढे वीज आि् यावर रॅ िीजचा
टे बिफॅन स्टु िावर स्थानापन्न झािा.
घरातीि सगळी गृह्कृत्दशण कामे सुिामावशी व

सुिामावशीचे गुळसुुंद्याचे घर तसे िहानच होते, पर्

त्ा

सुरवातीस वीज नव्हती तेव्हा कुंदीि, रॉकेिची टीमर्ी

रूम.

गॅस

येण्याआिी येथे जलमनीवर मातीच्या चुिी व स्टोव्ह

अिकाताई करायची. यात कपडे नदीवर नेवून िुर्े,
भाुं डी घासर्े, केर-वारे , आलर् मदर-ऑफ-ऑिवकणस् म्हर्जे जलमनी सारवर्े. अलतशय कष्ट्ाचे काम.
आिुलनक
पररर्ामाुं ची

योगामिीि
खात्री.

सवण

आसनाुं च्या

अिकाताई

एकत्र

स्वयुंपाकात

सुिामावाशीिा मदत करत असे. एकदा सुिामावशी
बाहे र गेिेिी असताना लतने केिे ि् या मऊ भाताची
कथा आम्हा भावुंडाुं त एक गमतीचा लवषय म्हर्ून
वारुं वार आठविी जायची.

ठे वण्यासाठी अि् युलमलनयमचा पत्रा ठोकिे िे टे बि

सुिामावशीच्या अगदी शेजारी कि् पनाच्या वगाण तिा

होते. िाकडाचे जाळी-जाळीचे फडताळे होते. भाुं डी-

प्रमोद

डबे ठे वायिा “माुं डर्” होती. दे वाुं ची वस्ती पर् याच

फुटिे िा मोठा भाऊ, पुढच्या दरवाज्याच्या खखळ्यािा

खोिीत होती. त्ात छोट्या लपतळी मुत्ाण व गर्पती

िहान आरसा अडकून दाढी करायचा. तेव्हा फोम

आलर् लबडकर महाराजाुं च्या तसलबरी होत्ा. शेवटी

वगैरे िाड नव्हते. एकच साबर्, गोदरे ज राउुं ड. तो

मागची पडवी. यात पार्ी तापवण्यासाठी मातीच्या

सुंपिा असेि तर चक्क अुंघोळीचा साबर्. दाढीचा

चुिी, सरपर्ाची फाटी ठे वण्यासाठी जागा व मोरी-

राहायचा.

त्ाचा

नुकत्ाच

दाढी-लमश्या
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ब्रश हा घोड्याच्या केसाुं चा बनवतात असे त्ावेळचे

सुिामावशीचे गावात अनेक जर्ाुं कडे येर्ेजार्े होते.

आमचे जनरि नॅािे ज होते.

यातीिच एका जोशी कुटुुं बात माझ्या सौ ची भाची लदिी

त्ाुं च्या पुढे एक सोनार कुटुुं ब राहायचे. तेथे राहर्ारे
आजोबा सोने लवतळवून, िाकडी ओुंडक्याच्या
भोकातून खेचून सोन्याची तार बनवायचे. केलमस्टर ीच्या
िॅ ब मिे बघायच्या आिी चीनीमातीची क्रुलसबि
त्ाुं च्याकडे बघीतिी होती. सुुंदर चमकदार तार
बनताना पाहून छान वाटायचुं.
घराच्या पुढे सवण लबऱ्हाडाुं ना कॉमन आुं गर् होते. क्वलचत
प्रसुंगी मी व अलवनाश आम्ही रात्री आुं गर्ात झोपायचो.
आमावस्येच्या जवळचा लदवस असिा की वर
आकाशगुंगेत पोहर्ाऱ्या असुंख्य चाुं दण्याुं नी आकाश
िडखून गेिेिुं असायचुं. आता शहरापासून दू रही िड
आकाशदशणन होत नाही. याच आुं गर्ातून एकदा
आम्ही सुयणग्रहार्ाचाही आनुंद घेतिा होता. फुटिे ि् या
बाटिीच्या काचेिा लदव्याची काजळी िाविी की
झािा एखिप्स गॉगि.
समोरचुं “लमन्हत” नावाच्या व्यक्तीचे दु कान होते.
बहुतेक ओररलजनि नाव “लमन्हा” असावे. त्ाच्याकडे
लिमिे टच्या गोळ्याुं पासून, लवडी, माचीस, स्टे शनरी
आयटे म इ. सवण लमळायचे. म्हर्जे गावातिे सुपर
स्टोअरच म्हर्ाना.
“लमन्हत” च्या पुढे, नदीकडे जार्ारा रस्ता होता व
त्ापुढे तुपे वाण्याचे दु कान होते. “पुढे दु कान – पीछे
मकान”. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत त्ाुं च्याकडे पर् मुुंबईची
पाव्हर्ी यायची. ब्राम्हर्ाुं कडे पुवी मुिे सुंध्याकाळी
परवचा व रामरक्षा म्हर्त, तसे तुयाुं कडे रोज
पुंिरावीस लमलनटे हररपाठ व्हायाचा. त्ात “हरर मुखे
म्हर्ा, हरर मुखे म्हर्ा, पुण्याची गर्ना कोर् करी”
याचा समावेश असे. आिुलनक काळात खेड्याुं त दे खीि
टीव्हीवर सुंध्याकाळी सास-बहुचा प्राईम टाईम चािू
झािे िा असतो. आिुलनक मनोरुं जनाच्या सोयीुंमुळे
आपर् काय कमाविुं व काय गमाविुं याची बॅिुंस
शीट माुं डायिा हवी. पर् तो एक स्वतुंत्र लवषय आहे .

आहे . त्ामुळेच गुळसुन्द्द्यास जाण्याचा योग परत आिा.
त्ामुळे

गतआठवर्ीना

उजाळा

लमळािा.

या

जोशाुं कडे च मी िहान असताना एकदा रामनवमीच्या
लदवशी कीतणनाच्या कायणक्रमास गेिो होतो. तो प्रसुंग
मिा जसाच्या तसा आठविा.
वसुंतरावाुं च्या ऑलफसमििी वदण ळ बहुदा ७/१२ च्या
उताऱ्यासाठी असायची. तसेच काही वेळेस िमार्ी
स्त्री-पुरुष

तात्पुरती

लशिापलत्रका

नूतनीकरर्

करण्यासाठी यायचे. त्ाुं ची नावे ऐकून गुंमत वाटायची.
ऑलफसमिे एक िाकडी कपाट, टे बि व खुची
असायची. सालहत्ामिे कोरे कागद, कागद एकत्र
बाुं िण्यासाठी िे ससारखे िाि िागे, टाचण्या, रे षा
आखण्यासाठी “रूळ”, पेपरवेट इ. गोष्ट्ी होत्ा. पट्टी,
स्टे पिर, युपीन इ. आिुलनक वस्तूुंचा स्पशण अजून झािा
नव्हता. फायिी पर् नव्हत्ा. कागदपत्राुं वर दोन्ही
बाजूस जाड ब्राऊन पेपर िाविे म्हर्जे झािी फाईि.
जुन्या कागद पत्राुं चे गठ्ठे, िाि माुंजरपाट कापडात
गुुंडाळू न फळ्याुं वर रचून ठे वत. अशा रे कॉड्ण सना
दफ्तर म्हर्ायचे. वसुंतरावाुंचे अक्षर सुुंदर होते.
अजूनही त्ाुं ची वळर्दार सही आठवते. याच पडवीत
आर्खी एक ऑलफसचा भाग नसिे िी पर् महत्वाची
वस्तू म्हर्जे नातेवाईकाुं ची आिे िी पत्रे टोचून
ठे वण्याकरता हॅुं गर सारखे लमळर्ारे त्ावेळचे गॅजेट.
ही वस्तू घरात आहे म्हर्जे मार्से व्यवखस्थत
असि् याचे एक लचन्हच.
आमचा दु पारचे जेवर् झाि् यावरचा प्रमुख टाइमपास
म्हर्जे पत्ते. त्ात सात-आठ, पास्तीन्दोन (पाच-तीनदोन), झब्बू (लसुंगि-गाड् देरी), इ. व भरपूर वेळ
चािर्ारा नोठ्याठोम (नॉट-अॅट-होम) अशा अनेक
खेळाुं चा सामावेश असे. बरे च वेळेस खेळाचे सू प
लचडलचडीत व वादात वाजे. काहीच नाही तर, जो गाढव
होत असे त्ािा अचानक घाईची “िागत” असे. आलर्
मग हे “िागर्े”, साथी सारखे पसरे . मग काय पत्ते बुंद,
व सगळ्या मुिाुं ची फैय्यर हातात डबे घेऊन, बहुदा
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अनवार्ी पायाुं नी, भर दु पारी तेव्हा न-चािू झािे ि् या

िहान गावातिा बस स्टॅुं ड हा नेहमी गावाति् या िहान

कोुंकर् रे ि् वेच्या िायनी पिीकडे गप्पा मारत, दगड

मोठ्या घटनाुं चा, गावाति् या व्यक्ती आलर् वि् िी याुं चा

लभरकावत प्रस्थान करायची. येताना करवुंदाच्या

साक्षीदार असतो. त्ाच्या आसपास नुसते प्रवासीच नव्हे

जाळीतिी करवुंदे कोुंबडा-की-कोुंबडी करत खायची.
स्वच्छतेचुं प्रस्थ तेव्हा एवढुं नव्हतच. “लनमणिग्राम”

तर ररकामटे कडे , फुके, भटके, गावातिी मुक्त जनावरे
याुं चा वावर असतो. गुळसुुंद्याचा बस स्टॅुं डही त्ािा

योजनाुं सारख्या योजना नव्हत्ा. परत आि् यावर बहुदा

अपवाद नव्हता. पर् आम्हा िहान मुिाचुं मुख्य

पत्ते परत खेळत जात नसत. किीकिी “व्यापर”

आकषणर्

खेळायचो. इुं ग्रजी लमडीयमिा जार्ारी मुिे मुुंबईत

जवळजवळ बस स्टॅुं ड मिेच लविीन झािे िी. तेव्हा

त्ािा टर े ड-गेम म्हर्ायची. यातीि काही काडे लकुंवा

वडा-पाव नव्हता, नुसताच बटाटावडा होता. आम्हा

सोुंगट्या हरविे ि् या असत. सगळे च पफेक्ट असेि तर

पाहुण्याुं मुळे त्ाचा काही खूप खप वाढायचा अशातिी

काय मजा ना? तसेच पत्त्यातही बहुतेक वेळा रार्ी,

बाब नाही, पर् नुसत्ा तेिकट-लतखट वासानी

राजा लकुंवा सत्ती ची भूलमका बजावण्याची जबाबदारी

लचत्तवृलत्त फुिू न यायच्या.

पेनानी लिहून जोकरवर टाकिी जात असे. इतर
घरगुती खेळाुं मध्ये पाटावर पट काढिे िा सोुंगट्याचा
खेळ, मुिीुंमध्ये आवडीचे सागरगोटे लकुंवा बाुं गड्याुं च्या
तुकड्याुं नी खेळायचे “पाच-आलर्-खाच” असे खेळ
होते. आिुलनकतेचा स्पशण झािे िे खेळ म्हर्जे िु डो,

म्हर्जे

तेथीि

वडा-भजीुंची

टपरी.

गुळसुुंदा गाव पाताळगुंगा नदीकाठी वसिे िुं आहे .
नदीच्या घाटािगत सुुंदर लशव मुंलदर आहे . अगदी
हे माडपुंथी वगैरे नाही, परुं तु बऱ्यापै की पुरातन आलर्
आकषणक! लशवमुंलदराचा पररसर लवस्तीर्ण आहे .

बुखिबळ, इ. क्वलचतच खेळिे जायचे.

पररसरात अनेक िहान-िहान मुंलदरे आहे त. त्ात

बाहे रच्या खेळाुं त गोट्या, भोवरा, इ. खेळाुं पेक्षा

उपयोग गावातीि लवलवि साुं स्कृलतक कायणक्रम व

लक्रकेटिा प्रािान्य असे. मिा तेव्हा लक्रकेटमिीि काही

िहान-मोठ्या

लवशेष समजत नसे, पर् मुुंबईचा राहर्ारा म्हर्ून
उगीचच भाव लमळत असे. मग मागच्या कोरड्या

अिकाताईचे िग्न पर् इथेच झािे होते. मुंलदराच्या
पुरातन िु क-अॅुंड-फीििा हात न िावता मुंलदराची

पडिे ि् या शेतात माती जरा सारखी करून लक्रकेटचा

दे खभाि चाुं गिी ठे विी आहे .

डाव होत असे. तेव्हाच भारतीय सुंघाचा कसोटीसामना चािू असि् यास लक्रकेट खेळण्यास आर्ीखच
जोर येत असे. मग भेन्डीच्या झाडाच्या फाुं द्या तासून
यष्ट्ी बनवि् या जायच्या. टीममिे शेजारची पोरें व घरी
आिे िी पाव्हर्ी याुं चा समावेश असे.
गुळसुुंद्यात काही पयणटनस्थळे

होती. बस स्टॅुं ड,

नदीकाठ, नदीकाठचे लशवमुंलदर, गावचे पशुवैद्यकीय
केंद्र, इ. तसेच काही अुंतरावर तेव्हा चािू न झािे िुं पर्
पूर्ण तयार असिे िे आपटा रे ि् वे स्टे शन, लकना
इुं डस्टर ीच्या िहानश्या उुं चवट्यावरचे मुंलदर, बाजूच्या
गावातिी पुई इ. सायुंकाळची एकस्कशणन म्हर्ून
जाण्याची लठकार्े पर् होती.

हनुमुंताचे मुंलदर उि् िे खनीय आहे . येथीि रुं गमुंचाचा
इतर

कायणक्रमाुं साठीही

होतो.

एक रस्ता सुिामावशीच्या घरासमोरूनच नदीकाठी
जायचा. या रस्त्याच्या शेवटीचा नदीकाठ मुख्यत्वे
भाुं डी-कपडे िुण्यासाठी वापरिा जात असे. तरीही
पार्ी स्वच्छ असायचे. एकदा मी नदीकाठी उभा
असताना पाय घसरून नदीत पडिो. पूर्णपर्े
पाण्याखािी गेिो. ७-८ सेकुंदच पाण्याखािी होतो, पर्
जे दृश्य काही सेकुंदाकरता पलहिे ते कायम िक्ष्यात
रालहिे आहे . माझ्या जवळच रुं गीत मासे तरुं गत होते.
खािी काही वनस्पती व लहरवेगार शेवाळे होते.
वनस्पतीुंच्या काही पानाुं वर िहान हवेचे बुडबुडे टे कऑफ घेण्याच्या तयारीत होते. जीवनात िहान-िहान
गोष्ट्ीुंत खूप आनुंद असतो हे च खरुं . अथाण त याची
लकुंमतही मिा चुकवावी िागिी. पडि् यामुळे पाऊि

मुरगळू न

सुजिुं

एक

गावाच्यापुढे एक लकिोमीटरवर िोना ही डायस्टफ

आठवडाभर होती. पर् माईने लनगुणडीच्या पानाुं नी

बनवर्ारी कुंपनी होती. जवळच रस्त्याच्या पिीकडे

शेकून दु खीवर मायेची फुुंकर घातिी होती.

आपटा रे ि् वे स्टे शन. तेव्हा कोुंकर् रे ि् वे चािू झािे िी

नदीकाठी

याच

होतुं.

सूज

लठकार्ी

जवळजवळ
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पिीकडच्या

गावी

जाण्यासाठी िहान बोटीची फेरी िागायची. नावाडी
गुळसुन्द्द्यातीि िोकाुं ची व पिीकडच्या गावातीि
िोकाुं ची ने आर् करत असे. पर् यासाठी लतकीट
नव्हते. गावातीि िोकुं वषाण काठी नावाड्यािा ठरालवक
िान्य लकुंवा इतर खाद्य सामान दे त असत. लकती सोप्पुं
जीवन होतुं. क्रेडीट-डे लबट नव्हतुं म्हर्ून क्रेडीट-डे लबट
काडण ही नव्हत, मोबाईि नव्हता म्हर्ून ररचाजणही
नव्हता. ररचाजण नव्हता म्हर्ून मार्ुसकी किी पुन्हापुन्हा चाजण करावी िागत नसे. ती असेच. मेर्बत्त्या
पेटवून ती लसि करावी िागत नसे.
बस स्टॅुं डच्या जरासे पुढे गेिे की उजव्या हातािा
गावातीि शाळा होती. पाुं च-सहा वगाां ची. सोयावर
ठे विे िे वगण, कौिारू. समोर मैदान, कुुंपर् न घातिे िुं .
शाळे च्या वास्तूिा िागून ध्वजस्तुंभ होता. म्हर्जे
थोडक्यात लपक्चर-पफेक्ट. मैदानाच्या दु सऱ्या बाजूिा

नव्हती पर् आपट्यापयणन्त मािवाहतूक सुरु झािी
होती. लदवसातून मोजक्याच मािगाड्या यायच्या.
प्रवासी वाहतूक नसि् याने रे ि्वे स्थानक स्वच्छ व
सायुंकाळचा फेरफटका मारायिा चाुं गिे लठकार्
होते. आमच्या वेळेस एक आख्यालयका होती, रे ि् वे
िाईनवर िोखुंडाचा तुकडा ठे विा व वरून गाडी गेिी
तर त्ाचे िोहचुुंबक होते. मी बरे च वेळा टर ाय केिे
आहे . पर् एकतर गाडीच्याच खडखडाटानी िोखुंडाचा
तुकडा खािी तरी पडायचा लकुंवा दू र फेकिा तरी
जायचा. िोहचुुंबक किी बनिुं च नाही. किीकिी
वाटायचुं आपर् ठे विे ि् या िोखुंडाच्या तुकड्यामुळे
गाडी रुळावरून घसरिी तर?
गोष्ट्ी अनुंत असतात ... काही आठवर्ीत असतात ...
काही साठवर्ीत असतात ... आठवर्ीतीि गोष्ट्ी
कागदावर उतरतात ... साठवर्ीतीि गोष्ट्ी मनात
दडि् या जातात.

एक िहानशी वास्तू होती. पशुवैद्याची. पुढयात गुराुं ना

हे सवण मी आता चाळीस वषाांनुंतर लिलहत आहे . पर्

तपासताना बाुं िून ठे वण्यासाठी यू आकाराचा िोखुंडी

आत्ताच्या लपढीतिी मुिे असे काही लिहू शकतीि का?

ऑपरे शन-बेड होता. मिि् या सुट्टीत शाळे तीि मुिे या

बहुतेक नाही. आता कुटुुं ब िहान - सुख महान सारख्या

ऑपरे शन-बेडिा िटका-िटकी करत खेळायची.

कि् पनाुं मुळे मुळात नातीच कमी होत आहे त. मग

किीकिी गावात आिे िी माझ्यासारखी पाव्हर्ी

कोर् कोर्ाकडे जार्ार? आताची लपढी लनसगण, खेडी,

दे खीि या िटका-िटकीचा आनुंद घ्यायची.

जुंगिे हे सवण ररसॅाटण स् मध्ये शोित आहे . नसिे ि् या

शाळे च्या तसेच पुढे, सािारर् एक लकिोमीटर

मामाच्या गावी पैसे भरून जात आहे त. खेडी बदििी
आहे त. कौिारू घरे जाऊन कॉुंक्रीटच्या मेंटेनन्स-फ्री

अुंतरावर रस्त्याच्या डाव्या हातािा लकना नावाची
बॅरिची कुंपनी होती. िहानशीच पर् ती पर्
शाळे साराखीच लपक्चर-पफेक्ट लदसायची. पररसर
स्वच्छ असायचा व कुंपाऊुंड मिे िाि-पाुं ढऱ्या रुं गाचे
तयार बॅरि ठे विे िे

असायचे. त्ाच कुंपनीच्या

जलमनीवर पर् रस्त्याच्या पिीकडे िहानसे मुंलदर होते
व भोवती छोटीशी बागही होती. बागेत लनवाुं त बसायिा
बाके होती. आम्ही मुिे सायुंकाळच्या भटकुंतीसाठी
तेथे जायचो.

वास्तू उभ्या रालहि् या आहे त. शेतात सुखिे ि् या
लडखळाुं ची जागा मोकाट पसरिे ि् या प्लाखस्टकच्या
लपशव्याुंनी घेतिी आहे . पेरकुट व मेंदीुंच्या कुुंपर्ाुं ची
जागा लसमेंट पोि् स व बाबण-वायसणनी घेतिी आहे .
िोना-लकना अशा एकट्या दु कट्या कुंपन्याुं ची जागा
पाताळगुंगेच्या पररसरात पसरिे ि् या इुं डस्टर ीयि
इस्टे टनी घेतिी आहे . नदीचुं पार्ी लपण्या-पोहण्याच्या
िायकीचे रालहिे िे नाही. मग रुं गीत मासे कुठून
लदसायिा? लनगुणडीची जागा मूव्ह नी घेतिी आहे . मग

माईची माया

कुठून
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अनुभवायिा? प्रदू षर्ाच्या

आता काय, प्रत्क्ष भेटी ऐवजी व्हॉटस् ऍपवरच्या गुड

लवळख्यात आकाशगुंगा िु प्त झािी आहे . मग

मॉलनांगिा टचमध्ये राहर्े म्हर्ायचे व फेसबुकवरच्या

आकाशभर काय पर् ओुंजळभर चाुं दण्या तरी कश्या

िाईकस् गलर्क सोशि व्हायचे. फोन वर भरभरून

लदसर्ार? लशवाय, सुट्टीत मुिाुं नी पािकाुं ची आवड-

बोिू न भावना व्यक्त करण्यािा नाती जपर्े नाही का

लनवड नको का साुं भाळायिा? रायफि शूलटुं ग,

म्हर्ायचे? शेवटी जग बदित आहे , आपर्ही

हॉसणरायलडुं ग, रॅ पलि् िुं ग पासून अॅबॅकस, योगा, रोिर-

बदिायिा पालहजे, असुं म्हर्ून बदिू न जायचे!

स्केलटुं ग, लसुंलगुंग इ. नको का लशकायिा? कॉम्पेटीशन
साठी मुिाुं नी “रे डी” नको का असायिा?

मदतीची हाक
मुंडळlतर्फे आयोजित केलेल्या काययक्रमाुंना गरि आहे तमच्या मदतीची , सहकायायची, आणि सहभागाची.
नोंदिीसाठी कृपया सुंपकय करा - http://nemm.org/index.php/requests/volunteer

***Student volunteering hours will be recongnized.

दििाळी
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ववद्या भुतकर
लेक मोठी व्हायला लागली. सणासुदीला णतला
तयार होताना णनरखून पहायला लागली होती. किी
कपडे णनवडतांना सुचवू लागली. हे चप्पल नको,
तुझ्या डर े ससोित हे िूट्स घाल असं हक्कानं
सांगायला लागली. तर किी 'कुठल्या काळातले
कपडे घालतेस गं आई?' असे टोमणेही मारायला
लागली होती. णतच्या वळवून नीट केलेल्या केसांना
हात लावून पाहू लागली होती. 'माझेही असेच सेट
कर' म्हणून हट्ट करू लागली. किी णतच्या ओठांना
लावलेली णलपम्मस्टक पाहून, 'मलाही मेकअप
करायचा' म्हणून रुसू लागली. आणण हे सगळं ती
जवळू न पाहतांना णतला मात्र एकच भीती होती....
शाळे त, कॉलेजमध्ये असताना आईनं
अनेकदा हे करू नको, असे कपडे नको, असं
वागणं नको, िोलणं नको ऐकवलेलं, अडवलेलं.
पण हे ही आठवायचं की सणासुदीला आवजूणन
आई णतला आवरून द्यायची. लांि केसांची छान
वेणी घालून द्यायची. गौरी गणपती, सत्यनारायण
पूजेला आपल्या आिी तयार करून, किी
आपलीच साडीही नेसवून द्यायची. हळदी
कुंकवाला आलेल्या िायकाही, "कसं तुम्ही पोरींचं
इतकं छान आवरता' म्हणून कौतुक करायच्या.
णदवाळीला र्फराळाची िावपळ करून डर े स
णशवायची. आणण हे सगळं असूनही णतला अनेकदा
आईशी वाद घालतांना, णतने कशाला नकार
णदल्यावर वाटलेलं, "तू मुद्दाम माझं आवरत नाहीस.
तुला माझ्यापेिा जाि छान णदसायचं असतं ना?".
वाढत्या वयात किीतरी आपल्याच
आईिद्दल वाटलेली असूया आणण राग अनेकदा
मनात घोळलेला. तो प्रसंग खरं च घडला की आपण
हे केवळ मनातल्या मनातच िोललो हेही आठवत
नव्हतं. इतक्ांदा णवचार केलेले ते िण घडले की

णतच्याच मनाचे खेळ होते हेही णतला आठवत
नव्हतं. आणण प्रत्यिात तोंडातून िाहेर पडले नसले
तरीही मनात आतवर रुतलेले. आणण यातून मनात
आलेली एकच भीती..... माझ्या लेकीलाही असंच
वाटे ल का माझ्यािद्दल.
हॉम्मस्पटलमध्ये मुलगी झाली हे कळल्यावर
गुंगीत णतने एकच वाक् िोललेलं,"आता
आपल्याला णतच्यासाठी ते क्ूट डर े स णवकत घेता
येतील." एक तो णदवस आणण आता? परवा
णदवाळीला ती साडी नेसताना, दाणगने घालतांना
लेक पहात होतीच. म्हणाली, "मलाही णलपम्मस्टक
लावून दे . हे गळ्यातलं घालून दे ." "णलपम्मस्टक वगैरे
लावायचं तुझं वय नाहीये अजून" या वाक्ावर
लेकीनं तोंड मुरडलं. 'गळ्यात नको घालूस हे. णतथे
१५ णमणनटांत माझ्याच हातां त आणून दे शील." ती
साडीच्या णनऱ्या करत िोलली. आणण या वाक्ावर
पुट्पुट कानी आली,"मला माणहतेय तुला
माझ्यापेिा छान णदसायचंय."
आपण अनेकदा ठरवतो 'हे असं झालं तर
मी अशी वागणार. असं िोलणार. अणजिात
रडणार नाही. वगैरे वगैरे' . आणण तरीही तरीही
लेकीचे शब्द ऐकून ती णनऱ्या सोडून थिकली.
आजवर त्या आईला िोललेल्या/न िोललेल्या
वाक्ांचं ओझं डोक्ावर जड झालं. गळा दाटू न
आला आणण ती िोलली," तुला माणहतेय मीही
अशीच माझ्या आईला िोलले होते. खूप वाईट
वाटलं होतं णतला. आणण मला आजवर वाईट वाटतं
की तुझ्या आजीला मी असं िोलले. कारण ती
नेहमीच मी छान णदसावं, राहावं म्हणून प्रयत्न
करायची. तुझ्यासाठी मीही अनेक गोष्ट्ी करते. तू
माझी लेक आहेस. तुला खरं च वाटतं का मला असं
वाटत असेल? ". लेक थांिली, मग थोडी शरमली,

नरमली आणण हसली. राहील का णतच्या लिांत
माझ्यासारखंच अनेक वषण? काय माणहत. पण
णतला ओझं हलकं झाल्यासारखं वाटत होतं.
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आईला सांगायची णहित झाली नाही णनदान
लेकीला तरी सांगू शकली म्हणून.
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कथा
दाने दाने पर मलखा है
ज्योती जोशी
रें गाळर्ाऱ्या अुंि:कराचा पाचोळा सूयणलकरर्ुं झाडू
िागिी

होती.

साखर

झोपेति् या

मुुंबानगरीिा

न्याहाळत गॅिरीत १४ व्या मजि् यावर ती उभी होती.
आत्ताची ही शाुं तता केवळ क्षलर्क, नकिी आहे हे
लतिा कळू न चुकि होत…त्ा शाुं ततेत सुप्रभातची फेरी
मारावयाचा अनावर मोह लतिा झािा.

जपिे िी. दोन लदवसाुं पूवीच ती भारतात आिी होती.
जेटिॅ ग

गेिा

नव्हता.

लकती

गजबज?

वाहतुकीचा खडखडाट, मोटारीुंचे ककणश हॉनण,
फेरीवाि् याुं च्या आरोळ्या..आि् यापासून डोक फार
किकिू न गेि होतुं.

कशीबशी न्याहारी उरकून,

कमरे िा आठवर्ीने फ्यानीपॅक अडकवून, घाईघाईत
पायात बूट घािू न ती भराभरा खािी गेिी.
मनासारखी मोकळी जागा इथे आि् यापासून अजून
लदसिी नव्हती.

कुठे जावुं?

बागेत या झाडाुं ची उर्ीव फार जार्वत असे.
मनाशी गाुं ठ बाुं ििी. इथि् या माळ्यािा भेटिुं च
पालहजे िन्यवाद द्यायिा.
लतच्या वाटिुं होतुं तशी ती काही एकटीच इथे नव्हती.

लतची ही रोजची सवुंय…अमेररकेत आि् यापासून हट्टाने
अजून

सुखाविी. अमेररकेत स्थाईक झाि् यापासून लतच्या

एवढ्यात नजर

पिीकडच्या रस्त्यावर गेिी लन काय आश्चयण, एक
बगीचा लदसिा. झपाझप पाविुं त्ा लदशेनुं पडू िागिी.

लतच्यासारखे इतरही वेडे पीर होते सोबतीिा. एक
आजोबा वतणमानपत्र वाचीत कोवळी उन्ह अुंगावर
शेकीत, कोर्ी व्यायामािा, कोर्ी भालवक बायका दु वाण
खुडीत, काही लवद्याथी अभ्यास करत झाडाखािी
एकाुं तात बसिे िे .. लबचाऱ्याुंना घरी जागा नसावी?
मनात कळ आिी. पुढे गेि्यावर झोपाळ्यावर िहान
िहान मुि मुिी खेळत होती. त्ाुं च्याबरोबर गर्वेश
घातिे ि् या खस्त्रया होत्ा. बािवगाण ची सहि घेऊन
आिे ि् या लशलक्षका असाव्यात?
एव्हाना लतची ३ री फेरी सुरु झािी, वाटे त एक िहान
मुिगा अुंदाजे ४-५ वषाां चा, एकटाच दु डूदु डू िावताना
लदसिा. समोरच एक कुत्र्याचुं लपि् िू गवतावर बागडत
होत. मध्येच ते गोुंडस लपि् िू थाुं बि तेंव्हा त्ाच्याकडे

फटकाचुं दार उघडून लतनुं बागेत चािायिा सुरुवात

एक टक िावून हसत रालहिा. मग लतच्या िक्षात आिुं .

केिी. लतच्या अपेक्षेपेक्षा बाग तशी बरीच मोठी होती.

अरे , हा िबाड एकटाच? इकडे आिा की काय

आजूबाजूच्या झाडाझुडूपाुंना नजरे नेच अलभवादन
करत करत लतच्या फेऱ्या सुरु झाि् या. कृष्णकमळ

लपि् िामागे? वगणलमत्राुंना सोडून स्वतःच्या नादात

अबोिी, सोनचाफा, दे वचाफा, तगर, कण्हे रर, फर्स,

हरविाय हे त्ाच्या गावीही नव्हत.

आुं बा.. लकती प्रकारची झाडुं ? मनाति् या मनात खूप

? त्ा मास्तरार्ीुंच िक्ष कुठे होत? तो
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नशीब तो मिा लदसिा नाहीतर..दु सऱ्या कोर्ीतरी

दोन लदवसानी लतची मध्य प्रदे शाची सहि सुरु झािी.

त्ािा कब्जात घ्यायिा ही चाुं गिी सुंिी होती.

भारतात प्रथमच ती अशी एकटी सफरीिा जात होती.

आजकाि अस बािकाुं चुं अपहरर् खूप ऐकायिा

बसमििे प्रवासी तसे अनोळखीच पर् लतिा त्ाचुं

येतुं….त्ािा लशलक्षकाुं कडे सुखुरूप पोहोचवायिाच

फारस वाटिुं नाही कारर् लनसगाण ची सोबत लतिा

हवुं. पर् कसुं? त्ािा उचिू न तर नेर् शक्यच नाही.

जवळची होती.

आलर् तो हात पाय झाडायिा िागिा, रडायिा िागिा
तर? िोकाुं ना लतच्याबद्दि वेगळाच सुंशय यायचा.
मनात काळजीनुं काहूर माजिुं .

बस भराभरा अुंतर कापीत रालहिी. बहुतेक जर्
डु िक्या खात होती. ती मात्र खखडीकीच्या काचेिा नाक
िावून आजूबाजूच लनसगण सोुंदयण आकुंठ पीत होती.

लवचार करत क्षर्भर उभी ठाकिी. नकळत हात

प्रत्ेक झाडाचुं वैलशष्ट्ट्य लतिा सहजपर्े जार्वत होत.

कमरे वर गेिा नी एकदम लतच्या फ्यानीपॅकचा स्पशण

कोर्ाचा अवाढव्य बुुंिा, कोर्ाच्या सरळसोट फाुं द्या

झािा. मुिीनुं आठवर्ीनुं त्ाच्यात, लतचा मोबाईि,

तर कोर्ाच्या अस्ताव्यस्त पसरिे ि् या.. हुबेहूब

पत्ता, नाुं व, आलर् दोन ग्रनोिा बार हे सवण ठे वून लदिुं ,

एकासारखा एक कुठे च नाही. झाडाुं मागे झाडुं पळत

आलर् बजावून साुं लगतिुं होतुं, ‘मॉम, कुठे ही बाहे र

होती. सागाची, खैराची, बाभळीची..मध्येच एखादुं

जाताना ही थैिी कमरे िा बाुं ि’. लतिा थैिीतिा ग्रनोिा

पाुं गाऱ्याचुं

बार आठविा. मग युक्तीने लतनुं

त्ा िहानग्यािा

शेंदरी

रुं गाच्या

उिळिे िुं …बाहे रच्या लनसगाणची लमरवर्ूक बघण्यात

अलजबात स्पशण न करता, तो िाुं बूनच दाखविा.

ती रुं गिी.

“तुिा लबस्कीट हवुं”?

वरदान लतन मनापासून जपिुं होतुं.

त्ाच्याशी िलडवाळपर्े गोड बोित बोित, ग्रनोिा
बारच्या आलमषावर झुिवत.. ती हळू हळू उिटी मागे
मागे चािू िागिी. तोही िगेच लपि् िाचा नाद सोडून
लतच्या मागोमाग येऊ िागिा. शेवटी एकदा ती त्ा
मास्तरर्ीुंजवळ पोहोचिी. त्ाुं च्या तर गावीही नव्हत
की तो परागुंदा झािाय म्हर्ून? सुखरूप परत
आर्ि् याबद्दि मात्र त्ाुं नी लतचे पुन्हा पुन्हा आभार
मानिे .

परत खेळू िागिा. त्ािा त्ाुं च्याकडे सोपलवि् यावर
एका वेगळ्याच आनुंदात ती घराकडे वळिी...नी लतच्या
द्यायिा शेवटी ती

लवसरिीच त्ािा. लतन गुपचूप तो परत कमरे च्या
चुंचीत ठे लविा.

कुठही गेिुं की लतथि् या मातीशी नातुं

जुळायिा लतिा जराही वेळ िागत नसे. परमेश्वराचुं हे

बऱ्याच मैिाुं चा प्रवास झािा होता. तरी अजून
मुक्कामाचुं गाव िाुं ब होतुं.

जरा वेळाने डर ायव्हरने

रस्त्याच्या कडे िा बस थाुं बविी. इतका वेळ बसून
लतच्या पाठीिा रग िागिी

होती.

रस्ता अगदी

वळर्ावळर्ाुं चा लचत्राति् या सारखा! लतिा मोह
आवरे ना. लतने डर ाइव्हरिा साुं लगतिुं , “पाय मोकळे
करायिा मी जरा पुढे चाित जाते . फार नाही िाुं ब
जार्ार, तुम्हािा लदसेनच मी रस्त्याने चािताना. मात्र

तो पठ्ठा, लबनिास्त! िगेच आरामात झोपाळ्यावर

िक्षात आिुं , तो ग्रनोिा बार

फुिानी

वाटे त लपकअप करायिा मिा लवसरू नका हुं ”’
ती खािी उतरिी. रस्ता अगदी लनमणनुष्य. चािायिा
सुरुवात केिीन वेडा मुसालफर! आपि् याच नादात.. . .
लन एकदम कुठूनतरी दोन बायका डोक्यावर
िाकडाची मोळी घेऊन झाडीतून बाहे र आि् या. त्ाुंना
पाहून ती चाुं गिीच दचकिी. काही न बोिता त्ा
लतच्याकडे एकटक बघत हमरस्त्यावर परत चािायिा

िागि् या.

रानातिी

झाडुं

कापर्ुं

खरुं

तर

कायद्यालवरुि! इथे तर कुठे वस्ती नाही लदसिी. लकती
िाुं बवर राहत असतीि?... इुं िन नाही? काय करतीि
लबचाऱ्याुं ? शेवटी पोटाति् या भुकेची आग!

“मॅडम आपको दे रही है . कुछ बुरा नही है उसमे.
अच्छा ही होगा. लबिकुि िे िो.”
“नही! हम ऐसा कुछ खाते नही!” त्ा मुिीनुं लतिाच
ताकीद दे ऊन बजाविे .

अमेररकेतीि लतच्या अद्यावत स्वयुंपाक घराुं तीिमायक्रोवेव्ह,ओव्हन, रे लफ्रजरे टर, २४ तास मुबिक
पार्ी हे सवण मनाुं त डोकाविुं .
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मन नेहमीप्रमार्े

कािविे िुं . ती ओशाळिी अन खािी मान घािू न
मागे वळिी बसकडे यायिा. बस डर ाइव्हर िाुं बून
हळु हळू लतच्या लदशेने येताना लदसिा. बहुतेक लतिा
बोिवायिाच.

लतच्या िाुंड्या कप्रीस, डोक्यावरची टोपी, पायातिे
स्नीकसण

अन

कमरे ची

फ्यानीपॅक

या

लवदे शी

कपड्याुं कडे दृष्ट्ी टाकून वर लतनुं वर आर्खीन दम
भरिा.

“हम लकसी परदे सीसे कुछ नही िे ते".
आलर् मागे वळु न न पाहता िहानग्यािा फरफटत त्ा

तेवढ्यात परत झाडीतून एक िहान मुिगा आलर्

दोन बायकाुं च्या लदशेने पळायिा िागिी. त्ा िहान

त्ाच्यापेक्षा जराशी मोठी मुिगी बाहे र आिे . भाऊ

मुिाचे मोठ्ठे काळे भोर तेजस्वी डोळे ,

बलहर् असावेत. जवळ आि् यावर लतिा जार्विुं . तो

दाररद् रावर मात करून मनाची श्रीमुंती रस्त्यावर िुळ

लतच्या नातवाच्या वयाचा ७/८ वषाां चा असावा. िाुं ब
जायचुं असेि अजून त्ाुं ना?

अुंगावरची लचुंध्याुं ची

िक्तर अन खपाटीिा आिे िुं त्ाुं च पोट लतिा अस्वस्थ
करून गेि. लकती भुकेिी असतीि? ती दोघ लतिा
ओिाुं डून

त्ा

बायकाुंच्या

मागे

चािायिा

िागिी..अनवार्ी पायाुंनी.

उिळीत गेिे.
अमेररकेत नागररकत्व घेऊन

चाुं गिा पौलष्ट्क आलर् रुचकर असतो. जरास मोठ्याुं दा

अजूनही ती कायम

भारतीयच गर्िी जाते, आलर् आता मायभूमीत मात्र ती
सतत अमेररकनच ठरते. पार पार खजीि होते त्ाुं च्या
नकाराने. पर् एकीकडे त्ाुं चा फार अलभमानही
वाटिा.

लतिा जवळच्या ग्रनोिा बारची आठवर् झािी. तो

सगळ्या

टीव्ही, रे लडओ, वतणमानपत्रातून वाचिे िी

इशाऱ्याची सूचना - कोर्ा परक्याने लदिे िुं काहीही
खाऊ नका. गुुंगीचुं द्रव्य घािू न कँडी, लबखस्कट इ. इ. चुं

ओरडून त्ाुं ना थाुं बायिा साुं गीति,

आलमष दाखवून िहान मुिाुं ना पळलवतात. अशा

”अरे रुको तो सही. ठहरो ठहरो. ये िे िो”. त्ाुंच्या

नका.

टोळ्याुं चा फार सुकाळ झािाय. परक्याुं शी बोिु ही

मागे पळत पळत गेिी. लतनुं कमरे च्या चुंचीतून ग्रनोिा
बार काढिा लन त्ाुं ना दे ऊ केिा. त्ाच्या ताईनुं
मानेनीच नकार लदिा. भावाचा हात घट्ट िरून पुढे
चािायिा िागिी.

लतिा आठविुं लतची मुिगी अन शाळाुं तून नातवािा
हे च पढलवतात.
पर् माझ्या मनाुं त कपट नव्हते. करुर्ेपोटी त्ाुं ना मी
तो बार दे ऊ केिा. काय चुकिुं माझुं? स्वतःच्या

“ये िे िो तो सही”! लतनुं परत लवनविुं .

वागर्ुकीचा लहशोब दे त चरफडत लतनुं तो बार परत
तो त्ाुं च्या

थैिीत लनमुटपर्े टाकिा. त्ा दोन िहान मुिाुं चा

बोिीभाषेतेतून परत त्ाुंना आग्रह करू िागिा,

लवजयी सुंयम लतिा िाचार करतो. कोर्ाशी फारस न

एव्हाना बस डर ाइव्हर लतथे पोहचिा.

बोिता ती बसमध्ये गुपचूप बसिी. इतर प्रवाशाुं ना
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झाि् या गोष्ट्ीची कि् पना नव्हती.. ते आपिे फरसार्

त्ा सवाां चे अचाट कष्ट् लतिा अवाक करतात. कृश

आलर् िाडू लचवडा खाण्यात दुं ग होते.

कुडी ,त्ाच्या उघड्या बरगड्या एकदम लतिा पोिादी

प्रवास करता करता ते आता ग्वाि् हे रिा लकि् याच्या
आवारात पोहोचिे . इतके वषाां ची जुनी पुरार्ी इमारत
पर् अजूनही अबालित होती. त्ा काळचे वास्तुशास्त्र,
कमानी, अिणवतुणळाकार खखडक्या, लत्रकोर्ात कोरिे िी
वेिबुट्टी, पशुपक्षी, अप्रलतम लविक्षर् नक्षी.. या सवण

भासू िागि् या.
अमेररकेतीि लतच्या रहात्ा घराच्या रस्त्यावर बाुं िकाम
चािू

असताना

एक

भिीमोठी

चोुंबडी

क्रेन

आसमुंतातीि लनसगण सौुंदयाणिा ओरखडा आर्ते, अस
लतिा वाटायचुं..फार राग यायचा. त्ा क्रेनचुं अखस्तत्त्व

पररसराने लतच्या मनाचा कब्जा घेतिा.

लतिा फार खुपत असे. पर् आज त्ा क्रेनिा या

मातृभूमीचा आदर अलिकच बळाविा. सगळी

इच्छा झािी. त्ा वृिाच्या जरा अलिक जवळ जाऊन

किाकुसर, कोरीवकाम सगळ्याच कौतुक करत

लतनुं नम्रतेनुं साुं लगतिुं …

मजुराुं साठी इथे ओढू न आर्ावी अशी लतिा फार प्रबळ

मनाति् या मनाुं त त्ा जमान्याुंतीि ती रार्ी बनिी.
पुढे एकदम गदी झािी होती. रहदारी थबकिे िी….
जवळ

गेि्यावर

लतिा

उमगिुं ,

“तुम्ही तर मिा आजोबाुंच्या लठकार्ी आहाुंत म्हर्ून मी
तुम्हािा नमस्कार करते. मिा आशीवाण द द्या. माझुं मन

लकि् याच्या

तुमचे हे सवण पररश्रम पाहून फार थक्क झािुं य. तुमच्या

महाद्वाराशी दु रुस्ती चाििे िी होती..तीन-चार मजूर

या प्रयासाुं नी मिा खूप लशकविुं लन नम्र केिय.

खोदकाम करीत होते. कुतूहिाने लतनुं जरा पुढे जाऊन

माझ्याकडे तुम्हािा दे ण्यासाठी तेवढ्या मोिाचुं काहीच

डोकाविुं . जे लदसिुं ते लतिा थक्क करतुं …

नाही.. आहे ती फक्त कृतज्ञता, कौतुक आलर् आदर .

एक प्रचुंड भिी मोठी सुंगमरवरी िादी-१०० पौुंडाुं ची
तरी खास असावी- आदीमानवकािीन तरफेचा वापर
करून अवघे दोघे जर् िादी उचिीत होते. जुन्या
जमान्याुं तीि कामाशी जुळलवण्याची कोशीस चािू
होती त्ाुं ची. त्ा महाप्रयासाचा घाम लतिाच फुटिा.
शेजारीच एक वृध्द त्ाुं ना मागणदशणन करीत होता.
त्ािा रामराम करून तीन हळू च पुसि,

’कसुं करता हे ?’ एव्हढुं अवघड जोखड काम? कुठे
लशकिात?
“अभ्यास है !..ये सब अभ्यास! लसफण अभ्यास से आता
है !!!” तोुंडातीि लबडी शाुं तपर्े फुुंकत तो लतिा

मी ही लचक्की-मिा मालहत आहे , तुम्हा सवाां च्या तोुंडी
पर् िागायची नाही. पाुंडवाुं सारखी ती वाटू न घ्यायिा
िागेि. अगदी एव्हढीशीच आहे तरी पर् फुि ना
फुिाची पाकळी म्हर्ून तुम्हािा दे ऊ इखच्छते. त्ाचा
आपर् स्वीकार करावा, ही लवनुंती”….गलहवरिी अन
कमरे च्या थैलितिा ग्रनोिाबार लतन त्ाच्या हातात
कोुंबिा.
अन काय आश्चयण! हसत हसत त्ा म्हातारबुवानी
क्षर्ाचाही लविुं ब न करता त्ा बारवरचे कागदी वेष्ट्न
उघलडिे नी त्ाचे तुकडे इतराना वाटिे ..सवाां नी ते
तोुंडात घातिे नी परत कामास िागिे .
त्ा

सवाां चुं खित हास्य मनाति् या मनात चघळत,

सहजपर्े म्हर्ािा.

सगळा लकि् िा ती सावकाश चोखुंदळपर्े पायथा

‘लकती सोपुं तत्वज्ञान? आलर् लत्रवार सत्त्य!’ बाजूच्या

जाण्यासाठी बसमध्ये चढिी.

लपुंपळाची पानुं लतच्या कानाुं त कुजबुजतात.

घािीत एका अनोख्या तृप्ततेने परतीच्या वाटे वर
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कविता
अंतिीचे सूि
प्राची िे शमुख
अुंतरीचे सूर जेन्वा सहजी जुळून आले
लविृतीुंचे पाश तोडून आसवाुंचे ऋतू आले
िुुंद तू अन् िुुंद मी त्ा क्षर्ैकात
तो क्षर् एक माझे अवघे आयुष्य झाले
तव मीलनी लप्रया होते तुझी आलभसाररका
सहचारी तुझ्या पुनजणन्म प्रत्ेक घलटका
मी सुखाचे िुुंद श्रावर् तुझ्या लमठीत न्हाले
तो क्षर् एक माझे अवघे आयुष्य झाले
लवरला जरी आभास अन् लनवली जरी ती ओढ रे
श्वासाुं त माझ्या तूच अन् स्पशाणत तुझेच चाुं दर्े
अखस्तत्व तुझे िूसर माझे लक्षतीज झाले
लविृतीुंचे पाश तोडून आसवाुंचे ऋतू आले
का ररती दोघे आपर् एकमेकाुं च्या लवना
लन:शब्ाुं चे अथण जपण्याची खुळी का कामना
न एकरूप परर तुजवर सात जन्म मी वालहले
तो क्षर् एक माझे अवघे आयुष्य झाले

सोनपिी
भास्कर

I am the One..
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प्रणिता िे शमुख
I am the One …
Who choose to be ME
I am the One…
Who choose to be a Mother.
Mother who is ever loving as Mother Nature…
All I know is, To be Compassionate,
To be nourishing,
To be caring,
Feels like, I am the embodiment of unseen,
untouchable energy of Mother Nature.
I am the One…
Whom One can talk,
One can ask,
One can Laugh with,
One can share its sorrow
One can love…
I am the One…
Who choose not to create anything but,
Still be channel to create human beings…
I am the One...
Who choose not to be sculptor but,
Still sculpt disciplined minds...
I am the One…
Who choose not to be the shape of the world
but,
Designing human character in me ; around
me.
I am the One…
Who choose not to work with materials but,
Work on tantrums and demands of my lovely
offspring.
I am the One…
Who choose to live from the heart and in
hearts.

I am the One…
Who has ample time to admire creator’s
creativity,
Observe around,notice that grass do change
purple,
Hear the birds, watch swans hour long,
Look up at the stars..Yes I am that one..
I am the One…
Who can breath without planned purpose.
I am the One…
Who just be A being.
I am the One…
Who observe myself observing endlessly.
I am the One…
Who see observer in ME.
I am the One…
Who lets observer be my guide.
I am the One…
Creator of self and creation itself.
YES I am the one…
One with everything and everyone…
YES my friend I am the one..I am that one.

वीि जवानांचा पोवाडा
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सौ. मंजजरी परांजपे
करू वंदन अमर ज्योतीला (2)
भारताच्या वीर जवानांना (1)
वीर िरणीच्या सुपुत्रांना
(1)
िणलदान णदले रिणा दे शाची शान होSS जी जी (2)

ठे वूणन आदशण णशवरायां चा
केला वापर गणनमी काव्ाचा
णनवडला मागण वायुदलाचा
णनघाला तांडा 12 णमराजांचा होS जी जी

र्फेिुवारी 14 सकाळ
तार्फा सैन्य दल वाहनांचा
चाले मागण जिू-श्रीनगरचा
मनी भाव दे शसेवेचा हो… जी जी

( गद्य ) 26 र्फेिुवारी पहाटे ची वेळ, ठरली की हो
काळ अणतरे क्ांचा

अवणचत घात झाला हा SS
अवणचत घात हो झाला
छु पा शत्रू िडकला ताफ्याला
िमाका होऊन हाS हाS कार झाला
40 शूर मुकले जीवा की होS जी जी
( गद्य ) श्री णशवछत्रपतींना अर्फजलखानाने भेटीस
िोलावून दगार्फटका केला, ही तर पाठीत खंजीर
खुपसण्याची शत्रूची णनयतच आहे. तसेच, गणनमी
कावा ही श्री णशवछत्रपतींची रणनीती होती, तीच
आपल्या प्रिानमंत्री यांनी अवलंणिली

िुव्वा उडवोणन, णवजयी होऊणन
परतला तांडा णवमानांचा
जगी घडणवला, नवा इणतहास हो S जी जी
( गद्य ) भारतीय सेनेचे हे तांडव पाहून शत्रू एवढा
घािरला की त्याने िंणदवान केलेल्या अणभनंदन
विणमानला सन्मानाने मायदे शी परतणवले
अशी कीती थोर सेनेची
वाढवी शान भारताची
परं परा स्वातंत्र्यवीरांची
णत्रवार मुजरा, भारतीय सेनेसी हो S जी जी
मी एक भारतीय शाहीर
सांगतो कथा शूर सैणनकांची
रणसक हो सदा िरा या वीरांसी होS जी जी

चाहूल हेमंताची
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ववकास पाध्ये, नाशुआ, न्यू हॅम्पशायर
ग्रीष्म ऋतूची होत सांगता
हेमंताची चाहूल येता
दऱ्या दऱ्यांना सजवुनी आता
मुक्त िरसतो रं ग णविाता!
णनसगण घाले का रांगोळी?
कळे त्यासी का आली णदवाळी?
पवणतराजी सजली णपवळी
रक्तवणण का घेऊणन भाळी?
मिुनी वाहे पवन खेळकर
उडवी रं गीत पाने भरभर
होता िाजू घन नभ काळे
तरुवर सोनेरी णकरणांनी उजळे !
ताठ उभे हे वृि सुरूचे
वसनं लेवूणन गदण पाचूचे
आद्यगुरू जणू अध्यात्म्याचे
वेि न त्यांना ऋतू िदलाचे!
सृष्ट्ी उिळी रम्य संपदा
हाच कृष्ण, अन् ही का रािा?
स्वगण िरे वर उतरे हा का?
दे वत्वाची हीच प्रणचती का?

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

कला
राुंगोळी
सुंगीता दे शपाुंडे
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पाककृती
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1) Exquisite Karanji Canapeshttps://indfused.com/2017/10/06/exquisite-karanji-canapes/

•
•
•

•

Servings: 12
Difficulty: easy
Ingredients
o 1 teaspoon white poppy seeds
o 1 cup unsweetened shredded dry coconut pinch of salt
o 1 teaspoon green cardamom seed powder
o 2 tablespoons honey
o 12 filo prebaked mini shells
o 4 pistachio nuts, slivered (optional)
o 4 almonds, slivered (optional)
o 6 maraschino cherries (optional)
To make the Exquisite Karanji Canapes1. In a pan over medium heat dry roast the poppy seeds for about 3 to 4 minutes or until
they are golden and toasty. Remove from pan and set aside.
2. Turn the heat to low, add the dry shredded coconut and roast it until lightly golden.
Remove from heat and let cool slightly.
3. Mix together the toasted poppy seeds, coconut, salt and cardamom seed powder. Add
the honey and mix in with your fingertips, crumbling the toasted coconut shreds.
4. Fill the mini pastry filo shells, top with the nuts and cherries, if using, and bake in a
preheated 350 degree oven for 8 to 10 minutes.
5. Let cool to room temperature. Serve the enticing Karanji Canapes!

2) मूग ओट्स धिरडं
- प्रज्ञा गावडे
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पर्यटन
उन्हाळ्याची सुट्टी
मनीषा बबडकर
उन्हाळ्याची सुट्टी! आपण णकतीही मोठे झालो तरी हे

जवळच्या उद्यानात उसाच्या रसाची व कैरी घालून

दोन शब्द डोळ्यां समोर लहानपणीच्या आठवणींचा

केलेल्या

खणजना उभा करतात! िस अथवा रे ल्वेचा तो रोमां चक

आईसक्रीमचे पुरवलेले हट्ट हे त्यावेळी णजभेवर व

प्रवास, प्रत्येक स्टे शनवर त्या णठकाणचे रुचकर पदाथण

ततपश्च्च्यात्त आजवर आठवणीत पुरेपूर रें गाळतात.

चाखण्याची लगिग, आजी-आजोिां चं गाव किी येतंय

अंगणात णदवेलागणीच्या वेळी शुभमकरोणत-रामरिां चे

व किी एकदा आत्ये-मामे भावंडां सोित िमाल

सूर, पाढे -पवाण च्यां ची पारायणे, रात्री थंड वाऱ्यात

करायला णमळणतये ह्याची हुरहूर व णतथे पोहोचल्यावर

अंगणातल्या मोगरा-जुई-रातराणीच्या दरवाळणाऱ्या

सगळ्यां च्या

सुवासात णकंवा चां दण्यात, सडा-घातलेल्या गच्चीवर,

लाडा-कौतुकात

न्याहून

णनघण्याचा

भरगोस आनंद! अहा!

भेळेची

रे लचेल,

कोल्डणडर ं क्स,

कुल्फी,

हसत खेळत घालवलेल्या त्या सवण सुट्ट्ा मनात

अंगणात रं गणारे लंगडी-लुकाछीपी-खोखोचे खेळ,

अजूनही खोल रुजलेल्या आहेत.

नदीवर पोहण्याच्या शयणती, िागेत डे रेदार झाडां च्या

वषे ओलांडली, ते णदवस आता मागे सरले. मंडळी

र्फां द्यां वरचे उं च झोके घेण्याची चढाओढ, घनदाट वडा-

वेगवेगळ्या णठकाणां ना पां गली व प्रोजेक्ट्स आणण

उं िराच्या झाडां खाली मां डलेल्या भातुकल्या, आवळा-

डे डलाईन्सच्या णनराळ्या दु णनयेत उन्हाळी सुट्टी कुठे

पेरू-आं िे-िोरं -णचंचा

केलेल्या

तरी वेगळ्या स्वरूपाची झाली. तरीही सुट्टी म्हटलं व

रानमेव्ां चीं मजा हे सवणकाही मनाला स्वगीय सुख

त्यात उन्हाळ्याची सुट्टी की आजही तेवढाच उत्साह

दे ऊन जाई. दु पारच्या जेवणात काकू / मामीने केलेल्या

वाटतो व लगिगीने त्याची तयारी व आखणी करणे ह्यात

सुग्रास जेवणावर आडव्ा हाताने ताव मारत,

अपूप वाटते. िरे च िेत आखले जातात व त्या त्या वषी

आं ब्याच्या रसाच्या असंख्य वाटयां चा र्फडशा पाडत,

शक् होईल तशी णतची पुरेपूर मजा लुटायचे आशय

तत्पश्चात एखाद्या अजगराला णकंवा चक्क कुंभकणाण ला

िां िले जातात.

व

इतर

र्फि

लाजवेल अशी ताणून णदलेली ढाराढू र झोप, हा तर
उन्हाळी सुट्ट्ां चा लाडका कायणक्रम. किी दु पारी
घरच्या थोरा-मोठ्यानं पासून ते छोट्या णपटु कल्यां चे
रं गलेले पत्त्ां चे डाव, गाण्यांच्या भेंड्या, गप्पा गोष्ट्ी,
दु पारी िाहे रच्या त्या असह्य उन्हावर मारा म्हणून
टां गलेले ते वाळ्याचे तट्टे व त्यां च्या गारव्ात आजीआजोिां च्या कुशीत णशरून ऐकलेल्या त्या परीराजपुत्राच्या अथवा चक्क भुतांच्या गोष्ट्ींची मजा लुटणे
ह्या सारखा दु सरा दै वी आनंद नसे. संध्याकाळी,

मागच्या वषी िॉस्टन मध्ये येऊन मला जवळपास ४ वषे
झाली होती आणण प्रथमच "रोड-णटर प" चा मनात णवचार
आला. मग काय, रोड-णटर प करायची तर ती
उन्हाळ्यातच हे ठरलं व तत्पश्चात मी व माझी मैत्रीण
अश्या आम्ही दोणघंनी णटर पवर जायचे ठरवले. मग गूगल
वर ररसचण सुरु झाला व दोघींच्याही "Bucket-List" वर
पाणहलं असलेलं णठकाण म्हणजे "ग्राँड कॅनयन" हे
आमच्या सात णदवसां च्या रॊड-णटर पचे "डे म्मस्टनेशन"
ठरले. ग्राँड कॅन्यनस हें USA च्या तीन स्टे ट्स (ऍररझोना,
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युटाह व कॅणलर्फोणनणया) मध्ये व्ापलेली एक प्रचंड

वरून णदसणाऱ्या कड्यां च्या छटा, त्यां ची अचंणित

मोठी, म्मखंड व भव् काड्यां ची रां ग आहे . दोन्ही िाजूंना

करणारी खोली, णतथला अणविरणीय सूयाण ि, रात्रीच्या

णनरणनराळ्या आकारात कोरलेले, णवणवि रं गां च्या छटा

णनरभ्र काळ्याभोर आकाशात लक्ख प्रज्वणलत असणारे

असणारे भलेमोठे कडे व त्यात नॉथण-ररम व साऊथ-

तारां गण. शहरात पोल्युशन मुळे, लाईट् स मुळे,

ररम असे दोन अणतशय लोकणप्रय व लोभसवाणे टु ररस्ट

ढगां मुळे आपण ह्या णनसगाण च्या चमत्काराला कसे

स्पॉट् स आहे त. कोलोरॅ डो नदीच्या प्रवाहाने शेकडो वषे

मुकतो हे त्या णदवशी त्या असंख्य ताऱ्यां च्या

णशल्पलेला हा णनसगाण चा अद् भुत चमत्कार थक्क

मंडपाखाली जाणवले.

करणारा आहे .

दु सऱ्या णदवशी साऊथ ररमहुन णनघून, णनसगणरम्य दरी-

ऑग्स्स्ट मिल्या आमच्या रोड-णटर पचा णदवस उजाडला

खोऱ्यातून णर्फणनक्स च्या दु सऱ्या चमत्काराकडे वाट

व आम्ही िोस्टनच्या लोगन णवमानतळावर चेक-इन

वळवली. "पेज" हे गाव णतथून २-२.५ तासां वर आहे व

केले. आमची िॉस्टन ते णर्फणनक्सची (ऍररझोना) फ्लाईट

णतथे "िेस्ट-वेस्टनण" हॉटे ल मध्ये आम्ही उतरलो. "पेज"

जवळपास साडे पाच तासां ची होती. आम्ही णर्फणनक्स

मिली तीन अणतशय लोकणप्रय णठकाणं एकमेकां पासून

पासून कारने तीन तासां च्या अंतरावर असलेल्या

१०-१५ णमणनटां च्या अंतरावर आहे त. सवाण त आिी

साऊथ ररमला आिी भेट दे ण्याचे ठरवले होते. णनरभ्र

आम्ही अगोदरच "िुक" केलेल्या आमच्या "लोवर-

आकाशामुळे णर्फणनक्स जवळ आल्यावर "ग्राँड कॅनयन"

अाँटेलोप्स" च्या टू रवर णनघालो. Antelope Canyons

चा थक्क करणारा Ariel-view अवणणनीय होता. णतथेच

हे Navajo च्या लाल सॅन्डस्टोनवर पूराच्या पाण्यानें व

आमची असंख्य छायाणचत्रे काढण्यास जी सुरुवात

सुसाट वाऱ्याच्या आघाताने णनमाण ण झालेले सुरेख असे

झाली ते २०००च्या आकड्यात पोहोचून सुद्धा आम्हाला

"आचेस" आहे त. गेरुव्ा रं गाचे वेगवेगळ्या आकारात

अजून ती कमीच वाटतात :). णर्फणनक्स मध्ये तेव्हा प्रचंड

कोरलेले व िब्ध करणारे आचेस पाहून मन

उन्हाळा होता पण संपूणण पररसर इतका सुंदर होता की

णनसगाण समोर नतमिक होतं. णतथे सािारणतः २ तास

प्रवासाचा थकवा किीच सरला व णर्फणनक्सवरून

घालवल्यावर, आम्ही पुढे १५ णमणनटां वर असलेल्या

आम्ही भाड्याने घेतलेल्या SUV गाडीत आम्ही आमच्या

"Horse-shoe-bend' वर त्या णदवशीचा सूयाण ि

अणविरणीय रोड-णटर पची सुरुवात केली.

िघण्याचा िेत आखला. Horseshoe Bend म्हणजे

भले मोठे वाहतुकीचे रिे आमच्या डर ायणवंगसाठी मोठी
पवणणीच होती. आम्ही सािारण दु पारी ३ वाजता
साऊथ-ररम नॅशनल पाकण जवळ "हॉणलडे इन्"
नावाच्या हॉटे लात चेक-इन केले. फ्रेश होऊन लगेचच
गाडीने, साऊथ ररम नॅशनल पाकणला पोहोचलो. णतथे
म्मव्हणसटर सेन्टरवर चौकशीमध्ये कळले णक णतथल्या
पॉइं ट्सना भेट दे ण्यासाठी शटल्स आहे त व मग काय
पुढचे ४-५ तास एका पेिा एक थक्क करणाऱ्या
साऊथ-ररमच्या णवणवि णनसगणरम्य पॉईंट्सचा (नावाहो
पॉईंट, माथेर पॉईंट, मोहवे पॉईंट, याणक पॉईंट, सनसेट

कोलोरॅ डो नदीचे नागमोडी नदीपात्र. भोवतालीच्या उं च
कड्यावरून िघण्याचे हे एक प्रेिणीय स्थळ आहे .
कोलोरॅ डो नदीच्या पाण्यात असलेल्या खणनजां मुळे त्या
पाण्याला

णनळ्या-णहरव्ा-जांभळी

अश्या

णवणवि

रं गां च्या छटा प्राप्त झाल्या आहे त. त्यामुळे गेरुव्ा
रं गाच्या पाश्वणभूमीवर ते णनळसर छटा असलेलं नदीपात्र
णचत्रवत शोभतं. ह्या पाश्वणभूमीवर सूयाण ि अनुभवणं
म्हणजे जणू स्वगीय सुखच! पुढे "पॉवेल-लेक", हूवर
डॅ म आणण इतर कडे िघण्यात आमची संध्याकाळ
मि गेली व रात्री आम्ही पेज मध्येच मुक्काम ठोकला.

पॉईंट) आस्वाद घेत व असंख्य र्फोटो काढत आमच्या

णतसऱ्या णदवशी सकाळी अम्ही पेज वरून णनघून कनि

पणहल्या णदवसाची आम्ही आमच्या प्रवास-डायरीत नोंद

ह्या छोट्या गावाकडे णनघालो, जे णतथून ३-4 तासां वर

केली. सगळ्यात डोळे णदपवणारे ठरले "माथेर पॉईंट"

आहे . हॉटे लवर जाण्याआिी रस्त्ात "नॉथण-ररम" लागतं
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म्हणून णतथली वाट िरली व सािारतः ३ वाजता नॉथण-

walk " आहे . डोंगराच्या पाययापाशी खळ्खळ्णायाण

ररम वर पोहोचलो. खूपच आश्चयण वाटणारी िाि म्हणजे

नदीतून टर े क करण्याचा रोमां च शब्दां पलीकडला आहे .

साऊथ व नॉथण ररम हें एकमेकां पासून अगदी णवरुद्ध
स्वरूपाचे आहे त. साऊथ ररम खडकाळ, वनरणहत,
गेरुव्ा रं गाच्या खडकां नी सज्ज आहे तर नॉथण ररम,
णपवळ्या-गेरुव्ा रं गां च्या खडकां नी आकारलेला, उं च
Pine झाडां नी सुसज्ज, णहरवागार प्रदे श आहे . नॉथण ररम
नॅशनल पाकण मध्ये प्रवेश करताच, िैसोन्स, हरीण,
मेंढ्या असे िरे च प्राणी णतथे नां दताना आढळतात.
णतथल्या म्मव्हणसटर सेन्टर वरून माणहती णमळवली व
छोट्याश्या टर े कला णनघालो. णतथल्या िब्ध करणाऱ्या
णनसगाण चा आनंद लुटला व नंतर इं णपररयल पॉईंट वर
णतथला लोभसवाणा सूयाणि अनुभवाला. णनसगाण च्या
इतक्ा णवणवि छटा, इतकी त्याची अचंणभत करणारी
रूपे मी किीच अनुभवलेली न्हवती.
तत्पश्चात, चौया व पाचव्ा णदवशी युटाह-मिील िाईस
कॅन्यन व झायोन नॅशनल पाकण ही आमच्या दौऱ्याची
पुढची दोन अणविरणीय णठकाणं होती. िाईस कॅन्यन
हे कनि पासून १.५ तासां च्या अंतरावर आहे . िाईस
मध्ये "Hoodoos" म्हणजे एका णवणशष्ठ प्रकारचे
निीकाम केल्याप्रमाणे कोरलेले खडक आढळतात.
पाचव्ा णदवशी आम्ही झायोन नॅशनल पाकणसाठी
रवाना झालो. णतथे सुद्धा भरपूर सुंदर टर े ल्स आहे त पण
सवाण त आवजूणन अनुभव घ्यावा अशी णतथली "river-

ह्या सवण णठकाणां चे वैणशष्ट्ट्य म्हणजे णतथे उपलब्ध
असणाऱ्या सवण सुणविा, णतथली स्वच्छता, माणहती
पुरवणारी म्मव्हणसटर सेंटसण, शटल-िसेस, रे स्टॉरं ट् स,
पाक्सण, भरपूर पाणकंग आणण त्याच िरोिर आढळणारा
तो णवलिण णनसगण. त्यामुळे कुठल्याच णठकाणावरून
आपले मन सहजासहजी परत जाण्यास तयार होत
नाही.
सहाव्ा णदवशी वेगसचा लखलखीत आनंद लुटून
णतथून परत ५ तासां चा डर ाईव्ह करत णर्फणनक्स
एअरपोटण गाठलं. खरं म्हणजे परतीसाठी. वेगस-वरून
थेट िॉस्टन येता आले असते पण आम्हला न-थां िता
परतीचा तो अभूतपूवण डर ाईव्ह अनुभवायचा होता. रात्री,
णर्फणनक्स वरून िॉस्टनला परत जातांना मनात
साठवलेले

ते

अणविरणीय

िण,

तो

अद् भुत

णनसगणसाणिध्य, तो णनखळ आनंद हे सवण कुठे तरी
मनाच्या कोपऱ्यात लपलेल्या लहानपणीच्या त्या
उन्हाळी सुट्टीची आठवण व त्याचा आनंद दे ऊन गेल.
तर अशी होती माझी लाडकी उन्हाळ्याची सुट्टी :)
त्यामुळे, एक पटले - जरी आपल्याला आपले गेलेले
िण परत णमळत नसले, तरी त्या सुंदर िणां ची
पुनरावृत्ती अश्याच सुंदर अनुभवां द्वारे आपल्याला पुन्हा
परत णमळू शकते!

बालजगत ि र्ि
ु ा विभाग
णचत्रकला
ऋजत
ु ा िीक्षित
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सेजल शशरोळे

मदतीची हाक
मुंडळlतर्फे आयोजित केलेल्या काययक्रमाुंना गरि आहे तमच्या मदतीची , सहकायायची, आणि सहभागाची.
नोंदिीसाठी कृपया सुंपकय करा - http://nemm.org/index.php/requests/volunteer

***Student volunteering hours will be recongnized.

शब्दकोडे
रोदहिी जोशी
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कूट प्रश्ने
शरयु जोशी

अनुबंध ऑक्टोबर २०१९

णदवाळीची धमाल
अिणव जोशी
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भूषिावह असे..
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Two Young Researchers Win Top Awards at the Massachusetts State Science &
Engineering Fair
Advait V. Nene

Advait’s project invented an effective, fast, precise, and inexpensive method to deliver proton beam
radiation to treat head and neck tumors in patients. His contribution in finding a new approach to solve
the equation that computes the energy loss of a proton beam as it passes through a compensating
material is fundamental and extends well beyond the working prototype that he built and presented at
the science fairs. Advait won a First Award at the state fair and placed second overall in the state. He is a
rising senior at Hopkinton High School, and he is interested in engineering, physics, and mathematics. His
multidisciplinary talents have won numerous accolades at the regional and state science fairs since middle
school. Beyond science, Advait is a talented mathematician, and has won honors in math competitions
including Math Kangaroo and the AMC 8, AMC 10/12. He is an inductee of the National Honor Society,
and also a National Merit Semi Finalist. In school, he plays bass clarinet in the band, and clarinet and tenor
saxophone in the jazz ensemble. The jazz ensemble has won gold medals at both the regional and state
levels, and was invited to play at the Hatch Shell. Advait distinguished himself further from his outstanding
jazz ensemble, and won distinctions for outstanding musicianship and solos from MAJE, which is a
statewide jazz competition. He has also earned a distinction from the Essentially Ellington festival.
Advait exemplifies the adage that music knows no geographic or cultural boundaries. He is a passionate
exponent of Hindustani Classical music, and excels both in the vocal and instrumental forms. He started
his vocal training at the tender age of four, and has won several accolades in singing competitions in the
Boston area. He came third in the BMM SaReGaMa competition in 2015. In June 2018, Advait reached an
important milestone in his musical journey with a Manch Pravesh, or a debut solo recital. Advait has been
learning tabla since the age of six, and has passed the Madhyama Pratham Tabla exam from the Akhil
Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya with flying colors. He gives his musical and mathematical talent to
the community freely, through his volunteer activities in the Hopkinton Community Summer Band,
Russian School of Mathematics, and at the MICCA festival in his school. His hobbies include solving Rubik’s
cubes and similar puzzles. He also dabbles with origami online in his spare time. He is fluent in Marathi
and indulges in the humor of cultural icon Pu La Deshpande.
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Adway S. Wadekar

Adway’s project used a machine learning approach to predict adults at risk for developing opioid use
disorder. His approach revealed that early initiation of marijuana before the age of 18 is a dominant risk
factor for opioid abuse in adult life. This revelation highlights the role of educators, teachers and
counselors in preventing America’s opioid overdose epidemic. In addition to the First Place award, Adway
also received a Certificate of Honorable Mention from the American Statistical Association at the Intel
International Science and Engineering Fair in Phoenix. Adway is a rising junior at Saint John’s High School,
and his philosophy is to use his knowledge in the service of the society. His interests lie in harnessing the
power of data science to solve social problems, especially focusing on mental illnesses and substance use
disorders. His interdisciplinary projects in quantitative social sciences have consistently received won
accolades at the regional and state science fairs, including two regional grand prizes since the middle
school. His work on suicidal ideation earned the top prize in the poster competition at the Southern New
England Junior Science and Humanities Symposium, and he was selected to represent the region at the
National Junior Science and Humanities Symposium in Albuquerque. His other national-level honors
include Top 300 BROADCOM Masters (semi-finalist) in the national middle school science fair, Grand
Honors from the Johns Hopkins Center for Talented Youth, and second place in Nebraska 529 Essay
Competition. In school, Adway is a member of the mock trial team, peer tutoring center, French club, and
a volunteer for Be-Like-Brit which organizes drives to collect funds to support the boys and girls at Britt’s
Home in Haiti. He is a published author, and has presented his work at the IEEE Intl. Conference on
Integrated Stem Education Conference and IEEE Computer Science and Applications Conference.
Beyond school, Adway believes in giving back to the community. He is an Intern in the Town of
Westborough’s Economic Development Committee, where his main responsibility is to evaluate and
propose data management solutions. He is a Contributing Writer & Photographer for Metrowest’s
Community Advocate newspaper, reporting on a broad range of events such as Earth Day cleanup and
Massachusetts Down’s Syndrome Buddy Walk. Adway is an avid reader, and uses his spare time to read
up on sports and geo political events. He also enjoys playing western classical music on the piano and the
violin.

Become a Member
न्यू इुंग्लुंड मराठी मुंडळाचे सभासद व्हा आणि आपले बुंध, साुंस्कृततक वारसा मराठी मातीशी कायम
िोडून ठे वा.

For Membership details click here:
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Atharva S. Kasar

Atharva is Acton, Massachusetts resident recently graduated from Acton-Boxborough Regional High
School. Currently he is studying Computer Science and Engineering at University of Pennsylvania.
Atharva has participated in many community events organized by New England Marathi Mandal and
beyond. He has been studying Indian instrument Tabla since he five. Atharva’s academic accomplishments
are rivaled only by his personal strengths. His determination, hard work, persuasion and the intellect are
beyond his years. One of his qualities I always admire is his deep sense of giving back to the society. He
not only pursues his love of music for a passion but also uses it for the betterment of the society, especially
bringing awareness about Autism. He conducted Tabla sessions for kids with Autism at Samnvedana
School in Nagpur, India. He also conducted similar sessions at The Discovery Museums in Acton, MA for
kids with special needs. He held many such sessions as music therapy throughout the year. Those Tabla
sessions were well appreciated by families who attended Especially For ME events and by Museum staff
as well.
In his academic life at AB Regional High School, he has represented his school on state and national level
in various competitions such as MAML - Massachusetts Association of Mathematics Leagues, Yale
University Science Olympiad, NSDL – National Speech and Debate League and achieved top tanking spots.
Early this year he was chosen Regeneron Science (Formerly Intel Science) Talent Search Scholar – 2019 for
his research - Analyzing the Eﬀect of a Percussive Backbeat on Alpha, Beta, Theta, and Delta Binaural Beats
We wish Atharva the very best for his college journey and beyond..

दििाळी
राधा ओढे कर (8 वषे)
णदवाळी भारतीय लोकां चा मोठ्ठा सण आहे . णदवाळीमध्ये चार णदवस असतात नरकचतुदणशी, लक्ष्मीपूजन, पाडवा आणण
भाऊिीज. राम जेव्हां रावणाला मारून वनावसातून सीतेला घेऊन परत आला तेंव्हा अयोध्येतील सवण लोकांनी णदवे
आणण पणत्या लावून णदवाळी साजरी केली. णदवाळी हा एक मज्जेचा आणण णदव्ां चा सण असतो. णदवाळीमध्ये णदवा हा
शब्द असतो कारण णदवाळीत णदवे आणण पणत्या लावतात. णदवाळीत आपण र्फराळ आणण णमठाई खातो. र्फराळ
म्हणजे शंकरपाळी, चकली आणण णचवडाअसतो. णमठाई म्हणजे लाडू, गुलािजाम आणण िर्फी असतात. णदवाळीत
र्फटाके र्फोडतात. णदवाळीला आकाशकंदील घरात टां गतात. णदवाळी माझा आवडता सण आहे .

Book Review:
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Proud A Young Readers Edition
By: Ibtihaj Muhammad

“‘Yes. I’m up for it,” I said, quietly at first, and then I repeated it to convince the coach, but also
myself. Finally I had a real purpose’” (Muhammad).
Over the summer, I read this book because my Mom told me to read it. I thought this would be
another nonfiction book that she wanted me to read. With that type of mindset I sat down to read
it. As time went on, I began to see things from Ibthihaj’s perspective because as a woman I may
face similar challenges that she too faced. I learned what worked for her and the events that
shaped her to be the person she is today. This inspired me to write a review on the book.
Proud is a motivational story on defining borders, doing the unexpected and proving that anybody
can do anything. Ibthihaj Muhammad is Olympic Medalist in the sport of fencing. From childhood,
being an Afican American Muslim, was very difficult. She often found herself feeling like an
outsider because people thought that her religion, her sex and her skin color would be an
impediment to their friendship or work ethics. When she took on fencing, although she was highly
skilled in it, people still doubted her and told her that she would never succeed and was better off
becoming a lawyer or a doctor.
With the help of her parents and coaches who believed in her, she powered past the doubters,
the haters and persevered to make her dreams come true. This autobiography by an American
Hero will give you helpful advice and strengthen your beliefs in determination, hard work, family
support and being able to stay strong no matter how tough things get.

By: शणमका काणनटकि
Work Cited: Muhammad, Ibtihaj. Proud. New York. Little, Brown and Company/Hachette Book Group, 2018

आिाहन
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( पुढचे मलखाण (

नमस्कार मंडळी,
न्यू इं ग्लंड मराठी मंडळ आपल्या णवणवि उपक्रमां द्वारे आपल्या सभासदां शी सातत्याने संवाद साित असते.
हाच संवाद ‘अनुिंि’ या माणसकाद्व्यारे णद्वगुणणत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे . त्यासाठी लागणार आहे तुमची
साथ.
आपल्या अनुिंि साठी तु म्ही आमच्याकडे पाठवायचे आहे तुम्ही णलणहलेल्या कथा,लणलत लेख, केलेल्या
कणवता, वाचलेल्या पुिकाचे परीिण,भेट णदलेल्या एखाद्या णठकाणचे वणणन, आठवण णकंवा तुमच्या कॅमेरातुन काढलेली
काही िणणचत्रे,आपल्याला आवडलेला खाद्यपदाथण आणण त्याची पाककृती , कला दालन या सदरात अपेणित आहे
तुम्ही काढलेली हि-णचत्रे, व्ंगणचत्र, शब्दकोडी आणण अजुन िरे च काही तुम्ही णलणहलेले साणहत्य …. . तसेच आपल्या
छोट्या दोिांनी णलणहल्या गोष्ट्ी, कणवता, काढलेली णचत्रे, हि-कलेचे, lego पासून िनवलेल्या creation ची िणणचत्रे….
‘अनुिंि’ वाचनीय होण्यासाठी या आिी आपल्यातील अनेक लहान आणण मोठ्या मंडळींचा हातभार लागला आहे .
तीच आशा घेऊन आम्ही पुढील अंक प्रकाणशत करायचे ठरवले आहे . मग आपले साणहत्य जरूर पाठवा आणण साणहत्य
पाठवण्यासाठी खालील णनयम पाळा.
सालहत् पाठवण्यासाठी ई-मेि - Seema.kanitkar@nemm.org

लनयम :
•
•

आपि् या लिखार्ास वयोमयाणदेचे बुंिन नाही. (िहानाुं पासून आजी आजोबाुं पयांत कोर्ीही लिहू शकते!)
तुमचे सालहत् मराठी णकंवा इं म्मग्लश भाषेमध्ये .doc फाईि मध्ये पाठवायचे आहे .

•

आपले णलखाण जर कथा, प्रवासवणणन या प्रकारात मोडत असेल तर शब्द मयाणदा १२००, माणहती
स्वरूपातील लेख सािारण शब्द मयाणदा ४५० इतकी असावी.

•
•
•

आपिे सालहत् िे खाचा लवषय नोुंद करा.
उलचत व दजेदार िे खनास/सालहत्ास प्रािान्य दे ण्यात येईि.
सालहत् व लिखार् लमळाि् यावर पोच ई-मेिने लदिी जाईि.
फोटो, किाकृती, जालहरात Jpeg format मध्ये पाठवावे.
‘अनुबुंि‘ बद्दि आपला अणभप्राय seema.kanitkar@nemm.org या ई-मेि आयडी वर जरूर कळवा.

•
•

