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सं पादक�य
नम�ार मं डळ�! िदवाळ��ा हा�दक
शुभे�ा! 'Enjoy' करताय ना �ु�नकमधली
िदवाळ�? आप�ा मातीपासून दूर रा�न सुद्धा
िदवाळ� आप�ा पद्धतीने साजरी कर�ाची
सं धी �मळणं �णजे जणू आपलं ��च पूणर्
झालं , नाही का? इथे इतक� वषर् रा�न आता
�ु�नक सुद्धा आपलं दसु रं घरंच झालं य. पण
आप�ा पिह�ा घराची ओढ व
आपला सां�ृ�तक वारसा आप�ा पुढ�ा
�पढी पय�त कसा पोचवायचा ही �चतं ा मात्र
मनात कायम घर क�न असते. 'Aber
keine Sorgen'...आपलं मं डळ आहे ना!
आपण मराठी माणसं मुळातच
उ�व�प्रय असतो. �ात िदवाळ�चा सण
�ंटला क� ‘िदवाळ� सण मोठा, नाही
आनं दाला तोटा’ असे होऊन जाते. िदवाळ�
सण �टला क� आप�ाला नकळत आठवण
होते ती अ�ं ग�ानाची, उट�ाची, �चवडालाडू -करंजीची, फटा�ां�ा आतषबाजीची
आ�ण िदवाळ��ा सुट्टीत मनसो� वाचले�ा
‘िदवाळ� अंकांची’!
आप�ापैक� बऱ्याच जणांनी आपलं
बालपण, ता�� भारतात - महारा��ात
घालवले आहे. �ामुळे इथे येताना आपला
सां�ृ�तक वारसा झ�ड्यासारखा खांद्यावर
घेऊनच आपण येथे आलो आहोत. िदवाळ�

अंकांची परंपरा हे महारा�ा� चं एक सां�ृ�तक
वैभव आहे. िदवाळ� अंकांची सु�वात नेमक�
कधी झाली हे सांगता येणार नाही पण
वाचकांची सां�ृ�तक आवड जोपास�ाचा
एक ‘यो� मु�तर्’ �णून िदवाळ��ा
�न�म�ाने सािह� �ेत्रातील अग्रग�
प्रकाशकांनी ‘िदवाळ� अंक’ प्र�सद्ध करायला
सु�वात के ली. सु�वातीला के वळ
सािह��वषयक �नयतका�लकांपुरतेच पुरतेच
मयार्िदत असलेले िदवाळ� अंक हळूहळू
आपली �ा�ी वाढवत गेले. प्रमुख
वतर्मानपत्रं, मा�सकं , सा�ािहकं याबरोबरच
अनेक सां�ृ�तक सं �ांनीही िदवाळ� अंक
प्र�सद्ध कर�ास सु�वात के ली. आप�ा
महारा�� मं डळ �ु�नकचा ‘पालवी २०१९’ हा
िदवाळ� अंकही �ाच यश�ी परंपरेचा वारसा
पुढे चालवत आहे.
पालवी या आप�ा िदवाळ� अंकाची
सु�वात आपण के ली त��ा मनात हीच इ�ा
होती क� �ु�नक मध�ा मराठी मं डळ�नं ा
िदवाळ��ा आनं दाबरोबर वाचनाचा आनं दही
�मळावा. घरोघरी तयार होणाऱ्या गोड-धोड
फराळा बरोबर ही ‘सािह��क मेजवानीही’
�मळावी! आपण बरेचदा काहीतरी �लिहतो, ते
कु णाला तरी वाचून - ऐकवून दाखवतो. पण
बरेचदा काही गो�ी मनातच रा�न जातात.
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जे�ा तेच ‘चार श�’ आप�ा ह�ा�ा
िदवाळ� अंकात प्रका�शत होतात आ�ण एका
मोठ्या वाचकसमुहा पय�त पोहचतात ते�ा
होणारा आनं द अवणर्नीय �णावा लागेल!
�ु�नक मध�ा
�ा�नक
कलाकारांना, लेखक-कवी-�चत्रकार, लहान
मुलं या सवा�ना एक ह�ाचे �ासपीठ �णून
पालवी हा िदवाळ� अंक प्र�सद्ध होतोय. पालवी
िदवाळ� अंकाचा उपक्रम �ा�ा नावाप्रमाणेच
�न�मती�ा
प्रथमाव�ेत
आहे.
आप�ासार�ा र�सक, चोखं दळ वाचकांनी,
लेखक-कवी कलाकारांनी यापुढेही आपला
असाच उ��ू तर् सहभाग नोदं वला तर नुकतेच
पालवी फु टलेले हे सुं दर रोपटे वटवृ�ाचे �प
धारण करेल यात शं काच नाही.
गेली िक�ेक वष� आपला इथला
मराठी प�रवार, आपण पािहलेला महारा��
आप�ा व पुढ�ा �पढी पय�त पोचवाय�ा
सतत प्रय�ात आहे. सं क्रांतीला हळदी कुं कवात
एकत्र येऊन के लेली म�ा, पाड�ाला
उभारलेली गुढी, गणेशो�वातली �मरवणूक,
सहस्रावतर्न,
कोजा�गरीतली
धमाल,
िदवाळ�ला काढलेली रांगोळ�, फराळ, प्र�ेक
सणा मागची खरी गो�, �ाला साजरी
करायची पद्धत हे तर आपण आप�ा पुढ�ा
�पढीपयर्� मं डळा�ा �न��ताने पोचवत
आहोतच. पण आता आपली मातृभाषा नुसतं
बोलणं नाही, तर वाचणं आ�ण �लिहणं सुद्धा

‘माय मराठी’ ह्या उपक्रमा मुळे आप�ा
पुढ�ा �पढी पय�त पोहोचतं य. ह्याचबरोबर,
िद�ज मराठी कवी व लेखक ह्यांचं
अ�व�रणीय सािह�, जे आपण भारतातून
के वळ �वमान प्रवासातील वजन मयार्देमुळे
इकडे आणू शकलो नाही, ते सुद्धा मं डळाने
आप�ा ह�ा�ा ‘वाचनालया�ा’
मा�मातून आप�ासाठी उपल� क�न
िदलेलं आहे. या वष� सं प� झाले�ा गणेश
उ�वा�ा �न��ताने सुप्र�सद्ध गायक श्री
महेश काळे यां�ा गा�ाचा भ�िद�
कायर्क्रम मं डळाने यश�ी�र�ा आयो�जत
के ला. सणासुदी�ा �न�म�ाने सु� झाले�ा
छोट्या-छोट्या �ेहसं मेलनांनी आता मोठ्या
‘�ावसा�यक समारंभाचे’ ��प घेतलं य आ�ण ते ही �ातील ‘कौटुं�बक �ज�ाळा’
कायम ठे वनू !
आप�ा सवा�म�े दडले�ा
कलाकारासाठी, वाचकासाठी आ�ी आपला
ह�ाचा िदवाळ� अंक ‘पालवी २०१९’ घेऊन
आलो आहोत.
ह्या
वष�
देखील
सभादांकडू न भरभ�न प्र�तसाद �मळाला
आहे. �वशेष �णजे बरेच लेख व क�वता
लोकां�ा अनुभवांवर आधा�रत आहेत. हा
िदवाळ� अंक वाचतांना �ा अनुभवांची,
�ज�ा�ाची अनुभूती आप�ाला न��च
जाणवेल याची आ�ाला खात्री आहे!
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We wish you a Happy Reading!
डॉ. प्राज�ा ओक
वैभव डोलारे
���� �������� munich.sahitya@gmail.com �� �����
������
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मकर सं क्रांत २ ० १ ९
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क�वता
डोनाऊ िकनारी - प्रा. यो�गनी जोगळे कर (�ु�नक)

अलगद प�डली डोनाऊ
कु शीवर वळून
आळोखे �पळोखे देत
उ��ं कल तुषार उडवत
दौडली सात देशात
कधी आल्� डोगं री कोसळत
ं ारत
कधी �ीयेनाला गोज
कधी दरीत घोघं ावत
कधी वालहाला पाशी सु�ावत
झेपावत पूव�कडे, उगव�ा सूयार्�ा
कतुर्�ाला आ�ान देत:

जल अथवा अ�ी- कोण श्रे�
वसवताना सं �ृ ती अनेक?
िकती शतकं सारली �तने
मानवजाती�ा सेवेत
िकती घरं भरली �तने
समृद्धी महामागर् रेखत
�ख� होत असेल का ती
मानवी हानी पा�न
िकती र�, िकती अश्रू पदरी घेऊन
का�ा समुद्राशी एक �वल�ण
गाठ बांधताना?
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क�वता...
- वैभव डोलारे (�ु�नक)

ती कशी सुचते हे सांगता येत नाही
पण सुचते हे मात्र खरं!
कधी अव�चत येते पा��ासारखी
आ�ण तळ ठोकु न बसते मनात!
कधी खूप बोलावूनही येत नाही
�सुन बसले�ा लेक�सारखी...
कधी कधी तर कहरच करते
फ� ‘मुखडा’ दाखवून जाते...
मग आपण िफरावे �त�ा मागे मागे
‘अंतरा’ सापडतो का ते शोधत!
कधी धावत धावत येते
आ�ण �णते ‘हं, घे उतरवून’!
जीवाची दमछाक होते अशावेळ�

�त�ाशी श�ांचे खेळ खेळून...
बरं, �नदान वेळ-काळ बघुन तर यावे
पण �नयम पाळे ल ती क�वता कसली?
मग आपणच सदैव जागे रहावे
डो�ाशी एक वही-पेन ठे वनु !
�वचारांची पाटी कोरी ठे वावी लागते
आ�ण मनाचे दार सताड उघडे...
कारण बं द घरां�ा दारावर
टक् टक् करत नसते ती कधीही!
�त�ा मागे फार लागु नये
सहज येईल त��ा ‘ये’ �णावे...
कारण आग्रहाने ती येत नाही
आ�ण हाकलले तरी जात नाही!
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�तला गुंतवून ठे वणे सोपे नसते
ं ळ�तली वाळूच ती!
ओज
जेवढी मुठ घट्ट आवळली
तेवढे श� �नसटू न जातात...

एकावर एक ओळ� रचायला
ती काय वीटांची �भतं आहे?
ं ाची लेणी असते ती
अ�जठ्य
सुं दर, रेखीव आ�ण अम�र्!

मोर
- मनीषा कशेळकर आठ�े (�ु�नक)
जून म�े wildpark , Poing ला गेलो होतो. आयु�ात प्रथमच �पसारा फु लवलेले मोर
पािहले....�न�ळ अ�व�रणीय द�
ॄ .. आकाशात काळे ढग भ�न आले होते आ�ण मोर नाचत होते. पावसाची
चा�ल लागली होती आ�ण थोड्या वेळाने पाऊस सु�च झाला…. �ा वेळ� आ�यर् �णजे सगळे मोर आडोशाला
लपले. आ�ण इतका वेळ िदसत नसले�ा लांडोरी बाहेर आ�ा....पावसात �भजत बस�ा... �नसगार्ची अशी
करामत पािहली क� खरोखरच थ� �ायला होतं . ते�ा सुचले�ा या ओळ� ---�मरवत आपले �प
�ाने फु लवला �पसारा
...होतीस उभी का आडोशाला
�ाहळ�त तो सोहळा?
तु�ासाठीच �मळते �णे
�ाला हे राज�बडं े �प
....कधीतरी वाटले का गं
तुला �ाचे अप्रूप?
तशी तू दल
ु र्��त
नाही �पाचे वरदान

..पण �ा�ा �पसारया�न
�नराळे तुझे समाधान.
कोसळता पावसाची सर
शोधतो तो आसरा
...नाही कशाची तमा
झेलसी तू जलधारा.
�ाने �पसारे फु लवावे
�तने पावसात नहावे
�ाचे मोरपं ख �ाहळत
आप�ाच आनं दा भुलावे!
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लढा

- डॉ. सु�नता अिहरे-�म�ी (�ु�नक)
ज� आ�ण मृ�ू या प्रवासात प्र�ेकजण लढव�ा असतो. तो देशा�ा सीमारेषा लढत नसला तरी
���गत आ�ण �ावसायीक �रावर अनेक छोट्या मोठ्या लढ्यांना सामोरं जात असतो. लढा �टलं क� हरणे
आ�ण �जकं णे पयार्याने आलेच. �जकं णारा वीर असतोच, परंतु हर�ावर हताश न होता, �तत�ाच ताकदीने
ं णे आ�ण हरणे या प�लकडे गेल�
पु�ा उभा�न, लढ्याला सामोरं जाणाऱ्या, �जक
े ा �ा खऱ्या वीर आ�ण
वीरांगनांना सम�पत माझी ही श�वेल...

पु�ा एकदा...
“मं द प्रकाशा�ा साथीला
सोसाट बेधं ुद वारा
�पसाटले�ा रानवाटा
दीघर् का�ा साव�ा”
पु�ा एकदा...
“क�रर् काजवां�ा लखलखाटात
कातरवेळ� उमट�ा पाऊलखुणा
घनघोर ककर् श नादात
�ामल धूसर िदशा”
पु�ा एकदा...
“काळ�ज �चरर् करणारा घाव
पायाखाली ज�मनीचा नाही ठाव

�णाले न�शबाने मांडला डाव
�ात स�ासोयऱ्यांचा आव”
पु�ा एकदा...
“जीव एकवटावा वाटे
घाव �वस�न सारे
र�बं बाळ पं खानी झेपावे
आसमं तात होवूनी लाल �नळे ”
पु�ा एकदा...
“वाटे हजारदा पडावे
अन् परत उठावे
कारण �णभं गुर या सुखांचे
द:ु खही �णभं गुर असावे”.....
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कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल आहे..
- कमलेश �वचारे (�ु�नक)

मािहती तं त्र�ान िकंवा अ� कु ठ�ाही म��नॅ शनल कं पनी म�े कामाला असले�ा अनेकांना
आयु�ात कधीतरी परदेशवारी घडते. काही लॉ�ग टमर् साठी परदेशी जातात, काही शॉटर् टमर् साठी जाऊन येतात.
यात उ� �श�णासाठी परदेशी गेलेले आ�ण आता �तथेच रािहलेलेही असतात. बाहेरील देशातील सुखसो�नी,
�नसगर्सौदं यार्ने आपण भारावून जातो. �तथली �श�, प्रामा�णकपणा, रोज�ा आयु�ातील आ�ण खासक�न
वाहतुक�तील धकाधक�चा अभाव आप�ाला कमालीचा आवडतो. मग काही जण भ�व�ाचा आ�ण खासक�न
मुलां�ा �श�णाचा आ�ण एकं दर भ�वत�ाचा �वचार क�न इथेच राहणे पसं त करतात. काही आपापले िहशोब
पूणर् झाले क� परत जातात.
पण मा�ा सारखे काही इथ�ा �चत्राला भुलून �णा िकंवा ‘�पअर प्रेशरमुळे’ �णा इथे येतात खरे;
पण न�ाचे नऊ िदवस सं प�ावर वाटु लागतं क� ‘गड्या आपला गावच बरा'. इथली लोकं , इथली सं �ृ ती,
इथ�ा चाली रीती यां�ाशी जुळवुन घेताना बरेचदा गडबड उडते. �ात �ा गावाची भाषा येत नसेल तर काय
बोलायचं महाराज? आ�ण कधी कधी तर भाषा �व��त येत नसेल तर पोटापा�ाचं अवघड होऊन बसत.
आ�ण दसु री अजुन एक मह�ाची गो� वैय��क�र�ा मला जाणवली ती �णजे, क� इथे सगळं छान छान
आ�ण सुं दर आहे. पण हे �नळं पाणी, हे पहाड, ही िहरवी रानं , हा �नतांत सुं दर �नसगर् तुम�ाशी बोलू शकत नाही.
�ासाठी लागतं आपलं माणुस. आई-वडील, �मत्र प�रवार, आ�े� मं डळ�. इथलं अगदी �श�बद्ध आ�ण अ�त
शांततामय वातावरण, लोकांशी तसेच ऑिफसात असणारे अ�तशय औपचा�रक सं बं ध या सग�ाचा कधी कधी
कं टाळा येतो. कधी एखाद्या कौटुं�बक सम�े�ा िकंवा आनं दा�ा �णी घरी धावून जावं सं वाटतं पण लगेच
जाता येत नाही. मग मायदेशी परत जायचा �वचार मनात येऊ लागतो आ�ण जाता येऊ नये असं काहीस होतं .
‘ग्रास ऑन द अदर साईड ऑफ द रोड इज अ�ेज �ग्रन’ असं �टलं च आहे. फार वषा�पूव� �णजे अगदी
�ाट्सअप – फे सबुक�ाही आधी मला इमेल वर एक �ननावी क�वता आली होती �तचा साचा आ�ण एकं दर
सार तसं च ठे ऊन; मी ती मा�ा श�ात इथे मांडली आहे.
अहो काय सांगू तु�ाला 'Das Leben
ist so stressig'.

आज अनेक मिहने घोकतोय तरी बोबं लतं य
'Grammatik‘ च बे�सक.
स�ा मोकळा वेळ कमी आ�ण काम खूप,
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कं टाळा येतो कधी कधी 'Danke Schön'
आ�ण ‘Bitte Schön' क�न.
पण काय करणार स�ा मी 'on site' आहे..
कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल आहे

िदवसाचे िकमान दहा तास तरी
मी ऑिफसात घालवतो,
ं म�े
कॉ�र� कॉल आ�ण डेली �मटी�
रोज अग� भाषा ऐकतो.
काही कळलं नाही तरी शेवटी ‘Alles klar'
�णतो,
आ�ण सं �ाकाळ� मग गप गुमानं
‘Sparchschule’ चा र�ा धरतो.
‘Mahlzeit’, ‘Guten Appetit’ आ�ण
अजुन अनेक कसले कसले मॅ नसर् पाळायची
सवय
लागली आहे मला,
पण 'ए प�ा चल ना यार एक किटंग मा�न
येऊ' ची सर नाही �ाला.
हे नवे मॅ नसर्, न�ा चाली�रती हळु हळु
�शकु न घेत आहे..
कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल आहे.
पुव� ऑिफसात कामा �शवाय
सुद्धा इतर चचार् घडायची,
कँ टीन मधे जेवताना बरेचदा भाजीची
देवाण घेवाण चालायची.
इथला प्र�ेक जण कमालीचा गं भीर

आ�ण कामा म�े गकर् आहे,
मा�ा घरचा खाऊ देऊ के ला तर ‘Danke’
�णून व�र् आहे.
या न�ा सां�ृ�तक बदलाशी आता
जुळवुन घेतो आहे...
कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल आहे.
याआधी �वक� ड खूप हॅ प�नगं असायचे,
यारा दो�ांसंगे �नय�मत सहली आ�ण
नाईट आऊट घडायचे.
टीम मेटस् , क�ल��ा गद�त आता
माझी �मत्रांची टोळ� हरवली
यौ�ा, प�ा, र�ा ची जागा आता माकुर् स,
फे �ल�, आ�ण यान ने घेतली
आता मी वीक� डला एकटाच कु ठ�ातरी
‘See’ वर नाही तर ‘Garten’ म�े
असतो,
'Das Wetter' खूपच खराब असेल तर
नेट��� िकंवा नेट वर टाईमपास करतो.
इथं िकतीही गद� िदसत असली तरी
मी �ात एकटाच आहे..
कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल आहे.
दर वीक� डला मी घरी ��डीओ कॉल करतो,
मुलगा अस�ाचं आपलं कतर्� पार पाडतो.
'आता परत कधी येशील रे' आई सारखं
�वचारते,
बाबां�ाही बोल�ात ह�ी थोडी �चतं ा
जाणवते.
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पण क�रयर आ�ण आई-बाप यापैक� मी
क�रयरची �नवड के ली आहे,
स�ाचा �ॅ ट �नल, मग अजुन एक �ॅ ट,
झालं च तर फामर् हाऊस �ॉट, ड�ीम
एस.यु.�ी, व� टू र..
छे छे .. माझी यादी मोठीच न�े तर न
सं पणारी आहे..
कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल आहे
वाटतं क� खरंच सारं काही गेलं आहे बदलुन,
'ऑन साईट' या एका टॅ गनं आयु� ठे वलं य
जखडुन.
वाटतं सरळ भरावी बॅ ग आ�ण परत जावं
गावाला..
पण.. पण मी असलं काही करत नाही..

दसु ऱ्या िदवशी तीच ‘U-Bahn’, तीच ट�ाम
आ�ण तीच बस पकडू न मी पु�ा ऑिफसात
जातो..
आ�ण या नवीन आयु�ाचा पु�ा न�ाने
भाग होतो
�ु काडर्, पीआर , झालं च तरी पुढे मागे
�सटीझन�शप आता असली नवीन ��ं
पडू लागली आहेत मला
पण खरं सांगु.. मा�ा गाव�ा झोपडीची
मजा नाही याला.
असो.. हे नवीन आयु�च आता
आपलं मानून घेत आहे,
कारण.. कारण शेवटी मी एक प्रोफे शनल
आहे.
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बोलके श�

- श्रीमती अनुराधा देशमुख (ठाणे)

�चतं ा �मटवताना
�चता पेटवू नका!
गं ड जोपासताना
ं �ाचा
गड �जक
आव आणू नका.
दबु ल
र् ांवर रंग उडवून
रग �जरवू नका.
धमर्, जातीचे

पं थ उघडू न
पथ �बघडवू नका.
रांग �व�टू न
राग ओढवून घेऊ नका.
दंगा घडवून
दगा देऊ नका.
श�ांशी खेळू नका.
श�ांशी खेळू नका.
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मं डळाचा ख�जना

इवलेसे रोप ला�वयले द्वारी...
- डॉ. प्रवीण पाटील (�ु�नक)
सम�यक, माय मराठी उपक्रम

मी मा�ा कु टुंबासिहत नोकरी�ा
�न�म�ाने ऑग� २०१५ म�े �ु�नकला
�लांत�रत झालो. मुलांना जमर्न भाषा येत
नस�ामुळे �ांना इं टरनॅ शनल शाळे त प्रवेश
घेतला. इं टरनॅ शनल शाळे त �श�ण इं ग्रजी
भाषेत होते आ�ण जमर्नीत राहत अस�ामुळे
जमर्न भाषा पण मुलांना �शक�वली जात होती.
साधारण वषर्भरानं तर आ�ाला जाणवले क�
मुलगा मराठी वाचायला अडखळत होता. मग
ल�ात आले क� मुलं इं ग्रजी आ�ण जमर्न भाषा
तर �शकत आहेत पण आप�ा मातृभाषेपासून
�णजे मराठी पासून दूर जात आहेत.
आ�ाला खूप खं त वाटू लागली पण
�ात मुलांची काहीच चूक न�ती. मा�ा
जमर्नीत ये�ा�ा �नणर्यात ते �नमुटपणे सामील
झाले होते. मग मी आ�ण प�ी स�वताने �नणर्य

घेतला क� आपण मुलांना घरीच मराठी
�शकवायचे. मग काय दोन चार िदवस घरात
मराठमोळे वातावरण, अगदी ‘आई’ आ�ण
‘बाबा’ असे सं बोध�ापासून दररोज मराठी
�लिहणे- वाचणे याचा सराव होऊ लागला. पण
हा उ�ाह जा� िदवस िटकला नाही. पु�ा तीच
प�र��ती आ�ण शेवटी
आ�ी जड
अंतःकरणाने हा नाद सोडला.
पुढे काही िदवसांनी, स�वता आ�ण
आमची मुलगी वेिदका बस �ॉप वर िहदं ीत
गाणं गुणगुणत हो�ा, ते�ा अचानक एक जमर्न
मुलगी �ां�ा जवळ आली आ�ण �णाली
"मुझे सब समझ राहा है" मग ती िहदं ीत ग�ा
मा� लागली. हे जे�ा स�वताने मला सां�गतले.
ते�ा मला वाटले क� जमर्न लोक इथे रा�न िहदं ी
�शकू शकतात तर आपली मुलं मातृभाषा का
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नाही �शकू शकणार? ह्या �वचाराने मी अ��
झालो. मला माहीत होते क� हीच अव�ा इतर
मराठी भा�षक �मत्रांची होती. पण पयार्य सापडत
न�ता.
एक िदवस मी �सडनी ��त �मत्रासोबत
बोलताना कळले क� �ाची बायको �सडनीम�े
मराठी शाळे त �शकवते. मग मा�ा डो�ात
�वचार आला क� आप�ालाही �ु�नक म�े
मराठी शाळा सु� करता येईल का?
पण शाळा सु� करणे सोपे न�ते.
महारा�� मं डळ �ु�नकचा कायर्कारणी सद�
अस�ामुळे, माझी ही क�ना मी आम�ा
मीिटंग म�े मांडली. सं पूणर् कायर्कारणीला ही
क�ना खुप आवडली पण बरेच प्र� उभे
राहीले. िकती पालक ह्या उपक्रमाला प्र�तसाद
देतील, हा सग�ात मह�ाचा प्र� होता. आ�ी
एक सव��ण करायचे ठर�वले आ�ण मग
सव��ण�ा आधारे �नणर्य �ावा हे ठरले.
लगेचच िदवाळ�चा (२०१८) मु�तर् साधुन,
पालकांना हा उपक्रम आ�ण सव��ण �वषयी
मािहती िदली.
ऑनलाइन सव��णाला खूपच चांगला
प्र�तसाद �मळाला. मं डळाने आता पुढे जा�ाचा
�नणर्य घेतला, ह्या उपक्रमासाठी वेगळ� टीम
बन�व�ाचे ठरले. मं डळातील सद�ांना
�यं सेवक हो�ाचे आवाहन के ले आ�ण प्रवास
सु� झाला. बघता बघता १२ ते १५
�यं सेवकांची फौज तयार झाली.

�यं सेवकांम�े आवडीनुसार कामे वाटू न
घे�ात आली. सगळे आपाप�ा परीने जा�ीत
जा� मािहती जमा क� लागले. �सडनीपासून
अमे�रके पय�त वेगवेग�ा �मत्रांना/मं डळांना
सं पकर् कर�ात आला. जगभरातून आ�ाला
खूप मािहती �मळाली. काही मं डळांनी �ांचे
�शक�व�ाचे सिह�/ अ�ास�म् सुद्धा
पाठ�वला �ामुळे आ�ाला खूप मदत झाली.
�सगं ापूर मं डळा कडू न समजले क� भारती
�वद्यापीठ पुणे यां�ाकडू न अशा उपक्रमाला
सहकायर् �मळते. मी लगेचच भारती
�वद्यापीठाशी सं पकर् साधला. �ानं तर मं डळाने
भारती �वद्यापीठाशी एक करार के ला. या करारा
नुसार भारती �वद्यापीठ आ�ाला शालेय पु�के
आ�ण परी�ेचे प्रमाणपत्र देणार असे ठरले.
गुढीपाड�ा�ा िदवशी शाळे चे उद्घाटन
कर�ाचे ठर�वले. �यं सेवक आ�ण मं डळाची
कायर्कारणी कामाला लागली. बरीच कामे होती
अगदी शाळे चे नाव, बोध�च�, िठकाण,
िदवस/वेळ, अ�ासक्रम, प्रवेश प्रिक्रया/ शु�
आ�ण मह�ाचे �णजे अनुभवी �श�क!
सुरवातीला १५ ते २० �वद्याथ� गृहीत ध�न शाळे
साठी एक खोली भाडेत�ावर आर��त के ली
आ�ण कमीत कमी शु� ठरवून ऑनलाइन
प्रवेश प्रिक्रया सु� के ली.
आ�यार्ची बाब �णजे 3 िदवसातच
२० मुलांचे प्रवेश अजर् आले. एकू ण ४५ प्रवेश
अजर् आले. कोणाला प्रवेश नाका� नये असे
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ठर�व�ात आले, पण अजून एक खोली �णजे
अजून खचर्. आनं दाची बाब �णजे ह्या
स�ायार्साठी बरेच मदतीचे हात पुढे आले
आ�ण आ�ाला सभासदांकडू न आ�ण भारतीय
दूतावासा कडू नही देण�ा �मळा�ा. आमचा
आ��व�ास द�
ु ट झाला.
अ�ासक्रमात मराठी �लिहणे, वाचणे
व बोलणे �शकवावे, मराठी सं �ृ ती, इ�तहास,
सण आ�ण उ�व यांची मािहती क�न देण,े
गो�ी, गाणी, खेळ आ�ण मुलांना आवडतील
असे प्रक� अशा मा�मांमधून मुलांना मराठी
�शकवावे असे ठरले. नाव नोदं णी के ले�ा
पा�ां�ा वय आ�ण मराठी �वषया�ा �ाना
नुसार वगर् �वभागणी करावी असे ही ठरले.

पालक आ�ण �वद्या�ा��ा मनात शाळे
�वषयी खूप उ�ुकता होती, �णून आ�ी शाळा
सु� हो�ा आधी “ओपन डे” आयो�जत के ला.
�ात पालक आ�ण �वद्या�ार्ना शाळे चे �नयम
आ�ण अ�ासक्रमा �वषयी मािहती दे�ात
आली. ठर�ा प्रमाणे गुढीपाड�ाचे औ�च�
साधून शाळे चे उद्घाटन झाले आ�ण एक क�ना
प्र��ात उतरली!
माय मराठी या उपक्रमाला हात भार
लावले�ा सवर् �यं सेवक, �श��का, देणगीदार,
महारा�� मं डळ, आ�ण पालकांचे आ�ी आभारी
आहोत.

गुलमोहरची सु�वात
- गुलमोहर टीम

महारा�� मं डळ �ु�नकने सु� के ले�ा
“माय मराठी” या उपक्रमा अंतगर्त ४-७
वयोगटातील �वद्याथा��ा वगार्ला �णजे
‘गुलमोहराला’ �शकव�ाची जबादारी आ�ी
�ीकारली. या मुलांना �शकवताना आलेले काही
अनोखे अनुभव तु�ाला सांगावेसे वाटतात.
मुलांम�े मराठी शाळे बद्दलची
उ�ुकता होती तसाच आ�ा �श��कां म�े
मुलांना आपली मातृभाषा �शकव�ाचा उ�ाह
होता. �ु�नक म�े मराठी भा�षक कु टू ंबे बरीच

आहेत मुलांचा मराठी भाषेशी सं बं ध मु�तः
घरी िकंवा आजी आजोबांशी �ाट्सएप /
�ाइप वर बोलताना आला आहे. पण मराठी
�लहायला, वाचयाला �शक�ात �ांचा उ�ाह
दांडगा आहे. “मराठी शाळा” �णजे काय?
“मग ही शाळा शाळे सारखी का िदसत नाही?”
"आपण इथे काय करणार आहोत?" असे
अनेक प्र� घेउन आमची 'गुलमोहर' तुकडी सू�
झाली.
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जमर्नी म�े राहणार्या, जमर्न िकंवा
इं ग्रजी शाळांत �शकणारया "technology
savvy" मुलांना आपली मराठी सं �ृ ती, सण,
मराठी वाचन, लेखन आ�ण बोलणे कसे
�शकवायचे हा मोठा प्र� होता. मुलांना प्राथर्ना,
�ोक, गो�ी, गाणी, खेळ, ��िडओज,
ह�कला ह्या मा�मातून �शकवलं क� �ां�ा
मनात आवड �नमार्ण होईल आ�ण �ांना
�शकताना मजा येईल, हे समोर ठे ऊन सग�ा
पाठांची तयारी के ली.
पिह�ा िदवशी भरले�ा वगार्ला
सगळ� मुले एकत्र अस�ाने �ास मधे भरपूर
गडबड होती. काही लहान लेकरं आई बाबा
�ांना शाळे त सोडू न गे�ावर रडू लागली. मग
आ�ी सवा�ना सां�गतले क� �ास मधे आपण
भरपूर ग�ा, गो�ी, गाणी आ�ण �चत्रकला
करणार आहोत. हे ऐकू न बरेच जण शांत झाले.
मात्र एक ४ वषा�ची छोटी मात्र स�वता टीचरने
मांडीवर घेत�ावरच शांत झाली आ�ण पूणर् वेळ
तशीच बसून रािहली. �ा िदवशी आ�ी "नाव
ओळखा" हा खेळ खेळलो. मधोमध आ�ी
सग�ा मुलांची इं ग्रजी आ�ण मराठी म�े नावे
�लिहली होती आ�ण �ांना दो�ी भाषेत�ा
नावां�ा जोड्या लावायला सां�गत�ा हो�ा.
काही मुलांना एक यु�ी सुचलीआप�ाला �मळाले�ा "वेलकम काडर्" वर
आपले नाव कसे �लिहले आहेत, हे बघून पटापट

जोड्या �ांनी लाव�ा. नं तर सवा�नी "च�डू फे क"
हा खेळ खेळून �तः बद्दलची मािहती मराठीतून
िदली. शेवटी गुढीपाडवा ह्या सणा चा �विडओ
पा�न, �ांना गुढीपाड�ा बद्दल मािहती िदली.
काही मुलांनी खूपच छान रंग�बरंगी गुढी चे �चत्र
रंग�वले. सु�वातीला प्राथर्ना व �ोक आ�ण वगर्
सं पताना रा�ग� ीत �णायला �शकवले. एकं दरीत
मुलांना हा ‘�बना अ�ासाचा’ आ�ण ‘भरपूर
मजेचा’ तास खूप आवडला!
पुढ�ा सहा वगा�म�े मधे �ांना �र�ं जन-अ�र यांची ओळख क�न िदली.
�ाचबरोबर फळे , भा�ा, जं गली आ�ण पाळ�व
प्राणी, आठवड्याचे िदवस, ऋतू, रंग, शरीराचे
अवयव, आ�ण आपले कु टुंब असे वेगवेगळे
�वषय �नवडू न �ांची मािहती िदली. अथार्तच,
प्र�ेक वेळ� मुलांना कं टाळा येणार नाही आ�ण
�ांना नवीन गो�ी सुध्दा समजतील, हे साधणे
ही तारेवरची कसरतच होती.
�ासाठी आ�ी "Inclusiveness"
ह्या पद्धतीने प्र�ेक �वषयाची ओळख क�न
िदली. जसं क� -फळांची आ�ण भा�ांची
ओळख क�न देताना सग�ांना एक फळ /
भाजी �ास मधे दाखवायला घेऊन ये�ास
सां�गतलं . मग प्र�ेकाने पुढे उभं रा�न आपण
आणले�ा फळ / भाजी बद्दल मािहती द्यायची.
ह्या उपक्रमा मुळे सग�ां�ा आवडी / नावडी
ल�lत आ�ा. एक�ने डा�ळंब आणलं होतं पण
भूक लाग�ा मुळे अधर् खाऊनच टाकलं .
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दसु ऱ्याने "आंबा" आणला होता, पण आई ने
बजावून सां�गतलं होता क� तो घरी परत घेऊन
यायचाय रस काढ�ासाठी! अशा अनेक
गमतीजमती घडत हो�ा �ासमधे.
जं गली आ�ण पाळ�व प्रा�ांबद्दल
मुलांना भरपूर मािहती होती. कु ठले प्राणी काय
काय खातात ह्याची चचार् ए�म रंगली. रंग,
आठवड्याचे वार आ�ण शरीराचे अवयव तर
सवा�ना मािहतीचे होते. रंग ओळख�ा साठी
कोणी कु ठ�ा रंगाचे कपडे घातले आहेत,
�ास मध�ा गो�ीचं ा रंग सांगा हा खेळ
खेळलो. आठवड्याचे वार समजावताना मुलांना
आधी इं ग्रजी आ�ण जमर्न मधे �णून दाखवलं ,
मग �ाच सुरात आ�ण तालात मराठीत वार
�णून दाख�वले. �ामुळे मुलांना वार ल�ात
ठे वणं सोपं झालं . शरीराचे अवयव �शकवताना
आ�ी "�शवाजी महाराज �णतात" हा खेळ
घेतला.
भारतात ऋतू तीन असतात - उ�ाळा,
पावसाळा आ�ण िहवाळा, तर जमर्नी मधे चार –
Sommer, Herbst, Winter &
Fruhling. दो�ी देशात�ा ऋतुंबददल
आ�ी चचार् के ली, मग मुलांना �वषयाशी
relate होणे सोपे झाले.
�वशेष िदन आ�ण उ�वांसाठी आ�ी
कला आ�ण ह�कलेचे मा�म वापरले. मुलेही
�ांची कौश�े दशर्�व�ात स�म झाली आ�ण
आप�ा पालकांनाही मराठी वगार्तील

activity सादर क� शकली. (उदाः
Mother’s Day, Father’s Day, Eid
card, Origami- Dog/Cat, Mango /
Animals / Gudhi Padwa
colouring activity)
प्र�ेक �रात सु�वात होणाऱ्या व�ूंची
�चत्र काडर् दाखवून मुलांना मूलभूत �रांची
ओळख क�न िदली. �र �शकवताना आ�ी
नेहमी आधी मुलांना �वचारायचो क� �ांना ह्या
�रा पासून कु ठला श� येतो. मुलांनी नी
सुचवलेली मनोरंजक �रांची श�माला
अ - अमेरीका
इ - इटली (Italy)
उ - उबर (Uber)
ए -एडेका (Edeka)
ऐ - ऐरान (Ayran Turkish yogurt)
औ- ऑडी (Audi)
ओ- ओला
शेवट�ा वगार्त आ�ी �ांना �ाईट
बोडर्वर �लिह�ास प्रो�ािहत के ले. मुलांना
बोडर्वर �लिह�ास खूप आनं द झाला आ�ण ते
सहजपणे क� शकले. हा �ण आ�ा
�श��कांसाठी अ�भमानाचा �ण होता.
या ��त�र�, आदर आ�ण �श� या
मूलभूत क�नांवर प्र�ेक वगार्त जोर िदला
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जात होता. सं �ृ ती समाजाचा एक भाग
अस�ाने, भारतात राह�ाऱ्या मुलांसाठी जे
�ाभा�वक आहे ते भारताबाहेर राह�ाऱ्या
मुलां�ा दररोज�ा जीवनात समा�व� करणे
सोपे न�ते. परंतु िकमान �ाबद्दल �ांना
जाग�क के ले तर ते �ाचे मह� समजून
अखेरीस रोज�ा आयु�ात �ाचा उपयोग क�
शकतात. मूलभूत �श�ाचार हा सं �ृ ती�वषयी
�शकव�ाचा एक मोठा भाग आहे.

फ� एका सत्रा नं तर एवढी प्रगती
बघून असा वाटलं क� अजून एका वषार् नं तर ही
मुले काय काय क� शकतील. सुट्टी मधे भारतात
जाऊन आ�ी-आजोबा, नातेवाईकांशी आ�ण
�मत्रांशी तर न��च मराठीत ग�ा मा� शकती.
आम�ासाठी हा �वल�ण �श�ण आ�ण
अ�ापनाचा अनुभव होता. आता आ�ी पुढील
सत्रातील नवीन आ�या�ची आतुरतेने वाट
बघतोय.

गुलमोहर वगार्साठी राधा, स�वता आ�ण मनीषा यांनी अ�ापनाचे काम पािहले. �श��कांचा अ�प�रचय: - राधा
परांजपे - गोखले इ��टयूट, पुणे मधुन M.A. Economics, प�न�स�ा�नया, अमे�रका येथनू MBA
Marketing, Waldorf आ�ण Little Elly, इं िडयातुन preschool टी�चगं कोसर्. नवी मुं बईत �तःचे
kindergarden चालव�ाचा अनुभव. स�वता जोशी - क�म� इं �ज�न�रंग कॉलेज, पुणे येथनू B.E.,
Hochshule Esslingen येथनू MBA, �चत्रकला, रेखाटनांची आवड. मनीषा कशेळकर आठ�े Chartered Accountant, भारत, Chartered Financial Analyst, अमे�रका. मराठी सािह�
आ�ण लेखनाची आवड, M.A.मराठी.
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गुलमोहर टीम

पा�रजात टीम
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पा�रजातची सु�वात
- पा�रजात टीम

महारा�� मं डळ �ु�नकने सु� के ले�ा
“माय मराठी” या उपक्रमा अंतगर्त ८- १४
वयोगटातील �वद्याथा��ा वगार्ला �णजे
पा�रजातला �शकव�ाची जबादारी आ�ी
�ीकारली. या मुलांना �शकवताना आलेले काही
अनोखे अनुभव तु�ाला सांगावेसे वाटतात.
वगार्त सगळ�कडे उ�ाह आ�ण कु तुहलाचे
वातावरण होते........
ए काय रे, तुला िकती माकर् �मळाले?
पैक��ा पैक� माकर् कोणाला �मळाले का? माझं
फ� एक माकार्चं
चुकलं रे!
ही सगळ� वा�े होती पिह�ा सत्रा�ा
शेवट�ा वगार्�ा िदवशी. आ�ी �श��कांनी
आम�ा �वद्या�ा�ची नुकतीच चाचणी परी�ा
घेतली होती. उ�रप�त्रका लगेच तपासून गुण
�मळालेले होते. परी�ेची धाकधूक, �चतं ा,
nervousness व �ाचप्रमाणे आ��व�ास,
उ�ं ठा व माका�ची तुलना या सग�ा भाव भावना मुलांम�े बघून आ�ाला फार ग�त
वाटली. आ�ण आम�ा ल�ात आले क� मुले ही
जगभर सगळ�कडे सारखीच! आ�ा
�श��कांसाठी मुलांची ही परी�ा व �ांचे माकर् हे
जणू आम�ा �शकव�ाचे पावती पु�कच

होते. बघता बघता पिहले सत्र सं पले होते.
डो�ासमोर
उभे रािहले आधीचे सगळे �शकवलेले
वगर्. आठवला तो शाळे चा पिहला िदवस. आ�ी
ं ,
�श��का आधी भरपूर चचार्, �मटी�
अ�ासक्रमाचे �नयोजन या प्रिक्रयेतून धड्यांची
तयारी क�न मुलांसमोर उ�ा होतो. वयोगट
आठ ते चौदा हा �ापक गट होता व �ात
प्र�ेक मुलाचे मराठी भाषेचे �ान सुद्धा
वै�व�पूणर् होते. धड्यांचे �नयोजन करतांना
आ�ाला एक ल�ात आले क� आमची अव�ा
ही ' रात्र थोडी व सोगं े फार ' अशी झाली होती.
�शकवायला खूप काही आहे पण मिह�ातून
दोनच वेळा व दोनच तासा�ा वगार्त कसे व
िकती बसवायचे हा प्र�च होता. मग
तासनतासा�ा चचा�मधून व वेगवेग�ा
सं दभार्तून अ�ासक्रम ठरवला
गेला व �ानुसार धड्यांचे �नयोजन के ले.
मुलांसाठी Worksheets व गृहपाठ पत्रके
तयार के ली.
आमचा पिहला वगर् अ�तशय छान �र�ा झाला
व पुढील सगळा प्रवास सुरळ�त पार पडला.
जमर्नीम�े वाढत असले�ा आप�ा
मुलांना मराठी भाषेची ओळख व गोडी �नमार्ण
करणे हे आम�ासमोर एक आ�ान होते. दोन
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तासा�ा वगार्त नुसताच भाषेचा अ�ास घेतला
तर कं टाळवाणा होईल �णून भाषा
अ�ासाबरोबर क�वता, गाणी, गो�ी, खेळ,
सणांची मािहती, �चत्रवाचन आ�ण ��िडओज
या सग�ाचा समावेश के ला. मुलांना बोलतं
करणं , मराठीतून बोल�ास प्रो�ाहन देणं,
�ां�ाशी ग�ागो�ी घडवून आणणं , हे आ�ी
�श��का आवजूर्न करीत होतो. मुले देखील छान
प्र�तसाद देत होती. �ां�ा मनातले �वचार शं का आम�ाशी मनमोकळे पणाने बोलत होती.
काही वेळेला आ�ा �श�कांना पण
मुलांकडू न �शकायला �मळत असे. असेच एका
वगार्त आ�ी शरीर ��ता व आरो� यावर
चचार् करीत होतो. आ�ी मुलांना सां�गतले क�
रोज सकाळ� आंघोळ करावी. तर इथली मुले
रोज सं �ाकाळ� आंघोळ करतात. मग आ�ीच
वेळेचा मुद्दा वगळून टाकला व सां�गतले – ‘रोज
�नय�मत आंघोळ करावी’! असे एक ना अनेक
अनुभव आ�ाला �श�क �णून समृद्ध करत
होते.

आ�ाला जाणवले क� मुले गो�ी�पात
खूप पटकन �शकतात. '�ामची आई ' या
पु�कात�ा गो�ी मुलांना खूप आवड�ा.
जु�ा काळातला �ाम व �ा�ा आईशी �ाचे
सं वाद ह्या काळात�ा मुलांना पण भावले.
मुलां�ा आनं दी चेहेऱ्याने व उ�ाहाने आ�ी
�श�क खूप प्रे�रत �ायचो व न�ा ��पाने
पुढ�ा वगार्ची तयारी क�न �शकवायचो.
मुलांमधली प्रगती आ�ाला िदसत होती. ती
हळूहळू मराठीतून �ांचे �वचार मांडायला �शकत
होती. �ोक, ग�ा गो�ी, रा��गीत छान
�णायला लागली होती.
पिह�ाच सत्रानं तर मुलांची इतक� छान
प्रगती बघून असं वाटतं क� जर ह्या रोपट्याला
आपण असेच खतपाणी देत रािहलो तर मुलांचं मराठीशी
आईसारखं प्रेमाचं नातं �नमार्ण होईल. आ�ाला
तरी या�न अ�धक
समाधान काय असणार?

पा�रजात वगार्साठी गीता, अपणार् आ�ण पूजा यांनी अ�ापनाचे काम पािहले.
�श��कांचा अ�प�रचय: -गीता खरे - पुणे महा�वद्यालयातून Architect पदवी, हॉ��टल �ां�नगं चा
अनुभव, भारतीय लोककला, �चत्रकला, वाचन यांची आवड. अपणार् लपालीकर - -B.A. B. Ed सं �ृ त
�वषयात, िहदं ी, मराठी आ�ण सं �ृ तम�े अ�ापनाचा अनुभव, Sprachshule �ु�नक येथे िहदं ी भाषा
�श��का �णून कायर्रत, मुलांसाठी नाट्यलेखन आ�ण िद�शर्न. पूजा महािडक - पुणे महा�वद्यालयातून
Business Administration चे
पद�ु�र �श�ण, H.R. �वभागातील कायार्नुभव
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मराठी ग्रंथालयाचा सुखद अनुभव
- सुनेत्रा जोशी (�ु�नक)

मािहती आ�ण तं तंत्र�ानाचे दालन
उघड�ामुळे गे�ा २० - २५ वषर् पासून मराठी
माणसाला �वसायाचे आ�ण नोकरीचे �ेत्र
उपल� झाले. या �ेत्रात प्रगती क�न बरीच
मराठी माणसं परदेशात �ा�यक झाली. मराठी
माणूस मुळातच उ�व�प्रय आ�ण सामा�जक
बां�धलक� जपणारा. तो सातासमुद्रा पलीकडे
गेला क� �ाला आप�ा सणांची उणीव भासते,
जसे क� गणपती उ�व, िदवाळ� इ�ादी.
जमर्नीतला मराठी माणूस पण काही वेगळा
नाही. ह्या सग�ा सणांची मजा �ायला,
आपली सं �ृ ती जपायला इथे महारा�� मं डळ
�ु�नकची सु�वात झाली. सण साजरे करणे, �ा
सोबतच नव नवे उपक्रम राबवणे हे महारा��
मं डळ �ु�नकचे वै�श� आहे. �ाचाच एक भाग
�णून मराठी गं थालय हा एक उपक्रम. मराठी
सािह�ची जोड इथे पण मराठी लोकांना �ावी
हा सुद्धा ह्या मागील उद्देश.

कडा�ा�ा थं डी नं तर उ�ाळा सु� झाला क�
भारतातून कु णाचे आई बाबा, सासू सासरे
ये�ाचा मोसम सु� होतो. ते�ा �ांचा �वरंगुळा
�णून कु णाकडे पु�क, कादंबरी, लेख वैगेरे
काही आहे का, �णून �वचारणा �ायची. मग
पु�कांची देवाण घेवाण सु� होई.
कदा�चत हा एक �वचार समोर ठे वनू
आपण सग�ा मराठी सद�
् ांसाठी एक
छोटेखानी वाचनालय सु� करावे का असे
महारा�� मं डळ �ु�नक�ा सं चालक स�मतीला
(EC) वाटले. वाचनालयाला पु�के कु ठू न
�मळवायची हा एक प्र� स�मती पुढे होता. ते�ा
येथील मराठी लोकांकडील पु�के देणगी
��पात िकंवा ठरा�वक मुदतीसाठी घेऊन
वाचनालय सु� करावे असा प्र�ाव पुढे आला.
ह्या �वचाराला येथील लोकांनी भरघोस प्र�तसाद
िदला.
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हा उपक्रम जबाबदारीने पुढे ने�ासाठी
कायर्का�रणी कडू न इ�ु क कायर्क�ा�ची
�वचारणा कर�ात आली. थोडीफार वाचनाची
आवड �णून आपण ह्या उपक्रमाचा भाग �ावा
असे मला वाटले. कायर्का�रणीने पण लगेच
होकार िदला. मग �परेषा ठरवली. मराठी
सद�ांना पु�कं donate करायचे आवाहन
के ले. �ा प्रमाणे �ांचे वग�करण करणे, �ु�नक
मराठी ग्रंथालयाची वेळ, वार व �नयम ठरवले.
ग्रंथालयासाठी प्र�ेक मिह�ाचा पिहला र�ववार
ठर�वला. िदवाळ� २०१८ म�े पु�के
जमवायला सु�वात के ली. पु�के गोळा क�न
�ाची यादी तयार के ली. सद�ांकडू न चांगला
प्र�तसाद �मळाला. जमा झाले�ा पु�कांचे
वग�करण क�न Excel म�े यादी तयार के ली.
महारा�� मं डळ �ु�नकने �ांचा �श�ा िदला,
प्र�ेक पु�कांना अनुक्रमांक िदला. एक वही
नोदं करायला सोबत ठे वली. ह्या प्रिक्रयेत मला
सा�रका सोहोनीची मदत झाली.

मं डळ �ु�नकची लहान मुलांसाठी मराठी शाळा
सु� कर�ाचा �वचार पुढे आला. माचर् २०१९
म�े मराठी शाळा सु� करायचे ठरले, ह्या
शाळे �ा प�रसरात आपण हे वाचनालय सु�
करावे, असं सुचले. तोच प्र�ाव स�मती पुढे
ठे वला. �ात दोन फायदे झाले, मुलांना शाळे त
सोडायला पालक आले िक �ांना �तथेच पु�क
�ायला सोपे जाईल आ�ण इतर लोकांना पण
सहजतेने येता येईल.
२९ माचर् २०१९ शाळे चा 'Open
Day' होता आ�ण सोबत �ु�नक मराठी
ग्रंथालयाचे उदघाटन होते. घ�न �नघताना खूप
उ�ाह आ�ण थोडं दडपण जाणवत होतं .
धाकधुक होती क� कसा प्र�तसाद �मळे ल िकंवा
२ तास नुसतेच ताटकळत

आधी आप�ा घरातच हे वाचनालय
सु� क�, असे ठर�वले. �ा दर�ान महारा��
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बसावे लागेल. गे�ा गे�ा पु�के
वग�करणाप्रमाणे प्रमाणे लावली. �ात पु. ल,
प्रवास वणर्न, Auto Bioghraphy आ�ण
लहान मुलां�ा गो�ीची पु�कं होती. शाळा भ�
लागली, मुलं वगार्त गे�ावर पालकांची पावलं
पु�कं ठे वले�ा टेबलाकडे वळली. पिह�ाच
िदवशी ७ - ८ पु�कं वाचनासाठी लोकांनी नेली.
मोठा आ�यार्चा ध�ा बसला तो �णजे, जे�ा
शाळे ची मधली सुट्टी झाली, ते�ा बरीच मुलं
पु�कं बघायला आली आ�ण नं तर घरी जाताना
आई-बाबांना सांगून मराठी गो�ीचं ी पु�कं

सोबत नेली. माझं मन आनं दानी भ�न गेलं
आ�ण मिह�ा�ा पिह�ा र�ववारची उ�ुकता
सु� झाली. आज बघता बघता छोटेखानी
वाचनालयात १०० पे�ा जा� पु�कं जमा
झाली आहेत. पु�के वाचायला नेणाऱ्यांची
(आवजूर्न) सं �ा पण वाढली. सवर्
वयोगटातील लोकांना आवडतील अशी पु�कं
आज �ु�नक मराठी ग्रंथालयाकडे आहेत.
महारा�� मं डळ �ु�नक�ा बऱ्याच
उपक्रमांप्रमाणे ह्या उपक्रमाला उदंड प्र�तसाद
�मळाला. �ु�नक मराठी ग्रंथालया�ा
उपक्रमाचा मी एक भाग झाले आ�ण ह्या
सग�ात आपला खारीचा वाटा आहे, ह्याबद्दल
मला आनं द आहे.
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गुढीपाडवा २०१९
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मुलाखत
राजू देसाई: Ironman @ 60

- मुलाखतकार: जयेश गलगले (�ु�नक)
मं डळ�,
तु�ी
Ironman
Triathlon या दीघर् प�ा�ा �ध��वषयी
ऐकू न असालच. IronMan �ध�चा उ�ेख
झाला क� आप�ा डो�ांसमोर �म�लदं सोमण
हे नाव चटकन येतं.
पण जर मी तु�ाला असं सां�गतलं क�
मी अशा एका मराठमो�ा IronMan ला
भेटलो �ांनी वया�ा साठा�ा वष�
"IronMan 70.3" �धार् यश�ी�र�ा पूणर्
के ली, तर तु�ाला �ां�ा बद्दल अ�धक जाणून
�ायला न��च आवडेल नाही का?
पण �ाआधी सवर्प्रथम TUM म�े
Masters करणारा माझा �मत्र ईशान देसाई
याला मी ध�वाद देतो कारण �ा�ाकडू नच
मला हे कळलं क� �ा�ा बाबांनी �णजेच श्री
राजू देसाई यांनी IronMan 70.3
Triathlon वया�ा साठा�ा वष�
यश�ी�र�ा पूणर् के ली आ�ण असा हा
मुलाखतीचा योग जुळून आला.
स�ा ४,५०० िकलोमीटर प्रवासा�ा
solo cycling expedition साठी
�ु�नकला आले�ा श्री राजू देसाई यांना मी
मनापासून ध�वाद देतो कारण �ांनी

मुलाखतीसाठी प्र�� भेटायला ��रत होकार
िदला.
चला तर मग मं डळ�, अ�धक प्र�ावनेत
वेळ न घालवता आपण �ां�ाशी ग�ा मा�या.
Cycling ला सु�वात न�� कधीपासून
झाली?
खूप जणं मला हा प्र� �वचारतात क� cycling
चालू कधीपासून के लं आ�ण माझं उ�र असतं
मी cycling कधी बं द नाही के लं !!
पु�ाम�े सायकल चालवणे हे काही नवीन
नाही. िकंब�ना पु�ाला �ावेळ� सायकलीचं े
शहर असं च �टलं जायचं . माझा ज� जरी
बेळगावचा असला तरी पु�ाम�े मी एक
वषार्चा असताना आलो. थोडा मोठा झा�ावर
शाळे त असताना मा�ासार�ा हर��री
�मत्रांसोबत मी �सहं गडा�ा पाय�ाशी
सायकलने जायचो. मी डे�न �जमखा�ाजवळ
आपटे रोडला रहात असताना �तथून वािडया
कॉलेजला सायकलीनेच जायचो. कॉलेज
सं प�ानं तर पिहली नोकरी मी िकल��रक�म�ला के ली, �तथेही मी सायकलीनेच
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जायचो. �ामुळे ते�ापासून ते आ�ापय�त
सायक�लगं सु�च आहे.
तु�ी पिहली दीघर् प�ाची cycle tour
कधी आ�ण कु ठे गेली?
मी कनार्टकात बागलकोटला इं �ज�नय�रंगला
असताना १९७८ साली ७ - ८ �मत्रांसोबत
बदामी - पट्टदकल - ऐहोळे अशी साधारण १००
ते १५० िकलोमीटर अंतराची ४ िदवसांची
सायकल दूर के �ाचं आठवतं य - ती माझी
पिहली सायकल टू र. खूपच मजा आली होती
आ�ण �ानं तर �मत्रां�ा खूप �श�ा सुद्धा
खा�ा हो�ा कारण सगळे जण खूपच दमले
होते.
तु�ाला पिह�ापासूनच दीघर् प�ा�ा
शयर्तीची आवड होती का?
मला िफटनेसची पिह�ापासूनच आवड होती.
आ�ण �ातसुद्धा Endurance test ची
�णजे साधारण २, ४,६ तास चालणाऱ्या
शयर्तीचं ी. मा�ा आयु�ात इत�ा वषा�म�े मी
खूप मॅ रेथॉन पळालो आहे - half
marathon, full marathon, high
altitude marathon वगैरे. ठळकपणे नमूद
करायचं झालं तर पुणे मॅ रेथॉन, सातारा मॅ रेथॉन,
मुं बई मॅ रेथॉन, २०१६ सालची लेह मॅ रेथॉन
आ�ण याच वष� फे ब्रुवारीम�े श्रीलं केतील
कोलं बो येथे यश�ी�र�ा पूणर् के लेली
Ironman 70.3 Triathlon.

Ironman Triathlon च ��प नेमकं
काय असतं ते आ�ाला सांगा.
Ironman Triathlon ही दीघर् प�ाची
�धार् आहे आ�ण ही �धार् जगात वेगवेग�ा
िठकाणी जाग�तक ट�ायथलॉन कॉप�रेशन
नावाची सं �ा भरवत असते.
या �ध�चे दोन मु� प्रकार आहेत. एक �णजे
Ironman 140.6 मैल आ�ण दसु रा प्रकार
�णजे Ironman 70.3 मैल.
IronMan 140.6 मैल �ध�म�े पिह�ांदा
२.४ मैल पोहणं (कमाल वेळ मयार्दा २ तास २०
�म�नटे), मग ११२ मैल सायक�लगं (कमाल वेळ
मयार्दा ८ तास १० �म�नटे) आ�ण �ानं तर
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२६.२२ मैल धावणं (कमाल वेळ मयार्दा ६ तास
३० �म�नटे) असं या �ध�चे ��प असतं .
�णजे साधारण सतरा तासांम�े सं पूणर् �धार्
सं पवता आली पािहजे तरच तु�ाला
IronMan हा पुर�ार िदला जातो.
IronMan 70.3 मैल या �ध�ला आपण
सो�ा भाषेत �णायचं झालं तर half
marathon आ�ण IronMan 140.6 मैल
या �ध�ला full marathon असं �णू
शकतो.

माझा खचर् पण बराच कमी झाला. या �ध�साठी
मी scott या कं पनीची full carbon ची आठ
िकलो वजन वजनाची १,५०,००० �पयांची
सायकल �वकत घेतली होती.
आ�शया खं डाम�े आ�ापय�त मले�शया,
��एतनाम आ�ण श्रीलं का इ�ादी िठकाणी ही
�धार् आयो�जत के ली गेली आहे आ�ण
भारताम�े पिहलं IronMan या वष�
ऑ�ोबर म�े गो�ाला होणार आहे.

तु�ी िकती अंतराची Ironman
Triathlon �धार् कोलं बो म�े यश�ी�र�ा
पूणर् के ली होती आ�ण िकती वेळ लागला?
मी कोलं बो म�े Ironman Triathlon
70.3 ही �धार् ८ तास २० �म�नटात पूणर् के ली.
ही �धार् तु�ाला कमाल साडे आठ तासात पूणर्
करायची असते तरच तु�ी Ironman �णून
ओळखले जातात. आ�ण �धार् मी वया�ा
साठा�ा वष� (साठ वषर् सहा मिहने)
यश�ीरी�ा पूणर् के ली.
खरं तर Ironman ही �धार् पूणर् करायची असं
मा�ा डो�ात चार वषार्पवू �च आलं होतं पण
�ाची पूवर्तयारी, सराव इ�ादी सग�ा गो�ीचं ा
�वचार करता साठ वष� पूणर् झा�ावरच ही �धार्
पूणर् करायची असं मी आधीच ठरवलं होतं .
�ामुळे चार वषर् या �ध�साठी मी थांबलो होतो
आ�ण सुदैवाने ही �धार् कोलं बोत आ�ामुळे
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पूवर्तयारी �णून खास क�न मी भर दपु ारी
धाव�ाचा सराव करीत असे आ�ण नेम�ा
याच गो�ीचा मला खूप फायदा झाला.
आता आ�ाला तुम�ा आगामी solo
cycling expedition बद्दल ऐकायला खूप
आवडेल.
याअगोदर मी East Europe सायकलव�न
िफरलेलो आहे. पण माझं असं �� होतं क�
भूम� समुद्राजवळ�ा 10 देशांमधून साधारण
चार ते पाच हजार िकलोमीटर अंतराची
Eurovelo 8 या cycling route व�न
solo cycling expedition करावी.
वाह �ा बात है!! खूपच प्रेरणादायी अशी
तुमची काम�गरी आहे आ�ण तीही वया�ा
साठा�ा वष�! यासाठी तुमचं मनःपूवर्क
अ�भनं दन!! या �ध�दर�ान तु�ाला कोण
कोण�ा आ�ानांचा सामना करावा लागला?
कोलं बो म�े ही शयर्त सकाळ� सहा वाजता सु�
झाली आ�ण पोहणं आ�ण cycling
आटपेपय�त साधारण अकरा वाजत आले होते.
पोहणे, cycling हे आधी झालेला अस�ामुळे
तसं थोडासा थकवा आलेला असतो आ�ण �ात
भर �णजे डो�ावर सूयर् तळपत असताना
समुद्रकाठ�ा दमट हवामानात साधारण तेरा
मैल धावणं हेच सग�ात मोठं आ�ान होतं .
मला या गो�ीची मािहती अस�ामुळे मी नेमका
याच गो�ीचा सराव के ला होता. या �ध�ची

या solo cycling expedition चा मागर्
कोण कोण�ा देशांतून जातो?
मी सु�वात �ेनमधील बा�सलोना येथनू करणार
आहे. आ�ण मग फ्रा��ा िकनाऱ्याव�न पुढे
मोनाको, इटली, �ो�े�नया क्रोए�शया,
बॉ��या, माँटेनेग्रो, अ�े�नया आ�ण मग शेवटी
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ग्रीस. 29 िकंवा 30 ऑग�ला मी सु�वात
करीन आ�ण 10 नो��बर �ा अगोदरच सं पेल.
तुम�ा आजवर�ा या cycling tour म�े
आलेला काही ल�ात राह�ाजोगा अनुभव
िकंवा घटना आ�ाला सांगाल का?
काही वषा�पवू � ��एतनामला गेलो होतो
सायकल घेऊन. आ�ण �तथून पुढे कं बोिडया ला
जा�ाची योजना होती. �तथे जा�ापूव� �वजा
साठी आव�क ती सवर् कागदपत्र दूतावासाला
पाठवली होती आ�ण �ा आधारावर आ�ाला
��एतनामचा Visa �मळाला होता. ��एतनाम
म�े �वमानतळावर उतर�ानं तर �तथ�ा
कमर्चार्यांना इं ग्रजी अ�जबातच येत न�ते
आ�ण ते आ�ाला इं ग्रजी मधूनच go back
go back इतकच सांगू शकत होते.
आम�ाकडे परतीचे �तक�ट नस�ामुळे ते
आ�ाला असं सांगत आहे हे थोड्यावेळाने
आ�ाला कळलं . आ�ी माघारी िफरणार
इत�ात एक कमर्चारी आली आ�ण �तने
मोड�ा-तोड�ा इं ग्रजी भाषेम�े आम�ाशी
सं वाद साधून आम�ा Visa ची �व�ा के ली
होती.

वया�ा 61 �ा वष� �तत�ाच उ�ाहाने
तुमचे cycling आ�ण long distance
events सु� आहेत, यामागचं रह� काय?
सग�ात पिहली गो� �णजे तुमचं आरो�
आ�ण �ाचबरोबर इत�ा वषा��ा अनुभवातून
आलेला �श�बद्धपणा. तसं च कोणते धोके
�ीकारावेत आ�ण कोणते टाळावेत याचा
अनुभव, वेळेचे �व�ापन, सकारा�क
���कोन आ�ण सग�ात मह�ाचं �णजे हे
सगळं करताना �मळणारा आनं द आ�ण
समाधान याला कशाचीच सर नाही.
मनात अजून बरेच प्र� आहेत, बरच
तुम�ाकडू न ऐकायला आवडेल पण पृ�सं �ेची
मयार्दा अस�ामुळे आप�ाला इथेच थांबावं
लागत आहे. आयु�ाम�े �श�ण, नोकरी
�वसाय, सं सार या सवर् गो�ी सांभाळून �तःची
आवड कशी जपावी याचं उ�म उदाहरण
�णजे राजू देसाई!! तु�ाला सवर् वाचकांतफ�
तुम�ा आगामी solo cycling
expedition साठी आ�ण भावी आयु�ासाठी
तसं च िदवाळ��न�म� मनःपूवर्क शुभे�ा!!
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पुलो�व २०१९
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पाककृ ती

ड�ायफ्रूट के क

- प्र�णता चौधरी (�ु�नक)
टीप:
प्र�ेक ओ�नची िहटीगं पॉवर वेगवेगळ� असते �ा
मुळे बेिकंगसाठी काही �मनीटे कमीजा� होवू शकता
त.

कृ ती:
१) १/२ कप कोमट पा�ात खजूराचे तुकडे

सािह�:

साधारण ३० �मनीटे �भजवून ठे वा.नं तर खजूर
पा�ातून काढावे, पे� करताना �भजवायला

१ कप मैदा

वापरलेले पाणी वापरावे.

१ कप ग�ाचे पीठ
१ कप खजूराचे तुकडे
१/२ कप पाणी, खजूर �भजव�ासाठी
१/२ कप अक्रोडाचे तुकडे
१ कप �ीटनेड क�े� �म�
१ कप �म�
११३ ग्रॅम बटर (अनसॉ�ेड), �वतळवून
२ िट�ून बेिकंग सोडा
१ िट�ून बेिकंग पावडर
१ िट�ून वे�नला ए�ट�ॅ�

२) ओ�न ३२५ F(१६० C) वर �प्रहीट करावे.
मैदा, बेिकंग पावडर आ�ण बेिकंग सोडा एकत्र
क�न २ ते ३ वेळा चाळून �ावे, यामुळे �त�ी
�ज�स छान �म� होतील आ�ण गुठ�ा राहणार ना
हीत. दसु र्या वाड�ात क�े� �म�, �वतळवलेले
बटर आ�ण वे�नला ए�ट�ॅ� घालून �म� करा
वे. मैद्याचे �मश्रण घालून गुठ�ा न होता फे टू न �ावे

. नं तर �ात खजूराची पे� आ�ण अक्रोडाचे तुकडे
घालून �म� करावे.
३) ओ�नसेफ भांडे आतून बटरने �ग्रस करावे �
णजे के क बेक झाला िक भांड्याला �चकटणार नाही.
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के कसाठीचे �मश्रण भांड्यात ओतावे आ�ण व�न च

५) ५ �मनीटांनी भांडे ओ�न�ा बाहेर काढावे आ

म�ाने सारखे करावे. �प्रिहट के ले�ा

�ण जाळ��ा रॅकवर काढू न ठे वावे आ�ण गार होवू

ओ�नम

�े मध�ा रॅकवर के कचे भांडे ठे वावे आ�ण ४५
�मनीटे बेक करावे.
४) ४५ �मनीटांनी ओ�न बं द करावे, पण भांडे ल
गेच बाहेर काढू नये. ५ �मनीटांनी बाहेर काढावे.

द्यावे. के क गार झाला िक सावकाशपणे

भांड्यातू

न बाहेर काढावा. काप�ापूव� के क पूणर् गार झाला
पािहजे.
१/२ इं चाचे तुकडे क�न ड�ात भ�न ठे वावा.
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रंगीत भावना
वारसा

- सौ. स�वता पाटील (�ु�नक)
वारसा हा आप�ा पूवर्जांची देण असते
आ�ण तो एका �पढी कडू न दसु र्या �पढीकडे
प्रवास करतो. जसा मं गेशकर कु टुंबाला
सं गीताचा वारसा, कपूर कु टुंबाला अ�भनयाचा
आ�ण अंबानी कु टुंबाला �वसायाचा वारसा
�ां�ा पूवर्जांकडू न �मळाला आहे, असाच एक
वारसा मा�ा मुलीला �त�ा आजोबांकडू न
�मळाला आहे, तो �णजे �चत्रकलेचा वारसा.
माझी मुलगी वेिदका िहची �चत्रकला पा�न,
मला माझे वडील िद. श्री. कृ �ा बेलवलकर
(दादा) यांची खूप आठवण येते. मा�ा
विडलांचे दोन वषार्पूव� �नधन झाले. ते एका
जािहराती�ा कं पनीत कम�शयल आ�ट�
�णून कायर्रत होते. �ांनी जे. जे. �ु ल ऑफ
आट्र्स (मुं बई) येथनू �चत्रकलेचे �श�ण घेतले.
छं द हाच �ांचा �वसायही होता. असे फार
मोज�ाच ��ीसं ोबत घडते. हा छं द
जोपसताना �ांनी नेहमीच आ�ा कु टुंबीयांना
पण �चत्रकला �शकायला प्रो�ाहन िदले. आज
वेिदकाला �चत्र काढताना पा�न मा�ा
लहानपणी�ा आठवणी ता�ा होतात आ�ण
मी �णभर भूतकाळात जाते. वेिदकाने अजून
पय�त �चत्रकलेचे औपचा�रक �श�ण घेतले
नाही, तरीसुद्धा �त�ा क�नाश��ने काढलेले

�तचे �चत्र पाहता �तला �मळाले�ा ह्या
वार�ाची जाणीव मला होते.
�चत्रकलेसोबत मा�ा विडलांना अजून
एक आवड होती ती �णजे फोटोग्राफ�. आ�ा
बिहणीचं े अगदी पाच, सहा मिह�ापासूनचे
फोटो �ांनी काढले
आहेत. माझी आई आ�ण आ�ी बिहणी मा�ा
विडलांसाठी फोटोग्राफ��ा जणू मॉडे�च
होतो. आमचे असे खूप फोटो �ांनी काढले
आहेत. कधी घरात, तर कधी पाकर् म�े, तर
कधी ऐ�तहा�सक िठकाणी (सायनचा िक�ा,
मुं बई), असे आमचे फोटो सेशन चालायचे.
मा�ा आठवणीत असलेला मा�ा आईचा
�ांनीच काढलेला एका �ॅ क अँड �ाइट
फोटोला �ांनी कलर क�न, तो फोटो रंग भ�न
�जवं त के ला होता. �ांनी के ले�ा फोटोग्राफ�
आ�ण �चत्रकलेचा सुरेख सं गम या फोटोत
पाहायला �मळतो. सणासुदीला ते खुप उ�ाहाने
सजावट करायचे. जसे घर�ा गणपतीचे मखर
व सजावट करणे, िदवाळ�ला कं दील बनवणे
वैगरे. या सजावटीमं �ेही �ांची अंगभूत कला
िदसून यायची. �ां�ा कलाकु सरी म�े आ�ी
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�ांचे सह-कलाकार �ायचो आ�ण �ां�ा
कडू न कला �शक�ाचा प्रय� करायचो.

विडलां�ा सं गतीत मा�ा कु टुंबाचे आयु�
�ां�ा प�िटंगस प्रमाणे रंगीत आ�ण सुं दर झाले.

माणसातली कला ही �ा ��ीचे
आ�ण �त�ा सं गतीत असणार्या सवा�चे आयु�
सुं दर बनवते हे मी अनुभवले आहे. मा�ा

आज मी जे�ा वेिदकाला �चत्र
काढताना पाहते, ते�ा मला दादा सतत मा�ा
जवळ अस�ाची जाणीव होते.

१९७० म�े श्री. बेलवलकरांनी गणपतीत
काढलेले सौ. बेलवलकरांचे �चत्र

वेिदका (१४ वषर्) ने काढलेले कॅ नवास acrylic
प�िटंग
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मा�ातला कलाकार
- �चत्रकला आ�ण मािहती सं कलन अनघा महाजन (�ुटगाटर्)
https://anaghamahajan.wixsite.com/passioncanvas
"पोटापा�ाचा उद्योग तु�ाला जगवेल
पण कलेशी जमलेली मैत्री तु�ी का जगायचं हे
सांगून जाईल" अगदी समपर्क बोल आहेत
आप�ा पु ल देशपांडे यांच.े मानवाचे मूलभूत
��प �णजे वतर्मान बु�द्धम�े�ा पलीकडे
सतत शोध घेणे. हे �ान तसेच कौश�ांनाही
लागू आहे. माणसाचे ��प �भ� आ�ण
वै�व�पूणर् असते. दसु ऱ्यासाठी जग�ा
��त�र� मानवी मन नेहमीच कोण�ा ना
कोण�ा कौश�ाकडे िकंवा कलेकडे झक
ु त
असते, जे �ाला आनं िदत आ�ण �� ठे वते.
ती कौश�े वाचन, लेखन, प्रवास, �चत्रकला
इ�ादी असू शकतात. एक छं द �णजे एक
�वरंगुळा, जो आप�ाला सं पूणर्पणे ��
ठे वतो, क� िद्रत करतो आ�ण आनं दी ठे वतो.
मा�ा जमर्नीतील अठरा वषा��ा
वा��ात आवडी�ा गो�ी करायला खूप
�नवांत वेळ �मळाला. काही गो�ी प्रयोग �णून
क�न पािह�ा, काही आवड�ा तर काही "िदस
इज नॉट माय कप ऑफ टी" असे �णून
कळ�ा. �ात जी आवड "छं द" �णून झाली
ती �णजे �चत्रकला. गे�ा पाच वषा�पासून मी
ॲक्र��लक कलर आ�ण वॉटर कलर प�िटंग
�शकतआहे. िहवा�ात वेळ चांगला जातो
आ�ण मन आनं दी राहते �णून �चत्रकले�ा

आनं दात बुडून गेले. अनेक वेबसाइट्स आ�ण
यूट्यबू ��िडओज व�न नवनवीन तं त्र �शकत
गेले. हळूहळू प्राथ�मक दजार्ची असलेली
�चत्रकला आता समृद्ध �चत्रकलेचे ��प घेत
आहे. भारतीय लोककला हा माझा
�ज�ा�ाचा �वषय आहे. भारतीय �चत्रकलेची
परंपरा देशाप्रमाणेच जुनी आ�ण वै�व�पूणर्
आहे. लोककला आ�ण आिदवासी कला हा एक
समृद्ध वारसा आहे, जो एका �पढीपासून दसु ऱ्या
�पढीपय�त जातो आ�ण तो आप�ा सां�ृ�तक
अ��तेचा भाग आहे. मा�ा �चत्रकलेचा हा
ं ही
�वषय मह�ाचा भाग आहे. माझी प�िट�
भारतीय लोककला व मॉडनर् आटर् यांचे �ुजन
आहेत. आकषर्क रंगसं गती, अब�ॅ �
बॅ कग्राऊंड व भारतीय लोककला यांचे �ुजन हे
मा�ा �चत्रकलेचे वै�श� आहे. युरो�पयन
लोकांना भारतीय लोककलेशी जोड�ाचा हा
एक प्रय� मी मा�ा प�िटंग मधून करत आहे.
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या छं दामुळे अनेक �चत्रकार मै�त्रणीशं ी
ओळखी झा�ा. �ां�ाबरोबर �चत्रकले�ा
प्रदशर्नात सहभागी होता आले. �ापैक� एक
"राटहाऊस �ुटगाटर् इं िडयन प�िटंग
एिक्झ�बशन" हे होते. मुं बई व �ुटगाटर् ह्या
‘पाटर्नर �सटीज’ आहेत. या पाटर्नर�शप ला
प�ास वष� पूणर् झा�ा�ा �न�म�ाने एक मोठा
कायर्क्रम �ुटगाटर् �सटीने आयो�जत के ला गेला.
�ा कायर्क्रमा अंतगर्त माझे सोलो इं िडयन आटर्
ए�ी�बशन झाले. तसेच वाईबलीगं ं न येथील
इं टरकल्चरल फे ��वल अंतगर्त �सटी
लायब्ररीम�े माझे "इं िडयन फो�आटर्
(आिदवासी कला) " हे सोलो एिक्झ�बशन
झाले. काही कॅ फे व कल्चरल ग्रुप तफ� अनेक
प्रदशर्ने के ली. भारतीय व अभारतीय �मत्रमै�त्रणीनं ी सहभागी होऊन उ�ाहवधर्क प्र�तसाद
िदला. वाइबलीगं ं न येथील लोकल �ूज पेपर ने
प्र�� मुलाखत घेऊन मा�ा छं दा�वषयी

आ�टकल �लिहले. �वरंगुळा �णून सु�
के ले�ा एका छोट्याशा छं दाने भरभ�न कौतुक
व आनं द व समाधान �मळाले आहे. या छं दाचाच
एक भाग �णून "समर वेकेशन प�िटं� वकर् शॉप
फॉर िकड्स" आयो�जत के ले होते. लहान
मुलां�ा बरोबर प�िटं� करताना �ांची
सजर्नशीलताबघून मन थ� झाले. प�ट ब्रश�ा
प्र�ेक ��ोक मधून �ांचे मोटसर् ��ल वाढत
होते. प�ट ब्रशने झालेली चूक ही चूक नसून नवीन
कला�न�मती होती. रोज तयार के लेले आटर्वकर्
बघून �ां�ा चेहर्यावर आ��व�ास िदसत
होता. सृजनशीलता मानवी जीवनाचा मु� भाग
आहे. लहान मुलांम�े सृजनशीलता खूप उ�ट
असते. लहानपणापासूनच जपलेले छं द
माणसाचे जीवन समृद्ध करतात. अशा ह्या
मा�ातील नवीन कलाकाराने माझे ���म�
तर बदलले आहे, पण ह्या रंगां�ा मै�त्रने माझे
जीवन आनं दाने आ�ण समाधानाने भ�न गेले
आहे.

ं मी
मा�ा प�िटंगची वेबसाइट �लक
खाली देत आहे, ज�र भेट द्या!.
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मधुबनी �चत्रशैली - �बहारमधील एक लोककला

- �चत्रकला आ�ण मािहती सं कलन गीता खरे (�ु�नक)

�बहारम�े दरभं गा �ज�ातील 'मधुब
नी'या खेड्यात �भतं ी, जमीन व देवतेचे पूजा�ा
न सुशो�भत कर�साठी, ग्रामीण आिदवासी
��या रंगीत �चत्रे काढीत. �ांत रामायण, महा
भारत, अ� पुराणकथा यांतील प्रसं ग तसेच दे
वदेवता आ�ण शुभ �च�ांचे �चत्रण असे
ही
कला
प्रकार �तथे
परंपरेने आजही िटकू न आहे. ही लोककला �भं
तीवं �न हळूहळूकापडावर व नं तर कागदावर उ
तरली.�ढ अथार्ने यथादशर्नाचा अभाव, वेलबु
ट्टीम�े पानाफु लांचे शैलीकरण आ�ण परंपरेतून
आलेली आकृ �तबं धाची जाणीव ही
या �चत्रांची वै�श�े.

टोकदार नाक, अ�ं द कपाळ, म�ाकृ
ती डोळे , धडापासून वेगळे वाटणारे सैलसर व
लांब हातपाय, ही या शैलीतील ����चत्रणा
ची वै�श�े.
ग्रीसमधील प्राचीन क्र�ट सं �ृ तीतील �चत्रांतील
��ीशं ी हे ����चत्रण आ�यर्कारक सा�
दशर्वते.या �चत्रांसाठी वापर�ात येणारे रंग हे
�ा�नक वन�ती व नैस�गक साधनांपासून त
यार के लेले असतात. �ांत नैस�गक चमक व ट
वटवीतपणा िदसतो. उदा., कु सुं बा या फु लापासू
न झगमगता श�दरी (कु सुं बी) रंग; के ळ��ा पा
नांचा रस, दूध व पातळ चुना यां�ा �मश्रणातून
िफका सोनेरी; हळदीचा गडद �पवळा;
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कोळशा�ा धुरा�ा काजळ�चा गडद काळा; प
ं ा पानांपासू
ळसा�ा फु लांपासून �पवळा; वेली�
न िहरवा असे नैस�गक रंग �चत्रांम�े चैत�
आणतात. बांबच
ू ी काडी टोकाला घासून व कुं च
�ासारखी क�न सू� तप�शलांचे व बाह्यरेषां
चे रंगांकन कर�ासाठी वापरतातकाडी�ा टो
- �चत्रकला अमेय खरे (९ वषर्)

काला छोटीशी �चधं ी बांधून ती रंगांचे मोठे हात
दे�ासाठी वापरली जाते.
दूर अंतराव�न �चत्र पािहले असता या
सवर् चमकदार रंगांची सं गती बेमालूम साधले
ली िदसते.
- �चत्रकला रेवा मोघे (१७ वषर्)
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- �चत्रकला श्रीया जोशी (१३ वषर् )

- �चत्रकला मुकुल जोशी
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आरो� सं पदा
रोग हो�ाची कारणे व �नवारण

- डॉ. प्रभाकर िक. तरटे (औरंगाबाद)
पृ�ीतलावर जे काही जीव आहेत �ाम�े सवर्श्रे� जीव �णून प्रकृ तीने, मनु� प्रा�ाची �न�मतीम�े
एक अद्भूत कलांचा सं योग घडवून आणला आहे. प्रकृ ती �णजे �नसगर्, �नसगार्ला �नसगर् ��पात जोपासले
पािहजे. जर �नसगार्�ा �वरोधात अ� प्रमाणात वतर्न रािह�ास, �नसगर् काही वेळा माफ क� शकतो. परंतू
�ाच चुका वारंवार मनु�ाकडू न घडत गे�ातर �नसगर् कधीही �मा करीत नाही. प्रथमत: प्रकृ ती मनु�ास अ�
प्रमाणात �श�ा करते. ही �श�ा �णजे छोटे आजारपण जसे ताप, स�द, खोकला इ�ादी हे जे छोटे आजार
होणे हे शरीरास िहतकारक असतात. कारण शरीराम�े खाणपानामुळे जे दोष �नमार्ण होत असतात जे शरीरातील
टाकावू पदाथर् असतात परंतू �ाचा �नचरा कर�ासाठी शरीर सदोिदत प्रय� करीत असते व काही वेळा शरीर
असमथर् ठरते. ते�ा या छोट्या आजाराणे, शरीर �नसगर्त:, शरीर �� कर�ाचा प्रय� करते, ते�ा आपणांस
ताप सद� व खोकला इ�ादी आजार होतात. �नदान तीन िदवस तरी काहीही औषध न घेता हा त्रास सहन के ला
पािहजे. परंतू आपण औषध घेवनू ती नैस�गक शारीरीक िक्रया दाबून टाक�ाचा प्रय� करतो, �णजे शरीरा�ा
�यं उपजत नैस�गक िक्रयेम�े बाधा �नमार्ण करतो. जमर्नी देशात मला असे �नदशर्नास आले आहे क� अशा
प�र�ीतीत लहान, मोठयांना औषध दे�ाचे टाळले जाते. ही बाब मानव जातीला �न��तच िहतावह आहे.
शरीरात प्रकृ तीची नैस�गक प्रिक्रया सतत चालते, �ासाठीचे इं धन (FUEL) हे आप�ाला
खाणपानाम�े (INTAKE) �ुकोस (GLUCOSE) या ��पात रासाय�नक पचन िक्रयेद्वारे �न�मत करावे
लागते. या �शवाय हवा (OXYGEN), पाणी आ�ण शारीरीक उ�जर्न (EXCRETION) या बाबी
आव�क असतात. यातूनच जीवनस�, पोषक द्र�े आ�ण र�ाची �न�मती होत असते. यात जर अडथळा
�नमार्ण झाला तर आजार होतात. हवा सोड�ास सवर् खाणपान आपण आप�ा आवडीनुसार घेत असतो. हे
खाण पान कांही िदवस न घेतले तर कमजोरी (WEAKNESS) येईल. परंतू शरीरातील प्राणास धोका नसतो.
परंतू हवा जर काही सेकंद न घेत�ास प्राणास धोका होवू शकतो. हवा हे शरीरातील प्राण आहे. हवा, पाणी
आ�ण खाणपान आपण आप�ा शरीरातील जीवाकरीता घेत असतो. शरीरास पेशी (CELL) ��पात जीव
प्राण ��त असतात. नखे, दात आ�ण के स सोड�ास सं पुणर् शरीरातील अवयव हे पेशीनं ी यु� आहेत. या
पेशीमं ुळेच इं िद्रये व शरीराचे कायर् चालते. हे सु� जीव आपण डो�ांनी पा� शकत नाहीत. आपले प्राण �णजे
हे सु� पेशी. सु�पेशीना सदोिदत प्राणवायू (OXYGEN) ची आव�कता भासते. पुरेशा प्रमाणात आप�ा
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पेशीनं ा �णजे �मनीटाला 14 ते 16 वेळा आपण भरपूर प्रमाणात हवा घेतली पािहजे. हवा आहे परंतू �ात
जे�ा ऑ�ीजनचे प्रमाण कमी असते ते�ा ती दषु ीत हवा समजावी. दषु ीत हवेमुळे िकंवा आपली �सनाद्वारे
हवा घे�ाची प्राण श�ी कमी होते, ते�ा शरीरातील पेशीनं ा उ�ेजना (SPIRIT) �मळत नाही. प�रणामत:
शरीरातील प्र�ेक अवयवांवर �वपरीत प�रणाम होवून काही अवयव या कारणामुळे �नकामी होतात. जसे िकडणी
(KIDNEY) दषु ीत (FAILURE) होवून आजारपण येते. याचा अथर् आपला जेथे �नवास असेल अथवा
कायार्�न�म� वावर असतो तेथे हवा ऑ�ीजन यु� असावी, �ाचे शेकडा प्रमाण 16% ते 24% असणे
आव�क असते. जेथे हे प्रमाण कमी असते तेथील वातावरण मनु� जीवनास धोकादायक समजली जाते. याला
आपण पयार्वरण �णतो.
जीवनाव�कतेम�े पाणी हे जीवन समजले जाते. पाणी कमी पीणे अथवा अ�धक प्रमाणात पीणे हे
सुध्दा आजारी पड�ाची कारणे समजली जातात. याचाच अथर् आव�क ते�ा आव�कतेप्रमाणे पाणी पीणे
गरजेचे असते. पाणी हे शरीरातील / र�ातील उ�ता, �म करीता व �ुकोज ला द्रव रसात �पांतरीत
कर�ासाठी आव�क असते. जे�ा शरीरात / जठरात पचनिक्रयेचे कायर् चालते ते�ा आहाराचे �पांतर �ुकोज
म�े हो�ासाठी शरीरातील उ�तेने आहाराचा लगदा के ला जातो. जे�ा आपण भोजन िकंवा भोजनानं तर
पा�ाचे सेवन के �ास, शरीरातील या प्रिक्रयेवर अ�न� प�रणाम होवून अ��मांध (पचनिक्रयेतील दोष) हो�ाची
श�ता असते, �णून जेवनानं तर एक ते दोन तासानं तर पाणी �पणे इ� आहे. गरजेनुसार जेवणा�ा आधी
अधार्तास अगोदर पाणी पीणे इ� होय. तसेच सकाळ� झोपेतून उठ�ानं तर उष:पान करणे िहतावह समजले जावू
शकते. पा�ाची वै�ा�नक सं �ा H2O आहे �णजे पा�ातसुध्दा OXYGEN चा अंश असतो. जो आप�ा
शरीरातील पेशीनं ा र�ातून शोषन कर�ास मदत होते. पा�ातून थोड्याब�प्रमाणात ख�नज द्र�ेसुध्दा प्रा�
होतात. पा�ामुळे शरीरातील र�वाही�ात लव�चकता �न�मत होवून शरीरा�ा प्र�ेक अवयवापय�त व
पेशीपय�त जीवनस�े आ�ण �ुकोज वहन कर�ासाठी आव�क ठरते. जर पा�ाचे सेवन कमी झा�ास
शु�ता �नमार्ण (DEHYDRATE) होवून शरीर आजारी होवू शकते. याकरीता हवे नं तर गरजेचे असेल तर
ते पाणी.
"अ� तारी, अ� मारी, तर अ�नाना �वकारी”, याचा अथर् अ� शरीराचे पोषण करते. कोणते अ� खावे
याचा �वचार न के �ास तेच अ� अपाय कारक ठ� शकते. अ�ापासून अपाय झा�ाने प्रकृ तीत दोष �नमार्ण
होवून �व�वध आजार सं भवू शकतात. �णून अ� सेवन करतांना ही जाणीव ठे वावी क�, आपण उदर (पोट)
भरत नाही तर एक प�वत्र कायर् करीत आहोत. य� कमर् करीत आहोत. शांतते�शवाय य� होवू शकत नाही.
�ाचप्रमाणे शांत�च�ांनी अ�ाचे सेवन करणे गरजेचे असते. भोजन करतांना फ� हात आ�ण फ� तोडं ाचा
सं बं ध असतो, असे समजणे गैर आहे. याम�े सवर् शरीर, मन आ�ण म�ातं तू (NERVES) कायर् करीत
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असतात. आपले जेवण �णजे क�ा आहाराचे पचनाद्वारे �ुकोज , जीवनस�े, रसद्र�े, प्रोटीन, ख�नज द्र�े,
र�, �ानं तर चब� (FATS) प्रा� होत असतात. या प्रा�ीत शरीरीक दोष �नमार्ण झाला तर रोग होवू शकतात.
�णून अ�ाला (DIET) पुणर् ब्र� �टले आहे. जसे ब्र�ाचे काम �न�मतीचे (PRODUCTION) असते,
�ाचप्रमाणे अ�ाचे सुध्दा प्रिक्रयेने शरीरातील प्र�ेक �न�मतीत सहभाग असतो. आपले व आप�ा शरीराचे
भरण पोषण, िक्रया�शलता, प्रजो�ादन (REPRODUCTION) इ�ादी आहारावरच �नभर्र राहते. यासाठी
आहार असा �ावा जो शरीरास पचेल, पोषक तथा शरीर सं वधर्नासाठी पुरक राहील. वाजवीपे�ा जा�
जीवनस�यु� आहार कांही वेळा शरीरीक �ाधीस पुरक ठरतो. कारण शरीरात जीवनस�ाचा साठा
(DEPOSIT) कर�ाची शा�ररीक �मता नसते. ते�ा अ�धक जीवनस�े �न�ांचन होतात, ती उ�जर्नाद्वारे
याचा अथर् अ�धकची �जवनस�े घेणे �नरथर्क ठरतात. जीवनस�े औषधीमात्रा प्रमाणे, आव�कते प्रमाणे घेणे
िहतावह ठरते. आहार�वषयी िकतीही गाथा गायीली तर कमीच आहे. आहारशा� हे सवर्समावेशक असते कारण
देश पर�े आ�ण वातावरणानुसार आहाराचे �नयोजन आव�क ठरते. �ाचबरोबर शारीरीक प्रकृ तीची
�मतेवरही अवलं बनू असते.
थोड�ात आपण काय खावे व खावू नये याची �ा�ा (DEFINITION) करणे अवघड आहे. तरी
जगातील सवा�साठी थोड�ात �ा�ा अनुभवानुसार करता येते. जी ��ी �ा भुभागात राहते, वातावरणात
राहते �ा प�र�ीतीनुसार नैस�गक मु� पीकाचे / फळाचे उ�ादन असेल ते कमीत कमी प्रिक्रया
(PROCESS) क�न आहार घेणे शरीरास / आरो�ास िहतकारक ठरते. याचा अथर् �ा�नक मुळ ��पात जे
उ�ादन होते ते शरीरास पोषक असते. या त�ाचे पालन न के �ास पचनिक्रयेवर �वपरीत प�रणाम घडू न येतात.
न�े 80% आजाराचे कारणे िहच आहेत. तसेच शतायुषी हो�ास मदत करणारे एक सं यमी धारणा मं त्र आहे
असे समजावे.
आजार होणे �नसगार्तील प्रिक्रयेची िकमया आहे. पण जे�ा आजार िदघर्काळासाठी बळावतात ते मात्र
�ेषदायक / हा�नकारक असतात, �ात शरीराची -हास होते उदाहरणा दाखल �य रोग (T.B.) �दयरोग
(HEART DISEASE) िकडणी �बघडणे तथा दमारोग (ASTHMA) हे िकंवा अस�ा प्रकारचे रोग
टाळावयाचे अस�ास, आपली प्र�तकार श�ी वाढ�वणे आव�क ठरते. �ाकरीता पेशी सश� हो�ासाठीच
शुध्द हवा, शुध्द पाणी आ�ण शुध्द आहार आव�क ठरते. यात दोष �नमार्ण झा�ास र� अशुध्द होते. �ाला
आपण दषु ीत मलद्रवयु� र� (TOXIC SUBTANCES) असे �णतो. हे दषु ीत मलद्र� होवू नये
यासाठी आपली जीवन शैली नैस�गक आदशर् असावी. जर असे िदघर् प्रकारचे रोग झाले तर �ाचे �नवारणसुध्दा
आपण आपली आदशर् जीवनशैली त�ांकडू न समजावून घेवनू , पु�ा पुवर्वत चांगले होवू शकतो. प्राणश�ी,
प्राणायाम आ�ण �कार द्वारे वाढवून तुम�ा पेशीनं ा सश� करा, जेणेक�न �ापेशी कोण�ाही आजाराला
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समथर्पणे तोडं देवू शकतील. पाणी, आहाराने जीवनशैली बदला. शरीरात जे रोग होतात ते िकटाणू (जं तू) मुळे
होतात हा गैरसमज काढू न टाका. याउलट अशा रोगी जं तूंना शरीरात दषु ीतमलामुळे पोषक वातावरण �नमार्ण
होते, ते�ा रोग होवू नये यासाठी जीवनशैली आदशर् ठे वा. जर दषु ीत मलामुळे र�दोष �नम�त झा�ास ते
पं चकमार्द्वारे �न�ांचन (INTERNAL CLEANING) करा. �ामुळे शरीरातील दषु ीतपणाबरोबर रोगीट
जं तूचाही �नचरा हो�ास मदत होईल. रोगमु� हो�ास मदत होईल. औषध, इं ज�न�ा प�रणामाने रोगजं तू
न� करणे �णजे शरीरास साईड इफे �ला वाव देणे आहे. खरे अथार्ने रोगमु� हो�ासाठी �व�वध प्रकारचे
नैस�गक उपाय आहेत. �ात लघू उपवास, लं घन ही एक र� शुिध्दकरणाची एक सनातन व सवर्मा� पध्दत
मानली जाते. लं घन करीत असतांना त�ांचा स�ा घेणे आव�क ठरते. जेणक
े �न शरीर इं िद्रयांना �वश्रांती
देवनू शरीरातील दोषांचे शुध्दीकरण करणे. आजार �नवारणाथर् उपाय योजना करणे �णजे दषु ीत र�ाचे
शुिध्दकरण यासाठी उपचारात ए�नमा, शरीर मदर्न (MASSAGE), गरम वाफरा �ान (STEAM
BATH), किट�ान (HIP BATH), पाठीचे �ान (SPINAL BATH) इ�ादी पा�ाचा वापर क�न
उपचार के ले जातात. तसेच �व�वध प्रकारचे मातीलेप देणे, सुयर्�ानाने 'डी' जीवनस�े प्रा� क�न देण,े वायुसेवन
करणे �ामुळे OXYGEN चा यो� प्रमाणात पुरवठा प्रा� करणे. तसेच �व�वध उपवासाने आकाश त�ांची
�न�मती आवशक असते.
या सवर् पं चमहाभुताचा नैस�गक रोग �नवारणाथर् नैस�गक�र�ा उपचार होवून प्रकृ ती औषधा�शवाय बरी
होणे �णजेच योग �नसग�पचार उपचार पध्दती होय. याची जर कास धरली तर शरीर प्रकृ तीस कोणतीही बाधा
होत नाही. जरी झाली तरी औषधा�शवाय प्रकृ ती पुवर्�ापीत होवू शकते हे �न�ववाद. याची कास धरा, रोग होवू
देवू नका. जर झालाच तर �ाचे �नवारण योग आ�ण आरो�ाने �� �ा. �नसगर्च तु�ाला तारणार आहे आ�ण
�नसगर्च तु�ाला �� / आरो� सं प� करणार आहे. सं पकार्साठी आ�ण �ा� �चिक�ेसाठी कोण�ाही
त्रासासाठी खालील प�ावर अथवा फोन / मोबाईलवर सं पकर् करावा.
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खावे �ां�ा वं शा...

- �न�खल देसाई (�ु�नक)
स�ा दूर�चत्रवाणी, वृ�पत्रे आ�ण
सोशल मीिडयावर "डाएट" या �वषयावर बरीच
चचार् चालू असते. सवर् देशांम�े �ूल�,
मधुमेह, र�दाब इ�ादी आजारांचे प्रमाण
वाढत चालले आहे. लोकां�ा पोटाचे आकार
आ�ण र�ातील साखरेचे प्रमाण हे सगळ�कडेच
�चतं ेचे �वषय झाले आहेत. �ामुळे सवर्जण या
प्र�ाचे उ�र शोध�ात दंग आहेत. पण जसा
ई�राचा शोध घेताना सवर् समाज �व�वध
धमा�म�े �वभागला जातो, तसाच या
आरो��वषयक प्र�ाचे उ�र शोधताना आपला
समाज
दी��त/िदवेकर/आयुव�द/पारंप�रक/के टो/लोकाबर् इ�ादी अनेक पं थांम�े �वभागला गेला
आहे. या सवर् डाएट्स िकंवा आहारपद्धतीचं ी
थोड�ात मािहती घेऊन �ामधून आपण काय
�शकायला पािहजे हे सांगणे असा या लेखाचा
उद्देश आहे.
सवर्प्रथम एक मह�ाचा खुलासा: मी
काही डॉ�र िकंवा आहारत� नाही. पण मला
या �वषयावर वाचायला आ�ण �तःवर �व�वध
प्रयोग क�न �ाचे प�रणाम बघायला आवडत
अस�ाने माझे या �वषयावर वाचन व प्रयोग
कदा�चत इतरांपे�ा थोडे जा� अस�ाची
श�ता आहे. आ�ण मी गे�ा काही वषा�म�े

जे काही वाचले आहे, जे काही प्रयोग के ले
आहेत ते चार लोकांपय�त पोचवावेत तसेच
�ांना या �वषयावर मािहती घे�ाची इ�ा आहे
पण वेळ नाही अशा लोकांना एक सं �े�पत लेख
वाचायला �मळावा �णून मी हा लेख �लिहला
आहे. आप�ा आहारात व जीवनशैलीत
कु ठलाही बदल कर�ाआधी वाचकांनी
आपाप�ा डॉ�र अथवा आहारत�ांचा स�ा
�ावा अशी �वनं ती.
सवर्प्रथम आपण िदवेकर पद्धतीबद्दल
मािहती घेऊया. एका प्र�सद्ध िफ� अ�भनेत्रीचं े
वजन अचानक बरेच कमी झा�ामुळे (�तने
क�पूवर्क कमी के �ामुळे) साह�जकच लोकांनी
यामागचे कारण व ��ीचा शोध सु� के ला
आ�ण सवा�ना ऋजुता िदवेकर हे नाव मािहती
झाले. या एक सुप्र�सद्ध आहारत� आहेत.
साह�जकच प्र�सद्धी�ा झोतात आ�ामुळे
िदवेकरांची अनेक पु�के , भाषणे, आ�ण
��िडओ सुद्धा प्र�सद्ध झाले. सु�वातीला �ांचा
भर "दर थोड्या थोड्या वेळाने थोडे थोडे खाणे"
या पद्धतीवर होता. �ांचे Don't lose your
mind, lose your weight हे पु�क पण
प्र�सद्ध झाले आहे. �ां�ा मते आपण एकाच
वेळ� भरपूर जेवण क�न शरीरावर ताण
दे�ापे�ा दार दोन-तीन तासानं तर थोडेसे खावे,
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जेणेक�न आपली भूक कायम आटो�ात
राहील व अथार्तच वजनवाढ आ�ण �ाने होणारे
द�
ु �रणाम टळतील. याबरोबरच रोज थोडासा
का होईना �नय�मत �ायाम करावा असेही �ा
�णतात. पण गेले काही काळ �ांचा भर
पारंप�रक, ऋतूनुसार व �ा�नक खा�ावर
जा� आहे. गेली एक दोन वष� जर �ांची
भाषणे / ��डीओ ब�घतले अस�ास हे प्रकषार्ने
जाणवून येते. �ा �ा ऋतूप्रमाणे �ा�नक
भा�ा, फळे (जवळपास उगवणाऱ्या) खा�ात
याकडे �ांचा स�ा कल आहे. उदा. परदेशातून
आयात के लेले "Olive Oil" मुद्दामून
वापर�ापे�ा आपले गोडेतेल वा �तळाचे तेल
वापरावे, परसात�ा भा�ा खा�ा, सवा�नी,
�वशेषतः मुलांनी पा��मा� पदाथर् उदा.
�पझ्झा,बगर्र न खाता भारतीय पदाथर् खावे
इ�ादी....
डॉ. जग�ाथ िद��त हे �तः एका
वैद्यक�य महा�वद्यालयात प्रा�ापक असून �ांनी
गे�ा दोन वषार्त बरीच प्र�सद्धी �मळवली आहे.
�ां�ा अ�ासानेच �वषय हा रोगांवर उपचार
कर�ापे�ा रोग होऊच ना देणे हा आहे.
�ां�ाच श�ात सांगायचे झाले तर ते जे
सांगतात ती एक पद्धत नसून एक चळवळ आहे.
आ�ण ही चळवळ मुळात डॉ. श्रीकांत �जचकार
यांनी चालू के ली होती. या दोघांचीही अनेक
भाषणे व मुलाखती उपल� आहेत. यां�ा
पद्धतीम�े आपण फ� दोन वेळा जेवावे,
आ�ण प्र�ेक जेवण ५५ �म�नटात पूणर् करावे.

�ांना मधुमेहाचा त्रास आहे �ांनी गोड खाऊ
नये, आ�ण इतरांनी गोड जरा कमीच खावे.
याबरोबरच रोज िकमान ४५ �म�नटे चालावे
(रमतगमत नाही तर �ायाम �णून वेगात
चालावे). सवर्सामा� माणसाला कळे ल अशा
सो�ा भाषेत �ांनी हा सं देश िदला आहे. ते
�तः डॉ�र अस�ाने �ामागची वैद्यक�य
कारणे सुद्धा ते �ां�ा �ा�ानात सांगतात.
�ां�ा मते शरीरात उ�ािदत होणाऱ्या
"Insulin" या द्रवाचा स�ा�ा वजनवाढीशी
घ�न� सं बं ध आहे. आ�ण आपण दोनच वेळा
५५ �म�नटा�ा आत जेव�ामुळे आप�ा
शरीरातून के वळ दोनच वेळा insulin चा
उ�गर् होतो, आ�ण जेणक
े �न आपले वजन
आटो�ात राहते. तसेच रोज चाल�ामुळे �दय
सुद्धा �नरोगी राह�ास मदत होते. कै . डॉ.
�जचकार यां�ा उपल� असले�ा
�ा�ानांम�े अजून एक दोन गो�ी सां�गत�ा
आहेत, उदा. आप�ा जेवणात प्र�थनांचे
(proteins) प्रमाण वाढवावे, तसेच रोज�ा
आहारातून न �मळणारी जीवनस�े व ख�नजे
गो�ा/टॉ�नक (Supplements) या
��पात �ावीत. डॉ. िद��तांनी हीच सूत्रे
लोकांना रोज�ा जीवनशैलीत पाळ�ास सोपी
क�न सां�गतली आहेत.
आता वळूया काही पा��मा�
पद्धतीकं डे. गे�ा काही वषा�म�े पूव� प्र�सद्ध
असले�ा Atkins, Ornish िकंवा G.M.
Diets ची प्र�सद्धी आता कमी झाली आहे.
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�ांना या पद्धतीबं द्दल मािहती पािहजे असेल
�ांना याबद्दल इं टरनेटवर भरपूर मािहती
उपल� आहे. स�ा प्र�सद्ध असले�ा अनेक
पद्धतीम�े के टोजेनीक डाएट (Keto/के टो) ही
एक प्र�सद्ध आहारपद्धती आहे. आप�ा
आहारातून कब�दके (carbohydrates)
काढू न टाकावी, आ�ण �ाजागी आव�क
असले�ा कॅ लरी या fats �णजेच ���
पदाथा�नी (तेल, तूप, लोणी, चीज इ�ादी)
भ�न काढा�ात हे या मागचे त� आहे. ही
आहारपद्धती पूव� �मरगी (Epilepsy) या
आजाराशी लढ�ासाठी वापरली जात असे.
गे�ा काही वषार्त वैद्यक�य �ेत्रात उपल�
झाले�ा औषधांमुळे याचा वैद्यक�य उपयोग
थोडा मागे पडला आहे, पण �ाचबरोबर
सामा� लोकांम�े याचा नावलौिकक वाढला
आहे. के टो मागचे त� सुद्धा िद��तां�ा
त�ाशी �मळतेजुळते आहे. कब�दकांचे भ�ण
ना के �ामुळे शरीरात कमीत कमी इ�ु�लन
तयार होते, व आप�ा शरीराला रोज�ा
आव�क असले�ा ऊज�साठी इं धन �णून
उपल� असले�ा मेदाचा वापर करावा लागतो.
आ�ण असा वापर कर�ासाठी शरीरात जे द्रव
तयार होतात �ांना Ketone Bodies असे
�टले जात अस�ाने याचे नाव के टोजेनीक
डाएट असे आहे. अथार्त शरीरात हा बदल काही
एका रात्रीत होत नाही, �णून सु�वातीला थोडा
त्रास हो�ाची श�ता असते. ही पद्धत
�नय�मतपणे पाळ�ाने शरीर उपल� चरबीचा

ऊजार्�ोत्र �णून वापर क� शकते आ�ण
जेणेक�न अंगातील चरबीचे प्रमाण कमी होते.
वैद्यक�य भाषेत याला "Ketosis" असे
�णतात.
अजून एक नावाजलेली पा��मा�
आहारपद्धती �णजे "Paleolithic diet"
(पॅ लेओ), िकंवा पूवर्-पाषाणयुगी आहार. या
पद्धतीनुसार आपला आहार आ�ण मानवाची
शारी�रक उ�ांती यांचा वेग वेगवेगळा
अस�ाने स�ा उपल� असलेले खाद्यपदाथर्
मानवा�ा पचनासाठी यो� नाहीत. पूव�
(�णजे मानवाने शेती कर�ास सु�वात
कर�ापूव�) �ा पदाथा�चा आप�ा आहारात
समावेश होता तेच खाद्यपदाथर् माणसांसाठी
पचनसं �ेचा ��ीने यो� आहेत. थोड�ात या
पद्धतीम�े सवर् आधु�नक व बाजारात तयार
��पात �मळणाऱ्या अ�पदाथा�चा आहारात
समावेश क� नये. शेती कर�ाआधी मानव जसे
व जे पदाथर् खायचा तसे खावे, खाद्यपदाथा�वर
कमीत कमी प्रिक्रया करा�ात व उपल� आहेत
�ा ��पात �ांचे ग्रहण करावे. या पद्धतीत सवर्
प्रकारची धा�े, साखर, द�
ु ज� पदाथर्, तयार
पदाथर् आहारातून वगळावे आ�ण भा�ा, �बया,
दाणे (बदाम, अक्रोड, श�गदाणे इ.), फळे , मांस,
कं दमुळे, अंडी या पदाथा�नी उदर�नवार्ह करणे
अपे��त आहे. थोड�ात पुरातन काली माणसे
जशी �शकार क�न आ�ण जवळपास उपल�
असले�ा रानटी वन�ती गोळा क�न पोट
भरवत असत तशीच खाद्यपद्धती उ�ांती�ा
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��ीने यो� आहे असे या पद्धती�ा चाह�ांचे
मत आहे.
आता पा��मा� लोकं जर पुरातन
काळात जात असतील तर भारतीय लोकं कसे
�� बसणार. �ामुळे स�ा चालू असले�ा
आहार युद्धात भारतातील प्राचीन वैद्यकशा�ाने
भाग घेतला नसता तरच नवल होते. गे�ा काही
वषार्त अनेक वैद्य "भारतीय आयुव�िदक आहार"
कसा चांगला हे सांगत आहेत. या सवा��ा मते
आप�ा परंपरांनुसार चालू असलेला आहार हा
आप�ा जीवनपद्धतीला सवार्त यो� आहे.
पतं जली ऋषीनं ी �लिहले�ा सूत्रांम�े खूप काही
मािहती आहे जी समजून घेत�ास व
आचरणात आण�ास आप�ाला इतर काहीही
गो�ी करायची गरज नाही. या आहारपद्धतीचा
प्रचार कै . राजीव दी��त, खडीवाले वैद्य असे
अनेक नामवं त वैद्य वषार्नुवष� करत आले आहेत.
आ�ण स�ा �ांचे चाहते, अनुयायी िकंवा साथी
हीच "परंपरा" पुढे चालवत आहेत. आयुव�दात
सां�गत�ाप्रमाणे ऋतूनुसार आहार घेणे,
पारंप�रक पद्धतीने अ� तयार व ग्रहण करणे
यावर या पद्धतीत भर िदला जातो. आ�ण
जेवताना काही मूळ �नयम पाळले तर आरो�
�नरामय राहील असे ही पद्धत सांगते. तसे हे
�नयम आपणा सवा�ना माहीतच असतात, ते
फ� अंमलात आणावे असे यात �टले आहे.
उदा. जेवताना मन प्रस� असावे, जेवणाकडे
ल� द्यावे, भूक असेल �ापे�ा दोन घास कमी
खावे, गोड व चमचमीत पदाथर् फ�

सणासुदीला खावे आ�ण आप�ा परंपरेनुसार
जे�ा सां�गतले आहेत ते�ाच खावेत (उदा.
मोदक फ� गणेशचतुथ�ला, तळणीचे पदाथर्
के वळ िदवाळ�त ई.). उ�ेजक पदाथर्, जा�
खारट व आंबट पदाथर् टाळावे. हे �नयम िकंवा
पूवार्पार चालत असले�ा पण आजकाल मागे
पडत चालले�ा सा�ा सो�ा परंपरा पाळा�ा
असे या पद्धतीत सां�गतले जाते. पा�ा�
वैद्यक�य शा�ाने घालून िदले�ा मानदंडावर
आपली प्रकृ ती मापणे हे बरोबर नाही असे सुद्धा
आयुव�दाचे मत आहे. एक उदाहरण �णजे
मधुमेह. पतं जलीने आयुव�दात मधुमेहाचे २०
प्रकार सां�गतले आहेत, पण पा�ा� पद्धतीत
के वळ र�ातील साखरेचे प्रमाण मोजून
माणसाला मधुमेह आहे िक नाही ते ठरवले जाते.
नाडीपरी�ा व त्रीदोषपरी�ा (कफ, वात व �प�)
क�न आहार ठरवावा. जरी एकाच शरीरय�ी
असेल तरी �प�दोष असले�ा ��ीने
कफदोष असले�ा ��ीप्रमाणे आहार घेऊ
नये, असे आयुव�द सांगतो.
तर अशी ही काही प्रच�लत
आहारपद्धतीचं ी तोडं ओळख. अथार्तच आता
आप�ापुढे एक प्र� येणे साह�जक आहे - या
सवर् पद्धतीमं धली सग�ात चांगली पद्धत
कु ठली. हा �नणर्य घे�ाआधी सवर् पद्धतीचं े
फायदे/तोटे समजून घेणे आव�क आहे. तसेच
कु ठ�ाही पद्धतीत चांग�ा गो�ी सापड�ा िक
�ा पाळणे सुद्धा सुखकर असते. �ामुळे सवर्
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आहारपद्धतीमं धले चांगले गुण आधी ल�ात
घेणे मह�ाचे आहे.
िदवेकरां�ा आ�ण आयुव�दा�ा मते
"पारंप�रक" पद्धतीचा आहार हा यो� आहार
आहे. तसेच �ा�नक आ�ण ऋतूनुसार
खा�ामागे यांचा भर जा� आहे. आ�ण पोट
भरेपय�त खा�ापे�ा दोन घास कमी खावे
असेही यांचे मत आहे. दोनवेळा जेवणे िह
"िद��त" पद्धत अमलात आणायला
आहार��ा खूप सोपी वाटते. गोड खाणे टाळणे,
५५ �म�नटात जेवण करणे अशा सो�ा
�नयमावलीमं ुळे यांची लोक�प्रयता पण खूप
आहे. िदवेकर आ�ण िद��त हे दोघेही �नय�मत
�ायाम कर�ाचा सुद्धा स�ा देतात.
आजकाल�ा बैठ्या जीवनशैलीम�े �ायामाचे
मह� आहारत� व डॉ�र सांगत आहेत
�ातून फ� आहार सुधा�न चांग�ा प्रकृ तीची
अपे�ा क� नये हा मह�ाचा सं देश िदला गेला
आहे. पा�ा� पद्धती�ा के टो िकंवा पॅ लेओ
डाएट म�े मांसाहारी लोकांना पवर्णीच आहे,
�ांना आवडत असले�ा मांसाहाराचा आनं द
घेता येतो. पॅ लेओ म�े लोकांना पोळ�/भात
खायचा नस�ाने व फळे , भा�ा, सुकामेवा
इ�ादी पदाथर् मूळ��पात खायचे अस�ाने
�यं पाकाचा वेळ कमी होतो. आयुव�दाप्रमाणे
आपण आपले सण व उपास तापास वेळोवेळ�
पाळले/साजरे के ले तर परंपरा व सं �ृ तीचे
जतन आपोआप होऊ शकते.

या सवर् पद्धतीमं �े काही त्रुटी सुद्धा
आहेत �ाचाही आपण �वचार करणे गरजेचे
आहे. कारण कु ठलीही पद्धत जर ��� असली
तर ती जीवनशैली �णून �ीकार करणे अवघड
होऊ शकते.
िद��तां�ा पद्धतीप्रमाणे के वळ दोन
वेळा जेवणे हे सणासुदीला, समारंभांम�े िकंवा
नुस�ा रोज�ा ऑिफस�ा जीवनात
त्रासदायक होऊ शकते. उदा. जर ऑिफस म�े
एखाद्याचा वाढिदवस असेल आ�ण �ाने दपु ारी
चहा/कॉफ� सोबत के क खायचा आग्रह के ला तर
अशा वेळ� �ाला नकार देणे हे अपमाना�द
वाटू शकते. िदवेकरां�ा पद्धतीप्रमाणे दर थोड्या
वेळाने खायचे आहे. जर आपण िदवसभर
कोणाबरोबर कामात / मीिटंगम�े असलो तर
अशा वेळ� खास खा�ासाठी काही वेळ देणे
िकंवा अचानक सोबत असले�ा लोकांसमोर
आपण खाणे चांगले िदसू शकत नाही.
�ाचबरोबर आपण सतत दोन-तीन तासाने
काय खायचे याचाच �वचार क� लाग�ाची
श�ता आहे. शाकाहारी लोकांना के टो डाएट
म�े कमी पयार्य उपल� असतात, �ामुळे
खा�ात एकसूरीपणा येऊ शकतो. तसेच फ�
ठरा�वक प्रकारचा आहार घेत�ाने शरीराला
आव�क असणारी काही मूलद्र�े न
�मळ�ाचा धोका असतो. पॅ लेओ पद्धतीने जेवण
करणारे लोक वन�ती आ�ण प्रा�ांची उ�ांती
�वस�न जातात, पुवर्पाषाण युगात वन�ती,
फळे आ�ण प्राणी सुद्धा �ाच युगातले होते,
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आजचे के ळे , सफरचं द िकंवा कोबं डी हे सवर् सुद्धा
उ�ांतीने बदलले आहे, िकंब�ना प्राचीनकाळ�
उपल� असले�ा प्राणी व भा�ा आज बऱ्याच
प्रमाणात उपल�च नाहीयेत. आयुव�दाप्रमाणे
जर आपण रोज पारंप�रक जेव�ाचा हट्ट के ला
तर जे लोक कामा�न�म� प्रवास करतात िकंवा
परदेशात राहतात �ांची उपासमारच हो�ाची
श�ता जा� आहे.
वरील सवर् मािहती व गुणदोष
वाच�ावर आप�ा मनात एक शं का येणे
�ाभा�वक आहे - सवर् पद्धतीमं �े जर त्रुटी
असतील तर कु ठली आहारपद्धती "मा�ासाठी"
चांगली आहे? या प्र�ाम�े "मा�ासाठी" हा
सवार्त मह�ाचा श� आहे. या वा�ामधला
"मी" �णजे वाचक हा एक सामा� माणूस
आहे. �सनेनट अथवा नट्या तसेच सावर्ज�नक
आयु� जगणारे लोक, �ां�ा उपजी�वका
चांगले िदसणे आ�ण लोकांना आदशर् वाटेल
अशी शरीरय�ी सांभाळणे यावर अवलं बनू
आहेत �ां�ासाठी हे सवर् उप�ाप करणे
गरजेचे आहे, पण सामा� माणूस, �ाला
रोज�ा धकाधक��ा जीवनात समाजात आ�ण
कु टुंबात �मळून �मसळून राहायचे आहे
�ा�ासाठी कु ठलीही अ�तरेक� पद्धत
त्रासदायक ठ� शकते. तसेच "मी" हा शा�ीय
���कोनातून "एकमेव" िकंवा "अिद्वतीय" आहे.
माझे शरीर, माझं मन, मा�ा भावना, मा�ा
सम�ा याला एकच उ�र �मळू शकत नाही.
�ामुळे मा�ा भावाला, िकंवा मा�ा

शेजाऱ्याला अथवा मा�ा बायकोला एखाद्या
आहारपद्धतीने फायदा झाला �णजे मला तो
होईलच याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही.
कारण एखाद्या सरसकट �नकषाने �तःला
तोलणे बरोबर नाही.
या सवर् गो�ीचं ा �वचार करता आपला
आहार आपणच ठरवणे यो� ठरते. आपला
आहार आपणच ठरव�ासाठी आपण �व�वध
आहारपद्धतीमं धून चांगले मुद्दे घेऊन ते आचरणी
आणू शकतो. इथे मी एक आहारपद्धती
ठरव�ाचे उदाहरण देत आहे.
िदवेकरांकडू न आपण �ा�नक
पदाथा�चे मह� समजावून घेऊ शकतो. उगाच
जमर्नीत रोज अळूची भाजी �मळे ल अशी अपे�ा
क� नये, आ�ण तसेच भारतात अ�ोकॅ डो ला
काही �ान नाही हे ल�ात घेऊन �ाप्रमाणे
आपला आहार ठरवला पािहजे. �ाचप्रमाणे
ऋतूनुसार खाणे सुद्धा मह�ाचं आहे. आंबे
खायची मजा कडक उ�ा�ातच (िकंवा इथे
जमर्नीमधे ��ाबेरी वसं त ऋतूत थेट शेतातून
खा�ाचा आनं द लुटावा).. के वळ उपल� आहे
�णून शीतकपाटातील ��ाबेरी िकंवा आंबे
खा�ात त� नाही, आ�ण मजा पण नाही.
िद��तांकडू न आपण कमी वेळा आ�ण
�नय�मत वेळांना खाणे �शकू शकतो, कारण
काहीही �टले तरी माणूस हा सवयीचा गुलाम
आहे. जेवणा�ा व झोपे�ा वेळा �नय�मत
के �ा तर शरीराला �ा �ा वेळेलाच भूक व
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झोप लागून झोपेवर आ�ण भूकेवर चांगले
�नयं त्रण करता येते. आ�ण सतत येताजाता
उगाचच सटरफटर खाणे टाळले जाते.
वेळ�ावेळ� खा�ामुळे पचनसं �ा सुद्धा
�नय�मत हो�ास मदत होते.
के टो डाएट मधून आपण प्र�थने आ�ण
��� पदाथा�चे मह� जाणून घेऊ शकतो.
भारतीय आहारात कब�दकांचे प्रमाण खूप जा�
आहे. भारतासार�ा कृ �षप्रधान आ�ण गरम
हवामाना�ा देशात पूव� हे जा� प्रमाण चालून
जायचे, कारण माणसे गरम हवेत भरपूर क�
करायची, पण आ�ाची एकं दर बैठी जीवनशैली,
तां�त्रक�करणामुळे सुखकर झालेले कमी क�ांचे
जीवन आ�ण सुब�ेमुळे बदललेला आहार या
सवर् गो�ीमं ुळे आहारातून प्र�थनांचे प्रमाण कमी
झाले आहे आ�ण ��� पदाथा�वर �वनाकारण
गदा आणली गेली आहे. आहारात ��� पदाथर्
व प्र�थने वाढवून कब�दके कमी के ली तर
आहारातील सं तुलन कायम राह�ास मदत होते
तसेच अशा आहाराला पचनास जा� वेळ
लागत अस�ाने दोन जेवणांमधली अरबटचरबट खा�ाची इ�ा कमी होते.
पॅ लेओ डाएट मधून तयार अ�पदाथर्
आ�ण साखर ना खाणे �शक�ासारखे आहे.
आधु�नक जगातले बरेच आरो��वषयक प्र� हे
बाजारात �मळत असले�ा तयार अथवा झटपट
बनावट येणाऱ्या खाद्यपदाथा�मुळे �नमार्ण झाले
आहेत. तसेच साखरेचा मुबलक वापर (प्र�� व
अप्र��) हे सुद्धा वाढ�ा मधुमेह / र�दाब /

�दय�वकारांचे कारण समजले जाते. उदा. बरेच
लोक �बनसाखरेचा चहा �पतात, परंतू टोमॅ टो
के चपम�े लपले�ा साखरेचा फारसा �वचार ना
करता ते �बनधा� खातात. अगदी पूवर्पाषाणयुगातील माणसाप्रमाणे नाही, पण �नदान
आप�ा पालकांप्रमाणे िकंवा आजीआजोबांप्रमाणे जेवणात अनाव�क गो�ीचं ा
समावेश टाळला तर बरेच सं भा�वत आजार टळू
शकतात.
आयुव�दातूनही आपण बरेच काही �शकू
शकतो. सवार्त मह�ाची �शकवण �णजे भूक
असेल ते�ा दोन घास कमी खाऊन उठावे आ�ण
ल� देऊन सावकाश प्रस� मानाने भोजन
करावे. यात बरेच काही दडले आहे. जे�ा
आधीचे जेवण पूणर् पचले नसते, आ�ण तरीही
आपण के वळ जेवणाची वेळ झाली, िकंवा जेवण
तयार आहे �णून जेवलो तर अपचन हो�ाची
श�ता असते. तसेच शरीराला गरज नसताना
जेवणे �णजे पा��मा� भाषेत गरजेपे�ा
अ�धक कॅ लरीचं े सेवन करणे, आ�ण अशा वेळ�
आपले शरीर या अ�धक ऊज�चे चरबीत �पांतर
क�न ती साठवून ठे वते. �णून हा एक
मौ�वान स�ा आहे. सावकाश खा�ाचा
फायदा �णजे आपले पोट कधी भरते हे
आप�ाला घास खा�ानं तर थोड्या वेळाने
कळते, आ�ण सावकाश खा�ाने पोट
भर�ाची सूचना आप�ा शरीराला यो�वेळ�
�मळते. प्रस� मानाने आ�ण ल� देऊन
खा�ाने अ�ावर ल� क� िद्रत के ले जाते, आ�ण
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तसेच पचनास आव�क असलेली रसायने /
द्रवे पाझ�न अ�ाचे सुलभ पचन हो�ास मदत
होते.
सवर् पद्धतीमं �े काही गो�ी समान
आहेत. उदा. के वळ उपल� आहे �णून
वेळ�अवेळ� वाटेल ते ना खाणे. आधु�नक युगात
आप�ाला भरपूर पदाथर् हवे �ा वेळेस उपल�
असतात. पण याचा अथर् आपण ते भरपूर वेळा
खूप खा�ेच पािहजेत असा अ�जबात नाही.
शेवटी मनावर ताबा हा सुद्धा �ततकाच मह�ाचा
आहे. �नय�मत �ायाम सुद्धा सवर् जण सांगतात.
सवा��ा सांग�ा�ा पद्धती वेगवेग�ा आहेत.
कोणी वजने उचलायला सांगतात तर कोणी
चाल�ाचा �ायाम सांगतात, कोणी योगा�ास
सांगतात तर कोणी खा�ा�ा व�ू �तः
�मळवून आणायला सांगतात. पण �ायाम
�णजे खा�े�ा अ�ाचा यो� वापर
कर�ाचा स�ा जवळ जवळ प्र�ेक जण देत
असतो. �ाच प्रमाणे झोपेचे मह� सुद्धा सवर्
पद्धतीमं �े नमूद के ले आहे. गाढ झोपेत जसा
�ायूं चा व पेशीचं ा पुन�द्धार होतो तसा
कोण�ाही आहाराने िकंवा औषधाने होत नाही
हे पण सवर्मा� स� आहे.
कोणी काहीही �टले तरी प्र�ेक
माणूस हा वेगळाच असतो. �ामुळे �तः�ा
जीवनशैलीनुसार आहाराचे भान �तःच राखणे
गरजेचे आहे. जर आपली जीवनशैली बैठी
असेल तर आपण एका खेळाडू सारखा आहार
घेणे यो� नाही. तसेच एखादा आठवडा खूप

शारी�रक क� होत/झाले असतील तर �ा
आठवड्यात जा� खा�ासही काही हरकत
नसावी. िकंब�ना �तःला आप�ा शरीराची
अशी जा� आहाराची गरज सहज ओळखू
आली पािहजे.
ही अशी गरज ओळख�ासाठी
�तः�ा शरीरातले छोटे छोटे बदल आ�ण
�ाचा आप�ा आहाराशी असलेला सं बं ध
तपासणे व �ाप्रमाणे यो� पदाथर् �नवडणे
आ�ण अयो� पदाथर् टाळणे गरजेचे आहे.
आप�ा रोज�ा जेवणाचा, �ामधील
पदाथा�चा आप�ा शरीरावर, पचनसं �ेवर,
वतर्नावर, �ायामावर, भूकेवर काय प�रणाम
होतो हे �तः�शवाय कोणालाही कळू शकत
नाही. आ�ण असा प�रणाम जर चांगला असेल
तर तो यो� आहारक्रम समजून पुढे चालू ठे वला
पािहजे आ�ण प�रणाम वाईट असेल तर वेगळ�
िदशा घेतली पािहजे. आ�ण हे चक्र कायम चालू
रािहले पािहजे कारण ऋतू, हवामान, पदाथा�ची
उपल�ता, आपले वय, आप�ा शारी�रक
गरजा या सवर् चं चल / सतत बदलणाऱ्या गो�ी
आहेत. �ामुळे सतत एकाच प्रकारचा ठरा�वक
आहार घेणे हे चुक�चे ठ� शकते. बदल�ा
प�र��तीनुसार बदलता आहार असणं देखील
गरजेचं आहे. आ�ण के वळ एक दोन िदवसांचाच
नाही तर आहारात के लेला प्र�ेक बदल आ�ण
�ाचा प�रणाम नोदं क�न �ाप्रमाणे आहार व
�ायाम �न��त के ला पािहजे.
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�नरोगी आयु� �णजे के वळ सु�ढ
शरीर न�े तर �नमर्ळ मन सुद्धा. पण प्रस�
मनाला ठे व�ासाठी सश� शरीराचे कोदं ण
असणे देखील आव�क असते. मान�सक
ताणतणाव हे देखील आजकाल�ा बऱ्याच
आजारांचे मूळ कारण मानले जाते. आ�ण
तणावरिहत म�दूसाठी भरलेले पोट आव�क
आहे. हा एक न सुटणार प्र�च वाटू शके ल. पण

इथले सवर् सुजाण वाचक वरील मािहतीचा
उपयोग
आपाप�ा
जीवनशैलीप्रमाणे
आहारपद्धती �नवड�ासाठी करतील आ�ण
सु�ढ शरीर आधी का प्रस� मन आधी हा �तढा
�तःच सोडवतील अशी मी अपे�ा करतो आ�ण
�ां�ासाठी "सव� सं तू �नरामयः" अशी प्राथर्ना
�णून हा लेखनप्रपं च इथेच सं पवतो.
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अवांतर
श्री. व सौ. "बेरोजगार"

- मेघना जोशी (�ु�नक)

जमर्नी मधे बेरोजगार असणं ही काही
नवीन गो�ं नाही. ल�ं क�न नुक�ाच इकडे
आले�ा बायकांपासून ते MS ची िडग्री घेऊन
हजारो जॉब अ��के शन करणारे मुलं आप�ा
आजूबाजूला सततच िदसत असतात. पण ही
�ोरी थोडी हटके आहे. ही गो� आहे नवीनच
ल� झाले�ा, MS के ले�ा २ बेरोजगार
लोकांची. ते �णजे मी आ�ण माझा नवरा!
�ाचं झालं असं क� जानेवारी २०१८ मधे
आम�ा दोघांचा मा�र �थसीस �ल�न झाला
आ�ण "नोकरीचा शोध" या �वषयाला टांग
मा�न आ�ी ल� कर�ासाठी भारतात �नघून
गेलो. फे ब्रुवारीमधे ल� क�न जमर्नी म�े परत
आलो. युरोपम�े रीतसर ह�नमून के ला आ�ण
मग माचर्मधे �थसीसचे फायनल प्रेझे�ेशन
देऊन िडग्री �मळवली. आपला �श�ण आ�ण
ल�ाचा sequence थोडा गडबडलेला आहे हे
जाणवत होतं च. पण नवीन ल� झालेलं
असताना हे �वचार करायला कोणाला फु रसत
होती?!
िडग्री हातात आ�ानं तर हळूहळू
नोकरीचा शोध सु� झाला आ�ण काहीच

िदवसांम�े पै�ाची (िकंवा युरोची) चणचण
भासू लागली. नव�ववािहत दा��ांसारखे
िडनर, िफ� डेटस् वर जाणं तर जाऊ द्या पण
एकमेकांना २-४ युरोचं गुलाबाचं फू ल
देतानासुद्धा हजार वेळेला �वचार करायला
लागलो. आम�ा दोघांचेही आई वडील
आ�थक��ा आ�ाला सांभाळत अस�ाने
प्र�ेक खचार्चा िहशोब हा नकळतच युरो मधून
�पया म�े मोजला जायला लागला.
आता मी नवऱ्या�ा मागे भुणभुण सु�
के ली क� पाटर् टाइम नोकरी तरी शोधूया. काही
िदवसातच नवऱ्याला Decathlon मधे नोकरी
�मळाली आ�ण आमचा थोडा आ�थक ताण कमी
झा�ासारखे वाटले. आमचा िट�पकल सं सार
सु� झाला. मी घर सांभाळायचं आ�ण �ाने पैसे
कमवायचे आ�ण उरले�ा वेळात दोघांनी
नोकरीचा शोध चालू ठे वायचा. �नदान र�ट आ�ण
घर चाल�ापुरते पैसे घ�न �ावे लागणार
नाहीत याचं समाधान होतं .
डेकॅथलॉन�ा ८ तासा�ा नोकरीसाठी
�ाला ३ तास प्रवास करावा लागायचा. �ात
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जायचे यायचे �तक�ट भरमसाठ. थोडे �तिकटाचे
पैसे वाचतील �णून ३ तासापैक� काही वेळ तो
सायकल चालवत जायचा. �ा�ासाठी
िदवसभरात मी जॉब �ा पो�्स शोधून
ठे वायचे. पण आ�ावर ऍ��के शन कर�ा
एवढेही त्राण �ा�ात उरायचे नाहीत. मग हे ही
काम सोडू न फ� जॉब शोध�ावर फोकस
करायचा �नणर्य आ�ी एकमताने घेतला आ�ण
पै�ा�ा अडचणीचे चक्र परत सु� झाले. या
सग�ाम�े बघता बघता २ मिहने होऊन गेले
होते. नवीनच झालेले ल� असले तरी छोट्या
छोट्या गो�ीव�न कु रबुर �ायची. पण
दोघांनाही समजायचं क� बाक� गो�ीचं ा राग
आ�ी एकमेकांवर काढत होतो.
अचानक एके िदवशी ठरवलं क�
िदवसरात्र नोकरी आ�ण पैसे या दोन गो�ीचं ा
�वचार क�न आपलं आयु�ं बेरंगी मुळ�च होऊ
द्यायचं नाही. पै�ा�शवाय आयु� रंगीत
बनवायची कला आता �शकावी लागणार होती.
मग सुरवात छोट्या गो�ीने सु� के ली. जसे क�
९-१० वाजेपय�त लोळत पड�ापे�ा सकाळ�
लवकर उठायचं . उ�ा�ाचे आगमन होत आहे
तर �ाचा आनं द �ायचा. पण पिह�ाच
िदवशी जमर्नी�ा हवामानाने आमची साथ
सोडली. तरीही मन खट्ट� न करता दोघं जण
म�पैक� सायक�लगं क�न आलो. दसु ऱ्या
िदवशीही तेच, �तसऱ्या िदवशीही तेच आ�ण
बघता बघता आम�ा मूडमधे प्रचं ड फरक
जाणवू लागला. आधीपे�ा खूप सकारा�क

आ�ण उ�ाही वाटायला लागलं . मग वीक� ड्सला
जमर्न �मत्रांसोबत घरामाग�ा टेकडी वर
खेळायला जाऊ लागलो. िदवसभर नोकरीचा
शोध आ�ण सं �ाकाळ� �मत्रांसोबत थोडा वेळ
घालवणं सु� के लं . �ा�न�म�ाने जमर्न भाषेची
सुधारणाही होतच होती.

एके िदवशी वर�ा मज�ावर
राहणाऱ्या भारतीय जोड�ाने आ�ाला एका
नेपाळ� रे�ोरंटम�े पाटर् टाइम जागा अस�ाचे
सां�गतले. हे घरापासून फारसे दूर नस�ाने
जायचा यायचा काही खचर् न�ता. काम हे
सं �ाकाळ� हॉटेल सु� झा�ानं तर असायचे.
�ामुळे पूणर् िदवस जॉब अ��के शनसाठी
�रकामा असायचा. �ात नवऱ्याला �यं पाकाची
प्रचं ड आवड. �यं पाकापे�ा नवीन नवीन रे�सपी
�शकणं हा �ाचा छं द. �ाने लगेच होकार
कळवला.
नेपाळ� काकूं ना िकचनम�े मदत
कर�ाचं काम होतं . भारतीय थाळ� सारखी
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नेपाळ� थाळ� �तथे �वकली जायची. काकू घरी
जाताना नवऱ्यासोबत डबे भ�न डाळ, भाजी
आ�ण सलाड पाठवाय�ा. माझं �यं पाकाचं
कामही हलक होऊन जायचं . नेपाळ� काका
देखील खूपच चांगले होते. नवऱ्याला
अन�ल�मटेड �बअर �प�ाची मुभा िदलेली
होती! आ�ण कहर �णजे ते ही येऊन येऊन
�प�ाचा आग्रह करायचे! �णून नवराही खुश
असायचा. आठवड्यातून ४ िदवस काम
अस�ाने बाक� गो�ीसं ाठी पुरेसा वेळ असायचा.
यातूनच कु ठू न तरी बातमी कळली
आ�ी राहतो �ा छोटा�ा गावात एक खूप
सुं दर ���मगं पूल आहे आ�ण आता
उ�ा�ामुळे तो सु� के लाय. नवरा उ�म पोहतो
आ�ण मला पोहणं �शकायची इ�ा होतीच. मग
अशी सं धी कोण सोडतं य!! अजूनही �ुड�
��सा वर अस�ाने भरपूर ��ात आ�ाला
उ�ाळ� पास �मळाला. सकाळचं सायक�लगं चं
�टीन बदलून ���मगं चे �ासेस सु� झाले..
पण या सग�ापे�ा के लेली सव��म
गो� �णजे आमची छोटीशी शेती. या
छोट्या�ा गावाम�े कोणतेही भारतीय दक
ु ान
नस�ाने आ�ीच आम�ा भा�ा �पकवायचं
ठरवलं . कारण यासाठी िदवसातली ५ �म�नटेही
पुरेशी होती. मग आ�ी टोमॅ टो, तुळस, मटार,
को�थबं ीर, पुिदना, सॅ लड आ�ण मेथी अशा एक
ना अनेक भा�ा लाव�ा. आ�ी दोघेही मेथीचे
मोठे फॅ न. पण �तथे कु ठे मेथी �मळणं अश�च.
मग अशा वेळेला "जे �मळत नाही ते उगवा" हे

ब्रीदवा� ल�ात ठे वनू कामाला लागलो आ�ण
थोड्याच िदवसात मेथी मटार मलाई वर ताव
मारायला �मळाला!

या सग�ा शोधा�ा प्रवासात कदा�चत
मा�ा नवऱ्याला जरा जा� ताण पडला. पण
म�ा �णजे मा�ा आधी �ालाच फटकन
जॉब �मळून गेला. नेपाळ� हॉटेलवा�ा काका
काकूं ना थोडं वाईट वाटलं पण आ�ी दोघांनी
सुटके चा �न�ास टाकला. नवऱ्याला वो�सबुगर्
म�े जॉब लागला होता �णून आमचं �बऱ्हाड
�तकडे हललं . �तकडू न आ�ी �ु�नकम�े कसे
आलो, मलानोकरी कशी �मळाली ही गो� आता
नं तर कधीतरी. तर एकं दरीत असा काहीसा
आमचा नोकरी शोधाचा प्रवास होता. तो
परफे � न��च नाही पण
�रणात राहणारा आ�ण खूप काही �शकवणारा
होता. साधारण दीड वषार्पूव� आ�ी दोघेही
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नव�ववािहत बरोजगार होतो, एक एक युरोचा
�वचार करत होतो, घ�न पैसे घेत होतो. आ�ण
आज दोघेही �ु�नक म�े जॉब करतोय. घरी
पैसे पाठवतोय.
ही नोकरी शोध मोहीम खूपच अवघड
होती, नवऱ्या पे�ा मा�ा साठी थोडी जा�च
काळ चालली. पण माझी आई आ�ाला सतत
सांगायची क� "हा जॉब सचर् कधीतरी सं पणारच
आहे आ�ण तु�ाला चांग�ा नोकऱ्याही
�मळतील. पण ते�ा तु�ी हा �नवांतपणा
शोधायचा प्रय� कराल. नं तर मनात सल रा� नये

क� आयु�ातला एवढा सुं दर काळ हा जॉब
ऍ��के श� म�े हरवून गेला.."
आप�ा
घर�ांपासून
दूर
सातासमुद्रापलीकडे आपली ओळख �नमार्ण
करणं मुळ�च सो�ं नाही. पण आज मी
समाधानी आहे क� या खडतर काळातही आ�ी
खूप साऱ्या र� आठवणी �नमार्ण के �ा आ�ण
या अनुभवांमधून खूप काही �शकलो. आमचा हा
प्रवास जमर्नीमधे वाट शोधणाऱ्या �ा सवर्
मराठी बांधवाना आशेचा िकरण दाखवेल हीच
अपे�ा!

Pay it forward…..
- कमलेश �वचारे (�ु�नक)

�ळ वाकड. इं िदरा कॉलेज जवळचा
बस थांबा. सं �ाकाळ� पाच - साडेपाचचा
सुमार. तु�ी एका मह�ा�ा कामा साठी
मुं बईला जायला �नघालेले. बस यायला अजून
थोडा अवकाश आहे. मग तु�ी सवयी नुसार
इतर प्रवाशांचे चेहेरे वाच�ात म�. कोण कसा
असेल? �भावाने, प�र�तीने.

�नरोपाची देवाण घेवाण करणारी माणसं ,
थकलेली आ�ण आप�ाच वळकटीवर �णभर
टेकलेली माणसं , हसणारी माणसं , भांडणारी
माणसं , प्रवासात कावलेली माणसं , श्रीमं त पण
असमाधानी माणसं , गरीब पण सुखी माणसं .
काश या सग�ां�ा मनातलं जाण�ाची कला
असती आप�ात? नेहमीच पडणारा प्र�.

या �णी काय �वचार करत असेल?
कु ठू न आला असेल? कु ठे जात असेल? अंदाज
बांधायचे फ�. एस टी �ँ ड, एअरपोटर्, रे�े
फलाट या जागा भारी असतात माणसं
वाचायला. आपण डोळे आ�ण कान उघडे
ठे वायचे फ�. खूप काही अनुभवायला �मळतं .

अठरापगड नमुने पाहायला �मळतात.
एखादी गाडी थांबते नवे नमुने उतरतात. तु�ाला
नवं खाद्य �मळतं .
काही तरी गमतीदार क�ना मनात येत,े तु�ी
�तःशीच हसता. You are just killing
time.
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गाडी पाच �म�नटात येतेय असं �ेशन मा�र
गेली वीस �म�नटं सांगतायत. �ेशन कसलं ते.
बं गलोर हायवेला लागूनच र�ावरच एस टी
�ा रंगाचा एक प�ाचा खोका टाकलाय.
�तथे एक क��र कम मदतनीस असा एक
िट�पकल खाक� माणूस असतो ठे वलेला
महामं डळाने.
या कं ड�र लोकांना मा�र का �णतात हे मला
न उलगडलेलं कोडं आहे. हा माणूस सदा
वैतागलेला असतो.
महामं डळ कसं बुडीत खा�ात चाललं य हा
�ांचा आवडीचा �वषय असतो. असो.
तर तेवढ्यात एक लाल डबा येऊन थांबतो.
कु ठलं तरी अमुक तमुक बुद्रक
� .
� ते मुं बई स�टल
प्रवा�ांची चढ उतार. उता�ं मधे एक १० ते १२
वषार्चा खेडवळ मुलगा. थोडा सं थ.
हा प्रथमच मोठ्या शहरात आलाय हे कु णीही
सांगावं . गाडी पुढील प्रवासाला मागर्� होते.
तो मुलगा गद�चा भाग होतो. तु�ी पु�ा तुम�ा
�वचारात म� होता. काही वेळाने तु�ाला ल�ात
येतं क� तो मघाचचा मुलगा एकटाच आहे.
अजुन इथेच र�गाळतोय. क� काही शोधतोय?
आता तुमचे तकर् �वतकर् सु� होतात. एवढा लहान
मुलगा एकटाच प्रवास का करत असेल?
आई वडील कसं पाठवू शकतात असं ? क� तशी
प�र��ती आली असेल?

िकंवा हा कदा�चत घ�न न सांगता....
बापरे. तु�ी सतकर् होता. कारण असे काही
धडाके बाज तु�ी जवळून पािहलेले असतात.
काही वेळ असाच जातो. बस यायला अजूनही
पाचच �म�नटं आहेत. आता �ा मुलाची
अ�� चुळबुळ सु� होते. तो काही लोकांचं
ल� वेधून �ायचा प्रय� क� लागतो. पण
कोणी ल� देत नाही. का देईल �णा?
जो तो आपाप�ा �ापात. आ�ण �ाला �ाला
आपले �ाप �प्रय आहेत.
मी आ�ण माझं सोडलं तर इतरांसाठी
कोणाकडेही वेळ नाहीये आ�ण तरीही
'आजकाल माणुसक� रािहली नाही' असं
�णणारी हीच तोडं ं आहेत. जाने दो.
आपण पुढाकार �ावा का असा �वचार तुम�ा
मनात येतो. पण �णभर वाटत क� काही गैर
प्रकार असला तर?
मघाशी आप�ा मनात आलेला �वचार
कदा�चत खरा ठरला तर?
पुढची जबाबदारी कोण घेणार? िकती वेळ
जाईल यात? मनात ही घालमेल चालू असताना
तुमची गाडी येते.
आता काय? द्यायचं या पोराला वाऱ्यावर सोडू न
आ�ण जायचं आपण आप�ा कामाला? अशी
िकती पोरं रोज हरवत असतीलच क� शहरात
येऊन. बाक� कोणी ल� देत नाहीये तर आपणच
का जबादारी �ा? का अडकू न पडा यात? गाडी
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सोडली तर गेले चारशे पा�ात �रझव�शनचे.
महीना अखेर आली आहे. पण ते पोरगं रडायला
आलं य आता. तुम�ातील अ�ा कु �ा आ�ण
बुरा कु �ा यां�ात द्वं द्व चालू होतं .
तु�ी शेवटी अ�ा कु �ाला कौल देता. तु�ी ही
कधी तरी हरवले असताच आयु�ात.
तु�ी �ा मुलाला हटकता.
"मला दादा �ायला येणार होता. पण अजून
आला नाहीये. बराच वेळ झाला".
काही गैर प्रकार नाहीये याचं सवर्प्रथम तु�ाला
समाधान वाटतं .
"दादा �ायला येणार होता पण मग �ाने कु ठे
उतरायला सां�गतले होते"?
"चांदणी चौक".
"काय? अरे तो तर मागे राहीला खूप. आ�ण
चांदणी चौक आ�ा वर आवाज नाही िदला
मा�रांनी?"
"िदला असेल. मला झोप लागली होती काका
आ�ण कं ड�र काका �णाले आता इथं उतर".
चेहऱ्यावर �नरागस अपराधी भाव.
"नशीब तुझं अजून पुढे हायवेला गे�ावर जाग
नाही आली तुला".
एवढ्या लहान मुला कडे मोबाईल असायचा
प्र�च नाही.
"दादाचा नं बर माहीत आहे?" तु�ी �वचारता.
तो �खशातून एक चुरगाळलेला कागद काढत
�णतो, "काका फोन लावता दादाला ��ज?"

एक नं बर लागत नाही. आग लागो �ा �जओ�ा
नेटवकर् ला. मग दसु रा, तो लगेच लागतो.
�तकडे दादा गॅ स वर.
कळतं क� दादाला चांदणी चौकात यायला
ट�ािफक मुळे थोडाच उशीर झाला पण येऊन
पाहतो तर भाऊ जागे वर नाही. गावी फोन के ला
तर �ाला गाडीत बसवून िदला सांगतायत.
"�ाला थांबनू राहायला सां�गतलेलं मी येई
पय�त." दादा�ा आवाजात �चतं ा�क सं ताप
आ�ण सुटके चे समाधान दो�ीही. तु�ी दादाला
शांत करता आ�ण वाकड बस �ॉपला यायला
सांगता.
दादा येई पय�त आपण थांबलं पाहीजे का? पण
या गडबडीत आधीच उशीर झालाय अजून
उशीर क�न चालणार नाही आता.
तु�ी �ा मुलाला कं ड�र के �बन मधे बसवून
मा�रांना प�र��तीचा अंदाज देऊन ठे वता.
आता मा�र पोराला उपदेशाचे डोस पाजयला
तयार.
पु�ा एक फोन दादाला.
भाऊ आत के �बन मधे बसलाय, नाही तर बाहेर
िदसत नाही �णून आता पु�ा गडबड नको.
का कोणास ठाऊक पण �नघताना �ा पोरा�ा
डो�ाव�न उगाचच हात िफरवायची इ�ा
होते. पोरगं गोड हसतं .
आता तु�ी �मळे ल ती गाडी पकडू न �नघता. एक
चांगलं काम के �ाचं समाधान.
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कोणाचा तरी आशीवार्द लाभला तर लाभला.
ह�ी तुमचं एकं दर ग्रहमान पाहता गरज आहेच
�ाची.
गाडीत बस�ावर �वचार करता करता बॅ टमॅ न
�चत्रपटा मधील एक वा� तु�ाला आठवतं ;
'A Hero can be anyone. Even a
man doing something as simple
and reassuring as
putting a coat around a little boy’s
shoulder to let him know that the
world hadn’t ended'.
मग �ासाठी बॅ टमॅ न िकंवा सुपरमॅ नच �ायची
गरज नसते. तर गरज असते जाणीवा जागृत
अस�ाची.

‘िदल’ अगदीच ‘दयार्’ नको पण ‘�जवं त’
अस�ाची! कधी तरी ‘मी आ�ण माझं ’ या
पलीकडे जाऊन �वचार कर�ाची...
पण बरेचदा �तःवर एखादा प्रसं ग
ओढाव�ावरच जाग येते. �ा समाजात आपण
राहतो, वावरतो �ा समाजाचं आपण काही तरी
देणं लागतो ही भावना कु ठे तरी असावी मनात.
माणुस �णुन जगताना माणुसक� �जवं त हवी.
पण आपण बीइं ग ह्युमन चे टीशटर् घालतो फ�.
असो.
काही वेळाने दादा�ा नं बर व�न फोन येतो.
‘’काका दादा भेटला’’.
दादा पण आभार मानतो. फोन ठे वताना तु�ी
फ� एवढंच �णता, Just Pay It
Forward....

Dilemma ते nostalgia
- डॉ. प्राज�ा ओक (�ु�नक)

जमर्नीत ये�ासाठी बॅ ग भरत असताना
मा�ा मनात अनेक प्र� होते. जमर्न काही मला
येत नाही. इं ग्रजी अपटू डेट आहे क� नाही ह्या
प्र�ाचे उ�र भारतात रा�न मला कधीच �मळाले
नाही. जमर्नीत कोणीच ओळखीचे नाही. नवीन
देश, नवी भाषा, नवीन सं �ृ ती कसं होणार

सगळं ? खरंतर जे�ा मा�र सं पवून मी पु�ात
'Research assistant' चा जॉब करत होते
ते�ा भारताबाहेर जायची माझी अ�जबात इ�ा
न�ती. वाटायचं आप�ा देशात रा�न सुद्धा
'PhD' चांगलं करता येऊच शकते �ासाठी
बाहेर जायची गरज काय? मला आठवतं य �ा
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काळात एक-दोन अमे�रके ची �ळ देखील
आली होती, पण मा�ा �तः�ा 'Visa' वरच
बाहेर जाय�ा �नणर्या पुढे कोणाचं काहीच
चाललं नाही. कदा�चत �ावेळ� ल� टाळायला
हा सग�ात उपयोगी पडलेला पयार्य होता. हे
वाचून, मी �ु�नक म�े गेली अकरा वष� राहात
आहे या�ावर कोणाचाच �व�ास बसणार नाही.
काळाप्रमाणे माणसाची मतं बदलतात याचे मी
एक उ�म उदाहरण आहे.

मध�ा भारतीय �वद्याथ� प�रषदेची कामं ,
'international community' अ�ा
सग�ा कामांम�े मी �तःला गुंतवून घेतलं
आ�ण आपली "भारतात जावे का इथे राहावे" ही
द�ु वधा बाजूला सरत गेल.े

2008 साली जे�ा जमर्नीत 'PhD'
करायची
सं धी
�मळाली
ते�ा
'technologically advanced' या देशात
माझे पदापर्ण झाले. PhD झा�ावर परत
भारतात जायचं आ�ण �तथे 'research'
करायचा असं एक �� मी �ावेळ� पािहलं होतं .
पण 'PhD' सं पताच एका चांग�ा 'research
institite' म�े जॉबची ऑफर आली. मग
तीन ची पाच, पाच ची आठ, आ�ण आता तर
त�ल अकरा वषर् मी इथेच आहे.

भारतात गेलो क� जी गो� आपण �णो
�णी अनुभवतो ती �णजे 'nostalgia'.
अगदी घरा�ा उं बरठ्या पासून ते देऊळाची
पायरी, र�ा पा�लकाडचा पाणीपुरीचा ठे ला,
कॉलेज समोरचा तो कट्टा, हातगाडीवरचा
खरवस, वाशी station वरचा जं बो वडापाव
अ�ा छोट्या छोट्या गो�ी ं म�े लपलेला
असतो 'nostalgia'. मला कायम वाटायचं क�
हा 'nostalgia' कधी मयु�नक म�े
अनुभवायची सं धी येईल का? "छे कसं श�
आहे? �ु�नक माझं घर थोडीच आहे? काही वषर्
अजून राहेन, मग जाईन �नघून परत आप�ा
घरी". हेच सांगून मी सारखी सारखी मनाला शांत
करायचे.

गे�ा काही वषार्त िकतीतरी वेळा मनात
�वचार आला सगळं सोडू न आप�ा माणसांकडे
भारतात परत �नघून जावं . पण कधी जॉब
'security' मुळे तर कधी 'work culture'
मुळे तर कधी 'multicultural' वातावरणात
�मळणाऱ्या 'promotion' मुळे इथला मु�ाम
व �ु�नक सोबत माझा सहवास लांबतच गेला
आ�ण �ा सोबत वाढत गेला माझा �ु�नक
मधला �मत्र प�रवार. मं डळाची कामं , �ु�नक

पण परवा शेवटी तो �ण आलाच.
आ�ी �णजे मी आ�ण माझा नवरा जयेश
'Freising' �ा घरासाठी 'furniture' घेऊन
येत असताना उशीर झाला आ�ण एका जवळ�ा
रे�ॉरंट म�े जेवायला मी गाडी वळवली.
रे�ॉरंट उघडं आहे बघून खूप आनं द झाला.
आ�ण मी जयेशला �ा आनं दा मागची गो�
सांगायला लागले. 'PhD' करत असताना मी
'grosshadern'
�णजेच
आप�ा
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'mollywood' इथे 'student complex'
म�े राहायचे. ते�ाची माझी शेजारीण �णजेच
मा�ा 'lab' मधली एक 'slovakian
student' जी आता माझी खास मैत्रीण आहे,
नेहमी मा�ा सोबत या रे�ॉरंट म�े यायची.
मग हळू हळू आमचा ग्रुप वाढत गेला. कमी
पै�ात दज�दार 'greek/italian' जेवण अशी
ह्या रे�ॉरंट ची खा�सयत. आ�ी गेलो क� कायम
कोपऱ्यात�ा टेबलावर बसायचो. मग झालं हे
आमचं 'stammtisch'. अगदी चार पाच वषा�
पूव� पय�त आ�ी दोन तीन मै�त्रणी �तकडे सतत
'abendessen' साठी भेटायचो. मग सगळे
आपाप�ा �ापात म� झाले आ�ण आमची
'stammtisch' ची प्रथा सं पली. माझी �ा
रे�ॉरंट मधली खूप आवडती 'िडश' �णजे
'Rigatoni alla Grecca' (pasta with
cream sauce, spinach and sheep
cheese). आ�ण याचा पुरावा �णजे मा�ा
'PhD Hat' वर असलेलं �ा िडशचं अ���.
मं डळ� जमर्नीत एक फार सुं दर प्रथा आहे,
'PhD Hat' ची. जे�ा एखादी ��ी
मेहनतीने PhD पूणर् करते ते�ा
'graduation' �ा िदवशी �तचे सगळे lab

मधले �मत्र मै�त्रणी �मळून एक 'Hat' बनवतात.
ती असते एक �पांतर, तुम�ा lab मध�ा सवर्
सोनेरी �णांचं, आठवणीचं ं . मा�ा 'Hat' वर
आहे जमर्नी आ�ण भारताचा झ�डा, देव,
rigatoni alla grecca, आ�ण flap
असलेला iphone (जो �ा सडे तीन वषा�त मी
खूप वापरला होता) व अनेक अ�व�रणीय
फोटो. एका भारतीय मुलीसाठी �त�ा
'colleagues' ने इतकं मन लावून व आठवणी
साचवून बनवलेली 'Hat' बघून �ा िदवशी मात्र
मा�ा डो�ात आनं दाश्रू दाटले होते.
असो! �वषयांतर नको! तर �ा िदवशी
�ा हॉटेल म�े मी इतक� "nostlagic" झाले
क� �ाला श�ात वणर्न करणं कठीण आहे. घरी
येताना मनात एकच �वचार होता "आता �ु�नक
नुसती कमर्भमू ी नाही रािहली. मनाचे तार नुसते
मुं बई सोबत नाही तर आता �ु�नक सोबत पण
जोडले गेले आहेत". असा हा माझा
'dilemma ते nostalgia' चा प्रवास. काय
मं डळ� तु�ी पण असच काहीतरी अनुभवलं य
ना? मग वाट कसली बघताय िटपा िक ते
आप�ा मनातले �ण कागदावर.
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Personal space/एकांतवास
- र�सका काकतकर (�ु�नक)

वीस वषा�पूव� जमर्नीत �ा�यक झाले
त��ा प्रामु�ाने दोन बदलांना सामोरी गेले.
पिहला �णजे येथील Extreme weather
कं िडशन आ�ण दसु रा �णजे स�ीचा
एकांतवास.
�ाकाळ� मराठी माणूस तर सोडाच पण भारतीय
सुध्दा ��चत िदसायचे. सोळा मजली इमारतीत
राहात होतो पण शेजारी सुध्दा कधीतरी �ल�
म�े जाता येताना भेटायचे. असं च एकदा
कडा�ा�ा थं डीत मुलांना शाळे तून घरी घेऊन
येताना �ल� म�े एक ऐशं ी वषार्ची शेजारीण
भेटली. �त�ाशी औपचा�रक हाय हॅ लो करताना
मी सहजच आजचं हवामान िकती खराब आहे
असं जमर्न मधे �णाले. त��ा मा�ाकडे बघून
�म��ल हसत ती �णाली क� "Es gibt
kein schlechtes Wetter, es gibt nur
falsche Kleidung!" �णजेच "हवामान
कधीच वाईट नसतं , चुक�चा असतो तो पेहरे ाव"
�ा िदवशी �ा एका वा�ात खूप मोठा धडा
�शकले. आज�ा घडीला खूप मोठा �मत्रप�रवार
आहे. आपले सगळे उ�व दण�ात साजरे
करणारे महारा�� मं डळ आहे. मराठी पु�कं ,

�चत्रपट ह्यांचा मनापासून आ�ाद घेते.
आधु�नक तं त्र�ानामुळे भारतात �ायीक
असणारे नातेवाईक, मै�त्रणी ह्यां�ाशी सतत
सं पकार्त असते. �ां�ाशी बोलताना आ�ण
अवांतर वाचन करताना प्रामु�ाने जाणवलं क�,
अलीकडं personal space हा एक खूप मोठ्ठा
मुद्दा झालाय. चाळ�शी ओलांडणाऱ्यां पासून ते
अगदी चार वषार्�ा पोरांना सुध्दा आपली
space हवी असते. ह्या �वषयावर ऐकताना
अथवा वाचताना मला नेहमीच ती एका वा�ात
खूप काही �शकवणारी, �म��ल हसणारी ऐशं ी
वषा�ची शेजारीण आठवते. जसा हवामानाला
अनुकूल असावा पेहेराव तसाच प�र��तीला
अनुकूल असावा attitude. पण आपण काय
करतो? "माणसां�ा घोळ�ात एकांत शोधतो,
आ�ण एकटं असताना माणसांत रमतो।" �ा
ऐवजी नातेवाईकां�ात िकंवा �मत्र मं डळ�त
असताना आपलं 'मी' पण �वस�न मनमुराद
ग�ा मारा�ात, हा��वनोद करावेत आ�ण
एकटं असताना �तः�ात रमावे.
�णतात ना" "Enjoy the Sun in
summer, and Snow in winter
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“ग्रीन काडर् व्रत”

- डॉ. �म�लदं जोशी (ठाणे )
व्रताची मािहती
ग्रीन काडर् व्रत हे प्रामु�ाने क�लयुगात
भारत या देशात आच�रले जाते. हे व्रत के �ाने
आप�ा मुलाबाळांची आ�थक उ�ती होते,
अशी श्रध्दा आहे.
व्रताची कहाणी
आटपाट नगर होतं . �तथे एक सद्गृ ह�
रहात होता. आपली प�ी आ�ण मुलगा यांसह
�ांचा सुखेनवै सं सार चालू होता. सारे कु टुंब
देवभ� होते.
एके रात्री �ाला ��ांत झाला क� सातासमुद्रापार
अमे�रका नावाचा देश आहे. जर आप�ा
मुलाला तेथे पाठ�वले तर ल�ी आ�ण सर�ती
या दो�ी देवी प्रस� होतील. �ाप्रमाणे �ा
स�शील गृह�ाने भ�ीभावपूवर्क हे व्रत
आच�रले असता देवी प्रस� झाली. ते�ापासून
का�लयुगी हे व्रत सकळ जन मोठ्या
भ��भावाने क� लागले.
व्रत कसे करावे
आपली सं तती, मुलगा अथवा मुलगी
िह�ा ज�ापासूनच हे व्रत सु� करावे. अप�ास
इं �ीश मा�मा�ा शाळे त प्रवेश �ावा.
यथाश�ी CBSE, ICSE असे बोडर् �नवडावे.

या योगे सातासमुद्रापार अमे�रके त जावयाचे
आहे असे �ा मुला�ा मनावर लहानपणापासून
�बबं वावे. या नं तर मुलगा बारावी िकंवा पदवीधर
होत असताना यो� �ा �ासची दी�ा �ावी.
क�रअर मागर्दशर्काला दर श�नवारी भेटावे.
बा�� आठवडे असे के �ाने फलप्रा�ी
हो�ाची श�ता वाढते. अंती �ा
मागर्दशर्काला स�ाल� मोहरा द��णा द्यावी.
वषर्भर दर श�नवार आ�ण र�ववारी हे व्रत
मनोभावे आचरावे. वषार्�ा शेवटी प�वत्र अशा
मासात GRE आ�ण TOEFEL अशा
�नजर्ळ� परी�ा द्या�ात. उपास सोडताना दो�ी
परी�ांचा �ोअर नीट तपासून �ावा.
अमे�रके चा ��सा हा या व्रताचा
सग�ात खडतर ट�ा आहे. श�तो जुलै
मासात हा पुरा होईल याप्रमाणे व्रत करावे.
मनोभावे श्रद्धापूवर्क व्रत आच�रले असता हा
ट�ाही हमखास सुलभरी�ा पार पडतो.
फलप्रा�ी
एकदा का मुलगा सातासमुद्रापार
अमे�रके त जाऊन पोचला क� पुढील व्रत
आपोआप अं�गकारले जाते. अपाटर्म�ट,
�यं पाक, लॉनिड�, िट�चगं assistanceship,
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मॅ क्डोना� नोकरी आ�ण assignment अशी
षोडशोपचारे पूजा करावी. पािहले काही मिहने
रोज सं �ाकाळ� आ�ण मग मिह�ातून एक
वेळा असा फे स टाईम, �ाइप अशी आरती
करावी. भारतातून नेले�ा रेिडमेड पािकटांचा
उपमा िकंवा पनीर घालून के ले�ा कु ठ�ाही
भाजीचा नैवद्य
े दाखवावा. नैवेद्य �तः करावा.
आठवड्याचा एकदम क�न फ्रीज क�न ठे वला
तरी चालतो.
पिहले काही मिहने घराची आठवण
�ाग करावी. कठोरपणे हे व्रत आच�रले असता
ट��ाट��ाने िडग्री, OPT, H1B ��सा
आ�ण सरतेशेवटी ग्रीन काडर् अशी फलप्रा�ी
होते.
उद्यापन
काँ�ोके शन या सणाला व्रताचे उद्यापन
करावे. �ासाठी आई विडलांनी अमे�रके स
दशर्नाला प्र�� जावे. तद्नंतर ल�, मुलीचे िकंवा

सुनेचे बाळं तपण आ�ण ग्रीन काडर् अशा वा�षक
आ�ण नै�म��क सणां�ा िदवशी सुध्दा
यथाश�ी उद्यापन करावे. उद्यापनाला वाईन
आ�ण �पझ्झाचा नैवेद्य करावा. अमे�रके तील
आ�े� �मत्र तथा गु�जनांचा आदरस�ार
करावा.
हेच व्रत थोड्याफार फरकाने ऑ��े�लया या
देशासाठी पण के ले जाते. फ� �ासाठी
पूवार्�भमुख ��ीने करावे.
अशी ही साठाउ�री कहाणी सुफळ सं पूण.र्
�ेमर
मी �तः परदेशी आ�ण अमे�रके तही
अनेकदा जातो. आप�ा सग�ांचे अनेक
ओळखीचे, नातलग परदेशी आहेत. �वशेषतः
उ� �श�णासाठी मुलं. मला कु ठ�ाही प्रकारे
ते यो� वा अयो� अशी िट�णी करायची नाही
आहे. सद्य��तीवर लघुलेख �लिहला, एवढंच.
एक मात्र खरं, एकदा परदेशी गेलेलं मूल परत
मायदेशी आ�ाचं उदाहरण �वरळे च.

आठवणींचा िहदं ोळा

- मीनल राजकरणे कु ळकण� (�ु�नक)
"मला घरची आठवण येते! मला घरी
जाऊद्या". लहान मुलं शाळे त बरेच वेळा असेच
रडतात. छोट्याशा अ�मशानी पु�ा लागेच

हसतात. िकती सोपे असते मुलांचे सुख-दःु ख,
�नदान �ा दःु खाच �नवारण करणं अप�ा
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हाथात तरी असतं . पण मोठं झा�ावर सग�ा
गो�ी सो�ा नाही राहत.
लहानपणीचे िदवस सग�ां�ा
चेहऱ्यावर एक ��त हा� सोडू न जातात.
मोठे पणी मात्र सगळं च बदलतं . �नरागस �णांची
जागा �वचार पूवर्क के लेले �नणर्य घेतात. मनानी
नाही तर आपण बुद्धीनी ठरवतो. असाच एक
�नणर्य �णजे आपला देश आ�ण आप�ा

लोकांना सोडू न �ु�नकला राहायचा �नणर्य, जो
आव�क तर आहे पण कधीकधी मनाला
टोचणारा पण आहे. कारण, आठवण तर येते!
�जथे वाढलो, �ां�ा सोबत इतके वषर् रािहलो,
�ां�ाशी सं पकर् आता फ� फोन वरच असतो.
�ु�नक मधे राहणाऱ्या भारतीयला
कशाची आठवण येत असेल? सवार्त आ�ध,
घरची आ�ण घरात राहणाऱ्या लोकांची. समजा
नवरा बायको सोबत नसेल तर सवार्त जा�
�ाची / �तची. नेहमी सोबत राहायचं ठरलं होतं ,
पण या �वरहाला ईलाज नाही. जीवन सं �गनी
असुन, सं ग नाही! पण आशा आहे लवकर
सोबत हो�ाची. या आशेत कठीण िदवस पण
सोपे होतात. एकमेकांना धीर देऊन आपला त्रास

कमी होतो. मुलं, �ां�ा खेळ�ानं घरी आनं द
नांदतो, �नरागस प्रेमासाठी ऑिफस�न घरी
यायची घाई होते, ते मुलंच घरी नसतील तर घर
हे घर कसं वाटेल? फोन वर ते �वचारतात,
"बाबा तू घरी कधी येणार? मा�ासाठी काय
आणशील?" या गोड प्र�ानी डोळे भरतात
आ�ण चेहरा हसतो. �ांना, भेटायची ओढ
आपली परी�ा पाहते. �ां�ा गोधं ळ आ�ण
म�ीचा कधी त्रास �ायचा, आता �ां�ा घरी
नस�ाने शांतता पण सहन होत नाही. घरी
यावं सं कसं वाटेल…!
आई-वडील, ते आयु�ा�ा �ा
ट��ावर आहेत, खरं तर �ांना आपली गरज
आहे. आप�ा मुलानी प्रगती करावी �णून
अ�भमानानी सवा�ना सं गतात क� माझा मुलगा /
मुलगी जमर्नी ला आहे. पण मनांत आठवणीचे
रोप नेहमी असतात. भारतात असते तर सणा
वारांना भेट �ायची, जरी सोबत नाही रहात
असले तरी. पण आता तर, वषार्तून एकदाच भेट
होणार. �णायला आपण नेहमी फोन करतो,
��डीओ कॉल देखील करतो, एकमेकांना
पहातो. पण ��ुअ
र् ल भेट�ानी समाधान होत
नाही. आईला फोन के ला होता, मला �णे "खूप
पाऊस होता गं ! दूध नाही आणता आलं , चहा
नाही झाला आज!” खूप असहा� वाटलं ,
एवढी छोटीशी गरज पूणर् नाही क� शकत का
मी? िकती वेळा हे िकरकोळ िदसणारे त्रास
मा�ा पय�त पोचत पण नसतील. �ात सांग�ा
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सारखं काय असं �वचार क�न टाळून देत
असतील. नातवांना पा�न हसत �तःच दःु खाना
�वसरणारे आजी आबांना आज घर, घर नसेल
वाटतं . िदवस भर आजीला त्रास देणारे, टी�ी
पाहताना ह�ा करणारे, नातवां�शवाय आता
घरातली शांती नको नकोशी वाटत असेल.
जीव लावणारे �मत्र-मै�त्रणीनी, “माझी
गाडी खरब झा�लये! मला pick करते /
करतो?”. “पोहे भीजत टाकले आहे, पािहले तर
बटाटे सं पले! शेजा�न पटकन आणले दोन
बटाटे आ�ण झाले बटाटे पोहे”. “चहा करतेय,
येते का ग?”, “घाईचे काम आलाय, थोड्या वेळ
तु�ाकडे मुलाला सोडुन जाऊ का?” ह�ानी
�ब�ा� होउन �ा मै�त्रणी जवळ आप�ा मुलं
सोडू शकते असे शेजार�ांची आठवण येते.
�जवलग �मत्र मैत्रीणी नसेल तर आयु� िकती
�नरस आहे. गरज पडली क� ऑिफस �न धाऊन
येणारे, म�ी म�ा करणारे, ग�ा-गो�ी
करणारे �मत्र नेहमी आठवतात. इथे पण झाले
असतील सवा�चे �मत्र, पण आपण नवीन �मत्र
झाले तर जु�ा �मत्रांची आठवण येत नाही का?
िदवाळ�, दसरा, गणेश चतुथ�, होळ�,
राखी पौ�णमा, गुडी पाडवा… सण छोटा असो
मोठा असो, आप�ा लोकांसोबत सजरा
करायची म�ा काहीतरी वेगळ�च असते.
गणपती �मरवणूकचा ज�ोष, होळ�चा धमाल,
िदवाळ�चा हषर्-ओ�ास, महा�शवरात्री�ा
मं िदरातील मोठी रंग, मकरसं क्रांतीचा हळदी-

कुं कू ह्या सवर् सणांन मधे आप�ा देशाचा सुगंधा
आ�ो. नटले�ा बायका, बाजारातली गद�,
फराळ
करणारी
आई
आ�ण
नातेवाईकांसोबत�ा ग�ा-गो�ी आ�ण
ओतप्रोत् होणारा उ�ाह. सणा वारांनाची मजा
आप�ा देशा सारखी कु ठे ही नाही. या िदवसात
घरची खुप आठवण येत!

ल� कायर्, सा�गं ध, बारसं , के ळवण,
एकष�ी, �मत्र मं डळ� आ�ण नातेवाईकां सोबत
उ�व साजरं करायला काय मजा येते. घरात�ा
आजी आबा पासून ते लहान मुलं सगळे च
उ�ािहत असतात. नवीन कपडे, दा�गनेच नही
तर �ा समारंभाची �व�ा कर�ात पण
सग�ांची �ची असते. मेनू मधे काय गोड
ठे वावं ? डेकोरेशन कसा करावा? डेकोरेशन
कोण कोण करेल? दीर-जाऊ, वािहनी- बिहणी,
सगळे एकत्र येतात आ�ण खूप मजेशीर सगळे
कामं पार पाडतात. ल�ात नवीन सुनच
े ं गृह
प्रवेश असो िकंवा मुं जीचा �खवत, सोबत असले
तर कामं �न�े आ�ण मजा िद्वगुणीत होते. कोणी
पा��ांना एअरपोटर्/रे�े �ेशन सोडणं
पोहचवणं करतं , तर कोणी सामानाची
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जवाबदारी घेतो. मुलांना तर अशा वेळेस दंगा
करायची पूणर् सूट अ�े. कपडे नवीन असेले तर
काय, आ�ी पूणर् कायार्लय मापून बघु. काय
सुं दर �� �नमार्ण होतं डो�ा समोर. पैठणी
नेसले�ा बायका, कु तार्-पैजामा मधे पु�ष
आ�ण परकर-पोलकं आ�ण शेरवानी मधे गोड
िदसणारे लहान मुलांचा ह�ा! प्र�े�ात असे
�� पािहलं ! मन अधीर होतं !
कोणताही उ�व, पवर्, सण, िकंवा
सोहळा, यां�ा तैयारीची सु�वात बाजार
पासूनच होते. आज�ा ऑनलाईन शॉ�पगं �ा
काळात पण, बाजारात�ा खरेदीची म�ा
वेगळ�च आहे. भाजी माक� ट असो िकंवा तुळशी

बाग, र�ावरचे ठे ले आ�ण �ात भाव
करणाऱ्या बायका, गद� मधे parking
शोधानारे लोकं , साड्यां�ा शो�म म�े साडी
नेसून दाखवणारे से�मन असो िकंवा हातात
बांगड्या भरवणारी आजी. आज पण आप�ा
कडे बाजारातला �� असच असतो. शॉ�पगं ची
म�ा आ�ण उ�ाह �नराळा असतो. मै�त्रणीनं
सोबत, आई सोबत, कं टाळलेला नवऱ्या सोबत
िकंवा हट्टीपणा करणारे मुलांसोबत, बायकांना

आप�ा देशात�ा शॉ�पगं ची आठवण न��च
येत असेल.
भारतीया भोजानची सवा�नाच आठवण
येत असेल. मग ते हाय-फाय फाइ��ार
रे�ॉरंटच जेवण आसो िकंवा, र�ावार�ा
पाणी-पुरीचा �ॉल. घरगुती पोळ� भजी क� द्र,
दावण�गरी ब�ने डोसा, परंप�रक मराठी थाळ�,
चौपाटीची पाव भाजी, रे�े �ेशन वॉर
�मळणारा वडा पाव. आप� भरतीया जेवणच
काही तोड नाही. चटपटीत चाट, झणझणीत
�मसळ आ�ण तोडं ाला पाणी सुटेल असं
िदवाळ�चा फराळ; अनरसे, करं�ा, �चवडालाडू आ�ण शं करपाळ�. असा वाटते क� �चतळे
बं धू �मठाईवा�ानी आपली एक शाखा �ु�नक
म�े दे�खल उघडावी. �णजे, आंबा बफ�,
बाकरवडी, श्रीखं ड इथे पण �मळे ल. देशा�ा
बाहेर आ�ावर आप�ा जेवणाची िकती
आठवण येते याला मयार्दा नाही. मला तर
�पझ्झा आ�ण चायनीज पण आप�ा देशाचाच
आवडतं , �ामुळे बाहेर जेवायचा उ�ाह पूव�
सरखा रािहलाच नाही.
आप�ा देशात आप�ा गावात,
कामवा�ा मावशीचं आप�ाला िकती आधार
असतो ना? हे तर सगळे मानतील िक, आप�ा
देशात आपण यां�ा वर िकती अवलं बनू
असतो. दोन िदवस न सांगता सुट्टी झाली तर
वाट लागते. पण इथे तर �ां�ा�शवाय जे�ा
सग�ा कामाचा भार पडतो तर िकती त्रास
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होतो. ना पो�ावा�ा मावशी ना धुणभ
े ांडे�ा
मावशी येणार! तेवढंच नाही तर ते आ�ावर
दोन श� बोलायला कोणी तरी भेटतं . आम�ा
पो�ावा�ा मावशीची मुलगी फारच �शार
आहे! अ�ासात पण आ�ण खेळात पण! �ा
सांगतात ते�ा आ�ाला पण अ�भमान वाटतो
ं ली
�ां�ा लेक�चं . जे�ा ती नॅ शनल म�े �जक
आ�ण जे�ा �तला दहा�वत छान अंक पडले!
�ां�ा रोज�ा भेटीनी �ां�ाशी पण नातं
तैयार होत.
काय काय �ल�ं आ�ण काय नाही,
आठवणीचं े �� डो�ा समोर येतात. आपली

माती, आपली भाषा सग�ानची आठवण येते.
भारतीय चेहरांना पा�नच आनं द होत. चुकून
कानांवर िहदं ी मराठी पडली, क� शोधू लागतो
कु ठू न आवाज आला. ऋणानुबंध मातीचे �वस�
शकत नाही, नातं मा�ा देशाशी या आयु�ात
तरी सुटू शकत नाही ! एका जाण�ा क�वनी
सुं दर चारोळ� �लिहले आहे, �ांनीच या लेखाचे
समापण करते….
कधी वाटते �लहावे…
कधी वाटते नुसतेच गावे…
आठवणीचं े िहवाळे हे,
आज कह�न यावे!
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कथा
प्रोजे� कुं भकणर्

- अद्वैत खरे (�ु�नक)

“�म�र जयं त...�म�र जयं त...Can
you hear us? नीट डोळे उघडा. कसं
वाटतं य तु�ाला ?”
मी क�ाने डोळे िकलिकले के ले. डोळे
पूणर् उघडू न बघता �णी समोरचे चार-पाच
डॉ�सर् अ�ानं दाने टा�ा वाजवू लागले. तसा
मी झोपा काढ�ासाठी चांगलाच प्र�सद्ध होतो.

सकाळ� उ�शरा उठ�ानं तर �मळणाऱ्या ‘प्रेमळ’
अनुभवाची सवय अस�ामुळे नुक�ाच
�मळाले�ा हष��ासानी मला भ�न आलं . मी
जागा झा�ावर जगात एवढा आनं द �नमार्ण
होईल असं मला आयु�ात कधी वाटलं न�तं .
डॉ�रांनी मला पाणी िदलं आ�ण
सावकाश उठू न बसवलं . मी जरा आजूबाजूचं
�नरी�ण के लं . एकं दरीत जागा हॉ��टल सारखी
िदसत होती.
डॉ�सर् आ�ण �ांचे सहकारी
आपापसात काहीतरी पुटपुटत होते. बरीच
मशी� आ�ण गॅ जेटस् बघून नोट्स काढत होते.
खोली बाक� चकाचक िदसत होती. पं चतारांिकत
हॉ��टल असावं असं वाटत होतं . मला न��
काय झालं होतं हे मात्र काही के �ा आठवेना.
“Relax �म�र जयं त. तु�ी बरेच फ्रेश
िदसताय. मी डॉ�र सबनीस. ह्या मा�ा
सहकारी डॉ�र क�ुरी प्रसाद” �ांनी शेजारी
उ�ा असले�ा बा�कडे बोट दाखवलं .
मी दोघांकडे बघून ��तहा� के लं . दोघां�ा
मागे त�ण मुलामुलीचं ा घोळका होता. अ�तशय
कु तूहलाने तो मा�ाकडे बघत होता. ब�तेक
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इं टनर्�शप करणारी पोरं असावीत असा मी
अंदाज बांधला.
“Welcome back �म�र जयं त. तसे तु�ी
एकदम नॉमर्ल आहात. फ�र् �ास. खरं तर
आम�ाकडू न छोटीशी चूक झाली आहे. पण
तु�ी �ाबद्दल ब�तेक ध�वादच द्याल..
हा◌ॅ हा◌ॅ हा◌ॅ ..” डॉ�र हसले. आजूबाजूचा
त�ण घोळकाही �ावर हसला. चुका क�न वर
डॉ�र हसत आहेत हे बघून मी जरा वैतागलोच.
�ा घोळ�ात तीन-चार युरो�पयन
िकंवा अमे�रकन, चायनीज मुलं-मुली िदसत
होती. मराठी �वनोद �ांना कसा समजला याचा
मी �वचार करत होतो
“एक काम क�या. तु�ी जरा फ्रेश �ा. आपण
थोड्यावेळाने भेटू. मग तु�ाला de-brief
क�” - डॉ�र क�ुरी प्रसाद �णा�ा. मला
आ�यर्कारक प्रमाणात फ्रेश वाटत होतं . मी
तयार झालो. अ�स�ंट डॉ�रांबरोबर खोली
बाहेर आलो. एका प्रश� काचे�ा खोलीत
आ�ी आलो. या पं चतारांिकत वाटणाऱ्या
हॉ��टल�ा �बलामुळे िकती मोठा आ�थक
फटका बसेल असा मी �वचार करत होतो. ब�धा
तेच सांग�ासाठी मला खास de-brief
करणार आहेत असा मला ��तहा� करणाऱ्या
डॉ�रांकडे बघून दाट सं शय आला.
“अ�भनं दन �म�र जयं त! प्रोजे�
कुं भकणार्�ा यशाबद्दल..”

मा�ा लहानपणी�ा झोपे�ा
पराक्रमाबद्दल इत�ा उ�शरा मला पा�रतो�षक
�मळे ल असं मला कधी वाटलं न�तं .
"कुं भकणर्? मी … मी.. मला वाटतं
काहीतरी..." मी श� शोधायचा प्रय� करत
होतो.
माझी गडबड बघून डॉ�र �णाले -"OK.
सगळं स�व�र सांगतो. तु�ी शं भर वषर् झोपला
होतात. प्रोजे� कुं भकणर् म�े तु�ी सग�ात
जा� झोपलात. प्रोजे� मधले बाक� लोक वीस
ते पं चवीस वषार्तच उठले. तु�ाला हे सगळं थोडं
पचवायला वेळ लागेल पण काही हरकत नाही.
Time is on our side. हा.. हा.. हा".
‘�वनोद’ हा �वषय डॉ�र लोकां�ा
अ�ासक्रमात टाकलाय क� काय असं मला
वाटायला लागलं .
“ISRO, AIIMS, IIT, CSIR, TIFR
आ�ण DRDO या सं �ांना घेऊन एक elite
प्रक� भारताने सु� के ला होता. �ाचाच हा
सगळा भाग आहे. तुम�ाबाबतीत antiaging इं जेक्शनचा डोस जरा चुकला. �ामुळे
तु�ी काही वषा�नी त�णच झाले आहात.
मघाशी डॉ�र सबनीस �णाले तसं तु�ी या
चुक�बद्दल ध�वाद देऊ शकता. तसं आता
age-reversal वर बं दी आहे. �ामुळे तुमची
case तशी शेवटचीच..”
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मी सग�ा प�र��तीचं आकलन
कर�ाचा प्रय� करत होतो तेवढ्यात एक त�ण
मुलगी आत आली.
“डॉ�र सॉरी टू िड�बर् पण आज आपली
पृ�ी�न येणारी Trainee batch उ�शरा
येणार आहे. �ांची �ेस-शटल बस ट�ॅिफकम�े
अडकली आहे.”
“छ्या.. ह्या �ेस महामागार्चा पयार्यी मागर् कधी
होणार आहे काय मािहत. वैताग झालाय नुसता”
- डॉ�र उदगारले.
“एक �म�नट डॉ�र ! पृ�ी�न येणारी बॅ च ?
डॉ�र हे सगळं काय चाललं य ? मी न�� कु ठे
आहे ?”
“अरे हो.. तुम�ासाठी हे नवीनच आहे नाही
का. अहो आपण चं द्रावर आहोत. हे बघा..”
असं �णून डॉ�रांनी पडदा बाजुला कर�ाचा
हातानी इशारा के ला.
बाहेर मं दसा प्रकाश पसरला होता. एक
बाग आ�ण छोटासा झरा वाहत होता. माझी
नजर दूर ���तजावर िदसणाऱ्या �नळसर
पृ�ीकडे गेली. आपण चं द्रावर आहोत हे ऐकू न
आ�ण आता बघून मी खुच�तून खाली पड�ा�ा
बेतात होतो
“ISRO �ा क्रां�तकारक शोधांमुळे गॅ ल�
े ी
भारता�ा अ�धप�ाखाली आहे. तशी भारताने
लोकशाही त�ांनुसार एक ‘युनायटेड नेश�
ऑफ गॅ ले�ी’ �ापन के ली आहे. पण
कायम��पी अ��पद आ�ण सवर् मह�ाचे
अ�धकार भारताकडेच आहेत. मोठ्या मनाने

भारताने सुर�ा स�मती म�े काही देशांना �ान
देऊ के लं य. अंतरी� प्रवास, कृ �त्रम वातावरण
�न�मती, अमयार्द ऊजार्, दीघार्य�
ु अशा
क्रां�तकारक शोधांमुळे भारताने उवर्�रत �व�ाला
फारच मागे टाकलं य”
"डॉ�र, मराठी आता ‘�व�भाषा’ वगैरे झाली
आहे का हो ?" वै��क घडी�ा गं भीर बाबी
समोर मी अगदीच बाळबोध वाटणारी शं का न
राहवून �वचारली.
“�ाचं असं आहे क� AI/ML नं तर आले�ा
NL �णजे Natural Learning �ा biochip नं तर सग�ांना सग�ा भाषा येत
आहेत. तरीपण काही वषा�पासून भारतीय भाषा
�शकायला युरोप अमे�रके पासून सं पूणर् जगात
प्रचं ड मागणी आहे. क�रअर�ा ��ीने भारतीय
भाषा येणं अगदी अ�नवायर् झालं य. मराठी,
िहदं ी, त�मळ येणे ही अगदी अ�भमानाची गो�
झाली आहे. ब�लन, लं डन, �ूयॉकर् म�े
भारतीय भाषा वगा�म�े प्रवेश �मळ�ासाठी
पहाटेपासून रांगा लावायला लागतात. पु�ात
मराठी �शकू न प्रश�ीपत्रक �मळणे ही ह्या
आंतररा��ीय �वद्या�ा�साठी अगदी मानाची गो�
आहे".
भा�षक �व�ाम�े पु�ाचा दबदबा
�चरंतन िटकणार या मा�ा जु�ा मतावर
�श�ामोतर्ब झालेलं बघून मी खूष झालो.
"… बोला काय घेणार �मसळ, साबुदा�ाची
�खचडी क� वडा-पाव?"
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“काय ? चं द्रावर वडा-पाव ?” - मला अजूनही
ध�ातं त्राची सवय होत न�ती.
"अहो नुसता वडापाव वगैरे सोडा, दपु ारनं तर
�चत�ांचे दक
ु ान उघडेल ते�ा ताजी बाकरवडी
खाऊ. हा हा हा....”
थोड्याच वेळात मी चहा आ�ण
वडापावावर ताव मारला आ�ण सं भाषण पुढे सु�
के लं .
"पण डॉक् टर, मी काय �णतो, �णजे जगानी
हे सगळं भारतीय वचर्� मा� के लं ?"
"अहो मा� कर�ाचा प्र�च न�ता. आता असं
बघा - कोलं बस नाही का भरकटत अमे�रके ला
गेला आ�ण नं तर पूणर् खं डच युरो�पयन लोकांनी
�ापून टाकला. कोणाला �वचारलं होतं का ते�ा
? तसं च आहे हे. �नदान अमे�रके त मूळचे लोक
तरी होते. इथे तोही प्र� न�ता. हजीर तो वजीर.
चं द्रावर उतर�ासाठी आता अभारतीय लोकांना
visa लागतो. भारतीय visa �मळव�ासाठी
जगभर चढाओढ चालू आहे. भारतात आ�ण
�वशेषतः चं द्रावर घुस�ाचा बरेच लोक
बेकायदेशीर प्रय� करत आहेत. भारताने
नुकताच पृ�ीवर�ा लोकसं �े�ा प्रमाणात
देशांना चं द्राचा visa द्यायला सु�वात के ली
आहे. शेवटी ‘वसुधैव कु टुंबकम्’; नाही का ?
काही देश मात्र नाराज आहेत. �ात कमी
लोकसं �ेमुळे Visa �मळत नाही �णून
युरो�पयन देश नाराज आहेत तर दसु रीकडे
भारताने चं द्राचा ताबा घेत�ावर आधीच ग्रहण
लागले�ा पािक�ानने झ�ड्यावरचा चं द्र काढू न

टाकला आहे ! असो. चला जरा फे रफटका
मा�न येऊ.” ही नवीन वै��क घडी तशी नवी
असली तरी का कु णास ठाऊक जरा ओळखीची
आ�ण मजेशीर वाटत होती.
आ�ी बाहेर पडलो. एका मोठ्या
पडद्यावर बात�ा दाखवत होते. कु ठलासा मोचार्
िदसत होता. एवढी प्रचं ड प्रगती झालेली
असताना हे मोच� कशासाठी आहेत असा मला
प्र� पडला.
“कसं आहे ना िकतीही प्रगती झाली तरी प्र�
काही नाहीसे होणार नाहीत. आता हेच बघा ना.
पृ�ी ते चं द्र हा प्रवास मोठा प्र� होऊन बसला
आहे. खाणी, ऊजार्, कारखाने या सग�ामुळे
आज लाखो लोक रोज अप-डाऊन करत आहेत.
अभारतीय लोकांसाठी हे एक onsite झालय
ना ! �ामुळे ट�ॅिफक हा एक मोठा प्र� झालाय.
कधी कधी एक जरी �ेस लेन बं द झाली ना तरी
लोकांना दोन-दोन तास उशीर होतो पोचायला.
पण स�ा ring-orbit चे काम चालू आहे ते
झालं क� सगळं सुरळ�त होईल.”
ं वडी आय.टी. पाकर् चा ट�ॅिफकचा
िहज
प्र� सुटला आहे का हा प्र� अगदी मा�ा
तोडं ावर आला होता. पण अंत�र�ा�ा
पातळ�वर चालू असले�ा चच�चा दजार्
एकदमच खालावेल �णून मी तो कटा�ाने
टाळला. एकं दरीत मािहतीचा पूर सोसवेना
झा�ामुळे मी परत येऊन मा�ा नवीन
(कुं भकणर् या) �ब�दाला साजेसा दणदणीत
झोपलो.
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दसु ऱ्या (का (�तसर्या िदवशी मला
जाग आली. भूकंपानं तर �ा after-shocks
प्रमाणे मला प्रदीघर् झोपेनंतर असे झोपेचे सौ�
झटके येत असावेत अशी मी अटकळ बांधली.
या खेपेस मात्र मी जागा झा�ावर माझं �वशेष
कौतुक झालं नाही. मला जरा सगळं नॉमर्ल
झा�ासारखं वाटायला लागलं . मा�ा मदतीला
चं द्रकांत नावाचा एक टॅ �ी मदतनीस िदला
होता. सा�ात चं द्रावर अस�ामुळे �ा�ा
नावाला भलतच वलय आलं य असं मला वाटत
होतं . काल�ा वैचा�रक भिडमारामुळे मला जरा
अजीणर् झालं होतं . चं द्रकांत �ामानाने
बोलायला बराच मोकळा ढाकळा वाटला.
“चला ड�ोणाचायर् आपली वाट बघतायत..”
चं द्रकांतनी बाहेर उ�ा असले�ा ड�ोन कडे बोट
दाखवलं . आ�ी ड�ोनकडे चालू लागलो. चालता
चालता चं द्रकांत �तः�वषयी मािहती सांगू
लागला.
"आमची गावाकडं �च�ार शेती आहे. पण मला
�तकडे फार कं टाळा येतो. प�ाच बघतात शेती.
मी इकडे �नघून आलो. तसं इथं चांगलं चालू
आहे. टू सर् आ�ण ट�ॅ�� चालवतो. वीसपं चवीस सुमो �ेस �श� आहेत आप�ा"
मला एकदम ओळखी�ा ग�ा
वाटायला लाग�ा. मी सहज �वचारलं "कु ठे
असतं तुमचं गाव ?"
“लालबाग” - चं द्रकांत �णाला
“काय ? लालबागला शेती आहे? हे कधीपासून
झालं ?"

"झाली पं चवीस-तीस वषर्... शं भर एकर आहे
शेती.."
"लालबागला शं भर एकर?" मी आ वासून
�वचारलं .
“हो. अरे हो.. तु�ी कुं भकणर् प्रोजे� मधले
नाही का? लालबाग �णजे पृ�ीवरचं नाही हो..
मं गळावर आहे ते. �ज�ाचं िठकाण आहे. �तथं
सगळ� लाल माती आहे ना �णून नावच िदलं य
‘लालबाग’ “
चं द्र जणू कमी होता �णून आता मं गळ
आला ! मला ‘मं गळ’ आहे असं आई
�णायची ते आज पटलं . मा�ा म�दूला काही
के �ा शांतता �णून �मळत न�ती.
�च�च�ूचम�ा�रक गो�ीचं ा ब्रेक डा� चालू
होता म�दूत.
आमची �ेस टॅ �ी जरा ट�ॅिफकम�े
अडकली. तेवढ्यात जवळ�ा टॅ �ी-थां�ावर
उ�ा असले�ा एका शुभ्रवण�य त�णीने
आम�ा टॅ �ीला हात दाखवला.
चं द्रकांतनी टॅ �ीचा वेग वाढवला
आ�ण �त�ाकडे साफ दल
र् के लं .
ु �
"जाम मागे लागतात राव इथे पोरी.."
"काय? जगभर�ा पोरी भारतीयां�ा मागे
लागतात ?" मी चिकत हो�ा�ा व�र्
रेकॉडर्म�े भर घातली.
"हो ना. भुरळ पाडू न ल� कराय�ा करामती
ह्यां�ा.. सग�ांना visa पािहजे ना इथे सेटल
�ायला. आपण अस�ा लफड्यातच पडतच
नाही". जे �व�ा�मत्रांना जमलं नाही ते लीलया
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करणाऱ्या चं द्रकांतचा हा नवीन पैलू प्रकाशात
आ�ावर मला �ा�ा�वषयी प्रचं ड आदर वाटू
लागला.
आ�ी टू र सं पवून परत आलो आता
माझी प्रोजे� डायरे�र प्रोफे सर धांडे
यां�ाबरोबर �मटीगं होती. "तर �म�र जयं त,
आता आपण पुढ�ा ट��ा�वषयी बोलूया.
प्रोजे��ा जीवशा�ीय अ�ासाचा भाग
सं पलाच आहे. बर्याच लोकांना तु�ाला ऑफसर्
द्याय�ा आहेत. पण मी सुचवेन क� तु�ी
इथ�ा कै लास �वद्यापीठा�ा ‘िडपाटर्म�ट ऑफ
मॉडनर् िह�री’ म�े �श�क �णून �जू �ा".
"मी ? इ�तहास आ�ण मा�ामध�ा द्वंद्वाला
फार जुना इ�तहास आहे हो प्रोफे सर धांडे.." मी
चं द्रावरचा मेडन �वनोद मारला.
"हा हा हा.. �म�र जयं त आ�ी �वद्या�ा�ना
वषार्नुवष� पु�कातून इ�तहास �शकवत आहोत.
पण प्रथमच ऐ�तहा�सक पात्र �तः इ�तहास
�शकवेल तुम�ा मा�मातून.. हा हा हा".
प्रा�ापक धांडे यांनी �वनोदाचा �रटनर् �वनर
मारला.
मी अथार्तच �ांची ऑफर �ीकारली.
न�ा वै��क घडी मध�ा भारता�ा नेत�
ृ ामुळे
मला ��प आला होता.
दसु ऱ्या िदवशी चं द्रकांतनी मला �ा�ा
घरी बोलावलं होतं . मी �ा�ा घरी गेलो आ�ण
�ाने आपुलक�ने �ागत के लं .

“आई आ�ण प�ा - हे बघा जयं तराव आलेत.”
चं द्रकांतनी सो�ावर बसले�ा �ा�ा आईबाबांची ओळख क�न िदली. मी दोघांना
नम�ार के ला. मा�ाकडे बघून चं द्रकांत�ा
आई प्रेमळपणे हस�ा.
"जयं तराव कसे आहात? चं द्रकांत तुम�ा�वषयी
खूप सांगत होता. बरं झाला आलात. चं दू, घेऊन
ये रे यं दा यांना िदवाळ�ला आप�ा घरी.
�ा�न�म�ाने तू येशील" आई �णा�ा.
"जयं तराव न�� या बर का.. लालबागला लाल
मातीवर�ा कु �ीचा मं गळ-के सरीचा फड
असतो िदवाळ�ला. आता जरा �नघतो आ�ी.
मला शेतावर जायचं य” भारद� �मशीतले
चं द्रकांतचे प�ा �णाले.
चं द्रकांतचे आई वडील मं गळावर
असतात असं तो �ण�ाचं मला आठवत होतं .
काल�ा झोपेनंतर मी मं गळावर पोचलोय क�
काय असा मी �वचारच करत होतो. तेवढ्यात
सो�ाव�न व�न दोघे अंतधार्न पावले !
मला दचकलेला बघून चं द्रकांत �णाला
"अहो 3D होलोग्राम होते ते.. फोन लावलेला
ना. सं प�ावर परत गेले मं गळावर. आई फार
हळवी आहे. वाट बघते माझी. यं दा गावी
जाऊनच यायला पािहजे. �त�ा हातची भाकर
खाऊन फार िदवस झाले. असो. चला घर
दाखवतो"
जेवणाचा कायर्क्रम आटोप�ावर मी
घरी जायला �नघालो. बाहेर थोडा गारवा पसरला
होता. दूरवर तारे लुकलुकत होते. लांबवर पृ�ी
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िदसत होती. आई�ा हातची भाकरी आता
कधीच �मळणार नाही याची मला जाणीव झाली
आ�ण माझे डोळे �त�ा आठवणीनी पाणावले.
नवीन कर�ाची इ�ा आ�ण जु�ा
आठवणीचं ी ओढ याचा ताळमेळ कसा बसेल
याचा मी �वचार करत होतो. कु ठू न तरी

ओळखीचे �र कानावर पडले आ�ण ते गाणं मी
न�ा सं दभार्त गुणगुणु लागलो;
"हे सुरांनो चं द्र �ा..
चांद�ाचे कोष मा�ा मातृभूला पोचवा
वाट एकाक� तमाची
हरवले�ा मानसाची
बरसुनी आकाश सारे अमृताने नाहवा.."
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परदेशातील अनुभव
इझार िकनारी
- डॉ. �राली पुजारी (�ु�नक)
२०१६ �ा िदवाळ�दर�ान पु�रला
�ा�ा ऑिफसमधून प्रोजे�साठी जमर्नीला
जावं लागेल असं समजलं . �ासाठी ��सा वगैरे
सोप�ार होऊन फे ब्रुवारी २०१७ ला आ�ी
आलो ते द��ण जमर्नीतील इझार नदीकाठ�ा
सुं दर �ु�नकम�े, बरोबर तीन वषा��ा
�वहानला घेऊन! िकती वष� इथे रहायचं ,
�वहान�ा शाळे चं काय करायचं वगैरे काहीच
ठरलेलं न�तं . फ� युरोपम�े जात आहोत तर
भरपूर िफरायचं एवढं मात्र ठरलं होतं .
इकडे आ�ावर सु�वातीला अगदी
छोट्या घरात तीन आठवडे रहावं लागलं .
�ु�नकम�े घर भाड्याने घेणंसुद्धा िकती
अवघड आहे याचा अनुभव घर शोधताना
आला. आ�ाला दोघांनाही जमर्न भाषेची
तोडं ओळख सुद्धा न�ती आ�ण इथे तर सगळे
�वहार जमर्न भाषेतूनच! तरीसुद्धा अडखळत
कशीबशी र�ज��ेशन वगैरे कामं के ली.
आ�ी ते�ा �ग��ं ग या उपनगरात
रहात होतो. अगदी शांत आ�ण �नवांत असा
भाग आहे तो. आलो �ावेळ� फे ब्रुवारी मिहना
अस�ामुळे भरपूर साठलेला बफर् िदसत होता
आ�ण थोडाफार बफर् पडतसुद्धा होता. याआधी

जपानम�े �ोफॉलचा अनुभव घेतला होता
�ामुळे �ांची इतक� अपूवार्ई काही वाटत
न�ती. अशा शांत, कुं द वातावरणात
सुपरमाक� टला जायला बाहेर �नघाले तरी कु ठे
जा� माणसं च िदसत न�ती. पु�ातून
नुक�ाच आले�ा मला हे बघून वेगळं च वाटत
होतं . �ामुळे बाहेर पड�ावर अचानक कोणी
समोर आलं तरी दचकायला होत होतं .
काही िदवसांनी मात्र समोर आले�ा
माणसाला ओळख नसली तरी हॅ लो �णायची
सवय आपोआपच लागली.
�सटी
र�ज��ेशन
करतानाच
�वहानसाठी िकंडरगाटर्नचा फॉमर् भरला होता
आ�ण आ�चयर्�णजे ए�प्रलपासून �ाला
अॅड�मशन �मळालीसुद्धा! इथे स��बरम�े नवीन
शै��णक वषर् सु� होत अस�ामुळे अधेमधे
प्रवेश �मळणं अवघड असतं पण न�शबाने
�ाला मात्र लगेच प्रवेश �मळाला. फ� मराठी
भाषा बोलणारा मुलगा जमर्न िकंडरगाटर्नम�े
कसा �म� होणार याची आ�ाला काळजी
होती...पण भाषा �शक�ात मुलं �षार असतात
याचं प्रा���क बघायला �मळालं . मिहनाभर
शाळे त गोधं ळलेला, चाचपडणारा माझा मुलगा
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हळू हळू जमर्न बोलू लागला आ�ण आता अडीच
वषा�नंतर तर उ�म जमर्न बोलून कधी कधी
आ�ालाच ट�ा�लेटर �णून मदत क�
लागलाय.
इथ�ा �श�णपद्धतीबद्दल सांगायचं तर
सहा वषा�पय�त मुलांना अ�ास �णजे �लिहणं ,
वाचणं असं काही �शकवत नाहीत तर भरपूर
खेळ, बाहेर िफरणं , �त:ची कामं �त:
करणं ,मॅ नरीझम याचं �श�ण मुलांना देतात
आ�ण मुलांची सजर्नशीलता यामुळे कशी
�वक�सत होते हे मला समजलं .
�श�णपद्धतीतला हा एक नवीन पैलू मला
न�ाने समजला.
जमर्नीत रहायचं असेल तर जमर्न भाषा
ये�ा�शवाय पयार्य नाही हे कळून चुकलं होतं
�णून रीतसर �ास वगैरे लावून मी जमर्न
�शकणं सु� के लं . सु�वातीला गुगल ट�ा�लेट
वाप�न कसं बसं �नभावून नेलं होतं पण
जसजशी भाषा येऊ लागली तसं बाहेर वावरणं
सोपं होत गेलं.
असं च एकदा �ासला जात येत
असताना धावपळ�त लोकल ट�ेन�ा प्रवासात
मा�ाकडू न �वहानचं रे�सडे� पर�मट काडर्
हरवलं . �ासाठी पोलीस कं ��ट करणं भाग होतं
�ामुळे इथ�ा पो�लस �ेशनम�े जा�ाचाही
अनुभव आला आ�ण तो अ�तशय सहज, सोपा,
आ�ासक होता. पोलीस कं ��ट झा�ावर
नवीन काडर्साठी अॅ�ाय करणारच होते

इत�ात घर�ा प�ावर �वहानचं हरवलेलं
काडर् कोणीतरी पाठवलं होतं . इतकं मह�ाचं
काडर् �ावर असणा-या प�ावर परत
पाठव�ाचं काम खरोखरच 'सुजाण' नाग�रकाने
के लं होतं . या अनुभवाने तर जमर्नीबद्दल जा�च
आदर वाटू लागला.
मी हो�मओपॅ �थक डॉ�र अस�ामुळे
जमर्नीत काही काम करायचं तर अ��लत
जमर्न बोलता येणं आ�ण मेडीकल�ा परी�ा
पु�ा एकदा जमर्न भाषेत देणं गरजेचं आहे असं
समजलं . �ामुळे मी मेडीकल�ा परी�ा वगैरे
दे�ाचा �वचार के ला नाही तर �मळालेला वेळ
भाषा �शक�ात आ�ण छं द जोपास�ासाठी
वापरला. �लहायला आवडतं �णून बरेच �ॉग
�लहीले, �नर�नराळ� पु�कं वाचली, भरपूर
भटकं ती के ली, मनसो� गाणी ऐकली.
पुरणपोळ�, उकडीचे मोदक असे अवघड �णून
ऑ�शनला टाकलेले पदाथर् क�न ब�घतले आ�ण
च� चांगले जमू लागले. असा भरपूर �रकामा
वेळ आधी �श�णामुळे, नं तर मा�ा
��नीकमुळे आ�ण �वहानमुळे ��चतच
�मळाला होता.
�ु�नकनं खूप पटकन आ�ाला
आपलं सं के लं ... �ामुळे आजही रात्री अपरात्री
�ेशनव�न घरी येताना भीती वाटत नाही..
तसं च पावलोपावली गाडीची सवय असणारी मी
आरामात प��क ट�ा�पोटर्ने कु ठे ही िफ�
शकते. ब�ेरीयन लोकांसारखा '�ब्रझल' हा
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माझाही आवडता पदाथर् झालाय. एखाद्या कॉफ�
शॉप म�े बसून कॉफ� घेत माझा 'me time'
एं जॉय करणं मला चुक�चं वाटत नाही. जे
भारतात मी कधी क� शकणार नाही कारण
हॉटेलम�े एकटं बसले�ा बाईकडे लोक
वेग�ा नजरेने बघतात. �णजेच इथे मी एक
�ी �णून नाही तर एक ��ी �णून वावरते
आहे आ�ण हे िफलीगं खूप ग्रेट आहे.
आज अडीच वष� झाली �ु�नकमधे
येऊन... भरपूर चांगले अनुभव जमा झाले
आहेत. भारताची आठवण येत नाही िकंवा इथे
सगळं च खूप छान आहे असं अ�जबात नाही.
एखाद्या सं �ाकाळ� अचानक मन झाकोळून

जातं ... ताबडतोब आप�ा माणसांना भेटावसं
वाटतं पण पु�ा �त:च �त:ला सावरावं
लागतं …. �णूनच �ु�नकचं महारा�� मं डळ
खूप जवळचं वाटतं . उ�मो�म कायर्क्रम, मराठी
�सनेमे, सण समारंभ साजरे करणं या सग�ातून
परदेशात असूनही आप�ा �मत्रमं डळ�बं रोबर
तोच आनं द �मळतो.
पु�र�ा कामाचं ��प असं आहे क�
उद्या आ�ी जमर्नीत असू, भारतात असू िकंवा
जगात कु ठे ही असू �नि�चत काहीच नाही.
�वचं वाचं �ब-हाड पाठीवर घेऊन कु ठे ही जावं
लागेल पण इझारिकनारी�ा या आठवणी
कायम सोबत राहतील.

असा ही राजेशाही थाट
- मुकुल जोशी (�ु�नक)

"अग आई, फ� तीन मिहने. " असे
�णून मी आईला समजावले. मला अरबां�ा
देशात शारजाह �वद्यापीठात सं शोधन सहा�क
�णून इं टनर्�शपसाठी सन २०१७ म�े काम
कर�ाची सं धी �मळाली होती. मी �चतं ाग्र�,
उ�ािहत व घाबरले होते. जर तु�ी 'ए�च�ज
सेमे�र' ऐकले असेल तर मी इतर युरोपीय
लोकांसह िकती मजा के ली असेल याची तु�ाला
क�ना करता येईल. मा�ासारखे अनेक मुलं-

मुली इतर देशातून जसे क� �ेन, स�बया, ग्रीस,
प्राग, रोमा�नया, क्रोए�शया आले होते.
सं यु� अरब अमीरातम�े
सात अमीरात आहेत. प्र�ेक अमीरात
वै�श�पूणर् आहे. दबु ईत आंतररा�ी� य वातावरण
आहे आ�ण �ामुळे ते अ�धक उदार आहेत.
परंतु दसु रीकडे शारजाह पारंपा�रक आहे आ�ण
�णूनच ते �नयमांचे काटेकोर आहेत. आ�ी
आठवड्या�ा िदवशी काम करायचो आ�ण

© 2019 Maharashtra Mandal Munich- All Rights Reserved

85

सुट्टी�ािदवशी पयर्टन �ळांचा आनं द
लुटायचो. तर अरब अमीरात वीकइ� "
शुक्रवार आ�ण श�नवारी " आहे. मी �तथे होते
ते�ा अरब अमीरात करमु� देश होता.
तथा�प, युएई सरकारने सन २०१८
जानेवारीपासून मू�व�धत कर (�ॅ ट) लागू
के ला.
पिह�ाच वीकइ�ला जैस पवर्तावर
ट�ेिकंगला जायचे ठर�वले आ�ण इतर
इं टनर्�ाबरोबर ओळख क�न घेतली.
सगळे जण �मळून डोगं राभोवती बसून ग�ा
मारत रात्र काढली. दसु र्या िदवशी पहाटे उठू न
जैस पवर्त चढले. ‘जेबल
े जैस’ �शखराची उं ची
१,८०० मीटर (६, २०० फू ट) आहे. हा सं यु�
अरब अ�मराती�ा ‘रस अल खैमाह’
अमीरातचा एक भाग आहे. फे ब्रुवारी २०१८
म�े पवर्तावर जगातील सवार्त लांब �झप लाईन
उघडली गेली. ती २,८०० मीटर (९,२०० फू ट)
लांबीची आहे.
इं टनर्�शप आयोजकांचे एक
वै�श� �णजे तेथे �ा�नक क�मटी उप��त
असते. �ामुळे �ा�नकांची आमची छान
ओळख झाली. �ा�नक �ांचा देश अ�भमानाने
दाखवतात. उदाहरणाथर्: िट�पकल डेझटर् सफारी
टू र (कॅ मल राइड, बेली डा��गं परफॉरम�स, डुन
बा�शगं , �ाड बाईिकंग), बुजर् ख�लफा, दबु ई
मॉल, पतं ग बीच, दबु ई बेट, �ोबल ��लेज
दबु ई आ�ण बरच काही.

'दबु ई मॉल' �ेत्रफळानुसार
जगातील सवार्त मोठे मॉल आहे. �ांत जगातील
सवार्त मोठे म�ालय देखील आहे. दबु ई
�ां�ा आ�लशान 'पाम' बेटांसाठी प्र�सद्ध आहे,
शहरा�ा िकनार्यापासून सहजपणे ओळखता
येणारा मानव�न�मत द्वीपसमूह जगा�ा

नकाशासार�ा आकारा�ा बेटांचा एक गट
बांधला आहे आ�ण तो 'बुजर् ख�लफा' येथनू
पािहला जाऊ शकतो. 'बुजर् ख�लफा', हा एक
�स��ल अ�भयां�त्रक� आ�ण आ�कटे� ह्यांचा
अ�व�रणीय अ�व�ार आहे. बुजर् ख�लफा हा
दबु ई, सं यु� अरब अ�मरातीमधील गगनचुंबी
इमारत आहे. बुजर् ख�लफाची उं ची ८३० मीटर
आहे.
वाळवं टातील
म�भागी
आ�यर्कारकपणे �वक�सत झालेला 'दबु ई
चम�ारी गाडर्न' जगातील सवार्त मोठी नैस�गक
फु लांची बाग आहे. ७२,००० चौरस मीटर
रंगीबेरंगी बागेत ह्रदये, तारे, इ�ूज, �परॅ�मड्स,
�ॉवर-डेक्ड ��टं ेज कार, उड्डाण, आकर् ं ा आकारात ४५
आकाराचे वॉकवे इ�ादी�
दशल�ा�नही अ�धक फु ले आहेत आ�ण ती
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प्र�ेक ऋू तूत बदलतात. �ाने ‘जगातील सवार्त
मोठी टोपयरी ���र’ साठी �गनीज बुक ऑफ
रेकॉडर्म�े प्रवेश के ला आहे.
'बुजर् अल अरब हॉटेल' �ा सं रचनेचा
आकार एखाद्या जहाजा�ा पालखीसारखा
तयार के ला गेला आहे. �ा�ा छताजवळ
हे�लपॅ ड ज�मनीपासून २१० मीटर (६८९ फू ट)
उं चीवर आहे. यात एक मोठे समुद्री जल
म�ालय रे�ॉरंट आहे. '�ोबल
��लेज
दबु ई' हे जगातील ९० देशां�ा सं �ृ ती एकत्रीत
एकाच िठकाणी करते. हा जगातील सवार्त मोठा
पयर्टन, �वश्रांती, खरेदी आ�ण मनोरंजन प्रक�
अस�ाचा दावा करतो. याचिठकाणी मला 'श्रेया
घोशाल' िहची मैिफल ऎकायला �मळाली.
इथ�ा लोकांना आप�ा िहदं �
ु ानी
सं गीताबद्दल आकषर्ण आहे, याचे मला अप्रूप
वाटते. आप�ा भारता�ा सं गीताची जादू
इतक� क� मी दबु ईत आहे हे ही �वस�न गेले.
सं यु� अरब अ�मराती�ा राजधानी
'अबू धाबी' येथे 'शेख झाएद ग्रँड म�शद' आहे.
देशातली सवार्त मोठी म�शद आहे. शेख झाएद
ग्रँड म�शदीत बरेच खास आ�ण अन� वै�श�
आहेत. मला हे सांगावयाचे वाटते क�,
हॉलमधील काप�ट इराण�ा काप�ट कं पनीने
बनवलेले जगातील सवार्त मोठे काप�ट मानले
जाते. या काप�टचे मोजमाप ५,६२७ मी.
(६०,५७० चौरस फू ट) आहे. या काप�टचे वजन
३५ टन आहे आ�ण मु�त: लोकरपासून

बन�वलेले आहे. हे पूणर् हो�ास सुमारे दोन वष�
लागली.
दबु ई मॉलपे�ा दबु ईतील 'जु�ा सूक'
मला फार आवडले. मला िद�ी�ा चांदणी
चौक�ची आठवण आली. गद�तली छोटी छोटी
�ा�नक दक
ु ाने पाह�ाची म�ाच वेगळ�.
चांदी, सुगंधी द्र�, मसाले, कापड, के शर,
खजूर, अ�ा बर्याच लोकल गो�ी �मळतात.
मला सवार्त जा� आनं द �मळाला जे�ा आ�ी
रात्री�ा वेळ� वाळवं टात तारे पािहले आ�ण
वाळवं टात बारबे�ू के ले.
मी शारजाह �वद्यापीठात काम करत
अस�ाने �वद्यापीठातील क्र�डा�वषयक
उपक्रमांचा शोध घेतला. �नय�मतपणे बॅ ड�मटं न
खेळायला सु�वात के ली. मी अंतगर्त
�धा�म�ेही भाग ही घेतला आ�ण �तथे एका
ं लो.
सं घात आ�ी �ध�तील दसु रे �ान �जक
‘यास मरीना’हा म�-पूव�तील ‘फॉ�ुर्ला
वन’ट�ॅक आहे. दर आठवड्याला सं �ाकाळ�
ट�ॅकवर �वनामू� सायकल चाल�व�ास
परवानगी िदली जाते. ते हे�टे आ�ण सायकल
देखील देतात. आ�ी एके िदवशी �तथे जाऊन
सायकल चालवली. म� भारी वाटले.
सायकलचालवताना ती ती�ण वळणे
आ�ाना�क आ�ण मजेशीर होती. मला वाटले
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क� जणू मी ट�ॅकवर �ध�त सहभागी आहे,
अथार्त सायकल वर.
'२०१७-२०१८ व�र् र�ी से��'
से�रजमधील ‘२०१७ दबु ई से��’ ही पिहली
�धार् होती. र�ी �धार् पाहणे आ�यर्कारक
होते. हा माझा पिहलाच अनुभव होता. ‘हट्टा
कयाक’ हे दबु ईतील एक अनोखे पयर्टन �ळ
आहे. नैस�गक िठकाणी �वश्रांती �मळ�व�ा�ा
आ�ण युएईम�े कयाक खेळाचा सराव
कर�ाचा नवा अनुभव शोधणार्यांम�े
‘हट्टा’धरण व �ा�ा सभोवताल�ा पवर्तांनी
बन�वलेले �वशाल तलाव बरेच लोक�प्रय आहेत.
कयािकंग करताना, मला सतत पवर्तांकडे
पहावेचे वाटत होते आ�ण मी शांततेचा आनं द
घेतला.
�तथे िहवा�ातील तापमान २०
अंशांपय�त जाते. ऑग� मिह�ात राहणे
अश� आहे कारण तापमान ५० अंश
ओलांडते. प्र�ेक मॉ� आ�ण घरांम�े
वातानुकूलन आहे जसे इथे आप�ाकडे हीटसर्
थं डी�ा िदवसासाठी असतात. परंतु
वाळवं टातील घरांम�े थं ड हवा �मळ�व�ासाठी
काय के ले हे मनोरंजक आहे. �ाचे रह�
�ां�ा घरां�ा आ�कटे�रम�े आहे.
वाळवं टातील घरांम�े वायुवीजन पुरेसे �ावे
यासाठी �वशेष काळजी घेणे आव�क होते.
एक

अ���ात आणली गेली ती �णजे पवन टॉवर
िकंवा 'बा�ज�' इराणमधून आयात कर�ात
आले. हे टॉवसर् वार्या�ा प्रवाहासाठी �नद��शत
कर�ासाठी वापरले जातात. जेणक
े �न हवेचे
शीतकरण तं त्र �णून पुनरर्चना करता येईल.
काहीवेळा, युएईमधील पारंपा�रक वाळवं टातील
घरां�ा वातावरणाचे तापमान थं ड हो�ासाठी
टॉवर�ा तळाशी पाणी �शपं डले जात असे.
व�ुतः हे चार िदशा�क �वडं �ॅ चर सं पूणर्
युएईम�े पािहले जाऊ शकतात. �ाम�े
ब�तेक वेळा लाकडी दांड्या�ा बाजूला काठ्या

असतात. ते कापड माउं ट कर�ासाठी वापरले
जातात जेणक
े �न वायुप्रवाहाची पुन�नद��शत
कर�ासाठी मदत होते. जरी वारा नसतानाही,
बु�ज सौर �चमणी �णून कायर् करतात �ामुळे
घरामधली गरम हवा घरा�ा वर�ा बाजूस
बाहेर पडू शकते. बज�ल छता�ा वर�ा बाजूस
साधारणतः पाच मीटर उं च असतो आ�ण चारही
बाजूं नी मोकळा असतो. तो अनुलंब शा�द्वारे
थं ड खोलीत थं ड हवेचा झोत पकडतो. उबदार

वीसा�ा शतका�ा काळात या भागात
मह�ाची अ�भयां�त्रक� सं क�ना
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हवा नैस�गक�र�ा वर जाईल आ�ण �ाच
टॉवरमधून �नघून जाईल, अ�ा पद्धतीने जु�ा
वाळवं टात�ा घरांसाठी घर थं ड तयार के ले
जाते.
मी �तथे एका �ा�नक मै�त्रणीशी
बोलले, मला इ�ा�मक प्राथर्नांबद्दल उ�ुकता
अस�ामुळे मी �तला काही प्र� �वचारले. मुले
वया�ा ७ �ा वष� प्राथर्ना कर�ास �शकतात
आ�ण �ांनी १० �ा वषार्पासून कायमचे प्राथर्ना
के ली पािहजे. ते िदवसातून पाच वेळा प्राथर्ना
करतात. प्रथम: फजर्- पहाटेपासून सूय�दय
हो�ापूव�, दसु रे: झु�र- सूयर् दपु ार�ा अगदी
आधीपय�त आकाशातील म�भागी पोचला
ते�ापासून, �तसरे: असर्- काही तास
सूयार्�ापूव�, चौथे: मकरीब- सुमारे िदड तास
सूयार्� होईपय�त आ�ण पाचवे: ईशा- रात्रीची
प्राथर्ना. वषार्चा कोणता काळ आ�ण माणूस कु ठे
राहतो यावर वेळ अवलं बनू असते. वेळ
मोज�ासाठी इ�ा�मक वै�ा�नक आहेत आ�ण
ते �ांचे अनुसरण करतात. मु��म देशांम�े ते
म�शदीतील 'अधन'चे अनुसरण करतात आ�ण
कोण�ाही मु�ीम देशांम�े ते अचूक वेळेसाठी
�व�ास असले�ा वेबसाइट्स तपासतात. नेहमी
सं भाषण करीत असताना 'इं शा�ाह' �णतात.
प्र�ेक इमारतीत पु�ष व मिहलांसाठी �तं त्र
प्राथर्ना क� आहेत. मिहला आ�ण पु�षांची �भ�
लायब्ररी आ�ण �ोट्र्स कॉम्�े� आहेत.

अरबी पु�ष जे प�रधान करतात �ाला
'क� दरु ा' �णतात. पु�ष मुसलमानांनी प�रधान
के ले�ा क� दरु ावर अ�र घालत नाहीत.
�ां�ाकडे सुगंध ठे व�ाचा पारंपा�रक मागर्
आहे. ते 'ओउड लाकू ड' (उद) जाळतात आ�ण
धूरातून सुगंध क� दरु ावर पसरतात. हे आ�ाला
एका दक
ु ानात पाहायला �मळाले. मुली आ�ण
मुले के वळ हात�मळवणीद्वारे एकमेकांची
अ�भवादन करतात. अरब पु�ष एकमेकांना
'नाकाचे चुंबन' देऊन अ�भवादन करताना
िदसतात. ही एक आिदवासी रीत आ�ण
अ�भवादन कर�ाची पद्धत आहे जी आखाती
प्रदेशातील बर्याच अरबांनी मानले�ा आदर
आ�ण अ�भमान असे मू�े दशर्वते.

मी स�बयन सामा�जक कायर्क�ार्
‘�म�लका रॅडो�वक' बद्दल ऐकले जी जगभर
प्रवास करते आ�ण काही सामा�जक कायर् करते.
मी �त�ाशी सं पकर् साधला आ�ण �त�ाशी
ग�ा मार�ा. मला �तथे समाजसेवा कर�ास
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�तने प्रे�रत के ले. ककर् रोगाशी लढा दे�ास
सम�पत असले�ा ‘फ्र�ड्स ऑफ कॅ �र पेशंट्स’
(एफओसीपी) ने युएईची ‘�रले फॉर लाइफ’
वॉकथॉन ‘अमे�रकन यु�न��सटी ऑफ शारजा’
येथे चोवीस तास चाल�ाचे आ�ान सु� के ले
होते. मी या कायर्क्रमासाठी �े�ेने काम के ले.
अशा कु टुं�बयांना भेटून �ां�ाशी बोलणे हा
खूप चांगला व वेगळा अनुभव होता. इथे
एखाद्याला एखाद्याचे कौतुक करायचे असेल तर
टा�ा वाजव�ाऐवजी तो �ॅ प करतो (बोटांनी
��क करणे). खाद्यपदाथा�म�ेही खूप
�व�वधता आहे. करक (वेलची चहा, के सर सह
चहा), शीशा, शावरमा, ह�स (उकडलेले
काबूली चणे), कबाब (सवर् मांसांचा समूह),
उं टा�ा मांसांचा बगर्र या �ा�नक पाककृ तीचा
समावेश आहे. मी मोरो�न रे�ॉरंटम�े �चकन
व मसूरसह भाजी खा�ी होती. हे एक �व�चत्र
सं योजन होते, परंतु ते चवदार होते. एका रात्री
�ॅ �नश िडनर नाईट के ले होते. �पचं ो, �व�वध
प्रकारचे तपससह टो� आ�ण �ॅ �नश बटाट्याचे

ओमलीट के ले. �तथे मा�ा एका ग्रीक
मै�त्रणीचा वाढिदवस होता आ�ण आ�ी तो बुजर्
ख�लफा�ा समोर साजरा के ला. ते�ा ग्रीक
खाद्यपदाथर् उदाहरणाथर् पे�ी� �ा आत फ�टा
चीज, पारंपा�रक ग्रीक चीज, चीजमधील �व�श�
श्रेणी खाऊन पािहले.
याच दर�ान सुट्टी�ा िदवसांत माझे
युरोपीयन �मत्र उ�र भारतात जाऊन आले. �तथे
�ांना खूप मजा आली. �ांनी 'ताजमहाल'
पािहला. मुलीनं ी साड्याही खरेदी के �ा. �ांनी
लोकल ट�ेनम�े प्रवास के ला. �ांना आप�ा
भारत देशातील वै�व�ाचे खूपच आकषर्ण
वाटले ह्याचा मला अ�भमान वाटतो.
मा�ासाठी ही सहल युरोपीयन �मत्र-मै�त्रणी
आ�ण �ा�नक �मत्र-मै�त्रणीमं ुळे अ�व�रणीय
ठरली.
**िटच्क� वाजवत***
' इला लीका ' - until next time
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हौसेचे वय काय?
- वैभव डोलारे (�ु�नक)
हौस-मौज कर�ासाठी तु�ाला
एखाद्या �व�श� वयात असायला हवं असं काही
नाही... कारण हौस-मौज ही ‘मनाची’ ��ती
दशर्वते, ‘वयाची’ नाही!
नुकताच याचा खुप जवळून अनुभव
आला. इटली मधील ‘�पसा चा कलता मनोरा’
- Leaning Tower of Pisa बघायला
गेलो होतो. कोण�ाही जगप्र�सद्ध पयर्टन
�ळावर पहायला �मळे ल तसेच �� �तथेही
होते... प्रचं ड गद�, टुर ऑपरेटर�ा
‘झ�ड्यामागे’ घोळ�ांनी िफरणारे पयर्टक, �ा
घोळ�ातून हळुच बाहेर पडू न आप�ाच
धुंदीत वावरणारे काही ‘उनाड’ पयर्टक, थेट
भारतातून ‘हातावर�ा म�दीसह’ इथे अवतीणर्
झालेले आपले ‘ह�नमुन कप�’, कोण�ाही
पयर्टन �ळावर पोहोच�ानं तर पिह�ा १०
सेकंदात आपले कॅ मेरे/मोबाईल काढू न
‘अंधाधुंद शुटीगं ’ करणारे चायनीज-जपानी
पयर्टक, �पसाचा मनोरा आप�ा ‘�चमटीत’
पकड�ापासून ते तो मनोरा आप�ा
‘डो�ावर’ पाडू न घेत ‘िट�क फोटोग्राफ�’ मधे
गुंग असलेले त�ण पयर्टक, �पसा�ा
मनोऱ्याचे सौदं यर् आ�ण वा�ुशा� फ�
डो�ांमधे साठवून ठे वणारे ब�तांशी युरो�पयन
पयर्टक, मनोऱ्यापे�ा �ाचा इ�तहास गाईड

कडू न समजावून घे�ात जा� इं टरे�
असलेले ‘इ�तहासाचायर्’ पयर्टक तर ‘क� �ा
एकदा इथून बाहेर पडतो आ�ण बाहेर रांगेने
उभारले�ा दक
ु ांनांमधे जावून काहीतरी खरेदी
करतो’ या घाईत असलेले अर�सक पयर्टक...
वगैरे वगैरे... मी सुद्धा �ापैक� एका
कॅ टेगरीमधे �त:ला सामील क�न �पसाचा
कलता मनोरा बघत होतो !
बारा�ा शतकात बांधकामाला
सु�वात के ले�ा या मनोऱ्याचा प�रसर आजही
सु��तीत आहे. पांढऱ्याशुभ्र सं गमरवरावरील
न�ीकाम ल� उ�ात आ�ण �न�ाशार
आकाशा�ा पा�र्भमू ीवर आणखीनच
उजळून �नघाले होते. दसु ऱ्यांदा �पसा टॅ ावर
बघायला आलो अस�ाने माझा उ�ाह तसा
थोडा कमीच होता. �तथे असले�ा लोखं डी
कठड्याला रेलून मी आपला पयर्टकांची
लगबग बघत होतो. तेवढ्यात माझं ल� एका
वृद्ध जोड�ाकडे गेले. पयर्टन�ळ �ंटलं क�
युरोप-अमे�रके तले आजी-आजोबा हमखास
िदसतातच! बरेचदा वाटते क� आयु�ा�ा
शेवटी असे मनसो� िफरता यावे �णुनच हे
लोक उमेदी�ा काळात काबाडक� करत
असावेत!
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दोघेही ज�ड �णावेत एवढे
वयोवृध्द. ८५-९० �ा आसपास असावेत.
दोघां�ा कपड्यांकडे बघुन सुखव�ु असावेत
असा अंदाज आला. ते दोघेही, एका हातात
आधारासाठी काठी आ�ण दसु ऱ्या हाताने
एकमेकांना आधार देत, दगडी फरसबं दीवर
हळूहळू पावलं टाकत �नघाले होते. जसा
मनोरा ���पथात आला तसे आजीबा�चे डोळे
चमकले! दोघांनीही �तथेच थोडावेळ थांबनू
मनोरा मन भ�न बघीतला. आणखी थोडे
जवळ जावे �णुन �नघाले असावेत. तेवढ्यात
आजीबा�ना वाटले क� इथे एक फोटो काढला
पाहीजे! �तने लगेच मग आजोबांना फमार्न
सोडले क� �ांनी थोडे पुढे जावून उभे रहावे
�णजे मनोऱ्या�ा पा�र्भमू ीवर �ांचा छान
फोटो काढतां येईल! आजोबा काही फारसे
उ�ाही नसावेत. पण शेवटी आजीबा�नी
�ांना तयार के लेच!

आता खरी कसरत होती ती �णजे
आजीबा�चा हात सोडुन दहा फु ट लांब जावून
उभे रहायचे! �ात सुद्धा फु टपाथव�न खाली
उत�न! मला �णभर वाटले क� आपण पुढे
होवुन हाताने आधार द्यावा आजोबांना. पण
�वचार अंमलात येईपय�त आजीबा�नी दसु ऱ्या
एका पयर्टकाला �वनं ती के ली आ�ण �ानेही
आनं दाने आजोबांचा हात ध�न र�ा�ा
मधोमध नेवनू उभे के ले!
...इकडे आजीबाईही हळुच मागे
सरकत लोखं डी कठड्याला टेकुन उ�ा
रािह�ा. एका हातात आधाराची काठी आ�ण
दसु ऱ्या हातात भलामोठा टॅ ब घेउन �ांनी
आजोबा आ�ण मनोरा यांना एका फ्रेममधे
बसव�ाचा प्रय� सु� के ला... लटपटणारे
पाय, थरथरणाऱ्या हातातला अवजड टॅ ब
आ�ण मागे लोखं डी कठड्याचा आधार अशी
�ांची कसरत सु� झाली! �तकडे आजोबा
मात्र देवानं द �ाईल टोपी घालून �व��त
पोज घेउन एकाच काठी�ा आधाराने उभे
होते! कारण �ांचा ‘दसु रा आधार’ - �णजे
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आजीबाई - फोटोची फ्रेम जुळव�ात गुंतला
होता!
या सग�ा अॅडजे�म�टमधे ३-४ �म�नटे
गेली... आता मात्र मला राहवले नाही. मला
वाटलं , जर आजीबा�नी आणखी जा� उशीर
के ला तर �तकडे आजोबा आ�ण इकडे
आजीबाई न��च धडपडणार! न राहवून मी
आजीबा��ा जवळ गेलो आ�ण �ांना �ंटले
क� मला तो टॅ ब द्या मी काढतो आजोबांचा
फोटो... हवे तर तु�ी दोघेही उभे रहा...
दोघांचाही फोटो काढतो! त�ा आजीबाई
�णा�ा ‘नो नो... आय वॅ ाटं टु टेक िहज
�प�र �वथ टॅ ावर...आय �वल मॅ नेज...
थॅं �!’ मी आपला गुपचुप मागे झालो.
यथावकाश आजीबा�चे फोटोशूट सं पले.
�तकडे आजोबांचा चेहराही आता खुलला
होता! यावेळ� मात्र आजीबा�नी �त: मला
जवळ बोलावले. मग मी �ांना फु टपाथ
उतरवून आजोबांपय�त नेवनू सोडले. दोघांनीही
पु�ा एकमेकांचे हात हातात घेतले.
हसतमुखाने मला ध�वाद देवनू एक-एक
पाउल टाकत दोघेही पयर्टकां�ा गद�त नाहीसे
झाले....

मी मागे येवनु फु टपाथवर उभा राहीलो. समोर
पयर्टकांची गद� वाढली होती... गद��ा
पलीकडे एक�कडे �पसाचा ‘झक
ु लेला मनोरा’
मला िदसत होता तर दसु रीकडे �ाच गद�त
‘ताठ मानेने’ जीवन जगणारे ते आजीआजोबा िदसत होते!
�णभर वाटलं क� ते आजी-आजोबा
जणुकाही �पसा�ा मनोऱ्याला �खजवत होते...
बघ तू कसा झक
ु तो आहेस सं पणाऱ्या प्र�ेक
वषार्ग�णक... आ�ण आ�ी बघ कसे ताठ
मानेने जगत आहोत, सं पणाऱ्या प्र�ेक
�णाग�णक... एकमेकां�ा सोबतीने...
खरंच, हौसेला वय असतं का हो?
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एक भलतीच पण धमाल तुफानी हाईक to Passauer Huette
- प्रतीमा आ�ण �लखाण: अशोक धुळगं डे (�ु�नक)

ए�प्रल मिह�ा पासून ग्रुप म�े एक
सूर होता क� दर वषार् प्रमाणे आपण एका
overnight hike ला जायचे, hike ला
जायचे, जायचेच..... असा �णून �णून मे
गेला, जुन आला, जुलै पण गेला पण आम�ा
ग्रुप चा ताळमेळ काही बसेना, आमचा ११
जणांचा ग्रुप, कधी कु णाची मुले आजारी तरी
कधी कु णा�ा फॅ �मलीची आ�ण
आठवडाभराची रािहलेली शॉ�पगं तर कधी
खराब हवामान, या नाही तर �ा कारणा�व
आम�ा हायिकंगचा नेमका िदवस काही
ठरेना. जाऊ क� �णत �णत आता
उ�ाळाच सं पतो क� काय असे वाटत होते.
अ�भजीत, सं दीप ने ठरवले क� आता नाही तर
कधीच नाही आ�ण १ ऑग� ला आ�ाला
Passauer Huette म�े शॉटर् नोटीस वर
३ ऑग� श�नवार साठी आमचे बुिकंग प�े
झाले. पण आम�ा ग्रुप म�े मी नाही येणार,
मला नाही जमणार परत काही सूर आलेच. मी
�तः हवामान खराब आहे, श�नवारी हवामान
अंदाजाप्रमाणे पाऊस ८०% पडणारच आहे
असा बहाणा देऊन घरीच राहायचा असा
�वचार होता. कारण हायिकंगसाठी कसली पूवर्
तयारी मी तरी के ली न�ती, आ�ण २ ऑग�

ला क�मर् �ल� म�े अ�भ�जत ने माझा
होकार नसताना ही माझे नाव अं�तम यादी
म�े समा�व� के ले. आता पय�त या नाही तर
�ा कारणा मुळे आमचे हायिकंग खरंच असाच
पुढे ढकलले जात होते आ�ण या वेळेस कु णाचे
पण कसले ही कारण ऐकायला ग्रुप तयार
न�ता. मी आपला कसा तरी जड मनाने
शेवटी तयार झालो, नं दू ने सकाळ� �ाट्सअप
ग्रुप वर बॉ� टाकलाच क� मी येत नाही. माझी
दाढ रात्र भर दख
ु त होती �ामुळे �ाची झोप
झाली नाही आ�ण तो येणारच नाही. नं दू �ा
ला� �म�नटं मेसेज मुळे मला पण कु ठे तरी
काही तरी बहाणा शोधून काढू का असा �वचार
मनात आला पण ग्रुप चा उ�ाह पाहता मी तो
मोह टाळला आ�ण श�नवारी आ�ी सकाळ�
साल्झबुगर्कडे �नघालो.
आ�ी आम�ा गाड्या खाली पाकर् के �ा
आ�ण बॅ गपॅ क घेऊन आ�ी हायिकंगला
सु�वात के ली आ�ण �रम�झम पावसाने आमचे
�ागत खाली पाय�ालाच �ागत के ले, जणू
तो �णत होता क� ज��ा कडकडीत ऊन उतू
जात होते त��ा तूला वेळ नाही �मळाला मग
आता पावसाची तमा कशाला? ए�ाना
बरयाच लोकांनी हायिकंग सं पवून परतीचा
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मागर् धरला होता. तो भला मोठा डोगं र आ�ण
�ा वरची ती �वशाल �शळा (२०५१ मीटर
उं च, ४ km चा कायम ४५° कोनात चढणारा
खडतर र�ा) पा�न मा�ा पोटात खरं तर
गोळाच आला पण आता चढायला सु�वात
कर�ावाचून काहीच पयार्य उरला न�ता. हे
पा�न, सं दीपने म�री म�े मा�ाकडे पा�न
माझी िफरक� घेतली. आधीच उशीर
झा�ामुळे �रम�झम पाऊस कधी थांबल
े यात
वेळ घालव�ात आम�ाकडे वेळही न�ता.
आ�ी खाली असा �वचार के ला होता
क� जर अ�ार् र�ा म�े पाऊस खूप वाढला
तर आपण परत खाली येऊ. मजल (५००६०० मीटर) दरमजल (३००-४०० मीटर),
ट��ा ट��ा ने आ�ी अ�ार् पय�त आलो,
अधार् रा�ा सं पलेला पा�न जसा सग�ांचा
��प वाढला तसा आमचा ��प पा�न पावसा
चा पण ��प वाढला आ�ण पाऊस थांब�ाची
काही �च�� िदसेनात. सं पलेली अध� वाट,
अधर्वट �भजलेले आ�ी, आ�ी खाली
पािहले, पावसा मुळे आता द्र�� ी कमी होत
चालली होती, परतीचा मागर् आता अवघड
वाटत होता. डोगं राची उं ची आ�ाला खुणवत
होती. डोगं राचे सौदं यर् हे �ा�ा उं चीत असते,
एका एका पावलागणीक आ�ी �ाला
कवटाळत होतोत आ�ण �ा�ा उं ची म�े
समावेश होऊन धुंद होऊन जात होतो.

�वचारां�ा धुंदी म�े आ�ी
आणखीन एक ट�ा सर के ला. सहा वाजत
आले होते आ�ण आता एकाच �ेय होते ‘सात �ा आत घरात’! �णजे huette
म�े. �वपीन ने मोबाइलवर ऑफलाईन gps
पा�न एक अंदाज लावला क� आता huette
साधारणता १ कमी दूर आहे पण ते काही नजरे
समोर िदसत न�ते.

उज�ा बाजूला उं चच उं च डोगं र
होता, �ा�ा खालून उज�ा अंगाने आ�ाला
डावीकडे वळून, सरळ चढाई क�न आ�ाला
एक ट�ा पार करायचा होता. आमचे रेन
कॅ �सर् पाऊस आ�ण वाऱ्यामुळे फाटत आली
होती, अंधार वाढत चालला होता आ�ण या
ट��ा म�े आ�ला सरळ र�ा िदसत
न�ता. हा ३००-४०० मीटसर् चा र�ा
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अ�तशय खाच खळ�ाचा भासत होता, हा
ट�ा पार कर�ाकरता आ�ाला र�ा�ा
उज�ा बाजूला रोवले�ा दोरी चा आधार
घेऊन एक एक पाऊल हळू हळू टाकावे
लागणार होते.

आता अंतर कमी होत चालले होते, पाऊस
वाढत चालला होता आ�ण आमची huette
���पटात कशी काय येत नाही याचे अंदाज
बांधत होतो. आमचा असा अंदाज होता क�
आता हा ट�ा पार के ला क� थोडेसे पठार
लागेल आ�ण मग आ�ी huette म�े सहज
जाऊ, हे गृहीत ध�न आम�ात�ा काही
जणांनी मोठ्या ��पाने, काहीनं ी मोठ्या
क�ाने, एक मेकांना सोबत ध�न घेऊन हा
आ�ी एक ४०० मीटर अंतरावरती
huette �ॉट के ली. आ�ी शेवट�ा
ट��ाचा अंदाज �ायला लागलो आ�ण
आम�ा सग�ां�ा काळजाचा ठोका चुकला
कारण ती huette �ा �वशाल दगडा आ�ण
दरी मागे दडली होती! �ा दगडाम�े आ�ण
खाल�ा डोगं राम�े एक खोलच खोल दरी

ट�ा पार के ला. अ�ा या अवघड ट��ा म�े
नेमके मला माझे हरवलेले मोहंमद रफ� यांचे
सूर सापडले (तेरी आँखो ं के �सवा द�ु नया मे
रखा �ा है...) आणी अवघडलेले वातावरण
थोडेसे हलके झाले.
आ�ी हा ट�ा पार के ला, एक
मोकळा �ास घेतला आ�ण सग�ां�ा नजरा
फ� एकच गो� शोधत हो�ा क� huette
नेमक� कु ठे आहे. आता पयर्��ा हायिकंग
म�े huette ज��ा ज��ा िदसायची त��ा
त��ा ��प वाढायचा कारण अंतर आ�ण सर
करायचा आवघडपणा ल�ात यायचा.

तयार झालेली होती. वाकडा�तकडा वळणाचा
भासणारा र�ा चांगलाच कठीण भासत होता.
पण �ा �ा िठकाणी र�ाच नाही
�ािठकाणी फ� भ�म रोप रोव�ात
कु ठलीच कसर सोडली न�ती. नाहीतर ना ही
आ�ी पुढे जाऊ शकलो असतो ना ही मागे. ते
शेवटचे ४०० मीटसर् अंतर कापायला
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आमहाला त�ल अधार् तास लागला आ�ण
आ�ी ‘सुख�प’ जे काही �णतात तसे कसे
बसे Passauer Huette ला पोहचलो!!
सं �ाकाळ� िडनरला आ�ाला एका
मेमोबोडर्वर सही करताना कळाले क� या
huette वर येणारे आ�ी पिहले भारतीय
आहोत!!
हे ऐकू न जणूकाही आ�ी ए�रे� �शखरच
सर के ले क� काय असा आनं द मनात येऊन
गेला!
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आनं �दले मन, �शक�वता जमर्न…
(माझे जमर्न �शक�व�ाचे प्रयोग - के दार जाधव, �ु�नक)
जमर्न �शक�ाची आवड मला

वेळेत क्लास, मग तेथनू खराडीला ऑिफस

कधीपासून वाटू लागली, तेच मला आठवत
नाही. अगदी आठवी िकंवा नववीत असताना

क�न सं �ाकाळ� घरी परतायचे. अ�ास

कु ठू नतरी “जमर्न �शका मराठीतून” टाईपची

तशातही ए-वन (पिहल� ले �ल) याम�े

पु�के �मळवून “आई�, �ाय “ �शकले ले

९६% �मळाले अन् पिहला आलो. मग मात्र

आठवते. पण इचलकरंजीसार�ा िठकाणी

उ�ाह वाढला आ�ण पुढ�ा दोन वषा�त ए-टू ,

�शक�ाची साधने (�ा काळात तरी) बरीच

बी-वन, बी-टू असे ट�े पार पाडत, सी-वन

मयार्दीत अस�ाने ते रा�नच गेले. �ानं तर

सट�िफके शनही पूणर् झाले.

नोकरीम�े थोडा ��र�ावर झा�यावर पु�ा

श�नवारी आ�ण र�ववारी होईल �ततकाच.

�ाच

वेळ�

पु�ात

जमर्न

एकदा प्रय� के ला खरा, पण २००८ सालची

�शकणाऱ्यांची सं �ादेखील एक्�ोनेि�शअल�

आ�थक

नोकरी

वाढू लागली. २०१५ साली �ा ‘गोएथे ए-

वाचव�ासाठी ब�गलोरला पळावे लागले. पण
मे २०१५ म�े मात्र योग जुळून आला आ�ण

वन’म�े ताबडतोब प्रवेश �मळायचा, �तथेच
२०१७ साली सहा-सहा मिहने वेिटगं करणे

मला ‘गोएथे इ�ीट्यूट’, मॅ � मुलर भवन,

भाग पडू लागले . अथार्त रोज सकाळ� उठू न,

कोरेगाव पाकर् इथे सकाळ� सात ते साडेआठ

�ाससाठी कोरेगाव पाकर् गाठू न, परत
ं वडीला जाणेही बऱ्याच जणांना श�
िहज

मं दी

आल�,

अन्

या वेळेतील बॅ चला प्रवेश �मळाला.
ते िदवस इतके धावपळ�चे अन

न�ते. जमर्न �शक�ासाठी एखाद्या सोयी�र

कठीण होते, क� आज मी �वचार करतो, जर

पयार्याची गरज �नमार्ण झाली, आ�ण यातूनच

एवढी आतून उम� नसती तर आपण हे क�

ज� झाला “के दासर् जमर्न क्लासेस” चा.
सु�वातीला अगदी जवळ�ा दहा

शकलो असतो का ? रोज सकाळ� साडेपाचला
उठू न, आव�न, साडेसहाला �पपं ळे

�मत्र-मै�त्रणीनं ा ‘�वद्याथ�’ �णून प्रवेश देऊन

सौदागर�न �नघायचे, सात ते साडेआठ या

हे क्लासेस सु� झाले . माझे �तःचे बी-टू सु�
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अस�याने िदवस आणखीनच धावपळ�चा अन

कळले . जमर्न जर प�े करायचे असेल, तर

अवघड झाला. पण ‘जमर्न’ आ�ण ‘�शकवणे’

जमर्नीमधे जा�ावाचून दसु रा पयार्य नाही. हा

या दो�ीही गो�ीबं द्दल मुळातच आवड

�वचार क�न मी ती प्रोसेस सु� के ल� आ�ण

अस�याने, जमर्न �शकव�ाचा वेळ हा

साधारण एका वषर्भरात मी जमर्नीम�े

िदवसातील माझा सवार्त आवडता वेळ झाला

�ु�नक येथे ‘�सनॉ��स’ला �जू झालो.

! सुदैवाने मला पिहल� बॅ चही चांगल� �मळाल�,

�ावेळ� मी ए-टू चेही क्लासेस

अन् सगळे ए-वन चांग�या गुणांनी पासही

�ायला सु�वात के ल� होती, अन् �ा बॅ चला

झाले . यामुळं माझा आ��व�ास दण
ु ावला.

अधर्वट सोडणे श�ही न�ते. मग �ावर

पिहल� बॅ च सु� करतानाच ठरवले

पयार्य �नघाला, तो �णजे - ‘�ाईप’वर

होते क�, या ‘कामा’साठी एक �पयाही

ऑनलाईन क्लासेस घेणे. आधी हे जमेल का

�ायचा नाही. मी क्लासेस घेतो कारण जमर्न

याबद्दल धाकधूक वाटत होती, कारण मला

भाषा ही माझी पॅ शन आहे, आ�ण ती मला

�तःला प्रचं ड इं टरऐ�ी� रहायला, प्र��

जा�ीत जा� लोकांपय�त पोहोचवायची

सं वाद साधायला आवडते. पण प्रय� के �यावर

आहे. जमर्न �शक�ासाठी पैसे भरावे

समजले क�, ऑनलाईन ��पातही आपण

लागतात �णून एखाद्याने जरी हे क्लास नाही

वेगवेग�ा प्रकारे इं टरऐ�ी� रा� शकतो.

के ले , तर तो मा�ा �वचारांचा पराभव वाटत

आ�ण या पिह�याच प्रय�ात चांगले यशही

होता. �ामुळे यातील िकतीतरी जवळ�ा

�मळाले.

�मत्रांनी िकतीही आग्रहाने पैसे देऊ के ले , तरी

मग मात्र मला या ‘ऑनलाईन

मी ते घेतले नाहीत. मग जवळ�ाच �मत्र-

क्लासेस’चे फायदे ल�ात यायला लागले . एक

मै�त्रणीचं ी दसु री एक बॅ च झाल� अन् मग

�णजे, आता जगा�ा कानाकोपऱ्यातून

�तसरी…

कु णीही क्लास जॉईन क� शकत होते. मा�ा

मग

कु णी

आप�या

�मत्राचे/मै�त्रणीचे नाव सुचवले अन् अशा

पिह�याच

क्लासमधे

जगातील

पाच

प्रकारे बॅ चेस वाढत गे�या.

देशांमधील नऊ शहरांम�े राहणारे �वद्याथ�

माझे बी-टू सु� असताना, मला

होते. दसु रे �णजे, या ‘ऑनलाईन

गोएथेमधे जमर्नी ‘जॉब सीकर ��जा’बद्दल

�ासेस’साठी कु णालाही कु ठे ही जा�ाची
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गरजच न�ती, �ामुळे जागेचा आ�ण

अगदी जवळचे �मत्र नस�याने, �ांना काही

प्रवासाचा प्र�ही सुटत होता. पूव� क्लास न

बोलणेही अवघड झाले होते. उदाहरणच

क� शकणारे काहीजण - उदाहरणाथर्, अगदी

द्यायचे तर, याच पु�षां�ा बॅ चमधील तीसपैक�

लहान बाळ असले �या मै�त्रणीही या सोयीमुळे

चौदा जणांनी पिह�या पं धराच िदवसांत क्लास

आता क्लास क� लाग�या. आ�ण मग एका

सोडला. �ांनी एका श�ानेही “मला आता

मागोमाग एक बॅ चेस सु� झा�या. आजवर

जमत नाही, �णून मी �ास सोडत आहे”

मा�ा एकवीस बॅ चेसमधून मी अडीचशे�न

असे सां�गतले नाही. अथार्त, �ांनी मला न

अ�धक लोकांना जमर्न �शकवले आहे. गे�या

सांगता �ास सोड�ाबद्दल मला फारसे वाईट

काही बॅ चेससाठी तर जागा भर�यामुळे पुढील

वाटले नाही, पण �ा चौदा जागांवर ‘वेटीगं

बॅ चेससाठी वेटीगं ही करावे लागले. या गो�ीचे

�ल�’मध�या �ा इतर �स��अर �वद्या�ा�ना

मला वाईट वाटले, पण नाईलाज होता. कारण

प्रवेश �मळू शकला असता �ांचे नुकसान

एकदा एखाद्या ��ीला �शक�व�ासाठी

झा�ाबद्दल मात्र न��च वाईट वाटले.

होकार िदला, तर मग ते नीट �शकतात क�

आता हे जमर्न क्लासेस ही माझी

नाही याची जबाबदारी माझी आहे, असे मला

पॅ शन झाले आहेत. िकतीही मोठे कारण असले

वाटत राहते. �णून एका मयार्देबाहेर �वद्याथ�

तरी मी कधी क्लास चुकवले नाहीत. कारण

सं �ा वाढली, तर प्र�ेकाकडे असे ल� देणे

आप�यामुळे इत�ा लोकांचा वेळ वाया जाऊ

श� होत नाही.

नये, हीच भावना मनात होती. माझी आजी

अथार्त, वाढ�ा बॅ चेसबरोबर काही

वार�याचे जे�ा मला जमर्नीम�े समजले,

अडचणीही वाढ�या. मला या कामातून पैशांची

�ाही िदवशी मी क्लास घेतला. अगदी माझे

अपे�ा न�ती, पण �ामुळे फ� ‘फु कट

सासरे वारले , �ा�ा चौ�ा िदवशीही मी

आहे’ �णून �शकायला येणाऱ्यांची सं �ाही

�ां�ा घ�न क्लास घेतला. �तथे बरेच

वाढू लागली. आ�ण जे फु कट �मळते �ाची
िकंमत नसते ही ददु �वाने अनेकांची मान�सकता

नातेवाईक

अस�याने, �वद्या�ा�ची गुणव�ाही घस�

वाटले असेल. पण मा�ासाठी हे खूपच

लागल�. �ातून आता हे ‘�वद्याथ�’ माझे

मह�ाचे होते.

आले

होते,

�ां�ातील

काहीजणांना माझे असे वागणे चुक�चेही
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या क्लासेसचे काही वेगळे पण असेल,

मला बरेच जण �वचारतात क�, मला

तर ते �णजे - जमर्न भाषा रोज�ा

यातून काय �मळते ? मला सगळयात मह�ाचे

�वहारात वापरता ये�ावरचा भर. तु�ी

काही �मळत असेल, तर ते �णजे - ‘आपण

चांगले जमर्न वाचू, �ल�, बोलू शकलात, तर

कु णाला तरी उपयोगी पडू शकतो याचे

तु�ी आपोआपच कु ठल�ही परी�ा पास

समाधान’ ! दे�ातला आनं द एकदा कळला

�ाल. फ� परी�ेसाठी अ�ास कर�ात

क� मग �ासारखे सुख नाही, कारण घेणारे तर

अथर् नाही, हे माझे कायमचे सूत्र रािहले आहे.

अनेक आहेतच. माझी मुलगी ओवी हीदेखील

साधारण तीन मिह�ां�ा क्लासम�े मी

हे सवर् प्र�� पा�न �शकत आहे, याचेही

फ� शेवटचे पं धरा िदवस परी�ेची तयारी

समाधान आहेच. सं �ार-सं �ार �णजे

क�न घेतो. आ�ण तरीही मा�ा �वद्या�ा�च

आणखी काय असते ?

उ�ीणर् हो�ाच प्रमाण ९४% आहे !

अथार्त् मी अजून ‘सं त’ बनू शकलो

दसु रे �णजे, मी मु�तः मराठीतून,
आ�ण अगदीच गरज असेल तर िहदं ीतून

नाही, हेदेखील खरे आहे. ‘कमर् करो, फल क�

�शकवतो. मराठी आ�ण जमर्न या भाषांम�े

अवघड आहे. जे�ा तु�ी कामाव�न धावत-

अनेक सा��ळे आहेत. उदाहरणाथर्, तो, ती,

पळत येऊन क्लास सु� करता, आ�ण तीस

ते / der die das तसेच आदराथ� ब�वचन,

�वद्या�ा�पैक�

वगैरे. यामुळे बऱ्याच सं क�पना लवकर

असतात… आ�ण मग नं तर, मी एका पाट�ला

समजायला मदत होते. मी फ� जमर्न भाषाच

गेलो होतो, आज कं टाळाच आला होता, अशी

नाही, तर जमर्न सं �ृ ती, जमर्नीमधील लोक

कारणे देतात. (हो, लोक खरोखर अशी कारणे

यां�ाबद्दलही मािहती देतो. मी िदवसभर

देतात, अशा मेसेजचे ��नशॉट मी जपून

ऑिफसम�े जमर्न भाषेत बोलत अस�याने,

ठे वले आहेत.) अशा वेळ� मात्र राग, उद्वेग,

मला काही पु�क� सं क�पनां�ा ऐवजी

खेद या सग�ा भावना उफाळून येतात.

इ�ा मत करो’ हे आचरणात आणणे प्रचं ड

फ�

आठजण

हजर

रोज�ा �वहारात वापरले जाणारे श�ही

पण यातूनच मी प्रग�भ - मॅ �अ
ु र

मािहती झाले आहेत. तेदेखील मी मा�ा

होत गेलो, असेही मला वाटते. मी या �वषयात

�ासम�े �शकवतो.

जेवढा पॅ शनेट आहे, तेवढेच इतरांनीही
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असावे, ही माझी अपे�ाच चुक�ची आहे, हे

�ढ झाला. स�ा आणखी एक प्रयोगही सु�

मला हळू-हळू समजत गेले. खरे सांगायचे तर,

आहे, तो �णजे - रोज फ� पाच �म�नटांचे

आजवर मा�ाकडू न जमर्न �शकले �या

वैय��क क्लासेस. मला आ�ण �शकणाऱ्या

अडीचशे ‘�वद्या�ा�’पैक� अगदी दहाजणांनीही

��ीला, दोघांनाही जे�ा कधी वेळ असेल

नं तर कधी �त:�न सं पकर् करायचा प्रय�ही

�ा वेळेत. मा�ा मते, अशा प्रकारे बराच

के ला नाही (यापैक� काहीजण माझे पूव�चे

फावला वेळ स�ारणी लागू शके ल. स�ा

�मत्रही आहेत). आधी या गो�ीचे फार वाईट

फ� दोघा जणांवर हा प्रयोग सु� आहे. जर

वाटायचे, पण या अनुभवातूनच माणसांचा

तो यश�ी झाला, तर सं �ा वाढवताही येऊ

�भाव समजत गेला.

शके ल. कधी कधी वाटते क�, रोज

पण सगळे च असे वागतात असेही

सं �ाकाळ�ा वेळेत आपण �तःला बांधून

नाही. जे�ा कधी राग-राग होतो अन् क्लास

घेतो आहोत. हाच वेळ मी मा�ा मुलीसाठी -

बं द करायचा �वचार मनात येतो, ते�ा आजारी

ओवीसाठी - देऊ शकलो असतो, सं �ाकाळ�

लहान बाळाला मांडीवर घेऊन क्लास करणारी

िफरायला जाऊ शकलो असतो…पण मग

सु��मता डो�ांसमोर येते. प्र�ेक तीस

मनात �वचार येतो क�, मला मा�ा लहानपणी

�वद्या�ा�मागे असे फ� चारजण जरी

जी सं धी �मळाल� नाही, ती इतरांना उपल�

�मळाले , तरी या सवर् प्रय�ांचे साथर्क झाले,

क�न दे�ाचे भा� मला लाभले आहे. न�े,

असे मला वाटते. यं दा�ा वष�, सांगल�तील

हे तर माझे कतर्�च आहे.

पूरग्र�ांना मदत कर�ासाठी, मी मा�ा

�ामुळे हे क्लासेस तर न��च सु�
राहतील. तु�ालाही जमर्न �शकायची
मनापासून इ�ा असेल, तर तुमचेही �ागतच
आहे - मग ते क्लाससाठी असो, क� फ�
जमर्न भाषेबद्दल िदलखुलास ग�ा
मार�ासाठी असो. अट फ� एकच, जमर्न
भाषेवर तुमचे प्रेम असायला हवे !!

स�ा�ा बॅ चला ‘ऐ��क गु�द��णा’
मा�गतल� अन् बघता-बघता ४८ जणांनी
�मळून एक लाख वीस हजार �पये एवढी र�म
गोळा के ली, ते�ाची भावना श�ात ��
करणे खरेच कठीण आहे. तु�ी इतरांसाठी
चांगले काम के ले, तर ते चांगले काम पुढे
चालत राहते, यावरील माझा �व�ास आणखी
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महारा��ातील पारंप�रक खेळ ‘म�खांब’ �ु�नक म�े
म�खांबांशी माझा पिहला सं पकर् - राज घोरपडे (�ु�नक)
म�खांब हा एक पारंपारीक महारा�ी� य खेळ
आहे. इतर खेळांबरोबरच म�खांबाची
ओळख मला शालेय जीवनात झाली. तसं
पहायला गेलं तर शाळे त म�खांब हा खेळ
इतर पारंप�रक खेळांप्रमाणे ( उ. खो खो )
आ�ाला न�ता. प्रामु�ाने तालुका
पातळ�वर�ा क्र�डा �धा�म�े हा खेळ
आ�ाला िदसायचा.
शाळे त असतांना मी बरीच वष� �ज�ॅ ��क
खेळायचो आ�ण ते�ाच हया खांबावर
खेळ�ा जाणाऱ्या �ज�ॅ ��कचे - अथार्तच
म�खांबाचे आकषर्ण मा�ा मनात �नमार्ण
झाले. अ� पारंपारीक खेळाप्रमाणे म�खांब
हा शाळे त का बरं नाही हा �वचार ते�ा मात्र
मनात आला न�ता. खोखोप्रमाणे हा खेळही
मातीवर खेळला जातो पण धोकादायक
मानला जातो हे �ामागचं कारण कदा�चत
असावं . �ज�ा��कम�े आधु�नक उपकरणे
वापरतात आ�ण सुस� हॉलम�े तो खेळला
जातो �ामुळे शाळे त �ाचा अंतभार्व करणे
अ�धक सुर��त होते.

�ु�नकमधील म�खांब
ऑग� २०१८ म�े मा�ा प�ीने मला
�वचारले क� आपण आप�ा मुलांना
म�खांबा�ा सुट्टीतील कोसर्साठी पाठवु
का? प्रथम मी �त�ावर �व�ास ठे वला नाही.
वाटले क� ही फ� एक फॅ शन असेल. लोक
अ�धक प्र�सद्धी �मळ�व�ासाठी जु�ा
म�खांबासार�ा पारंपा�रक खेळालाचा
वापर करतायेत. ती गं भीर होती. तीने मला
�वचारले क� मला उदय देशपांडे - म�खांब
मधील एक प्र�सद्ध ���म� - मािहत आहे
काय? मी उदय देशपांडे यांचा गुगलवर शोध
के ला. मला �ांचे पारंपा�रक खेळ
म�खांबबद्दलचे श्रम आ�ण �न�ाथर् भ�ीचे
कायर् पा�न आ�यर् वाटले. महारा�ा� तील
अस�ाने आ�ण अनेक वषा�पासून मी �त:
�ज�ॅ ��क खेळ�ाने आ�ी आम�ा दो�ी
मुलांची ( ७ वष� व १० वष�) नोदं णी कराची का
असे ठरवले. आ�ाला सु�वातीला वाटले क�
मुलांना ते अ�जबात आवडणार नाही पण
आपण �ांना महारा�ा� तील पारंप�रक खेळाचे
�ु�नकमधे खेळ�ाची सं धी देऊया असे
वाटले. सुट्टीतील म�खांबाचा कोसर् हे फॅ शन
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नसून एक प्रामा�णक प्रय� आहे असे
कळा�ानं तर आपण आप�ा मुलांना �ा
कोसर्साठी पाठवूया असा �नणर्य आ�ी घेतला.
इथूनच म�खांबाबरोबर आम�ा मुलांचा
प्रवास सु� झाला.
म�खांबाबरोबरचे मुलांचे अनुभव
�जुल आ�ण ऋ�षल यांना तोपय�त म�खांब
हा खेळ माहीतच न�ता. आ�ी �ांना काही
यूट्यबू ��िडओज दाखवले. ते पा�न �ांना
आनं द झाला आ�ण मजाही आली पण
��िडओ पाहणे आ�ण प्र��ात खेळने यात
फरक आहे. आ�ाला वाटले क� मुले एका
िदवसातच कं टाळतील आ�ण आ�ी आम�ा
मुलांना महारा��ातील पारंप�रक खेळाची
�ु�नकम�े ओळख क�न िदली यातच
समाधानी रा�. ह्या एका आठवड्यामधे
आमची मुलं महारा�ा� तून आले�ा मराठी
मुलांबरोबर म�खांब �शकतील आ�ण
मराठीही बोलतील. सं �ाकाळ� ते जेवण
क�न पटकन झोपले. थकलेले अस�ामुळे ते
जा� बोलले नाही. मुलांना म�खांबाचा
कोसर् आवडला क� नाही याची खरी परी�ा ते
दसु ऱ्या िदवशी िकती वाजता उठणार
�ा�ावर ठरणार होती. पण दसु ऱ्या िदवशी
दोघेही मलखांबा�ा कोसर्ला जा�ासाठी
लवकर तयार होऊन बसले. हे पा�न आ�ी

दोघेही आनं दी झालो. पिहला िदवस
अस�ामुळे म�खांब कमी झाला असेल व
मुलांची ओळख हो�ासाठी �ां�ा ग�ा
जा� झा�ा असतील असे वाटले. भारतातुन
आले�ा मुलांची जमर्नीत प्रथमच वेळ होती.
�ांचा जमर्नीतील अनुभव च� मराठीत ऐकणे
हे मुलांना खूप आवडले. �जुल आ�ण ऋ�षल
यांना जमर्नीतील �ांचा अनुभव �ां मुलांना
मराठीतच सांगता आला.
कॉम डॉख मीट नाख इं�डयन (Komm
doch mit nach Indien)
‘कॉम डॉख मीट नाख इं िडयन’ - अथार्त
आम�ा बरोबर भारतात या - हा कोसर् फ�
म�खांब मयार्िदतच न�ता तर मुले तोडं ातून
आग फे कणे, �ख�ांवर चालणे, जादू�ा
पेटीतून लोकांना गायब करणे इतर अ�ा
काही यु�ा �शकतात. �ु�नक मधील काही
मं डळे आ�ण �ु�नक शहर द्वारा सम�थत
असलेले मं डळं या कायर्क्रमांचे आयोजन
करतात. अ�धक मािहतीसाठी आपण
https://www.kjrm.de/themen/ferien/kommdoch-mit-nach-indien.html वर
भेट देऊ शकता. हे सवर् १६ वषा�पूव� सु� झाले
जे�ा युटा �ायडर नावाची एक जमर्न मिहला
म�खांब �शक�ासाठी भारतात गेली होती.
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काही आठवडे भारतातील �व�वध रा�ांतून
प्रवास के �ावर �तला म�खांब
�शक�वणार्याचा सं पकर् झाला. ती मुं बई�ा श्री
समथर् �ायाम मं िदर येथे पोचली आ�ण श्री.
उदय देशपांडे यांना भेटली. �ांनी �तला
म�खांब �शकव�ाची सं धी िदली. येथनू
म�खांबाला भारताबाहेर आ�ण थेट
जमर्नीला आण�ासाठी �ांचे सहकायर् सु�
के ले.
श्री उदय देशपांडे दरवष� १००० �न अ�धक
�वद्या�ा�पैक� ६ �वद्या�ा�ची �नवड करतात.
�ापैक� ब�तेक म�खांबातील रा�ी� य खेळाडू
असतात. ह्या मुलांना जमर्नीत ये�ाची आ�ण
सरां�ा मागर्दशर्नाखाली �मळाले�ा
म�खांबाचे कौश� दाख�व�ाची अनोखी
सं धी �मळते. ही ६ मुलं �ु�नक मधील ६
कु टुं�बयांबरोबर राहतात. मुं बई-दादर येथील
श्री समथर् �ायाम मं िदर येथील ही मुलं आहेत.
ही मुलं वया�ा चौ�ा व पाच�ा वषार्पासुन
म�खांब �शकतात. यातील खूप खेळाडू
रा��ीय पातळ�वर म�खांब खेळतात. ही
भारतातली मुलं जमर्नीत�ा मुलांबरोबर
म�खांब करतात याचबरोबर भारतीय
मुलांचे कौश� बघुन जमर्नीतील मुलांना
प्रो�ाहन �मळते. आठवड्याभरात जमर्न मुले
आप�ाबरोबर राहणाऱ्या पा��ा मुलासह

दररोज म�खांबा�ा कोसर्ला जातात. या
म�खांबा�ा कोसर्मुळे भारत आ�ण जमर्नी
दर�ान सां�ृ�तक देवाणघेवाणनही होते.
जमर्न कु टुंबे भारतीय मुलांना �ु�नक�ा
आसपास घेऊन जातात. या एकाच
आठवड्याम�े भारतीय मुले जमर्न कु टुंबात
एवढे रमतात क� नं तर भारतात जा�ाची वेळ
आलीय याचा खं त वाटतो.
श्री.उदय देशपांडे यांचे कायर्
श्री उदय देशपांडे सर गेली १६ वष� दरवष� या
कायर्शाळे साठी जमर्नीत येत आहेत. मला
म�खांबाबद्दलची �ांची आवड आ�ण
म�खांबाला
जगा�ा नकाशावर
ठे व�ासाठी अथक आ�ण �नः�ाथर् प्रय�ांची
जाणीव क�न घे�ाची, �ां�ाशी सं वाद
साध�ाची सं धी �मळाली. �ांनी २० �न
अ�धक देशांनाम�े भेट िदली व म�खांब
�ा देशांम�े घेऊन गेले. या सं पका�द्वारे �ांनी
म�खांब ऑ�ल��याड कर�ाची क�ना
रचली जी फे ब्रुवारी २०१९ म�े प्र�े�ात
आली. ह्या म�खांब ऑ�ल��याडमधे १५
देशांतील खेळाडू ंनी सहभाग घेतला होता.
म�खांब आ�ण भारतासाठी हा मोठा
अ�भमानाचा �ण होता. म�खांबाला
जगा�ा नकाशावर ठे व�ाचे धैयर् असलेले श्री
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उदय देशपनाडे सरांसार�ा लोकां�ा उ�टतेचे आ�ण �चकाटीचे ध�वाद.
श्री.उदय देशपांडे यांचे ‘टेड’(TED) वरचे भाषण
https://www.youtube.com/watch?v=_DllojwDyss
काही छाया�चत्रे
१. २०१९ ची यजमान कु टुंबे
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२. श्री उदय देशपांडे आ�ण �जुल

३. श्री उदय देशपांडे आ�ण ऋषील
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गणेशो�व २०१९
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Celebrity कॉनर्र
महेश काळे : भारतीय शा�ीय सं गीताचा त�ण चेहरा
- मुलाखतकार: प्रवीण पाटील, अ�भजीत माने (�ु�नक)

शा�ीय गायनात एखाद्या रागाचा हळूहळू �व�ार होत एक एक ताल, लय आ�ण
सुरांचं वतुर्ळ श्रो�ां�ा कानावर आदळत असते. �ाच धत�वर मुलाखतीतून कधी न
ऐकलेले मा�वरां�ा ���म�ाचे �व�वध पैलू समोर येत राहतात आ�ण अरे, हा
माणूस असा आहे तर! अशी िदलखुलास दाद श्रोते नकळत देतात. शा�ीय सं गीत
साता समुद्रापार पोहोचवणारा, नवीन �श� घडवणारा आ�ण सं गीत कसं ऐकावं ते ही
�शकव�ाचा प्रय� करणारे एक त�ण गायक �णजेच रा�ी� य पुर�ार �वजेते महेश
काळे यां�ाशी मारले�ा िदलखुलास ग�ा…
सं गीताचा वारसा तुम�ापय�त कसा आला?
महेश: माझी शा�ीय सं गीताची ओळख घरीच
झाली. कारण आई गाणे गायची आ�ण गाणे
�शकवायची देखील �ांनतर काही वषा�नी ती
मला �शकवायला लागली. जसे मला आठवते
तसा मी गातोच आहे. �ादर�ान मा�ा बं िदशी
बऱ्याच पाठ झा�ा. आम�ा घरी सगळे च
गाणारे आहेत. �ामुळे सं गीताची नांदी घरातच
सु� झाली.
आप�ाला गाणं च करायचं आहे ती ��ता
कधी आली नेमक�?
महेश: इ�ा माझी पिह�ापासूनच होती. ती
��ता जरी नसली तरी आप�ा आवडी �नवडी

ह्या लहानपणी घडतात. आ�ण गाणे हे मा�ा
आवडी�ा पलीकडचे प्रेम आहे हे मला अगदी
लहानपणी मािहत झाले होते. कारण मी �सलो
तरी गायचो, मला खूप आनं द झाला तरी गायचो.
खूप अ�ास क�न झा�ावर as a stress
buster �णून मी गायचो… अ�भषेक�
बुवांसार�ा मोठ्या गायका कडे गाणे �शकायला
�मळणे हे भा�च होत. दहावी�ा सुट्टी म�े मी
अ�भषेक� बुवांकडे
�शकायला सुरवात के ली… ६ ते ७ वषर् मी
अ�भषेक� बुवांकडे गाणे �शकलो. कॉलेज म�े
मी कॉलेज�ा गायन-सं गीत �धा�म�े म�े
भाग घायचो.
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तु�ी सं गीत �शकायला कधीपासून सुरवात
के ली? �श�ण आ�ण सं गीत यांचा ताळमेळ
कसा घातला? जा� आवड �श�णाची होती
का सं गीताची?
महेश: actually बऱ्याच वेळा आप�ाला
वाटते क� अमुक हे के ले क� दसु ऱ्या गो�ी ला
कसा वेळ द्यायचा. पण मला असा वाटते क� ह्या
कॉ�लीम�टरी गो�ी आहेत. जसे, �ायाम के ला
क� भूक लागते, खा�ानं तर आप�ाला ताकत
�मळते आ�ण मग �ायाम के ला जातो. मला
लहानपणी शाळे त बरे माकर् पडायचे. माझा
अ�ास क�न झाला क� आई �णायची ब्रेक घे
आ�ण गा.. �ामुळे गाणे झाले क� मी फ्रेश
�ायचो मग अ�ास करता यायचा. �ामुळे
�ाचा कधी असा त्रास नाही झाला उलट मजाच
यायची. गमती�ा काही गो�ी आहेत, सवाई
गं धवर् महो�व भरतो पु�ाम�े, मला आठवते
क� अ�भषेक� बुवा गायचे या महो�वात.
सकाळ� ४ - ४:३० वाजता गायला बसायचे.
�ाच सुमारास आमची इं �जनी�रंगची प�र�ा
असायची, मी अ�ासाची पु�कं घेऊन �तथे
बसायचो. �ांचे गाणे ऐकू न मग मी परी�ेला
जायचो.
तु�ी पिह�ांदा प्रे�कां�ा समोर कधी
गायलात?
महेश: मी ३ वषार्चा असताना गोदं वले इथे
गायलो. गोदं वलेला मी अगदी लहानपणी पासून
जातो. �तथे पहाटेची काकड आरती चालू होती.

पहाटे ४ वाजताच मा�ा विडलांनी मला
उठवले, आंघोळ घातली आ�ण आई-सायेब
मं डप आहे �तकडे नेले. काही समजाय�ा आत
माईक आ�ण टाळ हातात आले आ�ण मी
महाराजांचा 'देव पूजा माझी देव पूजा पाय तुझे
गु�राया ' हा अभं ग गायलो, �तथे उप��त
असले�ा सवा�ना ते गाणे खूप आवडले होते.
तुमची पॉ�ुलॅरीटी त�ण वगार्त खूप आहे.
रा��ीय पुर�ार �मळा�ानं तर तु�ाला कसे
वाटते?
महेश: खूप छान वाटते. मुळातच आप�ाला
आवडणारी गो� लोकांना आवडावी आ�ण
�ावर च�रताथर् करता यावा या�ा सारखी
आनं दाची गो� नाही आ�ण �ा�ानं तर �ाला
इतका प्र�तसाद �मळतोय. खूप छान वाटते.
‘कट्यार’ आ�ानं तर आयु� कसे बदलले?
महेश: खूप �वल�ण बदलले आहे. कट्यार ने
अशी िकमया के ली जे classicle सं गीत आहे
ते massicle सं गीत झाले अचानक! सं धी खूप
वाढ�ा. Now people are in listening
mode, �णजे इ�ॅ � करायचा असेल तर
आता खूप चांग�ा पद्दतीने करता येतो. त�ण
�पढीचा खूप मोठा प्र�ससाद �मळतोय ते बघून
छान वाटते.
�ड�जटल मी�डया मुळे सं गीत सोपे के ले आहे.
पूव� नाट्य-सं गीत �णजे रात्र -रात्र नाटके
चालायची. स�ा सं गीत-नाटक फार शॉटर् के ले
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आहे, लहान मुलांम�े पॉ�ुलर होतायत ह्याचे
काय कारण आहे?
महेश: ह्याचे श्रेय आ�ाला दे�ा ऐवजी लहान
मुलांना दाद िदली पािहजे. आपण लहान मुलांना
कधी आ�ण कु ठे देतो हे सं �ार....मी जे�ा
लहान होतो ते�ा रेिडओवर नाट्यगीते, अभं ग,
शा�ीय सं गीत लागायचे... तसेच बाबूजीचं े
गीतरामायण लागायचे, आशाताई, लतादीदीचं ी
गाणी लागायची. �ामुळे र�ाम�े हे सं �ार
येणे फार सोपे होते.
तु�ाला असे कधी जाणवले क� तु�ाला ह्याच
�ेत्रात पुढे जायचे आहे? तु�ी के �ा ठरवले
क� मला ह्या �ेत्रातच जा� फोकस क�न
ह्यात पुढे जायचे आहे?
महेश: माझा �वचार प्रॅ��कल बाजूने कधी
झाला नाही. कारण मी अमे�रके त MultiMedia इं �जनी�रंग म�े मा�सर् करायला
गेलो �ांनतर इं �जनी�रंग मॅ नॅजमे� म�े
मा�सर् करायला गेलो. तसे आ�थक ��ा
बघायला गेले तर मा�सर् िडग्री ने फार सहज पैसे
कमावता
आलेअसते...
पण Turning पॉ�ट तु�ाला सांगू का काय
झाला......among many things मला ही
गो� आठवते. माझे philadelhia ला गाणे
होते एकदा. आ�ण आषाढी चा कायर्क्रम
होता.(�श�ण करत असताना) ..तो कायर्क्रम
झा�ावर एक �ातारी आजी काठी टेकत टेकत
आ�ा �ेज वर भेटायला...आ�ण एकदम

पायाच पडायला लागायला �ा. मी एकदम
awakward झालो आ�ण उचलले �ांना. �ा
�णा�ा क� ‚अरे दो�ी माझी पोरे अमे�रके त
आलेत. माझेही आता ग्रीन काडर् झाले आहे.
�ामुळे भारतात जाणे होत नाही. मी पूव�
वारीतुन पांडुरंगाला भेटायला जायचे... आता
जात येत नाही. तू पांडुरंग मला इथे बस�ा
बस�ा दाखवलास...‘ असे �णत असताना
�ांचे डोळे भ�न आले होते. मला असे वाटले
जी गो� आप�ाला करायला आवडते ती करत
असताना लोकांना इतका आनं द होत असेल तर
का नाही करायची? मगाशी जसे सां�गतले मला
�यं पाक करायला आवडतो आ�ण ते लोकांनी
आवडीने खा�े तर मला अजून आवडते. म्ह्णनू
मला असा वाटते अशा गो�ी न करणं अजून
अ�ाय आहे. अ�भषेक� बुवांसार�ा इत�ा
मोठ्या ��ीकं डे गाणे �शकायला �मळणं ही
भा�ाची गो� आहे. गाणे �शक�ा नं तर �ाचा
कु ठे वापर नाही झाला तर हा �ा कलेचा अनादर
होईल.
अमे�रका आ�ण भारत ह्याचा कसा ताळमेळ
लावला? भारतात ही बरेच प्रोग्रॅम असतात,
काही televison Shows म�े ही तु�ी
�दसता
महेश: मी अमे�रके त ऍ��वली �शकवतो
...मला अ�भषेक� बुवांनी जे �वद्यादान के ले आहे
�ातून inspire होऊन मला असा वाटते क�
�जतके आप�ाला जमेल �ततका आपण
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गा�ाचा प्रसार करावा आ�ण आनं द सग�ांशी
वाटावा. मी सग�ा वया�ा मुलांना �शकवतो.
साधारण १५० ते २०० लोकं गाणे �शकतात.
Teaching is a big part of
curriculam अमे�रके त तर कायर्क्रम करतच
असतो. ICMF फौडं ेशन देखील ६ वषा�पूव�
सु� के ले आहे. ही नॉन-प्रॉिफट चॅ �रटी सं �ा
आहे. With a theme of preserving
and nuturing music. �तथे आ�ी
कायर्क्रम करतो. आ�ण �ामधून जो �नधी गोळा
होतो �ा �नधीचा आप�ा अ�भजात
सं गीतासाठी कसा उपयोग होईल ह्या टृ�ीने
�वचार करतो. हे झाले अमे�रके चे ...अजून
अमे�रके त �तथ�ा �ॅ नफडर्, हावर्डर्, कॉमनवे�
�ब इ�ादी िठकाणी कायर्क्रम करत असतो.
ह्या revenue मधून �तथ�ा त�ण लोकांना
पयर्� music बद्दल सांगणे, �तथ�ा जॅ झ
आ�ण इतर चांग�ा सं गीत प्रकारांबरोबं र
collaborate करणं .. अशा गो�ी करत
असतो.
भारताम�े ‘कट्यार काळजात घुसली‘ मधले
गाणे सवाई गं धवर्ला २०११ साली झाले होते .
�ावेळ� वषार्तून एकदा भारतात यायचो.
�ानं तर जा� यायला लागलो. ‘कट्यार
काळजात घुसली‘ नाटकाम�े काम करत होतो
�ामुळे पण काम वाढले. आ�ण �ांनतर असा
�चत्रपट आला �ानं तर तर खूप मोठी कलाटणी
�मळाली. �ांनतर मला टी�ीवर परी�क �णून

‘सूर नवा - �ास नवा‘ म�े बोलावले. आता
�ाचा ३ रा season येतोय. गा�ाचे काम असे
आहे ना. कु ठलाही फक�र जसा म�शदी जवळ
येतो तसा माझा िकनारा मला वाटतं ‘गाणे‘ हेच
आहे.
तु�ाला commercial music म�े जावे
वाटते क� गाणे �शकवणे जा� आवडते ?
महेश: मला असा वाटते िक ...it doesnot
need to be exclusive आप�ाला
दो�ीही करता आले पािहजे. अ�भषेक� बुवां
�णायचे क� दपु ार�ा १२ �ा सुमारास बं िदशी
खाऊन पोट भरात नाही...आ�ण आज�ा
जमा�ात कोण�ाही गो�ी ला commercial
value असली तर �ा गो�ी कडे बघ�ाचा
��ीकोन वेगळा असतो. मला दो�ी गो�ी
करायला आवडेल. �ेज वर जो आनं द मला
�मळतो तो आनं द ह्या जगात कु ठ�ाच गो�ीत
�मळत नाही. दसु रा आनं द जो �मळतो तो
लोकां�ा म�े ते गाणं उमटत असते ते�ा.
आज काल मुलांचा कल थोडा वेग�ा
गो�ींकडे चालला आहे. �ाना ह्या ट�ॅ�डशनल
गो�ी म�े खूप रस नाही. आजकालची �पढी
खूप gadget oriented आहे. या
पा�र्भमू ीवर तु�ी classical music चे
future कसे बघता?
महेश: तु�ी इत�ातला महारा��ातला ट��ड जर
बघाल तरगे�ा ५ वषा�म�े तु�ी पिहले तर,
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�णजे ‘कट्यार‘ नं तर , प्रे�कांची सं �ा प्रचं ड
वाढली आहे. सग�ात चांगली जमेची बाजू
�णजे पूव� old vs young percentage
९० vs १० होतं ..ते आता साधारण ४०-६०
झाले आहे. स�ा त�ण वगर् खूप प्रमाणात येतो
गाणे ऐकायला. दसु रा प्रॉ�ेम काय मािहत आहे
का, ह्या मुलांपय�त शा�ीय सं गीत आपण िकती
पोहचवतो? आपण next generationला
दोष देतो, पण आपण �ां�ा पय�त classcial
music िकती पोहचवतो? �ांचा gadget वर
एकतरी app आहे का जे classical music
�ांचा पय�त पोहचवले...नाही ना??
आजकाल शाळांमधून काढू न टाकले सं गीत.
पण असा वाटतं क� िकतीही बाहेरच खा�े तरी
घरचं वरण-भात खा�ा�शवाय पोट भरत नाही.
�ाला आपण एक Soul-food �णतॊ ना
तसेच शा�ीय सं गीत हे कोण�ाही
सं गीतभो�ाचे Soul-food आहे. आ�ण
एकदा �ा Soul-food ची प्र�चती आली क�
मग ते लोकं कु ठं जात नाहीत. आ�ण तेच कारण
आहे क� मी लोकांना �वचारतो क� आप�ाला
workshop
करता
येईल
का
कारण मला मािहती आहे क� कानातून गा�ाचा
अनुभव करणं आ�ण कं ठातून करणं ह्या दोन
खूप वेग�ा गो�ी आहेत. दो�ी जे�ा एकदा
माणूस अनुभवतो तो कं ठातला आ�ण कानातला
connection चांगलं क�न �ाचा अनुभव

िद्वगुणीत
होतो.
आपला इ��ट झा�ावर बऱ्याच जणांना वाटेल
क� तुम�ा कडू न गाणे �शकावे तर इथ�ा
लोकांसाठी तु�ाला काही करता येईल का?
महेश: गाणे �शकव�ा�ा बाबतीत मी अजून
तरी ओ�-�ू ल वाला आहे! तु�ी ज��ा एका
मुलाला सं गीत �वद्याथ� म्ह्णनू घेता त��ा तु�ी
�ाचे सं गीत दा�य� घेता. मा�ाकडे १०-१२
वष� वयाची सं गीत �शकणारी मुलं आहेत. �ांची
पूणर् जबाबदारी आप�ाला घेता आली पािहजे
असे मला वाटते. �ाचाच एक भाग म्ह्णनू मी
Private Workshops घेतो. आ�ण
social
मीिडया
�ा
मा�मातून
consistanncy ठे वणं सोपे देखील जातं य. मी
Facebook Live करतो �ावेळ� मुलांना
काही प्र� असतील तर �ाची उ�रे देतो. मी
भारतात वषार्तून ६-८ वेळेला जातो. शेवटी काय
आहे ना गाणं पेर�ा�शवाय ते उगवणार नाही.
पेर�ाचं काम करायला मला आनं द आहे.....
तुमचा रोजचा �दवस कसा असतो?
महेश: मी नेहमी लवकर उठू न काही तास माझे
core musical excercise ‘साधना‘करतो.
�ांनतर मी इं टरनेट वर मा�ा पुढ�ा सं गीत
कायर्क्रमा�वषयीबद्दल थोडं बघतो आ�ण परत
�रयाजाला बसतो…
सं गीता�ा पलीकडे तुमचे काही छं द आहेत
का? जे�ा तु�ी गाणं गात नसता ते�ा तु�ी
काय
करता?
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महेश: मला �नसगर् अ�ं त आवडतो... मला
�नसगार्म�े राहायला आवडते. वेगवेग�ा
कल्चसर् चा अनुभव �ायला आवडते. �णजे
�तथली लोकं काय करतात..�ा लोकांचे आयु�
कसे आहे. कारण प्र�ेक वेळेला आप�ाला
एखादी नवीन गो� �ा अनुभवा�ा पलीकडचं
काहीतरी �शकवून जाते...�णजे मा�ा घरी
उठ�ानं तर पिह�ांदा आंघोळ क�न मग
बाक��ा गो�ी करतो. मला आठवते, माझे
वडील ठा�ाम�े होते ते�ा, िक्रके ट खेळणारा
एक मुलगा होता...तो रात्री आंघोळ कराचा.
�ाचं �णणं असं होतं क� रात्री एवढं अंग
आंबलेलं
असतांना
तसं च
कसं
झोपायचं ..तोपय�त मी असा कधी �वचारच के ला
नाही. �वल�ण आहे हे. असेच प्र�ेक िठकाणी
वेगवेगळे अनुभव येतात. प्र�ेक वेळेला प्रेम
दशर्�व�ाची पद्दत जगात�ा सग�ा प्रांतांम�े
वेगवेगळ� असते...आ�ण िकती वेगवेग�ा
पद्धतीने आप�ाला प्रेम �� करता येत, हे
बघून आपण समृद्ध होतो ना ... मला वेगवेग�ा
सं �ृ ती, �नसगर्, सं गीत आवडते... मला खेळाची
ही खूप आवड आहे..मी लहानपणी खूप
खेळायचो �ामुळे मला बरेच खेळ explore
करायला
आवडतात..

खूप कठीण आहे. कारण ‘अ� नसतं तर
माणसांनी काय के ले असते ‘ असं
�ण�ासारखे आहे. मी जे काही के ले असते ते
मन लावून के ले असते... मी लहापणी पळायचो,
खूप जोरात, �मनी-नॅ शनल खेळलो आहे.
vollyball
,
basketball
खेळायचो...कदा�चत �ामुळे मी �ोटर्मधे
असतो....

जर सं गीत नसते तर महेश काय असता?

फॅ �मलीला वेळ कधी आ�ण कसा देता येतो
तु�ाला?

महेश: (smiling ....) कदा�चत खेळाडू
असतो मी. सं गीत नसते तर... ही क�ना करणं

तु�ी नोकरी सोडली का कधी के लीच नाही?
महेश: मी मा�सर् कराय�ा आधी नोकरी
के ली...अमे�रके त गे�ावर नोकरी के लीच
नाही..कारण �ा एकदा life -style म�े
गे�ा नं तर “I wish, i had...” अशा
stories खूप ऐक�ा मी... I didn’t want
to be one of those ...�णजे it is
better to ask for forgiveness… it is
better to do misatke than feel
remorse ...आ�ण अ�े � पु�काम�े
�लहलेय बरेच जण sole -purpose �ा
शोधात आयु� घालवतात. मला असा वाटतं क�
मला हे येत असेल तर कशाला दसु रे काही
करायचे?

महेश: स�ा थोडे tricky झालेय...माझी
बायको पूवार्, िहची मा�ा प्रवासातील खूप मोठी
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भागीदारी आहे... She is not just in
supportive role, she is actively
involved in many of my activities.
ICMA ची ती co-founder आहे:
Natinal award �मळाले ते�ा घरचे सगळे
आले होते. बनारसला गं गे�ा काठी माझा
पिहला इ��ट होता �तथे ती आली होती .
भारतात आलो क� �जतका वेळ कु टुंबासोबत
एकत्र घालवता येईल �ततका घालव�ाचा मी
प्रय� करतो.
वकर् शॉपचा मु� उद्देश काय आहे?
महेश: मु� उद्देश to spread the
awareness of music आ�ण सं गीताची
गोडी जोपासने. �ा�ा बरोबर social cause
हा सुद्धा उद्देश साधला जातो. एरवी तु�ी
मा�ाकडू न �शकायला �मळावे �णून यालं च
ना ...तु�ी ये�ाने �ातून मी अजून काही
चांगले क� शकलो तर छानच आहे ना.. जे�ा
उद्या १०० मुले द�क घेता आली, १०० पैक�
एकाने जरी नाव काढले तर मला जसा आनं द
होईल तसा १०० जण �ांनी पैसे िदले �ांना
देखील आंनद होईल क� हा �ा �ास मधला
आहे.
तु�ी काही मुलांना द�क घेतले असे ऐकले?
तु�ी �ांना कसे �नवडता?
महेश: हो, आता स�ा चार मुलं द�क आहेत.
सुरवातीला जे�ा ICMA ही non-proft

organization सु� के ली ते�ा असं ठरवलं
क� एक तर आपले culture यो� पद्धतीने
सादर झाले पािहजे. कारण बऱ्याच वेळा
बाहेर�ा देशात बरेच जण part-time िकंवा
हौशी कलाकार �णून गाणं सादर करत
असतात. �ामुळे मला वाटले क� चांग�ा
पद्धतीने लोकांना Indian experience
द्यावा. �ामुळे मी खूप सुं दर हॉल म�े सुं दर
इ��ट करतो. �ाने कायर्क्रम छान होतो..... ही
एक बाजू का, तर तु�ाला तुमचे culture
celebrate करत असताना तो उ�व वाटला
पािहजे. Music is a celebration.. its’
not just a product, it goes beyond
that. आप�ाकडे प्र�ेक गो�ीला गाणं आहे.
�ाचे celebration करता आले पािहजे.....
आ�ण दसु री बाजू …सेलब्रे ेट करत असताना
आप�ाला सामा�जक बां�धलक� जी असते
�ाचे भान ठे ऊन छान काहीतरी क� …
�ामुळे मला असं वाटलं क� आपण जर
actively काही क� शकलो तर उ�म
होईल . बऱ्याच मुलांची प�र��ती नसते क�
�ांना talent असून पण �शकता येत नाही.
गांधवर् महा�वद्यालय ही जी swanstha आहे
पु�ाम�े, �ांना असं सां�गतले क� तु�ी अशी
मुलं nominate करा. �ां�ात�ा काही
�व�ाथ�यांचा खचर् आ�ी देऊ. आता TV वर
मुलां�ा season म�े एक लहान मुलगा
आहे.�ाला �वचारले तर तो �णाला मा�ा
विडलांकरता मला खूप चांगले गायचे आहे.
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ते क� खूप करतात मा�ासाठी. �ा�ा घरची
प�र��ती खूप साधारण होती. �ाला मी
schoclerhship िदली. आम�ा website
वर देखील तु�ी video recording
upload क� शकता, आ�ण screening
process झा�ावर तु�ाला quarterly
semester सारखा प्रोग्रेस �रपोटर् �मळतो.
Website व�न देखील देणगी क� शकतो
का?

कसे donate करायचे हे सगळे �लिहले
आहे. साधारण एका मुलाला एका वषार्चा िकती
खचर् येतो हे देखील नमूद आहे. �णजे 5
मुलांसाठी donate करायचा क� एका
मुलासाठी करायचा हे देखील आहे. अ�ा
सग�ा पद्धतीने donate करता येते.
ध�वाद महेश! आपण महारा�� मं डळ �ु�नक
साठी वेळ काढू न ही मुलाखत िदलीत �ाबद्दल
आपले खूप खूप आभार!

महेश: हो. आमचे ICMA चे Paypal
account आहे.Website वर िकती आ�ण
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