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दिवाळी अंक

महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेलीस

संपादकीय
दिवाळी आली की आपल्या मराठी मनाला काही गोष्ट््ींची हमखास ओढ लागते.
दिवाळी म्ह्ले कक आठवण येते फराळ, फ्ाके आणण पणत्या आणण रं गी बेरंगी
दिवयांची.

दिवाळी सुरू होताना मन वा् पाहू लागते ती म्हणजे दिवाळी

अंकाची.
परिे शात राहताना मात्र ह्या सवव गोष्ट््ी थोड्या िरु ावतात. सकाळी उठून भारतात आत्ता ककती
वाजले असतील याचा अंिाज घेत अभ्यंगस्नान होते, फराळ केला जातो, मात्र फराळा सोबत

दिवाळी अंक बहुधा नसतात. लक्ष्मी पूजन होते, मात्र सोबत फ्ाके नसतात. एक गोष्ट्् तरी
मनात घर करून राहते, ती म्हणजे दिवाळीच्या गोड आठवणी आणण परं परा. ह्याच परं परा आणण
आठवणींना उजाळा िे ण्यासाठी आणण नवीन पपढीला भारताची आणण महाराष्ट्राच्या परं परे ची
ओळख करून िे ण्यासाठी महाराष्ट्र मंडळ लॉस एंजेललस हा "उत्सव" दिवाळी अंक घेऊन आपल्या
भे्ीला येत आहे .
ह्यात 'सोहोळयांच्या गोष्ट््ी' हा लेख आपल्याला सणांची ओळख करून िे ईल, तर "दिवाळी आणण
जावई परु ाण" एका जावयाच्या कळीच्या मद्द
ु द्दयाला हात लावेल. "फुले वेचचता"चा सग
ु ंध सववत्र

िरवळे ल आणण 'बंध वात्सल्याचे' मधन
ू आईच्या मनाचे भाव दिसतील. ह्यासोबतच काही छान
कपवता आपले मुद्दिे तरलपणे मांडत जातील आणण काही दिवाळीची
उजाळा िे ऊन जातील.

छायाचचत्रे जुन्या आठवणींना

इतकेच नवहे तर काही सि
ुं र आणण छोट्या कलाकृती लशकता सुध्िा येतील आणण अंकाच्या शेव्ी
'प्रश्नाचा प्रश्न' पवचार करायला लावेल.

अपेक्षा करतो कक तुम्हा सगळयांना हा अंक नक्कीच आवडेल. या अंकासाठी िजेिार सादहत्य

पाठवल्याबद्दिल सवव लेखकांचे मन:पूवक
व आभार. तुमच्या प्रततककया आम्हाला नक्की कळवा.
दह दिवाळी आपल्या सवावना सख
ु ासमाधानाची आणण भरभरा्ीची जावो हीच सिीच्छा.
शुभ िीपावली !

समीर बाकरे

2

- योगदान -

सोहोळयांच्या गोष्ट््ी

प्राजक्ता पाडगावकर

फुले वेचचता

अजजत मराठे

बंध वात्सल्याचे

मयरु ी धमावचधकारी िे शपांडे

दिवाळी आणण जावई पुराण

अरुणा रांगणेकर

Mission USA

नेहा भोप्कर

वाळवं्ातले ओअॅलसस

नीला शेट्ये

सकाळ

सागर साबडे

Live here and Now

सागर साबडे
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ग्रहण

प्रसन्ना शानभाग

तनळी पाऊले !

रलसका कुलकणी

दहशोब

रलसका कुलकणी

Untouched Saundarya

कोमल गाडे

Soneri chandan

कोमल गाडे

फो्ो

शीतल वागळे

प्रश्र्न प्रश्र्नांचा

आलशष महाबळ

मुखपष्ट्ृ ठ चचत्र

अनुपमा कल्ले

फो्ो पान क्रमांक 8, 11, 16, 19, 24, 26, 27

प्रसाि ्ोणगांवकर
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सोहोळयांच्या गोष्टी

प्राजक्ता पाडगावकर
सण आणण सणाचे औचचत्य साधन
ू साजरे करायचे क्षण...प्रत्येक सण हा केवळ आजचा उत्सव
नसून मागच्या सवव वषाांच्या स्मत
ृ ींचे एक अनोखे संचचत िे खील असतो!

लहानपणी त्या सणातले नेमके काय आवडले होते, त्याच्या स्मत
ृ ी तयार होतात, नवया वस्त्रांच,े
जरतर तलम पोतींचे असेच पवलक्षण धागे गंफ
ु ले जातात आणण प्रत्येक नवया वषी ते सगळे

सगळे आठवत राहते, आठवांचा तो सुवास; मंिसा, सभोवताली िरवळत राहतो...मग आठवते ती
चव, प्रत्येक सण म्हणजे एखाि पवलशष्ट्ठ पिाथव, त्याची तयारी आणण मग त्याचा घरभर
पसरणारा गंध...रें गाळणारा िरू कुठे आपल्यालाच गतस्मत
ृ ीत घेऊन जाणारा...
मग आठवतात ते स्पशव, शुभालशषांच,े फुलांच,े में िीचे, आपल्याच लभजक्या तळवयांच.े ..
मग उफाळून येतात ते गंध, अततशय मोहक आणण लकेरीत कफरणारे गंध...प्रत्येक सणाचे
तनरतनराळे गंध, कधी िपव तर कधी नसण्याने भरलेला आसमंत...

प्रत्येक सण हा अनेको इंदियांचा सोहळा असतो तनजश्चत, प्रत्येक जाणणवेची जाण, ततची लालसा
चेतवणारी एक प्रखर दठणगी!
गेल्या िहा वषाांत, घर सोडून अनेक दठकाणी घर म्हणून राहणे झाले...त्या िहा वषाांत, एक अशी
कोणतीच गोष्ट््, वयक्ती खप
ू जास्त हवीशी वा्ली नाही, मात्र एक लमरलमरीत जाणीव सतत

लभजक्या पावलाने आठवांच्या अंगणात चक्कर घालून जाई...प्रत्येक गोष्ट््ीतला सोहळा आणण
प्रत्येक सोहळयातली गोष्ट्् आठवत राही...ते संचचत पुन्हा नवयाने बांधता येईना, ना सांधता

येई...वषव सुरु होई, ते नवीन वषव मी गेले अनेको वषव घरी साजरे च केले नवहते...तरी प्रकषावने
नवीन डायरीच्या कोऱ्या पानांचा वास स्मरतो, काळया शाईची एक आणण तनळया शाईची एक

अश्या िोन िौती घेऊन, एकाग्र चचत्ताने त्यांची सरलमसळ करताना िरवळणारा एक लुब्ध करणारा
गंध स्मरतो...sketchpen च्या शाईचा ओलसर रं गीत गंध स्मरतो आणण मग आठवते ती

शाईचेपेन पदहल्याप्रथम चाचरत कागिावर उम्ते तो क्षण...वाळून गेलेल्या शाईच्या थेंबावर नवया
शाईचा स्वेि उम्तो आणण त्याक्षणी काही तनराळे च भासून जाते, सगळा नोंिवून ठे वण्याचा

अट््ाहास एक सोहळा होऊन जातो...पदहले पानभर एक आवडलेली कपवता उम्ते, िस
ु रे पान
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स्वपनांनी भरते आणण ततसऱ्या पानावर तारीख उम्ते, १ जानेवारी...आणण प्रत्येक वषी त्यानंतर
एक क्षण थबकून थांबलेला हात...जगात कुठे ही असले तरी हा सोहळा तनत्याचाच...
मग अगिी जवळच्या वयक्तींचे वाढदिवस, अनेको वषव एकाच पद्दधतीने साजरा केलेले...त्यात
तोच साधेपणा आणण अततशय ममत्वाचे भाव, तनवयावज प्रेम आणण एक चचरकाल स्मत
ृ ीत राहील
असे मोजकेच संवाि...

मग सरत सरत माचवचे आगमन, शाळे त

परीक्षांचा मोसम आणण बाहे र तनलचगरीच्या लभंग्रयांचे

सडे...तनलचगरीची केसाळ, पप्ुकली फुलं आणण मग त्यांचे कफक्क् पपवळे लभज्के कोन...तो िपव
असा पवस्क्ून सांगूच शकत नाही, तरी तो तनजश्चत आठवतो, प्रत्येक माचव मध्ये...तो थोडा

पवरतो ना पवरतो तोच आम्रबहर खण
ु ावतो, आंब्याला फु्णारे पदहले वदहले धुमारे ...त्या कोवळया
लुसलुशीत ताम्र पालवीतन
ू डोकावणारे दहरवे तुरे...एवढ्या बलाढ्य झाडाची फुलं इतकी नाजूक,

चांिणचुऱ्याची पखरण जणू! इतकी कफक्क् पपवळी, दहरवाईची ती् लेऊन गुडूप झोपलेली इवली
पपल्ले! मात्र त्यांचा घमघमा्!!! हलके चचक गळू लागला की संपूणव वातावरण जणू त्या

घमघमा्ाने चेतवू लागते, घुमू लागते... आम्रबहराची लय हलके खण
ु वीत राहते, मात्र ततचा
मधाळ स्वर द्पेला पोचतो तो एखाद्दया संध्याकाळी, संधीप्रकाशात! प्रत्येक काच माखलेली,

नाररंगी, केशरीलमचित लाल, शेवरीच्या फु्लेल्या बो्ींतन
ू हलके हलके पपंजारलेल्या स्मत
ृ ी िरू िरू
पसरू लागतात, सय
ू ावला भान राहत नाही बड
ु ण्याचे आणण दिवसभर

पवरदहणीगत चचक गाळणारा

आम्रवक्ष
ू कव करण ओवन
ू लख्ख उभा ठाकतो, सातवयात जशी
ृ त्याच्या ताम्रपालवीत एक एक सय
ओजामळ
ु े तेजस्वी भासणारी गलभवणीच जण.ू ..अचानक सगळे एक क्षण थबकते, आणण कंु िश्या

ढगातन
ू कोर डोकावते, सय
ू ावला एक हलका शहारा यावा आणण सगळे मोह क्षणात सोडून त्याने

चालते वहावे...प्रेयसीचा पप्रयकर दिसल्यागत...तो मानी हं बार जर गंधात कैि करता आला असता
तर त्याला आम्रबहराचा सुवास असता...
चैत्र आणण माचव ची मोठीच गल्लत असते, कधी अततलभजवलेल्या हरबरयांचा आंबूस वास

आठवतो, तर कधी आंबे डाळीतल्या सांडगीलमरचीत उतरलेला सूयव नाकात बसतो...दहंगाची ती

मुरलेली चव नाकातून उतरत नाहीच बहुिा, डोक्याच्या एखाद्दया ्णक कपारीला चचक्ून
बसते...म्हणे म्हणेस्तोवर गुलमोहर बहरू लागतो, सोनबहावा फुलून वेडा होतो आणण रस्तोरस्ती
िप
ु ारी गळणारी पपवळी, जांभळी हळवी फुले रस्ताभर गाललचे अंथरत राहतात, मूक, गंधहीन
सोहळे , प्रेमाचे...

गुलमोहर हे रसायन अजब! शाळे त फुलं दहंस्त्रपणे ओरबाडून त्यांचे मौऊसुत तांबडेपण नखांवर
चचरडून चचक्वण्यात, त्याने राक्षस बनून एकमेकांना घाबरवण्यात, िप
ु ारी सरून जायच्या,

मोठे पणी त्याचे एकमेव पांढुरके पान िे ठाकडून खाऊन त्याचे तुर् आंब्पण जजभेवर रें गाळू
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िे ण्यात मौज असे आणण अजून पुढे कधी कंु चला हाती आला तेवहा एक फुल चचतारावे म्हणून

िे खील सुचले गुलमोहर, अख्खे माळरान चचतारावे, तरी सुचले गुलमोहर...गल
ु मोहराच्या झाडाचे

भूत िे खील लाल फुले िे ईल का, ह्या प्रश्नापाशी अजून काही संध्याकाळचे क्षण रें गाळतात...िरू
ु न
जाताना गाडीवरून दिसले झाड तरी जुना लमत्र गिीत भे्ावा, एक क्षण नजरानजर वहावी आणण
ओळखीचा हात िाखवून िोघांनी समंजसपणे पुढे जावे, अश्यातला िव
ु ा...गल
ु मोहर! त्याच्या वर
्रारून आलेल्या मुळांवर बसून, वाळक्या लाल सड्यात, कपवतांची वही घेऊन बसावं आणण

तनहे तुक प्रत्येक प्रेमकपवतेला खण
ु म्हणून एक तांबडी पाकळी पेरावी...असा गुलमोहर...प्रत्येक
रुपात मोहक, प्रत्येक वयात मनहरी...

मे मदहन्याचा तडाखा असा पडावा, प्रत्येक लकाकणाऱ्या डांबरी रस्त्यावर मग
ृ जळ पसरावे आणण
सूयावचे चचत्कार ऐकू येतीलसे भासावे, धम्मक गोडपण मुरत जावे आणण आमरस पुरीचा बेत

ठरावा...न्ख् आजीने आधी पानात पुरी, मग ताजा मुरंबा वाढून तनघून जावे आणण आमरसाची
तष्ट्ृ णा अचधक चेतावी...

जून-जुलै, आभाळी जणू अभंग उम्ावे, प्रत्येक मेघातून काळे सुवाच्य ज्ञानामत
ृ पाझरावे...आणण

जवळच कुठे तक
ु ोबांनी अभंग रचले होते, ते आभाळ इथवर फाकले आहे ही जाणीव वहावी आणण
पन्
ु हा ढगात त्या ओवया, अभंग शोधावे...वारी येणार म्हणन
ू शहर सजते का णखचडीच्या तप
ु क्
वासात आमचे गाव लभजते, तेच कळत नाही, आजन
ू ही...

मनभर माऊली माऊलीचा मोरपपसारा माखावा आणण प्रत्येक डोळयातून जणू एकच तनळाशार
गारवा झरावा...पावसाळा िरवषी असाच सरावा...

गणपती गौरी यावेत...पदहला वास म्हणजे डडंकाचा, मखर बनवताना बो्ावर चच्कून

बसलेला...ती साल्ं काढताना रात्र सरावी आणण मग दिवस उजाडावा तोच बाजारातले पदहले
कमळ आणण केवड्याची जमतील तेवढी कणसे तनवडावीत, पत्री तनवडून घेताना वास न घेण्याची
कसरत करत, घरी पोचावे, पुढचे सगळे दिवस थमोकॉल वर पडणारा अगरबत्तीचा कडूशार गंध,

त्यावर जणू कापुराचा लेप आणण मध्येच जाणवणारा बुक्क्याचा काळप् थर...चचत्त जस्थर होणार
कुठून पाचथवव मूतीवर...हे सगळे सभोवताल इतके गंधाळलेले असताना...गौरी आल्या की ओल्या

खोबऱ्या-खसखशीचा चरचरणारा गुळात घोळलेला उबिार सुवास...तोंडात पवरघळणारी चव, तपृ तीचा
एक तनस्ता क्षण तो!

पपतप
ु ाची च्णी आणण पांढरी
ृ क्षातले आवडते पिाथव भाजणीचे वडे, ती काळप् जांभळी आमसल
कढी...कावळा लवकर लशवावा गच्चीतल्या पानाला, म्हणजे मला वडा खाता येईल, असेच वा्े ,
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त्या दिवशी ह्कून मनात कधीच कोणत्याच पपतराच्या स्मत
ृ ी िे खील कावळयागत लशवत नसत,
आठवत असे फक्त ते जेवण...

नवरात्रीत फक्त एकच सच
ु ,े संध्याकाळी कुठे द्पऱ्या खेळायला जायचे, भोंडल्याला णखरापत
लवकर कशी ओळखायची...त्या दिवसात येणारी परीक्षा इतकी नकोशी वा्े , भग
ू ोलाच्या

अभ्यासासाठी कोणी गरब्याची गाणी वाजवली तर काय लक्षात राहणार म्हणा! नवरात्रीत आठवते
ते म्हणजे घागरी फंु कणाऱ्या बाया, तो िपव आणण मळव्...काय नेमकं होत आहे ह्यांना असेच
वा्त राही...काही बोलायचे आहे का, त्या घड्याला त्या काही सांगू पाहत असावयात...

नवमी म्हणजे झेंडू, शेवंती आणण लमळालाच तर खूप सारा मरवा! मोठ्ठाले हार, हात माखलेले
त्या तांबूस रं गात, झेंडूचा एक राक् गंध आणण खोबरी पाठा, अनेक फुलांच्या, पो्ात
गेलेल्या...आणण खप
ू सारी घाई...िसऱ्याची...

आपट्याची पाने, फांिीसक् वाळून गेलेली, मग गल्लीभर कफरून अजून “सोनं” गोळा करायचे
आणण मग शाळे तल्या डब्याला पुढचे अनेक दिवस एक दहरव्, वाळका गंध चचक्ून राही,
सोन्याचा!

मग आवडता सण असे कोजाचगरी! चंिावर तंिी लाऊन बसणे हा इतके वषव आवडता उद्दयोग, की
सांगायची सोय नाही...उकडलेल्या शेंगा, मसाला िध
ु , गाणी आणण सक
ु ी भेळ...साधासा बेत पण

मन भरून जाई... िध
ु ात उम्लेले चंिाचे बबंब म्हणजे आपल्या हक्काचे मालकीचे असेच वा्त
राही... तो कोम्सा चंिरस, हलके प्राशन करून झाला की करत करत पायाला मंग्ु या आल्या,

झोप आली असे म्हणन
ू मैकफल मोडू लागे, मग त्या सवव पसरलेल्या सत्रंज्यांवर एक्े च पहुडावे,
एक करडा ढग हलकेच चंिासमोर यावा आणण डोळे बंि केले की पन्
ु हा लाकाक्णारा चंि
भासावा...एक हलकी लेकर उम्ावी वाऱ्याची, ढग सरावा आणण तो पप्रयतम सोहळा चंिाला
न्याहाळण्याचा, सुरूच राहावा...
कोजाचगरीची थंडी खरोखर लभनावी ती थे् नरक चतुिवशी ला उघडावी...पहा्े ४ला उठून िार
उघडावे तोच एक जोरिार झेप ्ाकत वाऱ्याने लपे्ून घ्यावे...पणत्यांच्या उबेत कुडकुडत

घराभोवती प्रिक्षक्षणा वहावी, शेव्ची पणती मागल्या िाराला लाऊन कुडकुडत आत लशरावे...सुगंधी
तेलाचे अभ्यंग, आणण डोक्यावरून वाहणारी ती कढत पाण्याची पदहली धार...अमी् सुख!

डोळयासमोर प्रकाशमान दिवे, तो ओल्त्यानेच कपाळावर लागलेला कंु कवाचा स्पशव आणण चार
तांिळाचे िाणे...उ्ण्याची पदहली चार बो्ं उम्वीत आणण कपवता ततथेच उमजवी!
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दिवाळीचे दिवस संपता संपता एखाि सकाळी रस्ताभर पसरलेला फ्ाक्यांचा सडा दिसावा, तो
करडा, चमचमणारा वास आणण हवेत न पवरलेला धरू नाक्पुड्यात लशरावा आणण दिवाळीच्या ह्या
रूपाचा सणसणीत राग डोक्यात उम्ावा...लालेलाल...

पन्
े ...अधेमध्ये िावणातले सणवार, ईि, रमजान आणण तीज चे प्रसाि,
ु हा कफरून नववषव येतच

वा्े त भे्णारे ठरापवक खाद्दयपिाथव आणण रस्त्यावरचे गंध िग
ां ...सगळे सगळे गंड
ु ध
ु ाळून एक वषव
बनावे आणण अशी वषाांची सगळी भें डोळी िरवषी, प्रत्येक नवया गावी मनातन
ू वागवत न्यावीत,
सातासमि
ु ापार...आणण मग कुडमड्
ु या था्ात भलतीच फुले- रं गहीन, गंधहीन सणवार साजरे
करताना िर वषी त्या सवव सरलेल्या स्मत
ृ ींचे एक आवतवन मांडावे...
असे सोहळे गोष्ट््ींच,े अश्या गोष्ट््ी सोहळयांच्या...
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फुले वेचिता

अजजत मराठे
फुलांनी बहरलेली, भरलेली आपली एक छानशी बाग असावी असे नेहमी वा्ायचे. किाचचत

आईला बागकामात मित करताना हे बीज मनात रुजले असावे. किाचचत लसनेमांमध्ये फुलांनी

भरलेल्या बागा पाहून आपली बाग असावी असे वा्ले असावे. किाचचत पैठणच्या ज्ञानेश्वर
उद्दयानात फुलांनी सुशोलभत केलेली ज्ञानिे वांची मूती पाहून असे वा्ले असावे. कारण काहीही
असो, आपल्या घराभोवती एक छो्ीशी बाग असावी अशी खण
ू गाठ मनात नक्की होती.

लहानपणी पदहल्यांिा गट््ी जमली ती कॉलनी मधल्या चाफ्याच्या झाडाशी. बहरलेल्या त्या
झाडावर चढून फुलं बघण्यात आणण काढण्यात खप
ू च मजा यायची. चाफ्याच्या पांढऱ्या-पपवळया
फुलांच्या पाकळया िम
ु डून त्याचे छो्े फुल बनवायचे, हा तेवहाचा छं ि. पुढे २०-२५ वषाांनी पुन्हा

चाफ्याची फुलं हवाई मध्ये पाहून, मनात त्या लहानपणीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. चाफ्याच्या
फुलांचे एवढे पवपवध रं ग असतात हे तेवहा कळले. गुलमोहराच्या झाडाशी मात्र माझी अगिीच
तोंड-ओळख होती. आमच्या गोवयामध्ये गुलमोहराची जास्त झाडे पादहल्याचे आठवत नाही. मात्र
औरं गाबािला मावशीच्या घरासमोर गुलमोहराच्या मोठा वक्ष
ृ होता. आपला हात कधी तरी त्या

उं चावरच्या फुलांमध्ये पोचणार याचा पवचार, बाल्कनीमध्ये उभं राहून करण्यात ककती तरी वेळ
जायचा. चाफ्याप्रमाणेच बकुळीच्या फुलांशी पण माझी अगिीच गट््ी होती. आईला बकुळीच्या
फुलांची नाजूक वेणी माळायला खप
ू च आवडत असे. झाड जरी उं च असले तरी, झाडाच्या खाली

असंख्य फुलांचा सडा पडलेला असायचा. त्यामुळे बकुळीच्या झाडावर चढण्याची वेळ कधी आलीच
नाही. सज्जनगडावरचं बकुळीचा झाड मला अजूनही आठवतंय. झाडाखाली बसून, वरून पडणाऱ्या

फुलांना झेलण्यात मन अगिी रमून गेले होते. असह्य उकाड्यामुळे आम्ही त्या दिवशी बकुळीच्या
झाडाखालीच उलशरा पयांत बसून रादहलो होतो. त्या ्पोऱ्या फुलांच्या मंि सुवासात कधी डोळा
लागला ते कळलंच नाही.

आईला बागकामाची प्रचंड आवड असल्यामुळे आमच्या बागेत बरीच फुलझाडं होती, आहे त. पूजा

चालू असताना, ती अनंताची ्पोरी फुलं आणण त्या फुलांच्या आखीव-रे खीव पाकळयांकडे नकळत
लक्ष जायचेच. तगरीला अनंत म्हणतात की अनंताला तगर म्हणतात, ते कधीच कळले नाही,

ककंबहुना, ते मादहत करून घेण्याचा प्रयत्न कधी केला नाही. नावात काय आहे म्हणा. पांढरी फुलं
माझ्या पवशेष आवडीची आहे त. साधारण सगळीच पांढरी फुले सुवालसक असतात. बघणाऱ्याला

आकपषवत करण्यासाठीचे त्यांचे ते एकमेव साधन आहे असे म्हणता नाही येणार, कारण, प्रत्येक
फुलाचा आकार, पाकळया, सुवासाची तीव्रता अगिी वेगवेगळे असतात. गोवयातल्या शांतािग
ु ेच्या
िे वळातील तनलशगंधाच्या फुलांची सजाव्, महालसेच्या िे वळातील जायांची पूजा, ककंवा पुण्याचा
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िगडूशे् गणपती मंदिरातील मोगऱ्याची सजाव्, म्हणजे सुगंधाची पववणीच म्हणावे लागेल.

िे वासमोर डोळे लम्ून बसणे आणण बरोबर सुवालसक फुलांचा सुगंध िरवळत असेल तर ततथे
तल्लीन होणार नाही असा माणूस नामोतनराळाच. सोन्क्क्याची फुलेही याच िेणीतली आहे त.
नाजूक पाकळया आणण त्यांना पपवळीशी ककनार, म्हणजे पानावर बसलेले जणू फुलपाखरूच.
मिनबाण असो, ककंवा कंु ि असो, ककंवा च्कचांिणी असो, मंि सुवास आपल्याला सोबत िे त
असतोच.

माझ्या गोवयातल्या आठवणीतल्या फुलांबद्दिल ललदहणार नाही असं होणारच नाही. का्े कोरां्ीची

(गोठला) फुलं पवपवध रं गात येतात. पांढरी, पपवळी, जांभळी फुलं असतातच, पण िहु े री रं गाच्या
का्े कोरां्ीची फुलं, यांची कथा तनराळीच. पांढऱ्या रं गाच्या फुलावर तनसगावने अलगि जांभळया
रं गाचा कंु चला कफरवावा, असे हे सुंिर फुल. अबोलीच्या फुलाचे नाव अबोली का ठे वले असावे,

याचं मला नेहमीच नवल वा्तं. त्या नाजूक, रे खीव, केशरी-पपवळया पाकळया बरे च काही बोलून

जातात. आणण, रतन अबोली म्हणजे, अबोली कु्ुंबाची राणी असावी. िा् केशरी रं ग आणण
मुक्याने बोलणारी दह फुलं, फाती मध्ये अगिीच उठून दिसतात. गणेश चतुथीच्या वेळेस मात्र
जास्विींच्या फुलांना खास मागणी असते. सुबक गणपतीच्या मूतीवर, ते डौलिार लाल फुल
म्हणजे मूतीला जणू फे्ाच घातला असे वा्ावे. जास्वंि असे किाचचत एकमेव फुल असावे

ज्याच्यात इतकी पवपवधता आहे . एकेरी पाकळया असो ककंवा गें ि असो, एकेरी रं ग असो ककंवा
िहु े री रं ग असो, ही फुले गणपतीच्या मूतीचे तेज उजळवतातच. या फुलांचे बो् धरायला िव
ु ाव

असतातच म्हणा. फुलाच्या मधोमध मखमली तुरे म्हणजे छोट्या पाखरांना जेवताना बसायला
दिलेले बस्करच. मूक जास्विींची फुले खरं च मुकी असतात का? बंि पाकळयांनी बरे च काही

बोलून जातात. मारुतीच्या िे वळात मात्र सरावस रुईची फुले दिसतात. फारशी आकषवक नसणारी ही
फुले िे वाला का आवडत असावीत, हे लहानपणी मला कधीच कळले नाही. शंकराची फुलं,
शंकरालाच आवडतात का, हा प्रश्न मी माझ्या आईला ककतीतरी वेळा पवचारला असेल. आता असं
आठवतंय की, शंकराला साधारण पांढरी फुलं आवडतात म्हणजे ही केशरी-पपवळी फुलं बाकीच्या

िे वांना आवडत असावीत. उग्र गंध असणारी, सुरंगीची फुलं गोवयातील साधारण ग्रामीण भागातील
बायका माळतात., सोबत असते केवड्याचे पान.

गुलबक्षी, गणेश वेळ, प्राजक्त आणण मधम
ु ालती ही फुले अततशय मनमोहक आणण रं गीत या
िोन्ही प्रकारात मोडतात. या मनमोहक फुलांना सुगंध असता, तर ती सगळी सोनचाफ्याची

भावंडच
ं झाली असती. किव ळीची फुलं मात्र अगिी वेगळी. सुंिर, मोठी, आपल्या मॅग्नोललया
सारखी. मागे एकिा गाणे ऐकताना किव ळीच्या पाना-फुलासारखे मोठे डोळे असणाऱ्या सुंिर स्त्रीचे
वणवन ऐकले; पण अजूनही या िोन्ही गोष्ट््ींच्या संबंधाबद्दिल माझे गणणत जुळलेले नाही. असो.
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पारं पाररक घरासमोर साधारण सिाफुलीची छो्ी रोपे दिसतातच. आजकाल मात्र आधतु नक
लोकांच्या घरापुढे ग्लॅ डीओलाची फुले दिसू लागली आहे त.

नवरात्र, िसरा, दिवाळी आणण तळ
ु शीचे लग्न, म्हणजे झेंडू आणण शेवंतीच्या फुलांची रे लचेल.
केशरी-पपवळी झेंडूची फुले दिसतातच, पण लमि रं गाची लालसर फुलेही आज काल दिसतात.

शेवंतीची साधारण पपवळी ककंवा पांढरी फुलं बतघतली होती. पण आता बऱ्याच रं गांची शेवंती

बघायला लमळते; तांबडी, गल
ु ाबी, केशरी इ. आकार तोच, रं ग वेगळे . पानं तीच पण प्रत्येक
रोपाला इतकी फुलं असतात की जसं काही रोपांवर गभावर स्त्रीचे तेजच आहे असा भास होतो.
डेललया, ऍस््र ही पण याच प्रकारातली फुले असावीत.

फुलांवरील ललखाण आणण त्यात गुलाबाचे वणवन नाही
असे शक्यच नाही. फुलांच्या या राजाची तऱ्हा न्यारीच.
लहानपणी

खलबत्त्यात

िे शी

गुलाबांच्या

पाकळयांच्या

गुलकंि केलेला आठवतोय. अमेररकेत घराच्या अवतीभोवती

असो,

ककंवा

पयव्न-प्रेक्षणीय

स्थळ

असो,

गल
मध्ये लेक
ु ाबाची फुलं नेहमीच दिसतील. डुलथ
ू

सप
ु ीररअरच्या काठावरील मनोरम्य गल
ु ाबाच्या बागेत कफरताना, अभ्यासाचा तणाव कुठल्या कुठे
तनघन
ू जाई. इंिाच्या िरबार म्हणजे अशीच गल
ु ाबाची बाग असेल का?

घरातून बाहे र तनघालो की मज नाना पवघ्ने येतात असं म्हणणं चक
ु ीचं ठरणार नाही. ्पोऱ्या

कळया ककंवा नुकतीच उमलली फुलं सहज लक्ष वेधन
ू घेतात. फुलं असली की ततथे पवपवध पक्षीपाखरा असतातातच. कधी पक्ष्याच्या जोड्याही दिसतात, जणू काही फुलांवर त्यांचे केळवणंच चालू
असावे.

फुलांकडून लशकण्यासारखे खप
ु काही आहे . "फुलोंसे तुम हसना सीखो" ही कपवता डोळयासमोर

आली. फुलं प्रेम िे तात आणण प्रेम करून घेतात, परत काहीही न मागता. कधी बागेत, कधी

िे वळात, कधी घरी, तर कधी िारी - आपली साथ िे तच असतात. आताही घराबाहे र पडताना
बागेत आज कोणते नवीन फुल आहे , हे लभरलभरती नजर शोधतच असते. जोडीला संत्र्याच्या
फुलांचा सुगंध असतोच!
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बंध वात्सल्यािे

सौ मयुरी धमावचधकारी िे शपांडे
वास्तल्य, माया, ममता, प्रेम या सगळया गोष्ट््ी म्ह्ल्या की डोळया समोर छबी येते ती आईची.
खरोखरच आई होणं हे जगातील सगळयात मोठ सुख आहे . एवढे दिवस या बद्दिल ऐकायचे पण
आता स्वतः अनुभवतीये. मी ,माझा लहान भाऊ, आई आणण पपपा अशा चौकोनी कु्ुंबात

वाढलेली मी आणण सगळे नातेवाईक पण गावातच असायचे, त्यामुळे आम्ही सण-वार सगळे

एकत्र सेलेब्रे् करायचो. अशा वातावरणात वाढलेली असताना अमेररकेत येण्याचा काही पवचारही
नवहता,पण स्थळ आलं आणण सगळं जुळून आलं. लग्न झालं, मी आणण केिार िोघे १५ दिवसात
अमेररकेला आलो आणण आमचा राजा-राणी चा संसार चालू झाला. सगळं सुरळीत चालू होतं मग
मला इथे इं्रप्री्र चा जॉब लागला आणण काही काळ तो मी केला. मग लग्नाला ३ वषव पूणव
झाली आणण सगळे नातेवाईक त्या गोड बातमी बद्दिल पवचारायला लागले..!! आणण ती
गोड बातमी शेव्ी आम्ही सगळयांना कळवली.
सगळीकडे आनंिी आनंि होता. माझ्यात होणारे बिल, अचानक स्वतः बद्दिल वा्ायला
लागलेली काळजी, स्वतः कडे बघण्याचा दृजष्ट््कोन अगिी सगळं च बिलून गेलं होतं. बाळाची वाढ,
त्याच्या होणाऱ्या हालचाली, त्याचे हृियाचे ठोके, त्याच्याशी बोलणे, गभव संस्कार आणण त्याचे

फायिे हे सगळं अनुभवलं. आणण शेव्ी ९ मदहन्याच्या प्रततक्षे नंतर माझ बाळ माझ्या कुशीत
आलं. त्याचा पदहला स्पशव, त्याचं हसणं, त्याचे ते तनरागस डोळे आणण त्याचा तो गोड़ मोहक

चेहरा हे सगळं बघून मन अगिी भरून आलं. त्या क्षणी कळलं कक आई का म्हणत होती कक "तू
आई झालीस कक काळे न तुला कक आई ची माया काय असते ते".

खरोखरच काय आहे हे नातं ? अशी काय जाि ू आहे या नात्यात कक ज्या पढ
ु े जगातील सगळी
नाती छो्ी होतात. एक इवलासा जीव आपल्या आयुष्ट्यात येऊन आपलं सववस्व होऊन जातो.
त्याच्या येण्याने आपलं अजस्तत्वच बिलून जातं. जणू काही आयुष्ट्याची बाग सुगंधी फुलांनी

बहरून जाते आणण त्या फुलांचा सुगंध आयुष्ट्यभर अत्तराची कुपी बनून आपल्या सोबत राहतो

आणण हे अत्तर आपण आपल्या बरोबर आपल्या आजुबाजुंच्या लोकांनाही लावत असतो. घराला
घरपण येते ते आपल्या बळामुळे आणण या सुखा एवढे सुख ते कोणते.

असा हा मातत
ु व मला माझ्या मल
ु ामळ
ु े म्हणजेच िे वांश मुळे लमळाला. त्याच्या सोबत
ृ ाचा अनभ

घालवलेला प्रत्येक क्षण हा माझ्या आयष्ट्ु यातील सगळयात संि
ु र गोष्ट्् आहे . त्याच्या लहान लहान
खोड्या,त्याचे बोबडे बोबडे बोल, त्यांनी मम्मी अशी मारलेली हाक, त्यांनी दिलेली लमठी सगळे

काही खप
ू स्पेशल आहे . सरु वातीच्या काळातील हे क्षण खप
ू मौल्यवान असतात आणण मला खप
ू
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आनंि होतो कक हे क्षण मला अनुभवता आले. लहानपणी आई सोबत घालवलेल्या प्रत्येक

क्षणातून खल
ु त जाणाऱ्या या नात्याचे बॉजण्डंग हे वरचे वर घट्् होत जातं आणण आईचं आणण

मुलाचं हे बॉजण्डंग आयुष्ट्यभर असच राहतं. मुलांना मम्मी जवळ सगळयात सेफ वा्तं आणण या
काळात जर मम्मी जवळ नसेल तर ती कावरी बावरी होतात.

कालचीच गोष्ट्् आहे , मी माझ्या मल
ु ाला शाळे त सोडायला गेले, हा त्याचा पदहलाच दिवस होता
शाळे चा. मी त्याला सोडून तनघाले आणण तो रडायला लागला. मम्मी मम्मी म्हणत गते जवळ

येऊन थांबला. त्याला रडताना बघन
ू माझा पाय काही तनघत नवहता पण केिारने माझी समजत
ू
काढली आणण माझे डोळे पुसत मी घरी आले. िे वांशी झाल्या पासून चा हा पदहला दिवस असेल
कक आम्ही एकमेकांना सोडून ३ तास रादहलोय. ते ३ तास माझ्या साठी सवावत कठीण होते.

तेवढ्या वेळात माझंव २ कॉल झाले शाळे त करून , तो कसा आहे रडतोय का वगैरे वगैरे प्रश्न
पवचारून त्याच्या ्ीचर ला भंडावून सोडले होत मी.
असा हे मातत्ृ वाचा नातं जे सांगून काळात नाही आणण अनुभवून मन भारत नाही. या नात्यातला
गोडवा आणण प्रेम द्कवून ठे वणे हे आईच्या हातात असते. आणण हे च प्रेम आणण बाळा साठी

केलेला त्याग, समपवण हे च आईला आणण या नात्याला िेष्ट्ठ बनवते. शेव्ी माझ्या बाळासाठी
केलेल्या चार ओळी ललदहते आणण माझे मनोगत संपवते.
िे वाचा अंश तो अन वात्सल्याचा झरा,
प्रेमाचं क्षक्षततज तो अन मायेचा ध्रव
ु तारा!!
िावणी सर तो अन इंिधनू बहरणारा,
लशलशरातील गार वरा तो, माझं आयष्ट्ु य सख
ु ावणारा..!!
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ददवाळी आणि जावई पुराि

अरुणा रांगणेकर
" आली दिवाळी मंगलिायी आनंि झाला घरोघरी" म्हणत दिवाळी घरात पिापवण करणार होती
खासकरून लाडक्या लेकीच त्यावषी लग्न झालं होत तेवहा जावईबुवांच्या दिवाळसणाची तयारी

उपाध्ये कु्ुंबात ज़ोरात सुरु होती पण कुठे तरी गणणत चक
ु त असल्याचं जाणवत गेलं आणण सवव
कायवक्रम कफस्क्ला कारण ?

कारण जावईबापंन
ू ी आपलं खरं स्वरूप हळूहळू प्रग् करायला सरु
ु वात केली होती. तावन
ू सल
ु ाखन
ू
पवकत घेतलेल्या - हुंडा दिला असल्याने - या माणसाच्या वागण्यातला हावर्पणा पवचचत्रपणा
आता दृजष्ट््गोचर होऊ लागला होता म्हणन
ू च किाचचत आभाळांतल्या नऊ ग्रहांपेक्षाही जास्त
प्रभाव असलेल्या या वयक्तीला "िशमोग्रह" दह संज्ञा प्रापत झाली असावी

जावयाचं "कौतुक" सांगणाऱ्या अनेक गोष्ट््ी आपल्या रोजच्याच पाहण्यात असतात. एक
भुक्तभोगी आपला अनुभव सांगताना म्हणतात कक
"सिा वक्र: सिा क्रूर: सिा पूजामपेक्षते ।
कन्याराशी जस्थतो तनत्यं जामातो िशमो ग्रह: ॥
खरं तर अथव अगिी स्पष्ट्् आहे तरी ललदहते कक या जावयाचं ककतीही कोडकौतुक केलं तरी तो

वांकडाच राहतो. नुसता वांकडाच नाही तर त्यात क्रूरपणा सुद्दधा असतो. आणण या जावईबापूंची
अपेक्षा असते कक सासुरवाडीच्या लोकांनी नेहमीच आपल्याला पूजाव. असा हा छळवािी जावई
सिै व "कन्या " राशीतच मुक्काम ठोकून बसलेला िहावा ग्रहच आहे .

ज्या जावयाने सासऱ्याला छळयायचं बाकी ठे वलं नाही त्याची तल
व यांच्या
ु ना सपव, अग्नी व िज
ु न
बरोबर होणारच.

"जामाता कृष्ट्णा सपवश्च पावको िज
व स्त था ।
ु न
उपकार ना जानती पंचमो भचगनी सुता ॥
म्हणजे जावई कृष्ट्ण, सपव, अग्नी, व िज
व हे केलेल्या उपकारांची कधीच जाणीव ठे वत नाही. पण
ु न
या चौघांच्या ओळीत बदहणीच्या मुलाला का गोवलं गेलं समजलं नाही. किाचचत तो पण या चारी
जणांसारखा छळवािी असावा.
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या जावईबुवांना - िशमग्रहाला आपली सासुरवाडी मात्र फारच पप्रय - कारण मला वा्तं कक दह

एकच जागा असते जजथे त्यांची पवचारपूस होत राहते. एरवी त्यांना कोण पवचारत म्हणून असावं
- आणण आपल्या मताला बळक्ी आणण्याकरता तो िे वादिकांचं उिाहरण द्दयायचं पण सोडत
नाही कक.
" असारे खलु संसारे सारं श्वसरु मंदिरं
हरो दहमालय शेते हरी शेते महािधौ "
म्हणजे सवव संसार वयथव आहे पण या वयथव संसारात सद्द
ु धा एक उत्कृष्ट्् गोष्ट्् आहे ती म्हणजे
सासऱ्याचं घर. लक्ष्मी समुिातून उत्पन्न झाली म्हणून समुि दह पवष्ट्णूची सासुरवाडी आणण

आपण पाहतोच पवष्ट्णू कायमच समुिात तर पाववती दह दहमालयाची कन्या म्हणून शंकराची
सासुरवाडी दहमालय आणण ततथेच ते वस्ती करून राहतात. आता िे वांनीच सासुरवाडी िेष्ट्ठ
ठरवली मग ते सत्यच असणार. अशा सासुरवाडीला जाऊन एका जांवयाने

आपली शेखी बघारात

असे एकेक जावई शोध लावले कक सासुरवाडी त्यांचं हे ज्ञान पाहून थक्क झाली. हा जावई होता
मच्
ृ छकद्क ना्कातला शकार. तो म्हणतो
"शरू ो पवक्रांतः पांडव श्वेतकेतु
पुत्रो राधाय रावण इंिित्त:
आहो कुन्त्या तेन रामेन जाताः
अश्वत्थामा धमवपुत्रो ज्ायू ॥
म्हणजे मी पवक्रांतप्रमाणे

शरू आहे . इंिाने वर दिलेल्या राधेचा मल
ु गा रावण तो मीच. रामाला

कंु तीपासन
ू झालेला अश्वत्थामा पण मीच आणण धमवराजाचा पत्र
ु असणारा ज्ायू म्हणजे मीच

म्हणजे आपल्या सारखा शरू वीर कुणीच नाही आणण हे सांगताना तो म्हणतो श्वेतकेतु पांडव मीच
आहे आणण शूर पवक्रांत सुद्दधा मीच. खरं तर पांडवांमध्ये श्वेतकेतु कुणाचाच नाव नाही आणण शूर
पवक्रांत नसून पवक्रमादित्य होता. महाभारतातला इंिाने दिलेला मुलगा म्हणजे कणव पण शकार

महाशय त्याला रावण म्हणतात आणण इंिाने तो कंु तीला दिला होता राधेला नाही आणण कंु तीला

रामपासून झालेला अश्वत्थामा ! वा, काय पण जांवईशोध ! रामाचा आणण कंु तीचा काळ वेगळा
होता ते पण या महाशयांना ज्ञात नाही. बरं ज्ायू हा पक्षी होता व तो पण रामाच्या काळातला
आणण तो धमवराजाचा पुत्र ! वाहवा !
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असं म्हणतात कक जेवहां चार चौघं बसलेले असतात तेवहां आपलं तोंड उघडत " ज्ञान "
पाघळण्या पेक्षा तोंड बंि ठे वणेच िेयस्कर असत. पण या जांवईबुवांना कोण सांगणार.
आता काळ बिलत गेला आणण "कंवरसाहे ब " - आमच्याइथे जांवयाला आिराने कंवरसाहे ब
म्हणतात - पण बिलत गेले. यातला पदहला बिल म्हणजे सासरु वाडी ककतीही चांगली असली
तरी ततथे पवष्ट्णू आणण शंकरा प्रमाणे ते ततथे दठय्या िे ऊन बसत नाही.एवढी फुरसत असते

कुणाला ? किाचचत म्हणन
ू च मेहुण्याबरोबर चह
ु लबाजी करत "साली (मेहुणी ) आधी घरवाली" या
उक्तीच्या अनभ
ु वाला ते मक
ु तात. एरवही "होतकरूंना" आमच्या इथे एक प्रेमाचा आणण मौललक
सल्ला असतो कक लग्न अशा जागी करावं जजथे "ससुरा हो मालिार, साले (मेहुणे) न हो तो
बेहतर मगर साललयां (मेहुण्या ) हो िो चार "

आणण सगळयात महत्वाचा सुखि बिल म्हणजे

- जो आजकाल प्रत्यही पाहण्यात येतो - ते

नुसते son-in-law च राहात नाही तर son सुद्दधा होतात.
माझा तरी हा अनुभव आहे . म्हणूनच दिवाळी असो वा नसो माझे जांवई
येतात तेवहा आमच्या घरी दिवाळसण साजरा होत राहतो.
तम
ु चा अनभ
ु व काय म्हणतो ?
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जेवहा दह आमच्या घरी

Mission USA

नेहा भोप्कर
अमेररकेत जायचं म्ह्लं कक आपल्या पेक्षा इतर लोकांना जास्त उत्सुकताअसते . जशी आमची

ततकक्े बुक केल्याची वाताव आमच्या बबजल्डंग मध्ये पसरली तशी आमच्या कडे येणाऱ्या लोकांची

संख्या वाढायला लागली . "अहो आमच्या आत्याच्या भावाचा मुलगा पण अमेररकेत राहतो नक्की
जा बर का त्याच्या कडे " अशी पवपवध आमंत्रण िे खील यायला लागली आणण त्याच बरोबर जरा
"हे " तुम्हाला िे ता येईल का त्याचा कडे अश्या पवनंत्या आमच्या कडे यायला लागल्या. आता

कोणाला नाही म्हणायचं आणण कोणाला हो हा यक्ष प्रश्न डोळया समोर उभा रादहला पण दह तर
सुरुवात होती.

माझ्या मते हा अनुभव सगळयांनाच असणार आहे त्यामुळे ह्यावर जास्त चचाव न

करता मी लगेच मुख्य मुद्दद्दयावर येत.े

शेव्च्या दिवसा पयांत सामानाची आवरा आवारी करून अखेरीस २३ ककलो मध्ये सगळं सामान
आम्ही बसवल. घरच्या वजन काट्यावर उभं राहून स्वतःचे आणण ब्यागेचे वजने बघून अखेरीस
जीव भांड्यात पडला ( स्वतःच का ब्यागेचे वजन पाहून ते काही आता आठवत नाही )
संध्याकाळी ठरल्याप्रमाणे आमची LL

रॅ वहल ची गाडी आली ( अथावतच नावात बिल केला आहे

कारण मी ऐकलं आहे कक अमेररकेत कोणाचं "नाव" वापरायचं असेल तर परलमशन वैगरे घ्यावी
लागते म्हणे ).

सगळं सामान गाडीत भरून पण्
ु याच्या रॅ कफक मधन
ू वा् काढत आम्ही मंब
ु ई

च्या दिशेला तनघालो. माझ्या मल
ु ाने आणण सन
ु ेने आम्हाला काय काय करावे

कागिपत्र वर ठे वावी लागतील ह्या सगळया गोष्ट््ींची यािी करून दिली होती.
एअरपो्व वर काय करायचं, सेक्यरु र्ीशी कसं

लागेल, कुठली

एवढाच नवहे तर

बोलायचं हे आम्हाला सगळं सांगन
ू ठे वल होतं

.

असं म्हणतात कक मल
ु ाला वडडलांची चपपल यायला लागली कक तो मोठा झाला पण मी म्हणेन
कक मुलगा ( अथवा मुलगी ककंवा

सून) आपण पूवी ते लहान असताना जशी त्यांची काळजी

करून सगळया instructions द्दयायचो तश्याच instructions आपल्याला त्यांचा कडून यायला
लागल्या तर आपली मुलं

नुसती मोठीच नाही तर जबाबिार झाली असा म्हणायला काही हरकत

नाही. अगिी खर सांगायचं झाला तर पुणे ते मुंबई प्रवासात काय काय पवचार डोक्यात येत होते
ते काही आठवत नाहीत पण एवढ्या मोठ्या प्रवासाची धाकधक
ू मात्र नक्कीच होती. सवावत
महत्वाचं म्हणजे मुलाचं लग्न झाल्यापासून सुने बरोबर राहायची संधी अशी लमळालीच
नवहती त्या मुळे

मना

मध्ये एक वेगळीच धाकधक
ू होती अस म्हणायला काही हरकत नाही.
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मुंबई एअरपो्व ला सगळे सोपस्कार नी् पार पडले आणण आम्ही वेळेच्या आधीच आमच्या गे्
वर येऊन बसलो. बाहे र पडणारा पाऊस बघून उगाच आपले पवमान उशीर करे ल कक काय अशी
भीती वा्ायला लागली पण तेवढ्यात एका सुबक ठें गणीने आमचे स्वागत केले आणण पवमान
वेळेवर असल्याची वाताव दिली. पवमानाला तशी म्ह्ली तर फार काही गिी नवहती त्यामुळे
अडचण अशी काहीच झाली नाही उल् बाजूच्या जागेवर कोणीही नसल्याने जरा पाय लांब
ताणूनच मस्त झोप झाली.

पवमानाने उड्डाण केल्यावर थोड्यावेळात आम्हाला खायला िे ण्यात

आले आणण अपेक्षेपेक्षा अततशय चांगल्या चवीचे पॅद्स लमळाल्याने झोप िे खील मस्त लागली .
मग एकिम जाग आली

ते आम्ही लंडन च्या जवळ आल्यावरच , हो अथावतच मधील एक

जेवण आमच्याकडून चक
ु लं पण हरकत नाही कारण झोप घेणं महत्वाचं होत आणण भारतीय वेळे
नुसार पहा्े कोणाला जातंय हो एवढा जेवण असा म्हणत मनाची समजूत काढली आणण लगेच

गरम चहा ची फमावईश एका हवाई सुंिरी कडे केली. णखडकीतून नजर बाहे र जाताच जसा कापूस

पपंजला असतो तश्या ढगांमधन
ू पवमान वेगाने प्रवास करत होता, खरं च एक छान अनुभव होता .
नेहेमी आपण थंडगार हवेत पाऊस बघत चहा आणण भजी खातो पण आज ढगांच्या वर उडताना
ब्रेड, ब्र आणण चहा ( तो दह िस
ु ऱ्याने बनवलेला ) फारच मस्त वा्त होता. हा हा म्हणता
आमचा पदहला प्रवास संपला आणण पवमान लंडन मध्ये उतरले.

आता लंडन मध्ये तसा बराच वेळ होता त्यामळ
ु े ततथे आम्ही छान अशी चक्कर मारली.

िर लमतन्ाला येणारी आणण उडणारी पवमाने बघन
ू खरं च आश्चयव वा्लं आणण ह्या सगळया मागे
काम करणाऱ्या लोकांचं कौतक
ु वा्लं. चक्कर मारता मारता चक्क पण्
ु यातील काही लोकांशी
ओळख िे खील झाली. बघा

कोणाशी भे्ायचं योग कुठे येईल खरं च काही सांगता येत नाही.

पवपवध िक
ु ाने पाहता पाहता थोडी भक
ू िे खील लागू लागली आणण मग जजथे शक्यतो भारतीय
लोक दिसत आहे त अश्या दठकाणी जाऊन आम्ही मेनू बघायला लागलो. पिाथव मनाशी

ठरवल्यावर ऑडवर िे ताना िोन तीन वेळा ते शुद्दध शाकाहारी आहे ना ह्याची खात्री केली. पण
एकंिरीत पौंडा मधील ककंमत बघून घेतलेलं छो्ं सं सँडपवच िे खील खप
ू जास्त वा्ू
लागले. खरं तर पैशाची काळजी करण्या सारखा काही एक कारण नवहतं

पण तरीही आपण नाही

म्हणालो तरी conversion करतोच कक हो. एखािवेळेस आमची दह पदहलीच US ची वारी
असल्या मुळे असे झाल असेल.
थोड्यावेळात आमच्या पवमानाची सूचना करण्यात आली आणण आम्ही लगबगीने गे् कडे

चालायला लागलो. आता मात्र आमच्या पवमानात भारतीय कमी आणण इतर लोक जास्त होते त्या
मुळे सगळीकडून थँक्स , वेलकम असे शब्ि ऐकू यायला लागले. आत जागेवर बसल्यावर
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ं अली आणण अचानक ५-६ दठकाणहून "ब्लेस यु " असे शब्ि
आतील हवे मुळे मला एकिम लशक
कानी आले . आता ह्या सगळया गोष्ट््ींची हळू हळू सवय होत आहे त्यामुळे आता मला
सांगायला हरकत नाही कक तें वहा खरं च मी िचकले आणण आपल्या कडून काही चक
ु लं

कक काय

असा पवचार करत कावरी बावरी झाले होते . शेव्ी पवमान तनघाले परं तु ३०-४० लमतन्े

उलशरानेच , म्ह्लं तर तसा प्रवास बराच आहे पण आता मुलाला आणण सुनेला भे्ायची इच्छा

तीव्र होत चालली होती कक ह्या प्रवासात आपण काय खात आहोत, कुठे ले चचत्रप् पाहत आहोत
ह्या कडे खरं च काही फारसे

लक्ष नवहते. अधन
ू मधन
ू होणार पवमानाचा आवाज आणण त्याच्या

वर जाऊन ह्यांच्या घोरण्याचा आवाज सोडला तर बाकी सगळी कडे बरीच शांतता होती . अधन
ू
मधन
ू पाय मोकळे करण्या साठी उठलेले लोक आणण हवाई सुंिऱ्या ह्या वेळो वेळी येऊन

लागलेली झोप मोडण्याचा अथक प्रयत्न िे खील करत होते पण ह्या सवावशी लढा िे त मी माझी
झोप पूणव केली. थोड्यावेळानी आपण आता सॅन दिएगो मध्ये उतरत असल्याची सूचना िे ण्यात
आली आणण मी णखडकीतून सुंिर दिसणारा मावळणारा सूयव आणण खाली दिसणारे सुरेख शहर
बघण्यात गुंग झाले.

पट्ट्या वरून सगळया बॅग घेतल्यावर आम्ही सगळे कस््म चे सोपस्कार पार पाडण्यासाठी सज्ज
झालो. पण आपण बघा बोडावच्या परीक्षेला अगिी सगळा अभ्यास करून जातो आणण पेपर

अगिीच सोपा येतो असं काहीस होत ना तसंच आमचं झाला आणण ततथन
ू त्यांच्या तावडीतन
ू

आमची लगेच स्
ु का झाली. इतर लोकांसोबत आम्ही िे खील बाहे र आलो आणण आमच्या स्वागत
साठी सज्ज असलेल्या माझ्या मल
ु ाला पाहून जो आनंि झाला आहे तो असा लेखणीतन
ू सांगू
नाही शकत पण मला खात्री आहे कक तम्
ु ही सवावनी ह्याचा अनभ
ु व
घेतला असणार आहे.
आपल्या भपवष्ट्याचं

सोनेरी स्वपन मनाशी बाळगून आलेल्या आणण

त्या साठी अथक काम करणाऱ्या मुलाला आणण सुनेला बघून

सगळया प्रवासाचा क्षीण लागलीच तनघून गेला. ७ समुि पलीकडे
येऊन स्वतःच्या पायावर उभं

राहणाऱ्या मुलाच आणण सुनेच खप
ू च

कौतुक वा्ायला लागल आणण त्यांना बघून डोळयात पाणी आलं .
खरं च येथे येऊन आपल बस्थान बसवणाऱ्या तुम्हा सवावनाच माझे
प्रणाम.

आत्ताशी आम्हाला येऊन जेमतेम २-३ दिवस झाले आहे त, आमच routine िे खील हळू

हळू लागत आहे . लवकरच आम्ही कफरायला बाहे र पडू ते म्हणजे तुमच्या सारख्या लोकांशी भे्
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घडेल अशी इच्छा मनाशी ठे वूनच. Mission USA ला आता खरी सुरुवात झाली अस म्हणायला
काही हरकत नाही.
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वाळवंटातले ओऍससस

नीला शेट्ये
अमेररकेत कफरण्यासारखा िस
ु रा आनंि नाही . पयव्कांना आकपषवत करणारं खप
ू काही अमेररकेत
आहे . अमेररकन लोक जगभर ्ूररस्् म्हणून भ्कत असतात, तसेच ते स्वतःच्या िे शातही
सतत इकडून ततकडे कफरत असतात. त्या अवाढवय िे शात

वाळवं्ापासून तो बफावच्छादित

प्रिे शापयांत सवव तहे चा तनसगव आहे. त्यामुळे उत्तरे कडचे लोक उन्हाळयात ्ॅ तनंगसाठी िक्षक्षणेत
येतात. वेस्् कोस््ची माणसं ईस्् कोस््ला कफरायला जातात.

माझा मुलगा व सून अमेररकेत LA ला गेल्यानंतर त्यांचे आम्हाला म्हणजे मला आणण सुनेच्या

आई वडीलांना अचानक बोलावणं आलं. आमच्या आनंिाला पारावार उरला नाही. मग काय आम्ही
ततघांनी पासपो्व काढला. मुलाची आम्हा ततघांना स्पॉन्सरलशप असल्यामुळे ततकी्, जवहसा सगळं
अलगि व सन्मानाने हातात पडलं. म्हणून आम्ही ततघेही अमेररकेला जाऊन आलो.

अमेररकेच्या या परिे श िौयावत मला अनेक गोष्ट््ी नवयाने पहायला लमळाल्या. भवय पवमानतळ ,
गगनचब
ुं ी इमारती, मनोरे , वैलशष्ट्ट्यपूणव वास्तू, सुंिर समुिककनारे , त्याहूनही स्वच्छ व उत्तम रस्ते,
प्रचंड उद्दयाने व शॅपपंग मॉल्स, कॅलसनो आणण असं बरच काही. या सगळया गोष्ट््ी पाहताना मी
हरखन
ू गेले. अमेररका हा जगातला सवावत प्रगत व िीमंत िे श. पवशेषतः शहरतनयोजनाच्या

बाबतीतली त्यांची िरू दृष्ट््ी पाहून तर मी थक्कच झाले. मला लमळालेल्या या सख
ु ाची, आनंिाची
थोडी चव णखरापतीसारखी तम
ु च्याही सवाांच्या हातावर पडावी यासाठी हा लेखनप्रपंच !
19 एपप्रल 2007 गुरुवार — अक्षय्य तत
ृ ीया या शुभ दिवशी ' लास वेगास ' (Las Vegas) या
मोहमयी नगरीचा पदहला अनुभव घेण्याची संधी आम्हाला लमळाली. आम्ही सववजण सकाळी

घरातून ( LA ) 10 वाजता Nissan Armada (SUV) कारमधन
ू तनघालो. वा्े त िप
ु ारी 1.30
वाजता ' बगवर ककंग ' मध्ये लंच ब्रेक घेतला. संपूणव प्रवास वाळवं्ाचा होता. सरळसो् रस्ते व
आसपास कुठे ही हॉ्े ल नाही. सगळीकडे उजाड वाळवं् होते. आम्ही लास वेगासला िप
ु ारी 3
वाजता पोहोचलो.

' Excalibur ' या हॉ्े लमध्ये िहावया मजल्यावर आम्ही िोन रात्री रादहलो होतो. हे हॉ्े ल 23
मजली उं च होते. आम्ही सगळे फ्रेश होऊन संध्याकाळी 5 वाजता ' Strip ' या मुख्य रस्त्यावर
पायी-पायी कफरायला तनघालो ते हॉ्े लवर रात्री 12 वाजता परत आलो.

संध्याकाळ संपत होती आणण एकाएकी क्षक्षततजावर सय
ू व उगवावा तसा प्रकाश दिसला. नंतर

क्षक्षततजभर पसरलेले दिवेच दिवे दिसू लागले. त्यामळ
ु े 'लास वहे गस' हे कसं दिसतं ते बघायला
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लमळालं. हे शहर 24 तास जागं असतं. येथील प्रशस्त रस्ते पायी चालणायाव माणसांनी फुललेले
होते. रस्त्याच्या ित
ु फाव ' पॅररस, न्यू यॉकव - न्यू यॉकव, लक्झॉर, वहे नेलशअन, बेलॅजजओ ' अशा

ककत्येक आललशान कॅलसनोच्या उं च, प्रशस्त इमारती होत्या. त्यावर प्रचंड लायद्ंग केलेलं होतं.
सबंध रस्ताभर या लाखो चमचमणायाव दिवयांचा भरपूर प्रकाश पडला होता. येथे प्रत्येक

हॉ्े लमध्ये (मो्े लमध्ये) कॅलसनो आहे त. मग हा कॅलसनो बघ, तो कॅलसनो बघ असं करीत दहंडू
लागलो.

पवशेष म्हणजे त्या त्या िे शाची वैलशष्ट्ट्य त्या त्या Casino मध्ये असतात. पॅररस हॉ्े लच्या बाहे र
आयफेल ्ॉवरची अजस्त्र प्रततकृती, न्यू यॉकव - न्यूयॉकवच्या बाहे र प्रचंड स््ॅ च्यू आफ ललब्ी,

लक्झॉरच्या बाहे र भलामोठा जस्फंक्स, वहे नेलशअनमध्ये कालवे आणण गोंडोला राइड सुध्िा आहे .
‘Bellagio Casino’ च्या आत सुंिर फुलांचे गाडवन बघून मन मोदहत झाले. प्रत्येक हॉ्े लची

वास्तुरचनाही त्या त्या िे शाप्रमाणे आहे . बेलॅजजओ हॉ्े लमध्ये तर music च्या तालावर नाचणायाव
कारं जांचे खेळ आम्ही सूयावस्त वहायच्या अगोिर व रात्री 'Eiffel Tower' वरून असे िोनिा

बतघतले. 'Treasure Island Casino' च्या बाहे र 'Pirates related show' बघायला गेलो. पण
वायावच्या अतत वेगामुळे तो शो कॅंसल झाला. त्यामुळे आम्ही जरा दहरमुसलो. नंतर आम्ही

'Venetian Casino' जो पूणव 'Venice - Italy' च्या धतीवर आधारलेला आहे . तेथे रात्र असूनही
नभांगणात दिवस असल्याचा भास होत होता. इथे इ्ाललयन रे स््ॉरं ्मध्ये डडनर ब्रेक घेतला .
ततथन
ू आम्ही 'Paris - Paris Casino' बघायला गेलो. ललफ््च्या मितीने आम्ही 'आयफेल

्ॉवर' वर (पॅरीसच्या आयफेल ्ॉवरची - प्रततकृती ) काही सेकंिातच वर पोचलो. चारही दिशांनी
िशवन घेणे सुलभ व तनधोक वहावे म्हणून सववत्र लोखंडी भक्कम जाळया लावलेल्या होत्या.

त्यावेळी प्रचंड उं च अशा आयफेल ्ॉवरवरून चमचमणायाव दिवयांच्या प्रकाशात उजळून तनघालेल्या
' लास वेगास ' शहराचे िशवन घेतले . हवा खप
ू च थंडगार होती. 'Luxar Casino' इजजपतच्या

पपरॅलमडच्या थीमवर बेस आहे . पुढे 'Mandalay Bay Casino' मध्ये लशरलो. स्लॉ्स ् मलशनच्या
रांगाच्या रांगा दिसत होत्या. लाल - पपवळे आल्ून पाल्ून चमचमणारे दिवे प्रत्येक मशीनवर
होते. एकेका लायनीत चाळीस, पन्नास, शंभर मशीन्स आणण अशा नजर पोहे चोतोवर रांगा

म्हणजे ते हॉल केवढे मोठे असणार. एक हॉल पुरा करून पुढे गेलो तरी पुन्हा तेच दृश्य. एक

सें्पासून हजारो डॉलसव पणाला लावता येतील अशी पवपवध, अगणणत स्लॉ् मशीन्स, ्े बल्स,
वहील आफ फॉच्यन
ूव सारखे खेळ, अंधार - उजेडाची आकषवक रचना, सतत फ्री सॉफ्् डरंक्स
कफरवणायाव सब
ु क ठें गण्या , कोणी कोणाच्या अध्यात नाही, मध्यात नाही, हे सगळं णझंग

आणणारं आहे . प्रत्येक यंत्रापढ
ु ं माणसं बसलेली. समोरच्या वाडग्यात खणखण पडणारे नाण्यांचे

आवाज सगळीकडे भरलेले. यंत्रासमोर तरूण मंडळी, वध्
ृ ि मंडळी, बायका बयावच दिसत होत्या .
एखाद्दया िे वपज
ू ेला बसावं तसा एकेक माणस
ू एकेक यंत्रापढ
ु े बसलेला. बाजच
ू ा िांडा ओढला की
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समोरच्या तीन छोट्या णखडक्यांमधन
ू अनेक चचत्रं कफरून जायची. एकेक जस्थर वहायचं. ती ततन्ही
एकच चचत्र असली की खाली नाणी पडण्याचा खणखणा् सुरू.

कॅलसनो ही मात्र अनभ
ु वण्याची चीज आहे . एका हॉलमध्ये पन्नास सें्च नाणं खेळता येईल अशी
मलशन्स, तर िस
ु यावमध्ये पाच सें्ची मलशन्स . पराग मला म्हणाला " खेळ ना काहीतरी . मी
पैसे िे तो. " मी म्ह्लं " नाही बव
ु ा. " त्यावर हसन
ू तो म्हणाला " अग, इकडे खेळलीस तर
ततकडे भारतात कुणाला कळणार नाही ." मी म्ह्लं " तच
ू खेळ हव तर ." तो नाणी ्ाकू

लागला, काही वेळानंतर तो जजंकलाही. पण मी नाणी ्ाकू लागले तेवहा ती सगळी नाणी गडप
झाली म्हणजे मी हरले. सून आणण वयाही हरले. पवदहणबाई जजंकल्या. खप
ू मजा वा्ली.

स्लॉ् मलशन्सच्या हॉलमधनं आत गेल्यावर जुगाराचे इतरही प्रकार चाललेले दिसायचे. इंजग्लश
ं
लसनेमात पवशेषतः जेम्स बॉडच्या
लसनेमात िाखवतात तशी दहरवया रं गाची ्े बलं, त्यात मांडलेले
रं गीत ्ोकनचे गठ्ठे , पत्यांचे डाव दिसले. जगातली िीमंत माणसं दिसतात तरी कशी ते पहायला
लमळालं. त्यांचे जजंकलेले , हरलेले , इषेला पे्लेले चेहेरेही बघायला लमळाले. पायाने िमलो तरी
रस्त्याने भ्कतच होतो. आज आम्ही जवळ - जवळ 6 मैल म्हणजे 10 कक.मी. (अमेररकेत
अजून कक.मी. पोचला नाही) चालल्यामुळे पाय खूप िमले होते. रात्री हॉ्े लवर 12 वाजता परत
आलो. बेडरूममध्ये फ्रेश झाल्यावर मस्त िल
ु ई घेऊन मी एका लमतन्ात तनिािे वीच्या अधीन
झाले.

20 एपप्रल 2007 शक्र
ु वार — आिल्या दिवशी प्रवास व खप
ू खप
ू पायी भ्कल्यामळ
ु े सवाांना शांत
झोप लागली होती. सगळे जण आरामात उठून नाश्ता, आंघोळी वगैरे उरकून नंतर 'MGM

Casino' मध्ये खरे खरु े लसंह बतघतले . त्यानंतर िप
ु ारी 1 वाजता इंडडयन रे स््ॉरं ् 'Tamba'
मध्ये जेवायला गेलो . येथे बफ
ु े

लंच असल्यामळ
ु े ज्याला जे पादहजे ते व पादहजे तेवढे वहे ज ,

नॉनवहे ज जेऊ शकलो . खप
ू ्े स््ी जेवण होते . नतर 'Circus Circus' या कॅलसनोमध्ये आम्ही
थोडा वेळ खेळलो. कॅलसनोमध्ये खेळताना त्याबरोबर वाहवत न जाता कुठे थांबायचं व अललपत

वहायचं हे कळणं म्हणजे संयम. हे साधलं तर आनंिाच्या क्षणांच वयसनात रूपांतर होत नाही.
त्यालशवाय इतरही कॅलसनो हॉ्े ल्स वगैरे बघून संध्याकाळी 7 वाजता हॉ्े लवर परत आलो, फ्रेश
झालो व नंतर रात्री 8 वाजता सूनेच्या मैबत्रणीकडे गेलो.

पुन्हा परत रस्त्याने झगमगा् दिसला. त्या लायद्ंगमध्येही नाना आयडडया होत्या. कफरत
जाणारे दिवे, स्ास् रं ग बिलत जाणायाव तनऑन साइन्स ... याने सगळा पररसर खच्चन
ू

भरलेला होता. कॅलसनोच्या इमारती आपल्या एरवीसारख्या इमारतींसारख्या नसन
ू काल्पतनक
जगातल्या असावयात तशा डडझाईन्सच्या होत्या. लसनेमातले से्स ् पहावेत तसे वा्त होते.

रात्रीच्या वेळी येथे रं गीबेरंगी, झगमचगत ितु नया बघन
ू आपण स्वपन नगरीत असल्याचाच भास
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होत होता. सूनेच्या मैबत्रणीचा बंगला कधी आला ते कळलं पण नाही. ततच्याकडे आमचे छान
आिराततथ्य झाले. इथन
ू आम्ही रात्री 11 वाजता हॉ्े लवर परत आलो .

'नेवाडा ' या रखरखीत वाळवं्ी राज्यात हे कॅलसनोयक्
ु त मौजमजा करणार केंि आहे. या राज्याला
जग
ु ारातन
ू लमळणारी कमाई हे च प्रमख
ु उत्पन्न . माणसं मोकळे पणाने येऊन इथे जग
ु ार खेळू
शकतात हरतात, जजंकतात. उन्हाळयात जजथे पारा 50 - 60 0C च्याही वर जातो , जजथे

उघडेबोडके डोंगर, रखरखीत वाळवं्, का्े री खरु ट्या झड
ु ु पांलशवाय काहीही उगवत नाही .थोडक्यात
म्हणजे ज्या जागी माणस
ू आपल्या मजीने जाणं किापपही शक्य नाही, अशा प्रिे शात जगातली
सवव तथाकचथत सुखं उपलब्ध करून िे णारं , आललशान शहर वसवून, जगभरातल्या लोकांना

आकपषवत करणारं अववल पयव्न केंि बनवणायाव अमेररकन माणसाच्या कल्पकतेचं आणण ती
साकार करण्याच्या जजद्दिीचं कौतुक करावं तततकं थोडं आहे . रात्री 2 वाजता सुध्िा गिीने फुललेले
रस्ते, खास ' वेगास शोज ' बघून झोप उडालेली माणसं, जे मागाल ते खायला घालणारी

रे स््ॉरं ्स ्, सगळीकडचा झगमगा्, उन्मुक्तपणे आनंि उपभोगणारी माणसं - ही खरी लास
वहे गासची नस !
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सकाळ

सागर साबडे
पहा् झाली आला रपवकर

पक्ष्यांची चाले ककलबबल सुंिर
तण
ृ पाती दह दहरदहरवी

रवीककरणांनी गेली मोहून
बनात घम
ु ते गढ
ू शीळ ती
अन थरारती ही तण
ृ पाती
गोठ्यांकडे धावत गवळी

कुणी रमा ही रांगोळीत रमली
पहा पवहं गम धस
ू र शेला

िरू सारुनी दिनकर आला

जुई लाजली मोहरली अन
बहर आला प्राजक्ताला !

मंदिरातील घं्ेची ककणककण
स्वागतास प्रभेच्या हासून

कोपऱ्यात बसली पहा चल
ू ती
डोक्यावरती कळशी घेऊन
लो् धरु ाचा वर उडाला
िरू तेथे चचमणीमधन
ू ी

कुणी झेपावे तनळया नभी ते

जणू त्याच्याशी स्पधाव करुनी
पहा् झाली उठा आता
तननािला सनई चौघडा

एक दिवस तज
ु प्रभूने दिधला
उठ लाग तू स्वकायावला !
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Live here and Now

सागर साबडे
नको त्या गोष्ट््ींचा आपण करतो बाऊ

कारण जगतच नाही आपण "here and now"
आठवणीच्या झुल्यावर मन म्हणे इकडे ततकडे जाऊ
कारण जगातच नाही आपण here and now
गतं न शोच्चं असं म्हणायचं नुसत मनात
पण रुळतंच ना मन आठवणींच्या बनात?
असं करता करता दिवस जातात सरून
जुन्या आठवणींनी उगाच येतं भरून
असं भरून आलं की पढ
ु चं दिसत नाही नी्
छान असन
ू ही आयष्ट्ु याचा कधी येतो वी्
अशा वेळी मग काय करायचं आपण?
आठवणींना घालायचं छो्ं सं कंु पण
गोड आठवणी ठे वायच्या कुपीत

आपलं आपल्याशी छो्ं सं गुपीत
कडू आठवणी वाऱ्यावर द्दयायच्या सोडून
ककंवा करायचं मन हलकं खप
ू सं रडून
पण हे झाल्यावर मात्र एक करायचं
येणाऱ्या क्षणात छानसं जगायचं
असं केलं की आयुष्ट्य होते फार छान
अन दिसते शेव्ी इंिधनूची कमान
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गोड नाते हे जन्ांतरीिे

मयुरा तन्मय पोतिार
नवरा बायकोच्या सुंिर नात्यामागे,
आहे एक िे वाचा छानसा पवचार,

सगळीच नाती जन्मभर पुरत नाहीत,

मग नको का कोणी जीवनाचा साथीिार ?
अनेक सख
ु ं येतात अनेक िःु ख येतात,

म्हणूनच हवा असतो तो हक्काचा आधार,
हळू हळू एकमेकांच्या सहवासात,

येत जातो जीवनाला खरा आकार !
कधी रुसवा असतो कधी फुगवा असतो,

कधी हलके च्के तर कधी मंि गारवा असतो,
भांडणालशवाय प्रेम नाही म्हणतात,
हाच जणू जवळ येण्याचा एक गोड़ पयावय असतो !
मग भावना वाचल्या जातात डोळयात,
शब्िांची गरज उरत नाही,
कसं सांग,ू काय वा्तंय,

या पवचारांनी मन झुरत नाही!
खप
ू संि
ु र असतं चांगल्या वाई् क्षणांना,
एकत्र सामोरं जाणं,

एकमेकांचा धरलेला हात,
अशा वेळी अजून घट्् होणं !
वषव सरतात कु्ुंब वाढतं,

पपल्लं घरट्यातून घेतात उं च भरारी,

आणण मग मागे उरत जातात फक्त,
माझ्यासाठी तू तन तझ्
ु यासाठी मी !
आयुष्ट्य आणण माझं सगळं जगच सुंिर होतं,
जगण्याला आला तुझ्यामळ
ु े च अथव,
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तनरोपावेळी असं एकमेकांना सांगताना वा्तं,
तुझ्यालशवाय झालं असतं सगळं जीवनच वयथव!
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दपपि

प्रसन्ना शानभाग
गैरसमज असा.. की तू फक्त माझा.
पवश्व माझ खळ
ु .. सिा भास तुझा.

हसली की हसायचास, रुसली की रुसायचास.
पाठ माझी कफरली... की, वा् पहात बसायचास.
तुला माझा मानून... तुझ्यात मी हरवायचे.

तुझ्यात मला पाहून.. मलाच मी पवसरायचे.
केल तुझ्या पायी.. सार काही अपवण.

तरी झाला नाहीस, माझ्या प्रततमेचा िपवण.
मग मला कळल... सवाांचा तू होतास,
जसा माझा तसाच.. इतरांचा होतास.

आपलस करून.. रुपात त्यांच्या जुळायच,
सवाांसाठी जगून.. स्वतःलाच पवसरायच?
तझ
ु हे जीवन.. मला काही कळे ना.

साऱ्यांसाठी णझजन
ू ही, तल
ु ा कुणी पज
ु ेना.
जनांसाठी करून.. सार काही अपवण.
बनलास की रे तू.. पवश्वरूपी िपवण.
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ग्रहि

प्रसन्ना शानभाग
लपाछपीत जेवहा... मी चक
ु ू न माकून फसतो,
ललंबू द्ंबू म्हणन
ू ... चान्स मारून स्
ु तो.
एक नजर माझी... सिा बाबांवर असते,
ताप् स्वभावाची... खप
ू भीती वा्ते.
कधी तरी पौणणवमेला... करतो मी कहर,
बाबांची पाठ कफरता... िं गा रात्र भर.
प्रताप बघून माझे...

त्यांना राग येतो,

ऐकत का नाही?... संयम त्यांचा सु्तो.
संक् मोचन आई... हळूच मधे येत,े

ग्रहणाच्या पिरात... मला आिय िे ते.
मग थोडा रुसन
ू ... बसतो पाठ कफरवन
ू .

अमावास्येला तर... सापडत नाही शोधन
ू .
शोधत कफरते आई... करीत पवनवण्या,
डोळे द्पून पवचारत.. कुठे गेला सोन्या?
बघवत नाही मला... ततची घालमेल,
लभरलभरत्या नजरे तला... चचंतेचा खेळ.
राग फुकून जेवहा... िशवन मी िे तो,

मला पाहून ततच्या.. जीवात जीव येतो.
अमावास्येला आज.. पुन्हा मी रूसलो,

पुन्हा पाठ कफरवून... हळूच लपून बसलो.
खात्री होती मला... नाही मी सापडणार,
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जंग जंग पछाडल तरी... हाती नाही लागणार.
आज मात्र आई... आलीच नाही शोधायला,
बळ नवहत ततच्यात... मला शोधत कफरायला.
पाहून ततची िशा... बाबा स्वत: तनघाले,
ग्रहण लावन
ू स्वत:ला... मला फशी पाडले.
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ननळी पाऊले!

रलसका कुलकणी
तुला पाहताना जरा थांबले मी
जरासे कसे श्वास गेले पुढे.?

कसा धि
ुं तेचा हा प्रवास होतो

तुझ्या पवभ्रमातून संभ्रमाकडे..
सग
ु ंधी कुठुनशी मधरु ात आली
न सरे आठवांचे इथे चांिणे

ररत्या िे हभानी सहावे कसे हे
तुझे वेळ पाहून चंिावणे...
असा वािळी भास वहावा तनुला

जसा बरसत्या पावसाचा प्रहर ..
तशा आतवतेने मनाच्या नभाशी
उधळून िे चांिणे मठ
ू भर..
जरा रात गेली जरा आस उरली
जरासे इथे श्वास खंतावले..
उभा मी इथे अन उभी सोबतीला
तुझी चांिण्याची तनळी पाऊले!
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दहशोब

रलसका कुलकणी
काय सांगू जखमांचे मी तुला दहशोब सारे

घाव ककती खोल झाले अंतरी गंधावणारे ..
तो असा येऊन गेला बरसन
ू ी झंकार राती

चांिणे बेभान येथे, तेथे जरासे तपत तारे ..
यावी कशी नशा आता सुरांची वा सुरेची

नसणेच तुझे होते इथे मैकफली धि
ुं ावणारे ..
काय झाला गुन्हा असा..काय झाली वंचना
रादहले नाहीच कोणी पापणी ओलावणारे ..

राहून िरू तुझा मी साजरा आभास केला
श्वास ही आले तझ
ु े मग अंतरे नाकारणारे ..
आता आहे असा रे तीत या उध्वस्त मी..
ला् थोडी बरसते अन तनस्ती थोडे ककनारे ..
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Untouched Saundarya

कोमल गाडे
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Soneri Chandan

कोमल गाडे
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प्रश्र्न प्रश्र्नांिा

आलशष महाबळ
डेवहीड दहलब्व हा एकोणणसावया शतकातील एक प्रभावी गणणतज्ञ. ईसवी सन 1900 मध्ये त्याने
23 गणणती प्रश्र्नांची एक यािी बनवून जगातील सवव गणणतज्ञांना त्यावर काम करायचं आवाहन
केलं. त्यामुळे गणणतातल्या अनेक शाखा/उपशाखा फळा-फुलाल्या आल्या. चांगले प्रश्र्न

पवचारल्यास त्यामुळे होऊ शकणाऱ्या फायद्दयाचं हे एक उत्तम उिाहरण आहे . त्या प्रश्र्नांपैकी काही
अजूनही अनुत्तरीत आहेत.

Sloan Digital Sky Survey (SDSS) हा खगोल सवेक्षणाचा पदहला अवावचचन प्रयत्न. या
सवेचा डे्ा वैज्ञातनकांना वापरता यावा म्हणून एक डे्ाबेस बनवला गेला. डे्ाबेसला त्याच्या
भाषेत प्रश्र्न पवचारल्यास, त्या प्रश्र्नांची उत्तरे लमळतात. पण प्रश्र्न जर योग्य नसेल तर

संगणकाचा बराच वेळ वाया जातो, इतर गोष्ट््ींसाठी वापरता येत नाही. तसं होऊ नये म्हणून
वेगवेगळया संशोधनासाठी डे्ाबेसला पवचारता येतील अशा महत्वाच्या प्रश्र्नांची यादि बनवली
गेली. पुन्हा एकिा चांगल्या प्रश्र्नांमूळे ककती फायिा होतो याचा प्रत्यय आला. आता असे
महत्वाचे प्रश्र्न इतरही प्रकल्पांमध्ये साचेबद्दध केले जातात.

पवज्ञानाइतकेच पवज्ञानकथांमध्येही प्रश्र्न महत्वाचे. किाचीत जास्तच. पवज्ञानकथांमध्ये कल्पनेचे
पंख लावन
ू जास्त िरू वर भराऱ्या मारता येतात. संशोधनासाठी ललदहले गेलेले प्रपोजल्स एकप्रकारे

सत्याशी बांधील असतात, असावे लागतात. कथांनीसद्द
ु धा ज्ञात बाबींपासन
ू फारकत घेऊ नये. पण
अज्ञातात लशरतांना कथालेखकांजवळ एक प्रमाणपत्र असतं. चांगल्या कथांसाठी चांगले प्रश्र्न
पवचारणे आवश्यक नसले तरी महत्याचे असते. कथांमध्ये पवचारल्या गेलेल्या अशाच काही
प्रश्र्नांकडे पाहूया. खाली संिभावसहीत मी कथांचा उल्लेख करणार आहे . त्या कथा कचधकाळी
वाचायचा तुमचा मनसूबा असल्यास ते पररच्छे ि ्ाळून पुढे जावे. त्या कथा कधीच वाचणार
नसलात तर अथावतच ते पररच्छे ि वाचायला काही हरकत नाही. त्या कथा आधीच वाचल्या
असतील तर ते उल्लेख जास्त आनंििायी होतील.
डग्लस अॅडम्सचं ‘दहचहायकसव गाईड ्ू ि गॅलॅक्सी’ अनािरशील पवनोिासाठी प्रलसद्दध आहे .
त्यातील सवावत प्रगत प्राणी एक महाकाय संगणक बनवतात आणण त्याला पवचारतात की

‘जजवनाच्या, पवश्वाच्या, येवढं च नाही तर सववस्वाचं अंततम उत्तर काय आहे ’? प्रश्र्न कळीचा आहे .
कुणाला नाही आवडणार हे उत्तर माहीत करून घ्यायला? एका छोट्या शहराच्या आकाराचा तो

‘डीप थॉ्’ नामक संगणक आधी तर आपण सवावत शजक्तशाली संगणक आहे त हे मान्यच करत
नाही. पण जेंवहा ते लोक भरीस पडतात की अरे बाबा, सवावत शजक्तशाली नाही तर नाही, पण तु
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आम्हाला आमच्या प्रश्र्नाचं उत्तर िे ऊ शकशील का? यावर पुन्हा बरीच उडवाउडवी करुन तो त्या
गणीतासाठी 75 लाख वषाांचा काळ मागून घेत डीप थॉ् मध्ये प्रवेश करतो. तेवढा काळ

उल्ल्यावर सादहत्यापवश्वातील सवावत सुप्रलसद्दध आणण तततकच मुळमुळीत (आणण खरं तर
त्याचमुळे तततकंच कुप्रलसद्दध) असं उत्तर िे तो:
‘बेचाळीस’.

‘काय? जजवनाच्या, पवश्वाच्या, आणण सववस्वाचं अंततम उत्तर बेचाळीस?’, आचधच्या प्रश्नकत्याांचे
सुपर खापर पणतु पवचारतात.

‘हो, मी सवव अंगानी उत्तर तपासलं आहे , आणण ते वािातीतपणे बेचाळीस आहे ’.
‘पण म्हणजे काय?’
‘तुम्ही जजवनाचं आणण पवश्वाचं उत्तर तर पवचारलंत, पण गोची ही आहे की जीवनाचा नेमका
प्रश्र्न काय आहे हे च तनसंदिग्ध नाही. आधी योग्य प्रश्र्न काय हे ठरवायला हवं’.
बरोब्बर! योग्य प्रश्र्न पवचारणं सगळयात महत्वाचं!
असंच िस
ु रं उिाहरण चालवस डॉजसन उफव लुईस कॅरोलच्या ‘अॅललस इन वंडरलॅं ड’ मधील आहे .
अनेकिा केवळ लहान मुलां-मल
ु ींच पस्
ु तक म्हणन
ू या पस्
ु तकाकडे पाह्यलं जातं. खरं तर मोठे

जास्त िाि िे ऊ शकतील असे अनेक उतारे यात आहे त आणण ही पवज्ञान-काल्पतनका खचचतच
आहे . अॅललस जात असलेल्या रस्त्याला िोन फा्े फु्तात. ततथेच झाडावर बसलेल्या (चेशायर)
मांजरीला ती पवचारते की मी कोणत्या रस्त्याने जाऊ?
मांजर पवचारते, ‘तल
ु ा कुठे जायचं आहे ’?
अॅललस म्हणते, ‘मला मादहत नाही’

यावर मांजरीचं चपखल उत्तर येत,ं ‘मग काही फरक पडत नाही’.
प्रश्र्न जजतका पवलशष्ट्् असेल तततकी योग्य उत्तर लमळायची शक्यता जास्त. उसल
ुव ा लेगीनच्या

‘लेफ्् हॅ ण्ड ऑफ डाकवनेस’ मध्ये लॉडव बेरोस््ी गेथेन ग्रहावरील भपवष्ट्यवेत्त्यांना त्यांची शुल्क िे ऊन
पवचारतो ‘मी कधी मरे न’? त्यांचे त्यांना योग्य वा्णारे सोपस्कार करून उत्तर लमळते, ‘१९
तारखेला’. किाचचत खरं पण तततकंच तनरुपयोगी असं हे उत्तर. या पुस्तकात ऐंशी ग्रहांचा

एकुलता एक प्रतततनधी, जेन्री, अवकाशगमनापयांत प्रगत न झालेल्या या गेथेन ग्रहाशी संधान

साधतो आणण त्यांना आपल्या समुहाची सिस्यता िे ऊ करतो. तेथील लोक स्वाभावीकपणे साशंक
असतात. जेन्रीला घेऊन आलेल्या पंतप्रधानाला िे शिोहानी आरोपीत करुन राजा हद्दिपार करतो,
जेन्रीला मात्र हात लावायला तो धजत नाही, आणण त्याच्याद्दवारे समह
ु ाला पवचारतो, ‘कोणत्या
कारणामळ
ू े एखािी वयक्ती िे शिोही बनते’?

पस्
ु तकात या आधीच िे शप्रेमाबद्दिल बोलन
ू झालं

असतं. िे शप्रेम हे खरं िे शाबद्दिलचं प्रेम नसतं. तो शब्िही माहीत नसलेले लोक स्वत:च्या
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मातीवर प्रेम करत असतात. िे शप्रेम म्हणजे लभती. त्या लभतीचं आरोपण मग िे शाच्या तथाकथीत
शत्रव
ूं र केले जाते. समुहाकडून बहुिा भाषा व तत्वज्ञानाच्या संगणकांच्या मिततने लमळवलेलं उत्तर
येत,ं ‘कशामुळे एखािी वयक्ती िे शिोही बनते ते माहीत नाही. कोणीच स्वत:च्या नजरे त िे शिोही
नसतो. त्यामुळे ते शोधणं खप
ू कठीण आहे ’.

याच पस्
ु तकात जजवनाच्या प्रश्र्नाबद्दिलही एक अ्कळ आहे . मत्ृ य अ्ळ आहे . त्याआधी, उद्दया,
काय होणार याची जी अशाश्वतता आहे त्याचमळ
ू े जजवनाला अथव प्रापत होतो. गेथेनवरील

भपवष्ट्यवेत्ते अशक्यप्रश्र्न ओळखण्यात तरबेज असतात. तसे प्रश्र्न आल्यास ते िे ऊ घातलेली
ककम्मत नाकारुन सरळ तसं सांगतात.
डग्लस होफस््ा्रचं ‘ग्योडेल इशर बाख’ हे जरी कजल्पत नसलं तरी त्यात अनेक छोट्या-मोठ्या
कथा गुंफल्या आहे त. झेन बुद्दचधॹमप्रमाणे प्रत्येक गोजष्ट््त बुद्दधतत्व असतं ककंवा नसतं. जर

उत्तर िे ता येणे शक्य नसलेला एखािा प्रश्र्न पवचारला गेला तर केवळ ‘म्यु’ म्हणून त्या प्रश्र्नाचं
नपवचारण करता येऊ शकतं. हे एक अततशय प्रभावी हत्यार आहे . नुसता प्रश्र्न नाकारायचाच

नाही तर त्याचा अ-पवचार करायचा. त्याच पुस्तकात, GOD ही संकल्पना स्वसंिभावतून मांडली

आहे . GOD = G.O.D. = GOD Over Djinn असे हे संक्षक्षपतरुप, यातील GODचा पण तसाच
पवस्तार होणार. GOD Over Djinn, Over Djinn. एकावर एक अगणणत Djinnची अशी एक
लशडी कजल्पली आहे . प्रत्येक GODवर एक तततकाच अमयावि GOD. तम्
ु ही जजनीकडे इच्छा

वयक्त केली की ती तो पण
ू व करतो, पण तेच जर ती इच्छा इच्छे बद्दिल असेल (उिा. माझी इच्छा
आहे की तु माझ्या 100 इच्छा पण
ू व करावयात) तर त्याला त्याच्यावरच्या जजनीला आणण

GODला प्रश्र्न पवचारावा लागणार. तो आणखी वरच्या GODकडे धाडला जाणार. वरचा GOD तो
आणखी वर धाडणार. पण प्रत्येक वरचा GOD आचधच्या GODपेक्षा िपु प् वेगात काम करत

असल्याने उत्तर यायला अमयावि वेळ लागणार नाही. 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + … ही माललका
जरी असीम असली तरी एकूण ककम्मत लसमीत आहे . पण पुस्तकात अचचल्स अशी काही मे्ाइच्छा वयक्त करतो की GOD सुद्दधा अनंताच्या भोवऱ्यात अडकतो. तो म्हणतो, ‘माझी अशी
इच्छा आहे की माझी इच्छा पूणव होऊ नये’. इच्छा पूणव झाली तरी कठीण, नाही झाली तरी
कठीण.

असे तत्वज्ञानाचे भोवरे उपतनषिनांमध्येही ठासून भरले आहे . ऋग्वेिात जरी यमाचा आणण एका
मल
ु ाचा उल्लेख असला तरी नचचकेताची संपण
ू व कथा कथोपतनशिात सापडते. वाजिवस

नचचकेताच्या ‘मला कुणाला िे णार’, ‘मला कुणाला िे णार’ या प्रश्र्नरुपी भण
ु भण
ु ीने संत्रस्त होऊन
त्याला यमसिनी धाडतो. तीन दिवसांनंतर यम प्रग् होऊन त्याला तीन वरिान प्रिान करतो.

नचचकेताची ततसरी इच्छा असते की यमाने त्याला मत्ृ यन
ु ंतर काय होतं ते सांगावं. या दठकाणी
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खरं तर संपूणव प्रणाली ठपप पडायला हवी कारण जे काही त्यानंतर सांगीतलं जातं ते तपासून
पहायचे मागव नाहीत.

बह
ृ िारण्यक उपतनषि III.VI.1 मध्ये गागी यज्ञवल्क्यला पवचारते की जग जर पाण्यावर वसलं

आहे तर पाणी कशावर वसलं आहे ? ‘वायव
ू र’. ‘आणण वायू’? ‘सय
ु ाववर’. ‘आणण सय
ु ’व ? असं करतकरत चंि, तारे , िे व, इन्ि, प्रजापती या सगळयांचा जगांचा उद्दधार होतो. ‘आणण प्रजापतीचं
जग’? गागी हार मानायला तयार नसते. ‘ब्रह्मनवर’. ‘आणण ब्रह्मनचं जग’? ‘गागी, िै वी
गोजष्ट््ं बद्दिल नसते प्रश्र्न नको पवचारु, नादहतर तझ
ु ं लशर धडावेगळं होईल’. मालमवक प्रश्र्नांच्या
सरबत्तीमूळे यज्ञवल्क्याला धम्र
ु ास्त्र काढणं अत्यावश्यक ठरतं.

त्याच उपतनषिात (III.IX.1) साकल्य यज्ञवल्क्यला पवचारतो की एकूण िे व ककती आहे त?

यज्ञवल्क्य उतरतो, ‘िे वतांना केल्या गेलेल्या आवाहनाप्रमाणे 3306’. ‘ते दठक आहे , पण आहे त
ककती िे व’? ‘33’. ‘हो, पण प्रत्यक्षात िे व आहे त ककती’? मग 6, 3, 2, दिड, असं करत उत्तर
शेव्ी एकावर येतं. त्यानंतर साकल्याचा प्रश्र्न येतो की हे 3306 िे व कोणते आहे त.
तत्वज्ञानात लशरल्यास अनेक मॉडेल्स बनवता येतात. केवळ आपल्या पथ्
ृ वीवरच इतके धमव

आहे त, प्रत्येकाचा प्रश्र्न एकच असला तरी उत्तरं वेगवेगळी आहे त. प्रत्येकाला आपलाच बाब्या बरा
वा्तो. ही सवव केवळ मॉडेल्स आहे त आणण त्यामधील काहींचे काही भागच सत्य असणार हे जर
उमगलं तर मागव पररवतवन सुकर होतं.
पवज्ञानात ही प्रकक्रया सतत सरु
ु असते. सरु
ु वातीला उल्लेख केलेल्या दहलब्व चं एक ध्येय होतं की
गणणताबद्दिलची सगळी सत्यं मळ
ू /घ्क सत्यांपासन
ू केवळ तकवशास्त्राद्दवारे गाठता येतात हे

िाखवणं. पण काही वषाांमध्येच ग्योडेलने त्याच्या अपण
व ेच्या लसद्दधांताद्दवारे िाखवलं की तसं
ु त
शक्य नाही. ही अपुणत
व ा पवज्ञानाने आपललशी केली आणण िौड पुढे चालवली.

अनेक छोट्या बाबींमध्ये मात्र पुणत्व व शक्य आहे , आणण पुणत्व वाचा ध्यास ठे वल्यास त्यातून बरं च
काही साध्य होऊ शकतं. िोन छोट्या खेळांची उिाहरण इथे िे ता येतील. सॉलोमन गॉलंबनी

पदहल्यांिा पें ्ोलमनोजचं वणवन 1953मध्ये केलं: जर 5 चौकोन घेतले आणण ते एकमेकांच्या
आजुबाजुला ठे वून लमळू शकणाऱ्या सवव द्दपवमीत रचना शोधल्या तर असे 12 नमुने लमळतात.

सवव हा शब्ि महत्वाचा आहे . प्रत्येक आकार एकिा घेऊन क्षेत्रफळ 60 असलेल्या अनेक आकृत्या
या 12 आकारांमळ
ू े बनवता येतात (आकृतत 1 - पवकीवरुन साभार). पें ्ोलमनोजचा वापर आथवर
सी. क्लाकवने त्याच्या ‘ईंपेरीयल अथव’ या कािं बरीत केला आहे . िस
ु रं उिाहरण आहे ‘सोमा

क्यब
ु ’चं. पप् हाईननी 1933 मध्ये स्वत:ला पवचारलं की जर 3 ककंवा 4 ठोकळे (क्यब
ु ) घेतले
आणण ते जोडून वेगवेगळे बदहववक्र नसलेले (non-convex) बत्रमीत आकार बनवले तर ककती
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बनतील? ततनाचा एकच आकार बनतो, चाराचे सहा बनतात. 3x1 + 4x6 = 27 येवढं एकूण

घनफळ लमळते (आकृतत 2 - पवकीवरुन साभार). मग यातून एका कोड्याचा जन्म झाला - बसवा
हे 7 तुकडे एका 3x3x3च्या घनात. पें ्ोलमनोज आणण सोमा क्युब हे िोन्ही पुणत्व वाच्या प्रश्र्नामूळे
्ॅ नग्रॅम वगैरे सारख्या इतर मनोरं जनाच्या खेळांपेक्षा सरस समजले जातात.

‘अॅललस …’ प्रमाणेच अनेकिा केवळ लहानांचं समजलं जाणारं ए. ए. लमल्नंचं ‘पवनी ि पूह’

सखोल तत्वज्ञानानी ओतप्रोत भरलं आहे . एका दठकाणी पूहचा संवंगडी, पपगले्, त्याला पवचारतो
की सकाळी उठल्यावर पूह पदहला पवचार कोणता करतो? पूहचं प्रमाणणक आणण तनरागस उत्तर

असतं, ‘न्याहारीला काय आहे ’, आणण तो तोच प्रश्र्न पपगले्ला पवचारतो. पपगले् म्हणतो, ‘आज
रोमांचकारी काय बरं होईल याबद्दिल मी पवचार करतो’. पूह पवचारपुवक
व मान डोलावतो आणण
म्हणतो, ‘तेच ते’.

सवव गोष्ट््ींप्रमाणे याबाबतही ‘दहचकायकसव गाईड ...’ आपल्या मितीला येते. प्रत्येक संस्कृती तीन
सुस्पष्ट्् ्पपयांमधन
ू जाते: उपजजवीका, जजज्ञासा, आणण सुसंकृतत. हे ्पपे ‘कसं’, ‘का’, आणण
‘कुठे ’ या प्रश्र्नांनी िशववता येतात. उिाहरणाथव, संस्कृतीच्या बाल्यावस्थेत आपण पवचारतो,

‘खायला कसं लमळे ल?’, थोडी प्रगल्भता आल्यावर पवचारतो ‘आपल्याला खायची गरज का पडते?’,
आणण सुसंस्कृत झाल्यावर पवचारतो, ‘आज जेवायला कुठे जायचं?’
तर असे हे प्रश्र्न. काहींची उत्तरं असतात, काहींची नसतात. काही तनरथवक असतात, इतर गहन
असतात. काही लघू असतात, काही गुरूच नाही तर यक्ष असतात. सवावत मोठ्या प्रश्र्नांच्या

आपण किाचचत जवळ सुद्दधा पोचलो नसु. पण एक गोष्ट्् मात्र खरी: एकिा का खाण्याचा प्रश्र्न
सु्ला की इतर गोष्ट््ी आपसुक होऊ शकतात, जजवनात हवा तसा रं ग भरणं सुकर होतं, आणण
40

नवे प्रश्र्न पवचारायला मन मोकळं होतं. हे प्रश्र्न तत्वज्ञानी असू शकतात, ककंवा मानवजातीच्या

उद्दयाबद्दिल चचंता करणारे असू शकतात. आपणच आपल्याला आणण इतरांना पवचारायचे, आणण
सोडवायचे ...
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शीतल वागळे
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आपिा सवाांना नववन वर्ापच्या हाददप क शुचेच्या !!

- संिालक ्ंडळ मंगेश खाडीलकर, सागर साबडे, जया ककतीकर, स्वाती पानसे, प्रज्ञा मळ
ू े , स्वाती
पाठक, हषवि जोशी, प्रसाि ्ोणगांवकर, सतीश जोशी आणी समीर बाकरे

ह्या अंकातील मते दह सववस्वी लेखकांची आहे त आणी महाराष्ट्र मंडळ त्यास जबाबिार नाही.

्हाराष्र ्ंडळ लॉस एंजेलीस

उत्सव 2017
संकलन

प्रसाद टोिगांवकर आणि स्ीर बाकरे
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