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२०१९- २०२०  अंक #१ 

  

 संपादकीय                                                                                               हिमानी कुलकर्णी   

 कार्यकारिर्णी २०१९-२०२०                        काययकारिणी 

 ‘लक्ष्मी’ समजून घेताना…                                                                     प्रीती देशपांडे  

 तीन पुस्तके                                                                            स्मिता कुलकर्णी 

 कहिता: सखी गं                                                                   हिमानी कुलकर्णी  

 िात्सल्यस्वरूप आई                                                             केतकी जोशी   

 कशी सािरू मनाला…                                                                             प्रीती देशपांडे  

 मुलाखत : "शक्ती - womens symposium"                                            अहमता खिे  

 स दंर्य: Tips for self care                                                                       महनषा िोतपेटी  

 कहिता : एक काळ्या ओकचा िृक्ष                                                              स्मिता कुलकर्णी  

 फॅ्लशबॅक: एक आठिर्णीतली गोष्ट                                                              हिक्ांत सािंत  

 हचत्रकथी: Every picture tells a story                                                    सुलभा ििडे /हिमानी कुलकर्णी  

 कलाकुसि                                                                                हसर्ा बापट  

 उर्यरित काययक्रम कॅलें डि                                        काययकारिणी 

 

  

- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.  

- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दुरुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील. 
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संपादकीय 
 

  नमस्कार मंडळी, 

"अभिरुची" साठी भिभिण्याची  िी कािी माझी पभििीच वेळ नािी. पण िा अंक माझ्यासाठी भवशेष मित्वाचा आिे. 

कारण या वषी  मी "अभिरुची " ची संपादक म्हणून तुमच्याशी  संवाद साधत आिे. खरं सांगायचं तर थोड्याशा संकोचानेच 

मी िी जबाबदारी स्वीकारिी. िे मिा कसे जमेि, वेळ भमळेि का, पुरेसा प्रभतसाद भमळेि का अशा अनेक शंका मनात 

िोत्या. पण या पभिल्या अंकावर काम करता करता या संकोचाचे रूपांतर उत्सािात कधी झािे ते कळिेच नािी. अनेकदा 

आपल्याकडे खूप छान छान ideas  असतात पण त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सवाांच्या सिकायााची गरज असते.  

"अभिरुची " च्या  "सन्मान स्त्री शक्तीचा" या संकल्पनेिा तुम्ही इतका छान प्रभतसाद भदिात त्याबद्दि खरंच खूप 

धन्यवाद.  वषााच्या पभिल्या भतमािीत म्हणजेच ८ माचा िा येणाऱ्या मभििा भदनाचे औभचत्य साधून अभिरुचीचा पभििा अंक 

या भवषयावरच करावा असा भवचार आिा. या भनभमत्ताने मी तुमच्यापैकी अनेकांशी संवाद साधिा आभण तेव्हा  जाणविं की 

आपल्या आजूबाजूिा भकती गुणी आभण अष्टपैिू व्यक्ती आिेत. अनेक नवीन व्यक्ती ओळखीच्या झाल्या तर कािी जुन्या 

व्यक्तीचंी नव्याने ओळख झािी.  एकूणच ह्या पभिल्या अंकावर काम करण्याचा अनुिव समृद्ध करणारा िोता. आभण आता 

िा अंक तुमच्या िातात देताना मिा खूप आनंद िोतो आिे.  

 

नवीन वषाातीि या पभिल्या अंकात सवाप्रथम जाणून घ्या कोण आिे आपल्या कायाकाररणी सभमतीवर. गेल्या 

वषीप्रमाणेच या वषीसुद्धा आपिे नवीन कभमटी मेंबसा आपल्यासाठी दजेदार कायाक्रमांचे आयोजन करण्यास सज्ज आिेत.   

 

    "नावात काय आिे " असे शेक्सभपअर म्हणून गेिा पण कािी व्यक्तीचं्या नावात त्यांचे गुणिी िपिेिे असतात. अशा 

व्यक्तीपैंकी एक म्हणजे भचत्रा बापट. अंकाच्या मुखपृष्ठावरीि आनंदी ,स्वचं्छदी आभण आत्मभवश्वासपूणा अशा आधुभनक स्त्री 

च्या भचत्राने तुमचे िक्ष वेधून घेतिे असेिच. िे भचत्र काढिे आिे भचत्रा बापट यांनी. अभिरुचीच्या 'स्त्री शक्ती' भवशेषांकािा 

अभतशय समपाक असे िे मुखपृष्ठ आिे. या भचत्रात आपल्यापैकी अनेकीनंी स्वतःचे प्रभतभबंब नक्कीच पाभििे असेि. 

 

     भचत्रकिेप्रमाणेच सजानशीितेचा आभण व्यक्त िोण्याचा आनंद देणारी अजून एक किा म्हणजे अभिनय. मराठी 

माणसािा तर रंगिूमीचे उपजत पे्रम असते आभण िे पे्रम जगाच्या पाठीवर तो कुठेिी गेिा तरी कमी िोत नािी. प्रीती 

देशपांडे भिने "सखाराम बाईंडर" या नाटकात "िक्ष्मी" िी व्यक्तक्तरेखा साकारताना आिेिा अनुिव "िक्ष्मी समजून घेताना 

.." या िेखात कथन केिा आिे. या िेखातून आपल्यािा फक्त तेंडुिकरांच्या िक्ष्मीचीच नािी तर प्रीतीची देखीि एक 

संवेदनशीि अभिनेत्री म्हणून ओळख िोईि.  

 

आपल्या आजूबाजूिा पे्ररणा देणारे अनेक स्रोत असतात आभण त्यापैकी एक म्हणजे पुस्तके. क्तिता कुिकणी यांनी 

"तीन पुस्तके" या िेखात  अभतशय पे्ररणादायी अशा तीन पुस्तकांची ओळख करून भदिी आिे. िी पुस्तके 

म्हणजे  साधनाताई आमटे यांचे "सभमधा" , सुनीताबाई देशपांडे यांनी भिभििेिे "आिे मनोिर तरी" आभण भमशेि ओबामा 

भिक्तखत "Becoming ".  या भतन्ही क्तस्त्रयांचे कायाके्षत्र खूप वेगळे पण त्यांना जोडणारा एक समान धागा म्हणजे आयुष्यात 

आिेल्या बऱ्यावाईट प्रसंगांना तोडं देताना त्यांनी दाखविेिे धैया आभण त्यातून घडत गेिेिे त्यांचे कणखर व्यक्तक्तमत्त्व. िी 

पुस्तके तुम्ही वाचिी असतीि तर या िेखाशी तुम्ही खूप relate  कराि आभण वाचिी नसतीि तर या िेखामुळे नक्की 

वाचण्याची इच्छा िोईि. 

 

कभवता िा माझा खूप आवडता साभित्य प्रकार.कभवतेतून कमी शब्दात खूप कािी व्यक्त करायचे असते आभण 

म्हणूनच कभवता भिभिणे मिा व्यक्तक्तशः खूप अवघड वाटते. या वषी मभििा भदनाच्या भनभमत्ताने मी खूप भदवसांनी कभवता 

भिभििी आभण एखादी जुनी मैत्रीण िेटल्यासारखा वाटिं. म्हणूनच या कभवतेचे शीषाक "सखी गं ". स्वतःचे सामर्थ्ा ओळखा 

आभण स्वतःवर पे्रम करा िे सांगण्याचा िा माझा प्रामाभणक प्रयत्न.  
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"पे्रमस्वरूप आई ..वात्सल्यभसंधू आई " िी माधव जु्यभिअन यांची कभवता सवाशु्रत आिे. असं म्हणतात की ईश्वरािा 

घरोघरी  जाता येत नािी म्हणून त्याने आई बनविी. पण जगात अशी अनेक अनाथ बािके आिेत ज्यांच्या नभशबी िे आईचे 

पे्रम नािी. िे वाचताना सुद्धा आपल्यािा भकती िळिळ वाटते ना ? पण कािी व्यक्ती फक्त िळिळ व्यक्त न  करता प्रत्यक्ष 

कृती करतात आभण समाजात बदि घडवून आणतात. अशाच एका पे्ररणादायी व्यक्तक्तमत्त्वाबद्दि, म्हणजेच आपल्या 

आईबद्दि खूप मनापासून भिभििं आिे केतकी जोशी भिने "वात्सल्यस्वरूप आई " या िेखात. अनाथ बािकांवर 

आपल्या  पोटच्या मुिांसारखं पे्रम करणाऱ्या आभण त्यांच्यासाठी "वात्सल्य टर स्ट" िी संस्था चािवणाऱ्या शोिा जोशी यांच्या 

कायााबद्दि या िेखातून आपल्यािा माभिती भमळेि. "आई" ह्या व्यक्तीिा आपण नेिमीच गृिीत धरतो आभण तीिी 

आपल्याकडून कसिीच अपेक्षा करत नािी. पण िा िेख भिहून  केतकीने भतच्या आईबद्दि खूप छान पद्धतीने कृतज्ञता 

व्यक्त केिी आिे.  

 

२०१८ वषाात मराठी साभित्य पे्रमीनंा चटका िावून गेिेिी एक घटना म्हणजे जे्यष्ठ िेक्तखका आभण कवभयत्री कभवता 

मिाजन यांचे भनधन. कभवताताईंच्या जाण्याने मराठी साभित्यभवश्वाने एक अतं्यत परखड आभण त्याचबरोबर संवेदनशीि 

अशी िेक्तखका गमाविी. "कशी सावरू मनािा ..." या िेखामधे्य प्रीती देशपांडे यांनी कभवताताईंच्या कािी आठवणीनंा 

उजाळा भदिा आिे. कभवताताईंच्या भिखाणाची ओळख झाल्यापासून ते अगदी त्यांच्याशी ई-मेि द्वारे संवाद साधण्यापयांत 

चा प्रवास प्रीतीने अतं्यत प्रवािी शैिीत कथन केिा आिे. िा िेख म्हणजे एक प्रकारे  कभवताताईंना प्रीतीने वाभििेिी 

आदरांजिीच आिे.  

 

कािी वषाांपूवी फेसबुक समूिाच्या Chief Operating Officer शेरीि सँडबगा यांचे "Lean In" िे पुस्तक खूप 

गाजिे िोते. त्यात कॉपोरेट जगातीि Leadership roles मधीि क्तस्त्रयांची अतं्यत कमी टके्कवारी अधोरेक्तखत केिी िोती. 

याची कािी मित्वाची कारणे म्हणजे क्तस्त्रयांचे मोकळेपणाने व्यक्त न िोणे आभण नेटवभकां गचा अिाव. या आव्हानांवर मात 

करण्यासाठी क्तस्त्रयांनी एकमेकीशंी संवाद साधिा पाभिजे, व्यक्त झािे पाभिजे आभण एकमेकीनंा सिकाया केिे पाभिजे. िाच 

उदे्दश मनात ठेवून अभमता खरे  यांनी "शक्ती - Women's Symposium" िा कायाक्रम आयोभजत केिा. या कायाक्रमाद्वारे 

त्यांनी क्तस्त्रयांना व्यक्त िोण्यासाठी एक िक्काचे व्यासपीठ उपिब्ध करून भदिे. या उपक्रमाबाबद्दि अभधक जाणून 

घेण्यासाठी मी अभिरुची तफे अभमताशी  संवाद साधिा. 'मुिाखत'  या सदरात वाचा अभमताने "शक्ती" या उपक्रमाबद्दि 

सांभगतिेिी माभिती.  

 

आजकािच्या स्पधाात्मक जगात व्यक्तक्तमत्व आकषाक असणे आभण स्वतःिा presentable ठेवणे मित्वाचे झािे 

आिे. पण व्यक्तक्तमत्वाचा खरा प्रिाव तेव्हाच पडतो जेव्हा बाह्य स दंयााबरोबरच आपण आपल्या मानभसक आभण शारीररक 

आरोग्याची काळजी घेतो. "स दंया" या सदरात वाचा व्यवसायाने cosmetologist /aesthetician  असणाऱ्या मभनषा 

िोतपेटी यांनी भदिेल्या कािी  self care भटप्स.  

 

या अंकाचा मुख्य भवषय असणाऱ्या स्त्री कें भित भवषयांव्यभतररक्त इतरिी कािी साभित्य या अंकात वाचायिा 

भमळेि. क्तिता कुिकणी यांनी भिभििेिी "एक काळ्या ओकचा वृक्ष" िी मुक्तछंदातीि कभवता वाचून खरंच तो धीरगंिीर , 

क्तस्थतप्रज्ञ आभण तरीिी देखणा असा ओक वृक्ष आपल्या डोळ्यासमोर उिा राितो. या अंकात कािी नवीन सदरे चािू करत 

आिे. "फॅ्लशबॅक" या सदरात वाचा भवक्रांत सावंत यांनी सांभगतिेिी त्यांच्या बािपणीची एक आठवण. "भचत्रकथी" या 

सदरात आिेत सुििा िरडे या गुणी फोटोग्राफर मैभत्रणीने  काढिेिी कािी छायाभचते्र आभण त्यावर चारोळ्या भिभिण्याचा 

माझा प्रयत्न. "किाकुसर" या सदरात आिेत भसया बापट या आपल्या छोट्या मैभत्रणीने काढिेिी कािी भचते्र. आभण 

अंकाच्या शेवटी पिा "Event Calendar " मधे्य या वषीच्या कायाक्रमांचा आढावा.  

 

तर मंडळी, दजेदार साभित्याने िरगच्च  असा िा २०१९-२० वषाातीि पभििा वभििा अंक तुम्हािा आवडेि अशी 

आशा आिे. आपल्या भमत्र मैभत्रणीचं्या किागुणांना तुमच्यासमोर आणण्याचा या अंकाद्वारे केिेिा िा प्रामाभणक प्रयत्न आिे. 
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नक्की वाचा आभण तुमचे अभिप्राय कळवा. अंक अजून वाचनीय बनवण्यासाठी तंुमच्या कािी सूचना असल्यास त्या देखीि 

स्वागतािा आिेत.  

 

अभिरुचीच्या पुढीि अंकासाठी साभित्य आभण  या अंकाबद्दिचे तुमचे अभिप्राय भकंवा सूचना पाठवण्यासाठी संपका  

करा contact2himani@gmail.com या ई-मेि वर.  

 

आपिी से्निांभकत , 

 

 
 

हिमानी कुलकर्णी  

 
(संपादक, अहभरुची, MMSAC ) 

 

Contact2himani@gmail.com 
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‘लक्ष्मी’ समजून घेताना… 

           

खरं तर आज सगळंच स्वप्नवत वाटतंय... पण जे घडिंय ते खरं आिे. स्वप्न बघण्यापासून ते स्वप्नपूती पयांत.. सगळंच ! 

‘रंगमंच’ च्या क्तिता कऱ्िाडे यांनी भवजय तेंडुिकर यांचं मराठी साभित्यात अतं्यत प्रभतषे्ठचं मानिं जाणारं “सखाराम बाईंडर” िे 

नाटक भदग्दभशात करायचं ठरविं आभण त्यात “िक्ष्मी” िे पात्र साकारण्यासाठी माझी भनवड केिी. भतथून सुरु झािा माझा 

‘िक्ष्मी’िा समजून घेऊन ती साकारण्यापयांतचा, िावभवश्व ििवून टाकणारा प्रवास! 

         तसं पाभििं तर तेंडुिकरांनी “सखाराम बाईंडर” या नाटकातीि प्रते्यकच प्रसंग आभण पात्र फार तपशीिवार भिभििं 

आिे. त्याच्यावर िाष्य करण्याची आपिी खरंच पात्रता नािी. पण म्हणूनच िे नाटक रंगमंचावर सादर करणं यािा भशवधनुष्य 

पेिण्याची उपमा भदिी जाते, आभण मिा खूप अभिमान व समाधान वाटतेय की क्तिताने िे भशवधनुष्य नुसते पेििे एवढेच 

नािी तर सवा किाकारांकडून तेंडुिकरांच्या संभितेिा अग्रस्थानी ठेवून ते चपखिपणे करवून घेतिे.  मुळात गंिीर वाटणारा, 

१९७२ च्या काळात समाजाचे आभण समीक्षकांचे प्रक्षोिक ताशेरे ओढवून घेणारा या नाटकाचा “बोल्ड” भवषय आज ४५ 

वषाांनंतर सुद्धा मनािा तेवढाच  त्रासदायक, मेंदूिा मंुग्या आणणारा आभण पचवायिा जड वाटतो. पात्रांच्या वागण्यात, 

मानभसकतेत िोत जाणारे बदि, पुरुषप्रधान समाजातीि स्त्रीच्या वाट्यािा आिेिी अविेिना, शोषण आभण कुचंबणा, त्यात 

सखारामच्या िूभमकेत साकार िोत जाणारं त्या वेळच्या समाज व्यवस्थेिा आव्हान देणारं एक िन्नाट-िटके तत्वज्ञान.. िे सगळे 

पदर आपल्या अतं्यत प्रिावी आभण प्रवािी भिखाणातून तेंडुिकर मांडत जातात. नाटकातीि संवादांमधून त्यांनी भचभत्रत 

केिेिी मानवी वृत्ती आजिी आपल्यािा कािी व्यक्तीमंधे्य भदसून येते. मग कािीच बदििे नािीये का एवढ्या वषाात? की, 

भवजय तेंडुिकर सारखा प्रभतिावान िेखक काळाच्या खूप पुढचा भवचार करणारा िोता म्हणून या नाटकाच्या वाट्यािा प्रथम 

दशानी भवरोधी प्रभतभक्रया आिी? उत्तरे सापडतीि भकंवा नािी सापडणार.. पण म्हणूनच आजिी िे नाटक व त्याचा भवषय 

पे्रक्षकांना गंुतवून ठेवतो. भवचार करायिा िाग पाडतो. 

         नाटकाच्या पाच पात्रांपैकी सवाात गंुतागंुतीचं पात्र म्हणजे ‘िक्ष्मी’ आभण म्हणूनच ती समजून घेऊन साकारणं िे 

माझ्यासमोर प्रचंड मोठं आव्हान िोतं. नाटकाच्या पभिल्या अंकापासून शेवटच्या प्रवेशापयांत ‘िक्ष्मी’ ची व्यक्तक्तरेखा 

वेगवेगळ्या अंगांनी रंगत आभण बदित जाते. भतच्या मानभसकतेचे उिगडत जाणारे कपे्प पे्रक्षकांच्या काळजाचा ठाव घेतात. 

कधी िक्ष्मीबद्दि अतं्यत कणव दाटून तर येते तर कधी भतच्या संधीसाधू स्विावाचा मनस्वी राग येतो.. आभण िे सगळं 

तेंडुिकरांच्या संवादांमधून ज्या प्रिावीपणे व्यक्त िोतं तेच मोठ्या ताकदीनं संवाद नसिेल्या प्रवेशांत आपल्या अभिनयातून 

आभण समय-सूचक प्रभतभक्रयांतून व्यक्त करत पे्रक्षकांपयांत पोिोचवणं िे िूभमकेचा भवचार करताना मिा अनेकदा अंतमुाख 

करायिा िावत िोतं. ‘बाईंडर’ ची सगळीच पात्र नाटकिर काम, क्रोध, िय, मत्सर व खेद अशा वेगवेगळ्या िाव-

िावनांच्या गंुत्यात अडकिेिे “सवासामान्य माणूसपण” प्रदभशात करत राितात. 

        आज “जेंडर इक्वाभिटी - िैंभगक समानता” या मूििूत वैचाररक बैठकीच्या पाश्वािूमीवर अशा पद्धतीचा पीभडत स्त्री चा 

प्रवास रंगमंचावर सादर करणे िे परकाया प्रवेश करण्यासारखेच िोते. परंतु त्या भि पररक्तस्थतीत त्या वेळच्या क्तस्त्रयांनी 

आपापल्या कुवतीनुसार पररक्तस्थतीवर काढिेिे तोडगे, दाखविेिी कमािीची भचकाटी आभण त्यातिी आयुष्य “जगण्याची” 

केिेिी धडपड िे समजून घेताना नतमस्तक व्हायिा िोते. आपण खरंच बऱ्याच चांगल्या काळात जन्मािा आिो याचीिी 

कुठेतरी जाणीव िोते. स्त्री असो वा पुरुष, कुठल्यािी पद्धतीचे शोषण िे वाईटच. शेवटी कुठल्या अनुिवातून काय घ्यायचे 

आभण काय सोडायचे िे ज्या त्या व्यक्तीवर अविंबून असते. परंतु जेंव्हा आपिी वैचाररक बैठक कुठेतरी खंुटल्यासारखी वाटते 
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तेंव्हा आपल्या डोळ्यात अंजन घािायिा ‘सखाराम बाईंडर’ सारख्या भनभमाती माध्यमातून तेंडुिकरांसारखे प्रभतिावंत िेखक 

ती क्रांती घडवून आणत राितात, आभण आपल्या सारख्या मराठी रभसकांमधे्य िा मराठी साभित्याचा िाििेिा वारसा अपार 

कृतज्ञतेची िावना वाढीस िावतो. 

कुठिीिी किाकृती रंगमंचावर उिी रािते तेंव्हा भतिा असंख्य किापे्रमीचें, कायाकत्याांचे सिाय्य िाििेिे असते. 

कुठल्यािी रंगमंचीय भनभमातीच्या पाठीशी अनेक गुणी, समभपात िात खंबीरपणे उिे असतात. त्या सवाांचे आिार मानावे तेवढे 

कमीच. भवजय तेंडुिकरांच्या “सखाराम बाईंडर” सारख्या किाकृतीचा प्रवास असाच अखंडपणे पुढीि अनेक भपढ्या चािू 

रिावा िीच रंगदेवता आभण नाट्यरभसकांच्या चरणी प्राथाना ! 

 

 प्रीती देशपांडे 

http://www.meetipreeti.com/  

 

 

http://www.meetipreeti.com/
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तीन पुस्तके        

 

        गेल्या कािी मभिन्यांमधे तीन खूप पे्ररणा देणारी पुस्तके वाचिी. मं्हटिे तर भतन्ही आत्मचररते्र आिेत, अभतशय 

जबरदस्त, प्रिावी क्तस्त्रयांची. प्रते्यकीच्या भिखाणाची पद्धत भतच्या मानभसक जडण घडणीची कल्पना देते. आपापल्या पतीिा 

संसारात साथ देताना आिेल्या वैयक्तक्तक स्वानुिवांची एक अनमोि पंूजी या भतन्ही क्तस्त्रया गाठीशी बांधून आिेत. 

एकमेकांबरोबर प्रवास करताना खाले्लल्या टक्क्या टोणप्यानी पररपक्व झािेल्या या क्तस्त्रयांनी मिा खूप कािी भशकविं या 

पुस्तकांतून. 

 

         "िृतीचं्या भिंदोळ्यावर झुिताना जे िाती गवसिे ती तुमच्यासमोर ठेवीत आिे. जे भविृतीच्या गतेत गेिे ते प्रिूचे देणे 

िोते. त्याचे त्यानेच सव्याज परत नेिे". वररि बोि आिेत साधनाताई आमटे यांचे त्यांच्या “सभमधा" पुस्तकाच्या पभिल्याच 

पानावरचे. अभतशय साध्या आभण सािस समाजसेभवकेची िी एक बोिकी सािसकथा आिे. बाबा आमटेंबरोबर झािेल्या 

पे्रमभववािानंतर संसाराची वाट चािता चािता आिेिे अनुिव पुस्तकात वाचताना साधनाताईंची समंजस, त्यागी आभण 

भनिाय वृत्ती आभण प्रामाभणकपणा अगदी सिजपणे िक्षात येतो.  नागपुरात वाढिेिी िी िाजाळू, संकोची आभण कािीशी 

िळवी इंदू घुिे, 'चिे जाव' चळवळीच्या प्रिात फेऱ्यांमधे्य िाग घेणारी, कैदेतून सुटका झाल्यानंतर झािेल्या वीर 

सावरकरांच्या सत्काराच्या सिेत स्वागतगीत गाणारी, पाच बभिणीमंधिी च थी आभण प्रथम िेटीत बाबांचा 'दंड संन्यासी' 

असा उले्लख करणारी इंदू पुढच्याच िेटीत त्यांच्या पे्रमात पडिी. मिारोग्यांसाठी तळमळून वरोड्यात आनंदवनाची स्थापना 

करणाऱ्या बाबांना साधनाताईंनी भनरंतर साथ भदिी. रणरणत्या उन्हात, पाऊस वाऱ्यात, घनदाट जंगिात, कष्टातून आभण 

अनेक संकटातून पार पडिेिे त्यांचे संसाररूपी अद्िुत प्रवासवणान वाचताना आश्चया वाटवणारे भकतीतरी क्षण आिे. 

पुस्तकाचे प्रते्यक पान भवचार करायिा िावणारे आिे. मातीशी नाते जोडिेिी िी आभदवासी आभण कुष्ठरोग्यांबरोबर, अनेक 

देशी आभण भवदेशी माणसांवरिी प्रिाव पाडणारी, भजद्दी, झंुजारी स्त्री स्वतःचा उले्लख मात्र "बाबांच्या समभपात 

जीवनयज्ञातीि एक ििानशी सभमधा" असा करते. वयाच्या ७६ व्या वषी  भिभििेल्या या पुस्तकात शेवटी साधनाताई 

म्हणतात "पुनजान्म असल्यास जीवनसाथी बाबाच िवेत, कारण त्यांच्याभशवाय आयुष्य भमळभमळीत आभण बेचव वाटेि".  

बाबांच्या भविक्षण वादळी जीवनातिी साधनाताईंनी केिेिी आयुष्यिराची साथ िी एका ठराभवक पद्धतीने च कटीत राहून 

जगण्याचे रटाळ आयुष्य त्यागून दुिाभक्षत समाजाच्या भितासाठी केिेिी अनमोि समाजसेवा आिे. बाबा आमटे खरे 

िाग्यवान म्हणूनच त्यांना त्यांचे काया भिरररीने आभण सातत्याने चािू ठेवण्यासाठी साधनाताईंसारखी खंबीरपणे पाठीशी उिी 

रािणारी असामान्य जीवनसाथी िाििी.  

 

 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #1 of 2019-2020 

 

 

 पान नंबर: 12 

 

         दुसरे पुस्तक मी पूवी एकदा वाचिेिे िोते.  'िाई - व्यक्ती की वल्ली' ह्या पु िं देशपांडेंवरच्या नुकत्याच प्रदभशात 

झािेल्या भचत्रपटाचा पूवााधा पाभिल्यानंतर सुनीताताई देशपांडेंनी भिििेिे 'आिे मनोिर तरी' परत वाचावेसे वाटू िागिे. 

पुस्तकाबद्दि सुनीताताई म्हणतात, "आमच्या संसाराच्या सततच्या धावपळीतून गेल्या चार-पाच वषाात अधूनमधून वेळ 

भमळेि तसे, थोडे थोडे, तुकड्यातुकड्यांनी केिेिे िे भिखाण, कोणतीिी योजना न आखता केिेिे". कािीिी िपवािपवी न 

करता आभण न िीड ठेवता केिेिे िे मुक्त िेखन १९९२ मधे्य जेव्हा मी प्रथम वाचिे तेव्हा मिा कािीसे परखड वाटिे िोते. 

२७ वषाांच्या कािावधीनंतर आता परत वाचताना सुनीताताईंच्या भनिीड स्विावाचे आभण स्पष्टवके्तपणाचे प्रचंड क तुक 

वाटिे. "स्पष्टवके्तपणा पाभििा तर गुणांच्या यादीतच सापडतो. पण प्रत्यक्षात मात्र तो ज्याच्या अंगी असतो तो माणूस फारसा 

कुणािा आवडत नािी िाच अनुिव येतो" असेिी त्या मोकळेपणाने नमूद करतात.  पु िं देशपांडेंसारख्या िरहुन्नरी 

माणसाशी पे्रमभववाि केल्यानंतर संसाराच्या प्रवासातून जाताना त्यांच्या स्विावाचे अनेक पैिू समजावून घेताना िोणारी 

तगमग सुनीताताईंनी अंतःमुाख िोऊन या पुस्तकात मांडिी आिे. वेगवेगळ्या प्रसंगाचे वणान करताना स्वतःच्या 

स्विावातल्या चुकािी त्या भनःसंकोचपणे कबूि करतात. समाजाचे दडपण न स्वीकारता स्वतंत्रपणे, स्वतःिा बरोबर वाटेि 

तसे जगण्याची किा सुनीताताईंनी या पुस्तकातून दाखवून भदिी आिे. पु िं सारख्या नावि भकक भमळविेल्या आभण 

साभित्य, संगीत आभण नाट्यकिेमुळे संपन्न असिेल्या त्यांच्या सिजीवनात स्वतःिा अनेक गोष्टीत गंुतवून घेऊन, त्यांना 

खंबीरपणे साथ देणाऱ्या सुनीताताई त्यांच्या पुढारिेल्या, चाकोरीबािेरच्या भवचारवृत्तीमुळे मनात घर करून रिातात. 

इतरांच्या खटकणाऱ्या गोष्टीबंद्दि भििताना, स्वतःच्या चुकीच्या वाटणाऱ्या स्विावपद्धतीचीिी प्रांजळ कबुिी त्या 

भबनधास्तपणे देतात. भकती िोकांना जमते िे?  सुनीताताई खरोखरीच (आजच्या िाषेत बोिायचे झािे तर) एकदम सिी 

आिेत! त्यांची तते्त्व त्यांच्यासाठी खूप मायने ठेवून आिेत आभण त्यासाठी त्या तडजोड खपवून घेत नसत. त्यांच्या या अजोड 

गुणामुळेच मिा वाटते पु िं त्यांच्या पे्रमात पडिे असावेत. जाता जाता त्या असेिी नमूद करतात, " िग्न िी गोष्ट पुढल्या 

जन्मीिी माझ्या ििाटी भिभििी गेिी, तर मिा िाईच नवरा भमळावा". 'िाई' भचत्रपटाचा उत्तराधा  पािायच्या अगोदर िे 

पुस्तक मी ठरवून वाचून संपविे आभण पु िंच्या किासंपत्तीची मरणोपरांत चािती असिेिी मी त्यांच्याबरोबर, सरळमागी 

भवचार करणाऱ्या, रोकठोक सुनीताताईंचीिी मनापासून चािती झािे. 

 

 
        

      फस्टा िेडीच्या िूभमकेत आठ वषे व्हाईट िाऊसमधे्य राहून अमेररकेच्या पभिल्या आभिकन अमेररकन पे्रभसडेंटिा 

बरोबरीने साथ देणाऱ्या भमशेि ओबामानी भिििेिे 'भबकभमंग' िे मी वाचिेिे भतसरे पुस्तक. भशकागोच्या छोट्याश्या दोन 

बेडरूमच्या ब्लॉक मधे वाढिेिी भमशेि रॉभबन्सन, भप्रन्स्टन आभण िावाडा या उच्च गणल्या जाणाऱ्या भवद्यापीठांमधून भशक्षण 

घेतिेिी, वकीि झाल्यानंतर नोकरी करत असताना वभकिीचे भशक्षण घेणाऱ्या बराक ओबामाची सल्लागार. काम करताना 
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भशक्षणाचे कजा फेडत रािणारी आभण ते करत असताना खोिात जाऊन भवचार करणारी की स्वतःचा खरा आनंद कोणते 

काम करण्यात आिे, एक वकीि म्हणून की जनतेची सेभवका बनून? भचकाटीने आभण िक्षकें भित करून अभ्यास करणारी, 

भशक्षणािा मित्व देणारी, प्रामाभणक, नातेवाईकांच्या भवस्ताररत कुटंुबाची पाश्वाविूमी असणारी भमशेि, त्याच्या 

वेगळेपणामुळे बराकसारख्या पूणापणे भिन्न पाश्वािूमीच्या आभण चाकोरीबािेर भवचार करणाऱ्या भवद्यार्थ्ाांच्या पे्रमात पडिी. 

वंशवादामुळे ग्रस्त झािेल्या आभिकन-अमेररकन समाजािा न्याय भमळवून देण्याच्या उदे्दशाने भिंमतीने काया करत 

रािणाऱ्या बराकिा साथ देताना त्यांच्या संसारी जीवनावर झािेिे वैयक्तक्तक पररणाम आभण मनाची घािमेि भमशेिनी 

उघडपणे मांडिी आिे. एक सामान्य, संसारी, िेकुरवाळी स्त्री जेव्हा नकळत राजकारणाचा िाग बनून प्रकाशझोतात येऊ 

िागते तेव्हा, भतिा समाजाच्या टीकांकडे दुिाक्ष करून खंबीरपणे पतीच्या पाठीशी कसे उिे रािावे िागते याचे ज्विंत 

उदािरण भमशेिनी पुस्तकात दाखवून भदिे आिे. आरोग्यसेवा आभण घर यासारख्या मूििूत गोष्टी न भमळािेिे िोक, 

नोकरीवरून कमी केिेिे कामगार, जखमी झाल्यामुळे िवकर भनवृत्ती घ्यावे िागिेिे तरुण सैभनक, दररिी भशक्षणपद्धती 

असिेल्या शाळांमधे्य मुिांना पाठवावे िागत असल्यामुळे वैतागिेिे पािक अशा आभिकन-अमेररकन समाजावर िोत 

असिेल्या अनेक अन्यायांमुळे धे्ययाने पछाडून जाऊन बदि घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नात राभििेल्या बराक आभण 

भमशेिचा िा प्रवास आिे. बराकवरच्या पे्रमामुळे आभण त्याच्यावरच्या भवश्वासामुळे मी त्यािा पे्रभसडेंट िोण्याच्या राजकारणी 

शयातीत िाग घेण्यास िोकार भदिा असे ती म्हणते. "एकमेकांना साथ देऊन आपण जगण्यातिी िीती कमी करू शकतो, 

चुकीच्या कल्पनांना आवर घािू शकतो, पूवाग्रि आभण सामान्य समजुतीच्या दडपणाखािी राहून समाजािा भविागण्याऐवजी 

प्रते्यकात असिेल्या समानतेिा जवळ आणू शकतो. प्रते्यक माणसाकडे, िोकांना जाणून घेणे आभण त्यांचे भवचार ऐकून घेणे 

िा समाजािा देऊ शकता येणारा एक अभतशय मोठा ठेवा आिे आभण तो अविंबात आणणे अभतशय जरुरीचे आिे" असे 

भतचे प्रामाभणक मत आिे.     

    

       स्वतःच्या आवडीचा जीवनसाथी शोधून स्वखुशीने भववािबंधनात बांधून घेतिेल्या या भतन्ही क्तस्त्रयांना भठकभठकाणी 

अनेक प्रकारची तडजोड करावी िागिी. कधी नाखुशीने तर कधी आवडीने त्यांनी त्यात स्वतःिा झोकून भदिे. ठरवून 

स्वीकार केिेल्या संसाराची गाडी व्यवक्तस्थत चािण्यासाठी त्याची सवा चाके शाबूत िवीत, नुसते इंभजन असून उपयोग काय 

याची कायमस्वरूपी खबरदारी घेऊन या भतघीनंी आपापल्या जोडीदाराबरोबरचा जीवनप्रवास नेटाने पार पडिा. संसारात 

पडणाऱ्या सवा जबाबदाऱ्यांमधून जात असताना आिेल्या अनेक प्रसंगांनी तावून, सुिाखून भनघून प्रगल्भ झािेल्या या 

क्तस्त्रयांच्या आयुष्यगाथा मिा खूप खूप बोध देऊन गेल्या. 

 

 
 

स्मिता कुलकर्णी 
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िात्सल्यस्वरूप  आई 

 

         "आई" िे माझ्याप्रमाणेच खूप जणांचं एक मोठं पे्ररणा स्थान असेि. ििानपणापासून आपण भजच्या साविी मधे्य 

मोठे झािो ती आपिी आई आपिं  पे्ररणास्थान असतेच.  पण आज मी भिभिणार आिे माझ्या 'वात्सल्य स्वरूप आई' बद्दि. 

       एका अभतशय सवासामान्य कुटंुबात, धुळे या गावात  जन्मािा आिेिी एक सवासाधारण मुिगी शोिा. आपल्या 

घासातिा घास दुसऱ्यािा द्यावा आभण एक तीळ सुद्धा सात जणांत वाटून खावा िे सांगणाऱ्या माझ्या आजी-आजोबांच्या 

साभन्नध्यात  वाढिेिी माझी आई. असे कुटंुब, ज्यांच्याकडे समाजािा द्यायिा, दान करायिा खूप कािी नव्हतं, ना अमाप पैसा 

अडका,  ना खूप संपत्ती, पण िोती ती फक्त माणुसकी आभण समाजासाठी कािीतरी करायची इच्छाशक्ती. भतथेच भतिा 

समाज कायााचे बाळकडू भमळािे. राष्टर ीय स्वयंसेवीका सभमतीचं काम करणाऱ्या माझ्या आजी बरोबर कळत नकळत माझ्या 

आईिािी समाज कायााची आवड भनमााण झािी. 

     ििान असल्यापासून भतिा ििान मुिांची फार आवड िोती. भतच्या ििानपणीच्या काळात पाळणाघरपद्धती नव्हती 

तरीिी ती स्वतःच्या घरात पाळणाघर िरवत असे. गल्ल्ल्लीतल्या इतर मुिांना त्यांच्या घरात उकडायचे  म्हणून िी त्या सवा 

ििान मुिांना गोळा करून सांिाळायची आभण त्यांना भशकवायची तेिी फुकट.  

     पुढे मेिनत करून, नोकरी करून, स्वाविंबीपणाने इकॉनॉभमक्स अँड पोभिभटकि सायने्सस मधे्य भतने पदवु्यत्तर 

भशक्षण घेतिं. पररक्तस्थती सवासामान्यच िोती आभण घरात मागे तीन ििान िावंडे भशकत िोती. माझ्या आजोबांचे िवकर 

भनधन झािे असल्याने ती िवकर जबाबदार झािी. तरीिी िे सगळं करत असताना समाजकाया कायम वाढतंच गेिं.  सभमती 

आभण पाळणाघर/ शाळा यावरून भतने आता अक्तखि िारतीय भवधाथी पररषद व तेंव्हाची जनता पाटी, जी आताची िारतीय 

जनता पाटी आिे,  असे पुढचे टपे्प गाठिे िोते. कायाािय झाडण्यापासून भनवडणुकीचा प्रचार करण्यापयांत सगळी कामे न 

िाजता चोखपणे भतने  केिी िोती, कारण स्वतः िा बाजूिा ठेऊन समोरीि धे्यय मित्वाचं िोतं. 

         सामाभजक वाटचािी ंबरॊबरच वैयक्तक्तक जीवनात वाटचाििी चािू िोतीच.  िग्न करून ती धुळ्याहुन अभतशय िांब 

अभिबागिा आिी. अभिबाग िे गाव माझ्या आई वभडिांकरता पूणा वेगळा प्रदेश िोता. आईचे एक िांबचे मामा आभण मामी 

सोडता कोणीिी ओळखीचं माणूस जवळ नव्हतं. भजत्याची खोड म्हणा नािीतर कुत्र्याचं शेपूट म्हणा पण गाव आिे म्हणून शांत 

बसणारी ती ' माझी आई' कधीच नव्हती. पदवु्यत्तर भशक्षण झािेिं असल्याने माझ्या वभडिांप्रमाणे प्राध्यापक बनायची संधी 

अनेकदा चािून येऊनिी भतने ती स्वीकारिी नािी. कारण आता भतचं पभििं प्राधान्य िोतं भतचं कुटंुब, ज्यामधे्य आता मी आभण 

माझी बिीण समाभवष्ट िोतो आभण राभििा प्रश्न काम करण्याचा, तर काम िे कधीिी भतच्या साठी फक्त पैसे कमभवण्याकरता 

असं समीकरण नव्हतंच. अशाप्रकारे भतने परत एकदा िष्कराच्या िाकऱ्या िाजण्याचं ठरविं.  

      आता मात्र भतच्या कामाच्या कक्षा रंुदावल्या िोत्या. राष्टीय स्वयंसेवक संघ आभण भवश्व भिंदू पररषद तसेच िारतीय 

जनता पाटी बरोबर आता ती मभििा आभण बािकल्याण या सभमतीसाठी काम करू िागिी िोती. या कामामधे्य मभििांचे प्रश्न 

आभण ििान बािकांसाठीचे काम याची भतिा ओळख झािी. अगदी घरगुती िांडणांपासून, मभििांच्या आत्मिते्यचा प्रयत्न, 

भकशोर वयीन मुिीचें िोणारे शोषण त्याच बरोबर ििान बािकांच्या नाजूक भवषयांवर ती आता क न्सभिंग /समुपदेशन करू 

िागिी. मभििांसंबंधीची कुठिीिी तक्रार पोिीस से्टशनिा आिी तर या सभमतीच्या मेंबसानी समुपदेशन करणे िे त्यांचं काम 

िोतं. भदवस असो  वा  रात्र, कधीिी कुठल्यािी अवस्थेत असणाऱ्या क्तस्त्रयांशी बोिून त्यांना बोितं  करून माभिती काढून घेणं 

आभण त्यांना योग्य ती मदत करणे िे भतचं काम िोतं. क सेंिर या नात्याने आपण जे कािी बोितो त्याचा दुसऱ्याच्या जीवनावर 

खूप मोठा  पररणाम िोतो. िे सगळं करत असताना एकिी पैसा न कमावता आपल्या कामावर भनतांत भनष्ठा ठेऊन, प्रसंगी 

आपल्या पदरचे पैसे खचा करून भतचा िा समाज कायााचा प्रवास अखंड चािू िोता.  

       याच मभििा बाि सभमतीचे काम करत असताना अनाथ आभण अपंग मुिांचे अनेक प्रश्न समोर आिे आभण भतची 

'वात्सल्य टर स्ट' शी ओळख झािी. कािांतराने िे प्रश्न सोडभवण्याची गरज वाढत गेिी आभण 'वात्सल्य टर स्ट' बरोबरचा भतचा 
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असिेिा संबंध दृढ िोत गेिा. सरकारच्या  बदित्या भनयमामुळे अनाथ बािके दुसऱ्या भजल्ल्ह्यातीि संस्थांना पाठवण्याची 

परवानगी रद्द करण्यात आिी म््हणून स्वतःच  भिद्दीने वात्सल्य टर स्ट ची एक शाखा अभिबाग येथे चािू केिी.  जेणे करून अशी 

अनाथ बािके योग्य भठकाणी दाखि िोतीि . चांगल्या संस्थाच नसतीि तर या मुिांचे िभवष्य अभतशय कठीण आभण 

भदशािीन िोऊ शकेि िे भतिा मािीत िोतं. या बाळ जीवांना चुकीच्या िातात जाउ देण्यापासून भतिा वाचवायचं िोतं, अनेक  

चांगल्या पािकांशी त्यांची िेट घािून देऊन त्यांचं आयुष्य सावरायाचं िोतं. या सवा कारणास्तव ििानसं  का िोईना पण 

अभिबाग मधे्य 'वात्सल्य टर स्ट' सुरु झािं आभण शून्य ते दिा वयोगटातीि मुिं येथे येऊ िागिी. आईचा प्रवास वाढू िागिा. या 

संस्थेची ओळख संपूणा रायगड भजल्ल्ह्यामधीि पोिीस से्टशन्स आभण इतर संस्था यांना करून देणं गरजेचं िोतं. एखादे बािक 

ज्याचे पािक या जगात नािीत, िरविे आिेत, बेपत्ता आिेत तसेच कुमारीमाता भकंवा ज्यांना बाळ सांिाळणे शय नािी अशी 

बािके इथे यायिा सुरुवात झािी.  
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       आपल्या घरामधे्य एक ििान बाळ असिे तर संपूणा घर त्याच्यामागे असतं पण इथे भदवस रात्र अशा अनेक बािकांची 

काळजी येथीि सेभवका अभतशय आनंदाने घेत असतात. प्रते्यक बाळाच्या सवयी आवडीभनवडी याची दखि घेतिी जाते. या 

बाळांचे पोषण आभण देखिाि अगदी स्वतःच्या बाळाप्रमाणे करण्यामागे कुठेिी कमतरता िासत नािी. सवा बाळांचे मेभडकि 

ररपोट्ास, िसीकरणाचे रेकॉडास्, बाळाची िोणारी वाढ याचे तपशीि चोखपणे सांिाळिे जातात. इतकंच नािी तर 

कायद्यानुसार भि  बाळं इचु्छक पािकांना भनयमाप्रमाणे दत्तक देण्याचं कामिी िी संस्था करते. 

        िे काम िाती  घेतल्यावर त्यािा पूणापणे न्याय देण्यासाठी वेग वेगळ्या भवषयांचा आभण कायद्याचा अभ्यास 

करण्यासाठी आईने मास्टसा ऑफ सोशि वका  चा दोन वषााचा अभ्यासक्रम पूणा केिा. या भनभमत्ताने मिा मैत्रीणरूपी आई 

माझी रूममेट म्हणून भमळािी. MSW िी  पदवी घेऊन भतने दत्तक पािकांचे िोम स्टडी  स्वतः केिे , जेणेकरून पािक कोण 

आिेत, कसे आिेत भकंवा बाळ त्या कुटंुबामधे्य समाभवष्ट  िोऊ शकतं ना याची पूणा शिाभनशा केल्याभशवाय दत्तक प्रभक्रया पूणा 

िोत नािी. भशवाय आिेल्या अजाा पैकी बाळािा अनुरूप कुटंुब शेधण्याचं जोखमीचं काम ती अजूनिी करते. इतकंच नािी 

तर दत्तक गेिेल्या मुिांचा पाठपुरावा करणे, त्यांना कािांतराने िेटून त्यांचे प्रोगे्रस ररपोट्ास बघणे िे भि भतचे काम आिे. याच 

बरोबर संस्थेचे संपूणा कामकाज बघणे िी मित्वाची जबाबदारी ती अगदी िीिया पार पाडते. पािकांच्या आयुष्यात भि 

भनरागस मुिं आिी  भक त्यांच्या आयुष्यात एक आनंददायी पािवी फुटते आभण त्या अनाथ बाळािा आपिा िक्काचं, सुरभक्षत 

घर भमळतं. या प्रसंगाचं शब्दांत वणान करणं  खूप कठीण आिे. बघता बघता छोट्या वात्सल्याचे मोठ्या संस्थेत रूपांतर झािे 

िोते आभण आईने िेिी  भशवधनुष्य पेिण्याचे काम अगदी यशस्वीरीत्या केिे िोते.  

      या देवाघरच्या फुिांना वाढवताना भतिा भमळणारा आनंद कशातिी मोजता येऊ शकत नािी. भतच्यासाठी ते भतचं एक 

कुटंुब आिे ज्यात ती अभतशय आनंदी आिे. आिेल्या प्रते्यक बािकािा वाढवून, त्याची भनगा राखून त्यािा योग्य पािकांकडे 

सुपूदा  करताना िोणारा सुख:दुःखाचा खेळ िा अभनवाया असतो. बािकांना चांगिं कुटंुब भमळाल्याचा आनंद आभण त्याचवेळी 

मूि दुरावल्याचं दुःख िे मोठ्यांनाच काय तर भचमुकल्यांना  सुद्धा िोते. परंतु मुिांच्या उज्वि िभवष्याकरता जे योग्य आिे ते 

एक खंबीर आई म्हणून करावंच िागतं. मुिांच्या घडण्यािा जे जे िागेि ते करायिा ती कायम एक पाऊि पुढे असते. 

      या बािकांसाठीच्या कामाबरोबर समाजािा घडवणं, भशभक्षत करणं िी सुद्धा एक मोठी कामभगरी भतने पार पडिी. 

अगदी संस्थेची ओळख सगळ्यांना करून देण्या पासून ते आपिी सामाभजक बांभधिकी म्हणून आपिा खारीचा वाटा ज्या 

कािी पद्धतीने वात्सल्यिा देण्यात येऊ शकतो िे िोकांना समजावून भदिे. याचे उत्तम उदािरण म्हणजे आज अभिबाग मधीि 

बरेच पािकच नािी तर त्यांची ििान मुिं त्यांचा वाढभदवस िा वात्सल्य मधे्य साजरा करतात. शाळेतीि ििान मुिे त्यांना 

भमळािेल्या  बभक्षसातिे पैसे वात्सल्य मधीि  बाळांना देऊ करतात कारण त्यांना आता मािीत आिे भक आपिे िाड करायिा 

जसे आई आभण बाबा आिेत तसे या बाळाचे िाड करायिा त्यांना आई बाबा नािीत. िा असा वारसा पुढच्या भपढीिा देणं िे 

फार मोिाचं आिे. 

     आईचं िे काम मी आभण माझी बिीण ििान असताना फारसं समजू शकायचो नािी. तेव्हा असं वाटायचं भक आपिी 

आई तर नोकरी करत नािी, जे काम ती करते आिे त्याचे कधी भतिा पैसेिी भमळत नािीत  मग िे सवा ती कशासाठी  करत 

आिे ? प्रश्नावर माझ्याआईचं एकच उत्तर असायचं " मी नोकरी केिी असती तर तुम्हािा अजून जास्त खेळणी भमळािी 

असती, मोठं घर भमळािं असतं, अजून छानछोकीचं आयुष्य भमळािं  असतं, पण ते सगळ भजतकं असतं भततकं  कमीच पडतं 

नेिमी ". आईच्या  या बोिण्याचा अथा आता मोठं झाल्यावर जास्त पटू िागिाआिे. ती नेिमी म्हणते,"आपण या जगामधे्य 

आिो आिोत भकंवा देवाने आपल्यािा पाठविं आिे तर त्या जीवनाचं  चीज झािं पाभिजे. प्रते्यकाच्या जगण्याचा एक अथा 

असतो, तो माझा अथा मिा या  ििानग्यांमधे्य भमळािा आिे. आपण या समाजाचं कािीतरी देणं िागतो ते मी पूणा करत 

आिे." आजिी मी जेव्हा िारतात माझ्या घरी जाते तेंव्हािी माझी आई रोज वात्सल्यच्या कामािा जाते आभण जर मी भवचारिं  

भक आई मी आिीये आभण तू काय वात्सल्यिा चाल्लीयेस त्यावर ती म्हणते, "तुझ्यासाठीचं  माझं आता सगळं करून झािं 

आिे, तुिा मोठं करुन तुझ्या पायांवर उिं केिं आिे, आता माझी जबाबदारी कमी झािी आिे आभण आता त्या बाळांना माझी 

गरज आिे." 
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      भतिा भमळणारा आनंद भद्वगुणीत िोतो जेव्हा त्या बाळांना आयुष्यिर साथ देणारं कुटंुब त्यांना भमळतं आभण आयुष्याचं 

साथाक झाल्यासारखं वाटतं. अशा पद्धतीने माझी आई माझी नसून अनेक बािकांची आई आिे. भतच्या या कामाची दखि 

घेऊन भतिा अनेक प्रभतभष्ठत पुरस्कार भमळािे आिेत.  अगदी मिाराष्टर  शासनाचा 'अभिल्या बाई िोळकर' पुरस्कार सुद्धा. 

त्याचबरोबर मी आभण आमचे कुटंुब, आम्हािा आईच्या या नोबि कामाचा खूप खूप अभिमान वाटतो. 

      आईच्या प्रामाभणक प्रयत्नांवर समाजातीि िोकांचा भवश्वास असल्याने भतच्या संस्थेिा भनरभनराळ्या स्वरूपात देणग्या 

भमळतात कारण िोकांना खात्री आिे की जोशी वभिनी आिेत म्हणजे या मदतीचा योग्य भवभनयोगच  िोणार. भतच्या कतृात्वाने 

भतने िा भवश्वास भमळविा आिे. आत्ता पयांत भतच्या संस्थेमधून जवळपास ९० मुिे दत्तक गेिी आिेत. संपकाात आिेल्या 

अडिेल्या माणसािा भतने मदतीचा िात भदिा नािी असे िोतच नािी. या कामातून इविे इविेसे जे जीव सुखावत आिेत, तेच 

माझ्या वात्सल्य स्वरूप आईिा िे काम करायिा अभधकाभधक बळ देतीि अशी माझी खात्री आिे. 

 

      "वात्सल्य टर स्ट, अभिबाग" या   संस्थेिा तुम्ही नक्की िेट द्या अशी भवंनती आभण तुम्हािा जमेि तसा तुमचा खारीचा 

वाटा या ििान मुिांच्या उज्वि िभवष्याकररता  तुम्ही देऊ शकता. अभधक माभिती साठी संपका  - 

शोभा जोशी 

वात्सल्य टर स्ट मंुबई, अभिबाग शाखा 

भशशुगृि, १५१०, ब-२, मयुर बेकरीच्या मागे, 

अभिबाग- रायगड, ४०२२०१, फोन - ०२१४१ - २२०२१६ 

vatsalyatrustalibag@gmail.com 

 

केतकी जोशी  

Ketkiudayjoshi@gmail.com 

mailto:vatsalyatrustalibag@gmail.com
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कशी सािरू मनाला, कशी आिरू िा ओघ ? 

             

२७ सप्टें २०१८ िा जेंव्हा कभवता मिाजन यांच्या अकािी भनधनाची बातमी समजिी तेंव्हा अक्षरश: सुन्न झािे मी.  

कभवता ताई गेिी? अशी अचानक? एवढ्या ि कर? २०१७ िा तर ५० झािी ना ती? पण ि कर भकंवा उशीरा िे शब्द भकती पो

कळ वाटतात ना अशावेळी?  

२०१० - 

      अमेररकेत राहून मराठी साभित्य वाचण्याची तिान ई-सकाळ, भमसळपाव, मनोगत या व अशा अनेक साईट्स मुळेच 

कािी प्रमाणात का िोईना पण िागवता यायची. इथल्या गं्रथाियांमधे्य सुद्धा मराठी पुस्तक सापडणे तेंव्हा जवळपास 

अशयच. िारतातून इकडे येताना आणिेल्या पुस्तकांची पारायणे करण्यावाचून दुसरा पयााय नसायचा. िी एक उणीव 

मनािा सतत बोचत रिायची. मग िारतात सुट्टीसाठी जाणार्या भमत्रवगााबरोबर कािी पुस्तकांची यादी देऊन तेवढ्यापुरती 

मनाची बोचणी थोडी बोथट करता यायची. माझे िे वाचनपे्रम माझ्या आई-बाबांच्या चांगल्याच पररचयाचे. त्यामुळे डर ेस नािी 

घेतिा तरी चािेि, पण िेकीसाठी वेगवेगळ्या पुस्तकांची खरेदी मात्र त्यांनी वेळॊवेळी करून ठेविेिी असायची. मग िा 

"अमुल्य साठा" जमेि तसा माझ्या सूपूता केिा जायचा. 

      त्या वषी मिा आठवतेय अशाच एका खभजन्यातून बािेर पडिेिे कभवता मिाजन यांचे “ गॅ्रभफटी वॉि" (२००९)िातात 

आिे आभण जस-जसे ते वाचत गेिे तसे या िेक्तखकेच्या अभधकाभधक पे्रमात पडत गेिे. कभवता मिाजन यांचे ’ब्र’ (२००५) आभण 

’भिन्न’ (२००७) वाचल्यावरच त्यांची प्रचंड फ़ॅन बनिे िोते मी. वाचनात आिेल्या त्यांच्या कभवता, मुक्तछंद, इ. सुद्धा मनािा 

अक्षरशः वेडं करत िोते. त्यांच्या भिखाणातून सामोरी येणारी भनभिाड, वास्तवाचे थेट शब्दभचत्र रेखाटणारी िेक्तखका मनात 

खोिवर एक अढळ स्थान भनमााण करत िोती! 

      एक तो काळ िोता, जेंव्हा मी अशीच व. पु. काळे यांच्या िेखनाच्या पे्रमात पडिे िोते. कुठिािी िेखक मं्हटिा की 

त्याच्या भिखाणावर बरे-वाईट ताशेरे ओढिे जातातच. व. पंु. चे थेट भिखाण पण या चक्रातून सुटिे नसणारच. परंतु याच थेट 

पण प्रामाभणक, िळव्या, काळजािा ििवून टाकणार्या 

       त्यांच्या भिखाणाचा-भवचारांचा मनावर चांगिाच पगडा िोता. आपल्या मनात जे कािी चाििं आिे, तेच नेमकं िे कसं 

भिभितात िा िोळा प्रश्न १६-१७ वषाांच्या त्या मनािा पडत असे. भवचारांच्या याच प्रिावातून मी वपंुशी माझ्या डायरीच्या 

माध्यमातून संवाद साधायचा एक प्रयत्न करु िागिे..! अथाातच िा प्रयत्न फ़ारसा सफि झािा नािी. आयुष्याच्या वेगवेगळ्या 

चक्रात अडकल्यावर िे सवा मागेच पडत गेिे, असो! 

       तर, कभवता मिाजन यांचे ’ब्र’ वाचल्यावरच “ब्र” या शब्दाची खरी धार समजिी आभण जे बरेच पूवी काळाच्या ओघात 

आयुष्यातून भनसटिे िोते..ते परत आकार घेऊ पािातेय अशी जाणीव झािी. ’ब्र’ मधिी प्रफ़ुल्ला स्वतः माझ्यामधे कुठेतरी 

वास करून आिे याची उकि झािी. आयुष्यातीि भबकट प्रसंगांत मनावर झािेल्या आघातांचे प्रकार जरी वेगळे असिे तरी 

त्यामुळे अस्ताव्यस्त झािेिे आयुषं्य बरेचसे सारखेच... ब्र मधून समोर आिेल्या समाजसेवी संस्था, त्यांचे मूळ प्रशं्न, आभदवासी 

क्तस्त्रयांची घरी-दारी असिेिी भकंवा झािेिी अवस्था मेंदूिा भझणभझण्या आणल्यावाचून रिात नािी. तरी सुद्धा त्या प्रभतकूि 

पररक्तस्थतीतून उिा रभििेिा त्यांचा संघषा, त्यांची भजद्द, एकजुट..आभण यातूनच भनमााण िोणारी उद्याच्या "जराशा" बर्या 

िभवतव्याची एक "आशा" आपल्यािी मनािा एक नवसंजीवनी देते. त्यांच्याकडूनिी भशकण्यासारखे प्रचंडच. समाजाच्या रुढ 
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समजूतीनंा धक्का देणारा कुठिािी भवचार व्यक्त झािा की िढाई िी अटळच. अशा िढायांना दाभगन्यासारखे अंगा-खांद्यावर 

भमरवणाऱ्या या क्तस्त्रया! ’ब्र’ उच्चारण्याची उमी िी आतूनच यावी िागते. या उमीची सडेतोड ओळख िेक्तखकेने या कादंबरीच्या 

माध्यमातून फक्त पोिोचविीच नािी तर काळजात रूजविी. “बायकांचे पाय िूतासारखे उिटे असतात, कुठेिी जात असिे 

तरी ते घराकडेच वळत असतात” कभवताजी ंच्या 'ब्र' मधीिच िे एक वाय! अभतशय सोप्या शब्दांत ते त्यांच्याबद्दि बरच 

कािी सांगून जातं. कमीत कमी शब्दांत जगण्याचं तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या या िेक्तखकेच्या िेखणीची ताकद यामुळे आपल्या 

िक्षात येते. 

 

      कभवताजीचें ’भिन्न’ सुद्धा असेच आपल्यािा अंतमुाख करून टाकणारे भिखाण! एड्स सारख्या भवषयाची मांडणी-

िाताळणी जेवढी तरि, तेवढीच रोखठोक! आयुष्याचे िभवष्य अंधकारात असल्याचे भदसत असतानािी, जीवनाचा शेवट 

डोळ्यािा भदसत असिा तरीिी...मनात तेवत रिाणारी जगण्याची उमी. िे सगळं वाचून मन भवषणं्ण िोते आभण वाटते 
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आपल्यािा सुखं बोचतात िेच खरे. आभण मग कभवताजीनंी साकार केिेल्या व्यक्तीरेखांकडून एक प्रकारची उिारी, भजद्द 

भमळते. आपण एक "स्त्री" आिोत याबरोबरच एक संवेदनाक्षम व्यक्ती आिोत, याचा एक साथा अभिमान वाटायिा िागतो. 

आपल्या वेगळ्या वाटेवरच्या प्रवासािा एक भिन्न, पण ठाम भदशा भमळते.  

२०१२ - 

     २०१० िा ’गॅ्रभफटी वॉि’ वाचल्यानंतर तर असे वाटायिा िागिे की मी ओळखते या िेक्तखकेिा, भतच्या भवचारांना, 

सडेतोड वागण्यािा, भतच्या जाणीवांना, भतच्या अक्तस्तत्वािा-अिीतेिा, भतच्या समथा प्रभतिेिा आभण भतच्या क्वभचतच पण वेळी 

जाणवणार्या साशंक ियािा ! खरं तर िे फारच थेट भवधान झािे, पण मनापासून वाटिे की नक्कीच ओळखते, समजते मी या 

िावनेिा!   

     सरत्या काळानुसार आपण बदित जातो..आभण तशीच बदित जाते आपिी समज. अनुिवांची जोड जशी भमळत 

जाते, तसं अजूनच संपन्न िोत जातं आपिं जाणीवांचं गाठोडं. अशीच कदाभचत िोईि मिा माझी िी ओळख. पण तोपयांत 

कभवता मिाजन या िेक्तखकेची एक "डेभडकेटेड" वाचक म्हणुन माझा माझ्याशीच झािेिा पररचय, मिा तेवढाच भप्रय िोता. 

वषाानुवषां मनाच्या तळागाळात रुतविेल्या िावना-जाणीवा या वाचनानंतर डोकं वर काढायिा िागल्या िोत्या. सगळंच 

भनरथाक नािीये, िे पण समजायिा िागिे  िोते. भनभिाड िोऊन ते भवचार आपल्या अक्तस्तत्वाचा िाग म्हणुन भमरवायिा भशकिे 

पाभिजे अशी ओढ भनमााण झािी िोती.  

     प्रतं्यतराचा क्षण एकच असतो, आभण तो आज ना उद्या प्रते्यकाच्याच आयुष्यात येत असतो. आपिा भवचार कधी न 

कधी कोणीतरी ’आपिासा’ करतो आभण मग आपिा तोच भवचार प्रवािी िोतो. त्यािा एक वा अनेक मनांचे घरिी भमळते 

आभण तो रुजतिी जातो.  

     िे सगळं तेंव्हा भििावं वाटिं ते सुद्धा कभवता ताईच्या भिखाणाने मनािा आभण मेंदूिा ििवल्यामुळे, काभिसं 

भडवचल्यामुळे, भवचारांना ढवळल्यामुळे! कभवता मिाजन यांच्या पुस्तकांचे रसग्रिण करणे वगैरे या भिखाणाचे उभद्दषं्ट नक्कीच 

नव्हतं. ते ज्याने-त्याने वाचावे आभण पभिजे ते, पभिजे तसे ग्रिण करावे. प्रते्यकाची आवड-भनवड भनराळी. पण तरीिी िे सगळं 

भिभिण्याचे कारण एवढेच की कभवता ताईच्या भिखाणाने माझ्या मनातीि भवचारांना जशी नवी उिारी भमळािी, मरगळ नषं्ट 

झािी तसे वाचकांच्या मनात असे दडिेिे पण व्यक्त करण्यासारखे नक्की कािी असेि तर ते बािेर पडून प्रवािी व्हावे.  

     कभवताजीचं्या " Do Disturb" या दारावरच्या पाटीचा आधार घेऊन खरंच एखाद भदवशी त्यांना िेटेन असे म्हणतेय. 

त्या तर मिा िेटिेल्या आिेतच, त्यांच्या िक्षणीय भिखाणातून. िी िेट मनात नक्कीच ताजी रािीि...येणारी अनेक वषां !! 

२०१९ - 

      तेंव्हा २०१२-१३ च्याच सुमारास एक भदवस मिा माझ्या एका पत्रकार भमत्राकडून कभवताजीचंा मेि ॲडर ेस भमळािा 

आभण मी चकं्क त्यांना ििेमोठे ई-पत्र भििीिे. इथपयांत सगळं ठीकच आिे, परंतु अक्षरश: दोनच भदवसात माझ्या इनबाॅॅक्स 

मधे्य कभवताजीचें उत्तर बघून मी आश्चयाानंदाने उडािेच िोते. एका वषाानुवषीच्या मैत्रीणीने भििावे तसे मागादशानरूपी िळवे 

उत्तर.. कभवताजी ऐवजी ‘कभवता ताई” म्हणून संबोधावे असा पे्रमळ आग्रि.. एका सच्च्च्या व्यक्तीमत्वाची, सेिेभब्रटी आभण फॅन 

यातीि अंतर कमी करत माणसाशी माणूस म्हणून जुळण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवणारी माझी कभवता ताई..... 
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       खरं सांगायचं तर, त्यानंतर परत नािी भििीणे झािे त्यांना. त्यांच्या मनाचा साधेपणा पाहून मी शांतच झािे आतून. 

कभवता ताईशी प्रत्यक्ष िेटूनच बोिेन आता असं म्हणत रािीिे...  

      भतचं असं िे अचानक इििोक सोडून जाणं पचवायिा जड जातंय, तरी भतचं ‘जगणं’, व्यकं्त िोणं जेवढं समजिं 

तेवढं ते स्वत: भतिा व पयाायाने आपल्यािा समृदं्धच करत गेिं यात कािी शंका नािी.  

     या िेखाच्या भनभमत्ताने कभवता मिाजन या असामान्य िेक्तखके संदिाातल्या माझ्या आठवणीनंा उजाळा भमळािा. माझा 

िा प्रयत्न म्हणजे कभवता ताईच्या िृतीनंा भदिेिी एक नम्र, मन:पूवाक शब्दांजिी! 

एक भबंदू, एक थेंब, एक कण. 

आपापल्या प्रवासात, आपण सारे जण. 

बुडायचे, तरंगायचे, तर कधी वाित जायचे, 

जाऊन थांबायचे कधी, भजथे नेईि मन! 

एक भबंदू, एक थेंब, एकच कण... 

उभ्या अक्तस्तत्वािा, िे शब्दापाण !!! 

 

प्रीती देशपांडे 

http://www.meetipreeti.com/  
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मुलाखत: अहमता खिे  

"शक्ती - Womens Symposium" 

 

हिमानी:   Hello अभमता , सॅक्रमेंटो मराठी मंडळाच्या "अभिरुची" अंकासाठी मुिाखत द्यायिा तू वेळ काढिास त्या बद्दि 

सवाप्रथम तुझे आिार. MMSAC पररवारात बरेच जण तुिा ओळखतातच पण नवीन सिासदांसाठी तुझी थोडयात ओळख 

करून दे.   

अहमता:  नमस्कार भिमानी. मिा िी संधी भदल्याबद्दि आिार. आम्ही Sacramento area मधे्य गेिी २४ वषे स्थाभयक 

आिोत. मराठी मंडळाच्या आभण मराठी शाळेच्या स्थापने मधे्य इतर अनेक िोकांबरोबर माझा आभण धनंजयचा सििाग 

िोता. मराठी शाळेची co-coordinator म्हणून मी कािी वषे काम केिे आिे. मी मराठी मंडळाच्या कायाक्रमांमधे्य अनेक 

नाटके भदग्दभशात केिी आिेत आभण त्यात काम सुध्दा केिे आिे. मी व्यवसायाने Licenced marriage and family 

therapist आिे. गेिी १८ वषे मी mental health field मधे्य काम करते आिे. नुकतीच मी स्वतःची practice चािू केिी 

आिे.   

हिमानी: थँक्स अभमता. आता मुख्य भवषयाकडे वळूया. या वषी मी अभिरुचीच्या संपादक पदाची जबादारी स्वीकारिी आभण 

माचा मभिन्यात येणाऱ्या मभििा भदनाच्या पाश्वािूमीवर २०१९ चा पभििा अंक िा "मभििा भदन" भवशेषांक करावा असा भवचार 

आिा. योगायोगाने त्याच दरम्यान "शक्ती - womens symposium" या तू organize  करत असिेल्या इव्हेंट चा flyer 

whatsapp वर वाचनात आिा आभण या इव्हेंट बद्दि उतु्सकता वाटिी. तर "शक्ती" भि संकल्पना काय आिे आभण तुिा 

असा कािी इव्हेंट organize करण्याची कल्पना कशी सुचिी ?   

अहमता:  गेिे २-३ वषे माझ्या मनात या कायाक्रमाची कल्पना घोळत िोती. आपण बायका स्वतःच्या कररअर बद्दि, त्यात 

आपण केिेल्या प्रगतीबद्दि भकंवा आपल्या समाजकायााबद्दि, आपल्या किाकारीबद्दि फारच कमीवेळा अभिमानाने बोितो. 

तसेच आपिे उभद्दष्ट साधताना आिेल्या अडचणी आभण त्यावर आपण केिेिी मात िे पण फारसे कोणािा सांगत नािी. त्यािा 

कारणे बरीच आिेत -  सामाभजक, सांसृ्कभतक इत्यादी. पण त्यामुळे िोते काय की आपल्यािाच आपल्या कताबगारीचे मित्व 

वाटत नािी. साथा अभिमान िा स्वतःसाठी आभण दुसऱ्यासाठी पे्ररणादायक बनू शकतो. आपण बायका एकमेकांना सिाय्य 

करू शकतो. आपल्याकडे भवभवध प्रकारच्या शक्ती आिेत. बुद्धी , स दंया, किा, कुठल्यािी प्रसंगािा तोडं देण्याचे सामर्थ्ा, 

समाजकायााचे िान. क्तस्त्रया या माणसांना एकमेकांना जोडण्याचं आभण जोडून ठेवण्याचं काम करतात, मग ते घरी असू दे की 

दारी. शक्ती िा कायाक्रम सवा क्तस्त्रयांच्या पाठीवर मोठी शाबासकीची थाप आभण पे्रमाने िातात िात  देण्यासाठी आिे. 

एकमेकांपासून पे्ररणा घेऊन, नवीन नाती जोडून, एकमेकांना मदत करून सगळ्यांनीच यशस्वी वाटचाि करण्याची शक्ती! 

  हिमानी: या इव्हेंट च्या मुख्य पॅनि वर कोण आिे ? त्यांच्याबद्दि थोडयात माभिती सांग.  

 अहमता : या कायाक््रमाच्या पॅनि वर  डॉक्टर शुिांगी भचटणीस, मनीषा िॉटपेटी , भशखा भसंग आभण मीना कल्याणसंुदरम 

आिेत. डॉक्टर भचटणीस या pediatric neurologist and epileptologist आिेत. गेिे ४ वषे त्या Sutter Medical 

च्याdirector of pediatric neurology sacramento sutter medical foundation valley region and practice care 
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center lead physician आिेत . मागच्या वषी त्यांना  fellowship in clinical neurophysiology  भमळािी िोती. मनीषा 

िोतपेटी गेिी १८ वषे beauty salon चािवतात. स्वतःच्या भिमतीवर त्यांनी दोन भठकाणी salons काठिेिी आिेत. भशखा 

भसंग या ‘सारंग’ boutique ५ वषे यशक्तस्वररत्या चािवत आिेत. मीना कल्याणसंुदरम यांनी special needs असिेल्या 

मुिांसाठी आभण पािकांसाठी  WeEmbrace िी non-profit संस्था चािू केिी आिे. Special-needs मुिांचे सवा समाजात 

integration व्हावे िा त्यांचा प्रयत्न आिे.   

 

 

 

हिमानी: Panel वरच्या व्यक्तीचंी भनवड करताना काय भनकष िाविे गेिे ?   

अहमता : मिा वेगवेगळ्या के्षत्रांमधे्य काम करणाऱ्या क्तस्त्रयांचा शोध िोता. ज्यांनी थोडासा वेगळा मागा भनवडून त्यात तन-मन-

धन वेचून स्वतःचे जग भनमााण करताना इतरांना पण मदत केिी आिे. त्यामागे उदे्दश असा की या क्तस्त्रयांचे अनुिव ऐकून 

आपण सगळेच त्यातून पे्ररणा घेऊ शकतो. िे बघून अजून दोघी च घीना त्यांचे स्वप्न साकार करावेसे वाटेि. थोडा उत्साि 
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येईि पाठपुरावा करायिा. आपण सगळेजण वेगवेगळी talents घेऊन येतो.  आभण प्रते्यकजण स्वतःच्या जागी unique 

असतो.   

हिमानी: Community मधून कसा प्रभतसाद भमळािा ?  भकती उपक्तस्थती िोती ?  

अहमता: प्रभतसाद खूपच छान भमळािा. धनंजयच्या आभण माझ्या  मैत्रीणीचे मिा खूप सिकाया भमळािे. त्यांची मी मनापासून 

आिारी आिे. मिा माभिती नसिेल्या अनेक क्तस्त्रयांनी मिा Facebook, Whatsapp वरून आवजूान messages टाकिे 

की खूप छान कल्पना आिे म्हणून. आपणहून भकतीतरी जणीनंी सांभगतिे की आम्ही मदत करू. या भनभमत्ताने माझ्या  अनेक 

नवीन ओळखी झाल्या. एकंदर ५० मभििा उपक्तस्थत िोत्या. आभण सवाांनी उत्सािाने िाग घेईन प्रभतसाद भदिा.  

 हिमानी: या इव्हेंट चा format कसा िोता ?  

अहमता: कायाक्रमाची सुरुवात रमणा शमाा च्या कभवता वाचनाने झािी. भतने मागच्या वषी भतचा ‘Gritty Girl’ िा काव्यसंग्रि 

प्रकाभशत केिा आिे. त्यानंतरpanel interview मधे्य पॅनि वरच्या क्तस्त्रयांनी आपिे अनुिव सांभगतिे. त्यांना स्वतःिा 

अभिमानास्पद काय वाटते, त्यांचे उभद्दष्ट्ट्य पूणा करतांना काय अडचणी आल्या आभण त्यांनी  कशी मात केिी. या क्तस्त्रयांचे 

भवभवध अनुिव खूपच पे्ररणादायी िोते. पे्रक्षकांनी पण खूप छान प्रश्न भवचारिे. त्यानंतर open mic session मधे्य ज्या क्तस्त्रयांचे 

business आिेत त्यांना त्यांच्या business बद्दि थोडयात माभिती सांगता आिी. Interactive games खेळिो. त्यात 

थोडेसे स्वतःिाच जास्त जाणून घेणे, स्वतःच्या strengths and accomplishments अभिमानाने सांगणे, गटामधे्य एकत्र 

काम करणे आभण नवीन ओळखी करून  घेणे असे अनेक पदर िोते  

 हिमानी: या इव्हेंट मधे्य कोणत्या भवषयांवर चचाा झािी त्याबद्दि थोडं सांग. तुिा भवशेष उले्लख करावासा वाटेि असा 

एखादा मुद्दा/ भवषय असेि तर जाणून घ्यायिा आवडेि.   

अहमता : थोड्या मित्त्वाच्या भवषयांना ‘शक्ती’ मुळे तोडं फुटिे असे मिा वाटिे. उदािरणाथा, मभििा leadership position 

मधे्य जास्त प्रिावी कशा िोऊ शकतीि, एकमेकांना सिाय्य कसे करू शकतीि, अडचणी आल्या तर त्यावर मात कशी 

करता येईि. िा कायाक्रम सवा  क्तस्त्रयांमधीि गुण, सामर्थ्ा प्रकाशात आणण्यासाठी, स्त्री शक्ती साजरी करण्यासाठी  िोता. 

हिमानी: या इव्हेंट मधून तुिा जे Outcome अपेभक्षत िोतं ते भमळािं असं तुिा वाटतं का ?   

अहमता: िो. मिा वाटते की नेिेमीपेक्षा जरा वेगळे संिाषण सुरु झािे जे क्तस्त्रयांना मोठी स्वपे्न बघायिा, स्वतःवर भवश्वास ठेवून 

स्वतःचे उभद्दष्ट गाठायिा आभण एकत्र यायिा मदत करू शकेि. यामधे्य त्यांचा स्वतःचा, त्यांच्या कुटंुबाचा आभण समाजाचा 

फायदा आिे.   

हिमानी: या उपक्रमात फक्त मभििा सदस्य च सििागी िोऊ शकतात का ? Community मधीि पुरुष मंडळी  तुझ्या या 

उपक्रमािा कशी मदत करू शकतात ?    

अहमता: या वषीचा कायाक्रम फक्त मभििांसाठी िोता. यापुढे िोणाऱ्या कायाक्रमांचे स्वरूप मी अजून ठरविे नािी. पुरुष 

नक्कीच सििागी िोऊ शकतीि पण ते कायाक्रमाच्या स्वरूपावर अविंबून असेि.   

हिमानी: या पुढे 'शक्ती' बद्दि तुझे future plans काय आिेत ? How do you see it growing in future?   
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अहमता: शक्ती ची संकल्पना िी थोडीशी ‘एकमेका सिाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ या चािीवर आिे.  क्तस्त्रयांनी एकत्र येऊन 

स्वताच्या आभण समाजाच्या िल्यासाठी प्रयत्न करावे, ते करत असतांना एकमेकीची पाठ थोपटावी, एकमेकीिा आधार 

द्यावा.  नवीन कल्पना, उपक्रम जन्मािा यावेत अशी अपेक्षा आिे. कािच्या कायाक्रमामधे्य एक िक्षात आिे की अशा 

प्रकारच्या कायाक्रमांची गरज आिे.  यात  िाग घेतल्याने िक्षात येते की आपल्यामधे्य भकतीतरी गोष्टी कॉमन आिेत. एक 

नवीन उत्साि येतो, पे्ररणा भनमााण िोते. िी सगळी positive energy चांगल्या कामांसाठी नक्कीच वापरता येईि. अभिरुची 

च्या वाचकांकडे ‘शक्ती ‘ साठी कािी कल्पना असतीि तर जरूर कळवा .  

भिमानी आता मी तुिा प्रश्न भवचारू? तुझा ‘शक्ती ‘ बद्दि अभिप्राय काय आिे? तुिा त्यातून काय भमळािे असे वाटते?  

हिमानी: मिा या कायाक्रमात सििागी िोता आिं याचा आनंद आिे. Panelist च्या stories आभण त्यांचे भवचार ऐकून 

पे्ररणा भमळािी. नेटवभकां गची संधी भमळािी, समभवचारी मैभत्रणी िेटल्या , नवीन ओळखी झाल्या. कायाक्रम इंटरॅक्तक्टव्ह 

असल्यामुळे कंटाळवाणा नािी झािा. आभण कािी activities  खूपच innovative िोत्या. I especially enjoyed the tower 

building game and balancing marsh mallow on top , which in a way represented striking balance in 

personal and professional lives.  

अहमता: Thanks Himani for your feedback.  

हिमानी: And thanks to you for organizing this event. अभिरुचीच्या वाचक वगाासोबत तुझा अनुिव शेअर 

केल्याबद्दि धन्यवाद!!  

 

 

 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #1 of 2019-2020 

 

 

 पान नंबर: 31 

 

स दंर्य: Self care is the secret  

आजच्या युगातीि आधुभनक स्त्री िी चाकोरीबद्ध जीवन न जगता वेगवेगळ्या के्षत्रात आपिा ठसा उमटवत आिे. िे सवा 

करताना भतिा तारेवरची कसरत करावी िागते आभण त्यामुळें   भतचे स्वतः कडे , स्वतःच्या आरोग्याकडे दुिाक्ष िोण्याची 

शयता असते.  फक्त क्तस्त्रयांसाठीच नािी तर पुरुषांसाठी सुद्धा आकषाक आभण presentable व्यक्तक्तमत्व असणे मित्वाचे 

असते.  या धकाधकीच्या आयुष्यात स्वतःची काळजी कशी घ्यावी व आपिे व्यक्तक्तमत्त्व संुदर आभण आकषाक कसे ठेवावे या 

बद्दिच्या कािी उपयुक्त भटप्स : 

१. आनंदी मन आभण आत्मभवश्वास िी स दंयााची पभििी पायरी असते. तुम्ही आनंदी आभण दृढभनश्चयी असाि तर जास्त 

रूपवान भदसता. स्वतःची तुिना फक्त स्वतःशी करा इतर कुणाशीिी नको.  

२. भनयभमत व्यायाम आभण संतुभित आिार तुमचे बाह्य व्यक्तक्तमत्व खुिभवण्यात खूप मित्वाची िूभमका बजावतात. त्यामुळे 

या Basic  गोष्टीकंडे िक्ष द्या.  

३.  रात्री झोपण्याआधी थंड पाण्याने आभण चांगल्या प्रतीच्या face  scrub ने चेिरा स्वच्छ करावा. त्यामुळे त्वचेची रोमभछिे 

मोकळी िोतात.  

४.  त्वचेच्या आरोग्यासाठी moisturizing अतं्यत मित्वाचे आिे. त्यामुळे त्वचेिा भिवाळ्यात थंडीपासून आभण उन्हाळ्यात 

उन्हापासून संरक्षण भमळते व त्वचेचा नैसभगाक ओिसरपणा कायम भटकतो. Moisturizer नेिमी पातळसर असावे. कारण 

घट्ट क्रीम त्वचेच्या रोमचभछिात अडकून रािते आभण त्यामुळे त्वचेिा पुरेसा ऑक्तक्सजन भमळत नािी आभण मग भपंपल्स चा 

सामना करावा िागतो.  

५. साबणाचा वापर टाळावा कारण साबणाची pH (Acidity) level िी  8.5 - 9.5 इतकी असते तर आपल्या त्वचेची pH 

level 4.5 - 5.5 इतकी असते.  

६. बािेर जाताना सूयाभकरणांपासून संरक्षण करण्यासाठी sunscreen िावावे. सूयाप्रकाशातीि अभतनीि भकरणे premature 

aging िा कारणीिूत असतात. SPF 30 to 40 sunscreen उन्हाळ्यात भदवसातून ३-४ वेळा व भिवाळ्यात २ वेळा िावावे.  

७. नखांचे आरोग्य व स्वच्छता एकूण व्यक्तक्तमत्वात िर घाितात. नखांच्या खािच्या अधाचंिाकृती िागाजवळ नखे तयार 

करणाऱ्या पेशी व रक्तवाभिन्या असतात. Manicure , pedicure मधे्य नखांची शास्त्रशुद्ध देखिाि केिी जाते. २-३ 

मभिन्यातून एकदा प्रोफेशनि manicure/pedicure केल्यामुळे नखांचे आरोग्य तर सुधारतेच पण ती भदसतातिी 

आकषाक.  

८. Professional care plays very important role in keeping you confident and beautiful. Now a days 

advanced professional treatments such as microdermabrasion, hydro (water) dermabrasion , natural 

peels etc. These treatments help with improving skin complexion and reducing pigmentation lines 

and wrinkles.  There are less invasive procedures such as using electric pen, microneedling for face, 

microblading for color to eyebrows etc. 
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९. संपूणा आरोग्याच्या दृष्टीने Body massage खूप मित्वाचा आिे. त्यामुळे थकवा तर दार िोतोच पण शरीरातीि 

रक्ताभिसरण सुधारून त्वचा देखीि तजेिदार िोते Deep  tissue  massage मुळे स्नायंूमधे्य खोिवर पररणाम साधिा 

जातो. ििका दाब आभण रगडण्यामुळे जुने दुखणे कमी िोते तसेच स्नायंूना आराम भमळतो तसेच स्नायू िवभचक िोतात. 

भकमान २-३ मभिन्यातून एकदा massage घ्यावा.  

१०. केसांच्या आरोग्यासाठी वरचेवर गरम तेिाचा massage  करावा भदवसातून वरचेवर ब्रश ने केस भवंचरल्याने 

रक्ताभिसरण वाढून केस वाढण्यास मदत िोते.  

११. डोळ्यांखािी वतुाळे (Dark circles ) असतीि तर ते पुरेशी झोप ना िोण्याचे िक्षण आिे. पुरेशी आभण शांत झोप घ्या. व 

ताजेतवाने रािा. डोळ्यांना अधून मधून वतुाळाकार मसाज करा.  

१२. ध्यान (Meditation ) करण्यामुळे मन शांत िोते आभण relax िोण्यास मदत िोते. Meditate regularly and live 

stress free and happy life. 

 

अभधक माभितीसाठी desithreading@gmail.com या email address वर संपका  करा. Stay happy, healthy and 

take care!! 

 

महनषा िोतपेटी  

desithreading@gmail.com 
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एक काळ्या ओकचा िृक्ष 

 

एक नम्र, स्वाभिमानी काळ्या ओकचा वृक्ष 

उिा क्तस्थरभचत्त जुनी, भवटिेिी, सुरकुतिेिी, कोरडी पाने िेऊन 

भिवाळ्यातल्या पाऊस, वादळ आभण वाऱ्यातून स्वतःिा वाचवून 

एकाग्र, अभवचि, त्राग्याभवना 

गेिा कधीच िोऊन िािसोनेरी शरद ऋतू 

िोई ओल्या सदीचा गारवािी कमी िळू िळू  

रंगीबेरंगी फुिांना उमिवून िागे वसंत डोकावू 

येती गुिाबी चेरी ब्लॉसम आभण डॉगवूड तरंूचे मोिक तुरे डवरून 

िोिस कोवळ्या पािवीच्या ताज्या भिरव्या रंगात आसमंत जाई नटून 

माय धरतीिा ठाऊक पोराचे आगळे, अभद्वतीय गुण 

पाित रािे ती क्तितिास्याने तयाकडे पूणातः भवश्वास ठेऊन, िवा तेवढा वेळ देऊन 

सुरकुतिेल्या उबेिा सोडायिा नसे वृक्ष तयार अजून 

धरून ठेविेल्या जुनाट पत्रीचंा सिवास वाटे िवासा त्यास मनापासून 

वैशाख येई िेट देण्यास   

ििवूनी िळुवार करे तो प्रफुल्ल आभण ताजेतवान वृक्षास 

त्यागूनी सारा जुनाट पाचोळा, िसूनी िोई वृक्ष नव्या अंकुरांसाठी तयार 

देखण्या भपवळसर फुिांचे िोबंते घोस ड िदार 

नाजूक, रेखीव तांबूस कुसुमांचा उमिता धुमार 

काटेरी िािसर नागमोडी भकनारीचं्या मखमिी पणाांची िोई कोवळी वाढ 
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जेष्ठ मास येऊनी करे त्यांना गदा  भिरवी चमकदार  

िगडती तपभकरी गंजाच्या रंगाचे सुबकश्या टोप्या घातिेिे एकॉना 

व्यापक, बळकट जीवनदायी ओक वृक्ष,   

क्तस्थरता आभण भववेकाचे प्रतीक मूभतामंत 

िोई तयार बनूनी कल्पवृक्ष  

द्यावयास कैक जीवांस िरघोस, मुबिक पुनश्च: 

 

 

 
 

स्मिता कुलकर्णी 
 
 

     

 

 

 

 

 

 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #1 of 2019-2020 

 

 

 पान नंबर: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #1 of 2019-2020 

 

 

 पान नंबर: 37 

फॅ्लशबॅक: एक आठिर्णीतली गोष्ट 

कधी कधी आपल्या आयुष्यात अशा कािी घटना घडतात भक त्या आपल्या िृतीपटिावर खोिवर रुजतात. िे प्रसंग 

आपल्यािा खूप चांगिे िक्षात राितात कारण ते आपल्यािा कािीतरी भशकवून जातात. “फॅ्लशबॅक” िे सदर आिे अशा 

आठवणी सांगण्यासाठी. या सदरात भवक्रांत सावंत आपल्याशी त्यांनी त्यांच्या ििानपणी (इयत्ता ७ भव/८ भवत ) भिभििेिी 

गोष्ट शेअर करत आिेत.  

****************************************************************************************************************** 
 
 

२२ फेबु्रवारी चा भदवस उजाडिा भक जीव अजूनिी बेचैन िोतो. माझ्या डोळ्यासमोर त्या भदवशीचे भचत्र असते 

केभविवाण्या नजरेने माझ्याकडे पािणाऱ्या एका कबुतराच्या भपल्लाचे. आज त्या गोष्टीिा बरीच वषे झािी तरी तो प्रसंग 

आजिी माझ्या डोळ्यासमोर जसाच्या तसा उिा आिे.  

 

मिा प्राणी पक्षी पाळण्याची खूप आवड. आमचा बंगिा मोठा िोता. त्यािा भवशेषतः काचेच्या क्तखडया िोत्या. 

आमच्या बाथरूम मधे्य वरच्या फळीवर एक कबुतराचे घरटे िोते. एकदा मिा त्या घरट्यातून एका भपल्लाचे ओरडणे ऐकू 

आिे. माझे भमत्र राजू व नंदू यांना घेऊन मी ते भपलू्ल काढिे. कबुतराचे  भपलू्ल िोते ते पण जरा मोठे िोते. थोडे उडतािी 

येत िोते त्यािा. मग काय ? सुताराच्या मदतीने मी एक भपंजरा बनविा. त्यात त्यािा ठेविे. पण आई म्हणािी "बाबू , त्यािा 

तुिा नीट िरवता येणार नािी. त्याची आई त्यािा चोचीने िरवते". पण मी कािी आईकडे िक्ष भदिे नािी. त्यािा पाणी 

पाजिे.असेच भदवस जात िोते . पण त्या भपल्लािा फार िीती वाटत असावी असे वाटते. िळूिळू त्यािा चांगिे उडता पण 

येऊ िागिे िोते.  
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एकदा काय झािे मी चुकून त्या भपंजऱ्याचे दार उघडे टाकून आंघोळीिा गेिो, आभण काय ? ते भपलू्ल उडून गेिे. ते 

बािेर पडण्याच्या प्रयत्नात िोते पण दरवाजे बंद. क्तखडयांच्या काचा त्या भपल्लािा भदसल्या नािीत. त्यािा वाटिे क्तखडया 

उघड्या आिेत. त्याने क्तखडकीवर झेप घेतिी. पण क्षणाधाात ते काचेवर आदळून बेशुद्ध पडिे. मिा िी गोष्ट समजताच मी 

त्यािा आधी पाणी पाजिे. कबूतर जेव्हा शुद्धीवर आिे तेव्हा मी त्यािा दाणे िरभवण्याचा प्रयत्न केिा. पण ...पण त्याने 

कािी चोच उघडिी नािी. ते कािी खाईना भक पीईना. त्याचे दोन डोळे माझ्याकडे टक िावून बघत िोते . काय असेि बरे 

त्या डोळ्यांची िाषा ? मिा वाईट वाटिे. मी पुन्हा एकवार त्याच्याकडे पे्रमळ नजरेने पाभििे ..आभण िा SS य .. माझ्याकडे 

टक िावून बघणारे ते डोळे क्षणात भथजून गेिे िोते. त्या भपल्लाने मान टाकिी िोती. मिा दुःखी करून ते या जगातून भनघून 

गेिे िोते.   

 

मिा माझीच चूक वाटत िोती. मी जर आईचे ऐकून त्यािा परत घरट्यात ठेविे असते तर भबचारे त्याच्या आई 

वभडिांच्या सिवासात सुखी राभििे असते. त्याचा मृतू्य माझ्यामुळे ओढविा िोता. या दुःखद प्रसंगातून मिा कायमचा धडा 

भमळािा िोता " चुकीिा प्रायभश्चत्त आिेच ". त्या कबुतराच्या भपल्लाची आठवण मिा नेिमी सांगते.  

 
 

 

 

हिक्ांत सािंत 

vikrant.m.sawant@gmail.com  
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हचत्रकथी: Every picture tells a story 

'भचत्रकथी' िे सदर आिे आपल्यातल्या गुणी छायाभचत्रकारांना प्रोत्सािन देण्यासाठी. तुम्ही काढिेिे unique आभण candid 

photographs या सदरासाठी पाठवा. या छायाभचत्रांशी संबधीत कािी छोटीशी गोष्ट असेि तर तीिी शेअर करू शकता. या 

अंकातीि सदरात आिेत सुििा िरडे भिने काढिेिी दोन संुदर छायाभचते्र आभण त्या छायाभचत्रांवर भिमानी कुिकणी भिने 

भिभििेिे captions (भकंवा चारोळ्या ).                 

****************************************************************************************************************** 

 

 

Little eyes, they dream to fly 

Tiny hands, they want to touch the sky 

Gorgeous smile says never to cry 

Birthday greetings to this cutie pie 
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Every single bite they share 

Full of so much affection and care 

When siblings love is filling the air 

The moment becomes as pious as a prayer 
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कलाकुसि :  हसर्ा बापट 
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उर्यरित काययक्रम कॅलेंडि 
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Contact us at 

mmsac.committee@gmail.com 

 


