“मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो”चे त्रैमाससक

- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.
- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दु रुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील.
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संपादकीय
नमस्कार मंडळी,
कसे आहात सगळे ? अर्धे अधर्धक वर्ष सरूनही गेले. वर्ाष ची पधहली धतमाही "कोरोना" नावाच्या अवाां धित पाहूण्याची सरबराई
करण्यात गेली. वाटले होते थोडाफार पाहुणचार घेऊन जाईल हा धनघून! पण भलताच मुजोर धनघाला. दु सऱ्या धतमाहीत प्रवेश करता
करता असां लक्षात आलां धक हा तर लवकर जायचां नाव घेत नाही. आला तेव्हा फार धदमतीला रहावां लागलां याच्या. अगदी मेटाकुटीला
आणलां याने. पण आता मात्र "अधतपररचयात अवज्ञा" म्हणतात तसां झालां आहे . याच्या सगळ्या नखऱ्याां सोबत रहायची सवय होत चालली
आहे . ठराधवक गोष्ीांची काळजी घेतली धक तो आपल्या अध्यात मध्यात येत नाही हे दे खील समजले आहे . एकूणच आपण सवष ह्या
कोरोनोत्तर "न्यू नॉमषल" ला आता सरावू लागलो आहोत. हे सगळां असांच धकती काळ राहील हे साां गता येत नाही पण जग
हे पूवीसारखां राहणार नाही हे मात्र नक्की. "वकष फ्रॉम होम" ही सांकल्पना सोयीची वाटू लागली आहे . अगदी नेहमी नाही तरी
आठवड्यातले जास्तीत जास्त धदवस घरून काम करणे हे कदाधचत सवषमान्य होऊन जाईल. धवशेर्तः ज्ाां ची कायाषलये घरापासून
दू र आहे त त्ाां ना तर हा पयाष य अगदीच सोयीस्कर आहे . "वकष फ्रॉम होम" मुळे व्यावसाधयक आधण वैयक्तिक आयुष्यात समतोल
सार्धता आला आहे . अनेकजण आपल्या सुप्त गुणाां ना वाव दे त आपले िां द जोपासत आहे त. बदलणाऱ्या जगासोबत आपले धवचार आधण
जीवनशैली दे खील बदलत आहे . मानवतेचा इधतहास साां गतो धक माणूस हा प्रचांड अनुकूलन क्षमता असणारा प्राणी आहे . तो प्रत्ेक
पररक्तथथतीशी जुळवून घेतो. ह्या वेगाने बदलणाऱ्या पररक्तथथतीशी जुळवून घेत आपण स्वतः लाही बदलण्याची गरज आहे . आपला
अधभरुचीचा हा अांक याच धवर्यावर आर्धाररत आहे .
अांकात सवषप्रथम वाचा आपले अध्यक्ष सांदीप धबडये याां चे मनोगत. २०२० कायषकाररणीने कोरोनाशी जुळवून घेताना आपल्या
कायषपद्धतीत केलेले बदल, आत्तापयंत सादर झालेल्या "व्हचुषअल" कायषक्रमाां चा मागोवा आधण आगामी कायषक्रमाां बद्दलची माधहती.
धवशेर्तः लगेचच येऊ घातलेल्या गणेशोत्सवाबद्दलचे त्ाां चे धवचार "अध्यक्षीय" मध्ये त्ाां नी माां डले आहे त. गणेशोत्सव साजरा
करण्याबाबत आपल्या काही सूचना अथवा अधभप्राय असतील तर कायषकाररणीला नक्की कळवा.
"मनातले काही .." या लेखात कायषकाररणी सधचव उमेश जार्धव याांनी त्ाां च्या खुमासदार शैलीत आपले मनोगत व्यि केले
आहे . कोरोनामुळे त्ाां चे धवश्व कसे बदलले आहे , आपली आधण आपल्या माणसाां ची कशी नव्याने ओळख होऊ लागली आहे याचे
धमक्तिल वणषन त्ाां च्या लेखात आहे . आपल्यापैकी अनेक जणाां ना त्ाां च्या धलखाणात आपल्याच धवश्वाचे प्रधतधबांब धदसू शकेल. ह्या
लेखाबरोबर उमेश जार्धव याां नी 'अधभरुची' च्या अधर्धकृत लेखक यादीत प्रवेश केला आहे हे मात्र नक्की. इथून पुढेही आपल्याला त्ाां चां
धलखाण वाचायला धमळो हीच सधदच्छा!
कोरोनामुळे मराठी शाळे लाही आपल्या कायषपद्धतीत काही बदल करावे लागले. मराठी शाळे चे वगष "ऑनलाईन"
भरवण्यात आले. या पररक्तथथतीत सुद्धा आपल्या स्वयांसेवकाां नी शाळा सुरु ठे वली ही खूपच कौतुकास्पद गोष् आहे . धवक्रम बोबडे आधण
पल्लवी सावांत याां नी "मराठी शाळे चा वृत्ताां त" या लेखात शाळे चा २०२० मर्धील आत्तापयंतचा प्रवास तसेच या वर्ाष त घडलेल्या काही
दु ःखद घटनाां चा आढावा घेतला आहे .
आता या अांकाबद्दलची माझी सवाष त आवडती गोष्! आपल्या मांडळाच्या मराठी शाळे च्या धवद्याधथषनी आधण होऊ घातलेल्या
जागरूक नागररक गागी जेजुरीकर आधण श्रीया सरूरकर याांनी धलधहलेले लेख. कोरोनाने अर्धोरे क्तखत केलेली सवाष त महत्वाची गोष्
म्हणजे धनसगाष चा समतोल राखण्याची गरज. लॉकडाऊनमध्ये मनुष्यप्राणी घरात बांद असताना धनसगाष तील इतर घटक म्हणजे झाडे ,
तळी, समुद्र, नद्या, पशु-पक्षी हे सवष कसे पुनरुज्जीधवत झाले, प्रदू र्णात लक्षणीय घट झाली अशा बातम्या आपण वाचल्या. ह्याच
धवर्यावर गागी आधण श्रीयाचे धलखाण आहे . धनसगाषशी समन्वय सार्धणे आपल्या दै नांधदन जीवनात कसे सहज शक्य आहे हे गागीच्या
"धनसगष आपला सोबती" या लेखात वाचा. "करूया मैत्री धनसगाष शी" या लेखात श्रीयाने पेंचच्या राष्रीय उद्यानाला धदलेल्या भेटीचे सुांदर
वणषन केले आहे . प्रवासवणषन म्हणून सुरु झालेला हा लेख शेवटच्या पररच्छे दाकडे जाता जाता आपल्याला अांतमुषख करतो आधण खूप
महत्वाचा सांदेश दे तो. गागी आधण श्रीया या पुढील धपढीच्या प्रधतधनर्धी आहे त. त्ाां ची धनसगाष बद्दलची आत्मीयता आधण सांवेदनशीलता
बघून खूप आनांद झाला आधण आशावाद वाटला. आधण हो, गागी आधण श्रीयाला धलधहण्यासाठी प्रोत्साहन धदल्याबद्दल मराठी शाळा
स्वयांसेवक र्धनांजय खरे याां चे धवशेर् आभार!
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असां म्हणतात धक आपण डोळ्यावर ज्ा रां गाचा चष्मा चढवला आहे त्ा रां गाचे जग आपल्याला धदसते. कोरोनामुळे सगळे
जग भीतीच्या िायेखाली आहे हे आपण जाणतोच. पण या पररक्तथथतीकडे थोड्या वेगळ्या दृष्ीने आपण बघू शकतो का? "कोरोनाची
दु सरी बाजू" या लेखात जया रानडे ह्याां नी कोरोनाच्या या दु सऱ्या सकारात्मक बाजूबद्दल धलधहले आहे . सतत दडपणाखाली न राहता
योग्य ती काळजी घेऊन आपण या पररक्तथथतीत सुद्धा सकारात्मक आयुष्य कसे जगू शकतो हे या लेखातून माां डले आहे . शेवटच्या
पररच्छे दात 'माणसाच्या अहां काराला ठे चणारा कोरोना' हे वणषन अधतशय समपषक वाटते.
आज जर पृथ्वीमाता माणसाशी बोलू लागली तर ती काय म्हणेल असा एक धवचार मनात आला आधण "पृथ्वीचे मनोगत"
ही कधवता मला उत्स्फूतषपणे सुचली. ‘गरज’ आधण ‘हाव’ यातला फरक धवसरलेला माणूस प्रगतीच्या नावाखाली धनसगाष चा धवनाश करतो
आहे आधण हे त्ाला कळतही नाही. म्हणूनच शेवटी पृथ्वीमातेला बोलावे लागले. पृथ्वीच्या प्रतीकात्मक मनोगतातून माझ्या मनातले
वादळ व्यि करण्याचा हा िोटासा प्रयत्न. ही कधवता बधहणाबाईांच्या "अरे सांसार सांसार" या गाण्याच्या चालीत वाचा.
सवष काही सुरळीत कर्धी होईल? कर्धी आपण सगळे एकत्र येऊन सण समारां भ साजरे करू? कर्धी सुरु होतील
पूवीसारख्या भेटीगाठी? असे प्रश्न सध्या आपल्या सवां नाच पडले आहे त. पण हे च प्रश्न जेव्हा एखाद्या कधवमनाच्या व्यिीला
पडतात तेव्हा त्ाची कधवता होते. "Normalcy when will you return" ह्या इां ग्रजी कधवतेतून कवी अधजत नातू याां नी आपल्या
मनातल्या ह्या प्रश्नाां ना वाट मोकळी करून धदली आहे .
"वरदहस्त" या कधवतेत धवनया फणसळकर याां नी हलक्या फुलक्या माधमषक शैलीत कोरोना पररक्तथथतीचे वणषन केले आहे .
कवधयत्री नुकत्ाच फॉल्समला थथाधयक झालेल्या आधण आपल्या MMSAC पररवारात नव्याने सामील झालेल्या मर्धुरा फणसळकर
याां च्या आई आहे त. "अधभरुची" पररवारात ह्या कधवतेच्या माध्यमातून त्ाां नी पदापषण केले आहे . इथून पुढेही त्ाां चे धलखाण वाचायला
धमळे ल अशी अपेक्षा आहे .
सरतेशेवटी वाचा अधभरुचीच्या धनयधमत आधण अनुभवी लेक्तखका क्तिता कुलकणी याांचा दजेदार लेख "आयुष्याचे
वतुषळ". आयुष्याच्या प्रत्ेक वळणावर वेगवेगळ्या भूधमका धनभावत असताना आयुष्याचे वतुषळाकार असणे जाणवते. लेक्तखकेच्या
वैयक्तिक आयुष्यातील सुांदर आठवणी या लेखात वाचताना वाचकही या भावनेशी समरस होतात.
सांपादकीय सांपवताना न धवसरता एका धवशेर् व्यिीचे आभार मानायचे आहे त. प्राची जेजुरीकर या माझ्या मैधत्रणीने पुन्हा एकदा
अधभरुचीचा हा अांक सांकधलत करण्यासाठी खूप मेहनत केली त्ाबद्दल धतला मनापासून र्धन्यवाद दे ते. धतच्या योगदानामुळे 'अधभरुची'
च्या सांपादन कायाष त मोलाची मदत होते आहे .
तर मांडळी, तुम्हा सवां च्या प्रधतसादाबद्दल र्धन्यवाद. तुमच्यापैकी अनेकाां च्या प्रधतधक्रया अधभरुची टीमपयंत पोहोचत असतात. ह्या
अांकावरील अधभप्राय नक्की पाठवा. त्ाचबरोबर पुढील अांकासाठी धलहायला लागा. पुढचा अांक हा "धदवाळी अांक" असेल त्ामुळे
जास्तीत जास्त सहभाग अपेधक्षत आहे . धदवाळी अांकाला कुठल्याही धवर्याचे बांर्धन नाही. तुमच्या कथा, कधवता, लेख, कलाकृती,
पाककृती, शब्दकोडे ई साधहत् १५ ऑक्टोबर पयंत contact2himani@gmail.com या ईमेल ऍडर े स वर पाठवून द्या. पुन्हा तुमच्याशी
सांवाद होईलच धदवाळी अांकाच्या सांपादकीयमध्ये. तोपयंत काळजी घ्या.
आपली स्नेहां सकत,

-सिमानी कुलकर्णी
(संपादक, असिरुची - मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो )
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अध्यक्षीय
नमस्कार मंडळी,
कोरोना कोरोना करता करता ह्या वर्ाा तल्या असिरुची च्या दु िऱ्या अंकाची वेळ दे खील आली वर्ाा च्या िुरूवातीला सनयोसजत .
केलेल्या होळी, स्पोर्टा ि डे ह्या कायाक्रमां वर कोरोनाने किे िँनीर्ायजर सिरवले ते आपल्या िवाां ना माहीत असेलच ! तरीही, आम्ही ह्या
बदललेल्या िोशल सडस्टनिींग पररस्थितीशी जुळवून घेत, काही ऑनलाईन कायाक्रम आपल्या िमोर िादर केले.

िवा प्रिम िादर झालेला कायाक्रम म्हणजे "काव्यवाचन िंध्या", मंडळाचा पसहलाच ऑनलाईन कायाक्रम अिल्याने बरे च प्रश्न
आमच्या िमोर होते. जिे की, तां सिक दृष्ट्या किा िादर होईल, प्रेक्षकां शी िंवाद किा होईल, या व्यसतररक्त, कोणी कोरोनाच्या
ििक्याने zoom वर िुद्धा मास्क घालून येणार नाही ना वगैरे वगैरे. पण, खरं च िां गायला आनंद होत आहे की ज्ां नी ह्या कायाक्रमाला
हजेरी लावली त्ां नी ह्याचा मनमुराद आस्वाद घेतला .हा कायषक्रम यशस्वी होण्यािाठी हातिार लावल्याबद्दल असमता खरे व प्रीती
दे शपां डे (िंकल्पना आसण आयोजन(, िगवती जालनापूरकर (सूत्रसांचालन( , ितीश आडे ट्टीवार (तां सिक िहाय्य( यां चे मन:पूवाक
आिार त्ा बरोबरच िहिागी झालेल्या िवा मुरलेल्या, नवकवी, शीघ्रकवी, न दमलेल्या अशा िवा कवींचे आसण प्रत्ेक कसवतेला
मनापािून दाद दे णाऱ्या रसिक प्रेक्षकां चे सवशेर् आिार.
ह्या पसहल्या वासहल्या ऑनलाईन कायाक्रमाच्या यशस्वी िादरीकरणाने आमचा सवश्वाि वाढवला आसण आम्ही अिाच एक
ऑनलाईन िांसगतीक कायाक्रम आयोसजत करण्याचे सनसित केले. नागपूर येथील िूरिंगम िंथिेिोबत हा कायाक्रम आयोसजत करण्यात
आला.कायाक्रमाची रूपरे र्ा होती, प्रसिद्ध सिनेकलाकार स्व .ऋर्ी कपूर यां ना आदरां जली. उत्तम िादरीकरण, िुरेल गायन, वादकां ची
िुरेख िाि आसण अप्रसतम सनवेदन ह्यामुळे कायाक्रमाची रं गत वाढली. प्रेक्षकाां च्या उत्स्फूतष प्रधतसादामुळे हा कायाक्रम मयाा सदत वेळेपेक्षा
लां बला तरीही िूरिंगमच्या िंचाने सततक्याच उजेने आसण आनंदाने तो िादर केला आसण कुठे ही तो कंर्ाळवाणा झाला नाही. ह्या
कायाक्रमात िुद्धा मंडळातिे तां सिक िहाय्य केल्याबद्दल ितीश आडे ट्टीवार, आसिाक उलाढाल िां िाळल्याबद्दल िुजय रणसदवे
आसण कायाक्रम िमन्वयाबद्दल सवक्रम बोबडे यां चे सवशेर् आभार तसेच, कायाक्रमात िहिागी होऊन मनिोक्त आनंद लुर्णाऱ्या िवा
जाणकार रसिक प्रेक्षकां चे मनःपूवाक आिार.
ह्या दोन कायाक्रमाव्यसतररक्त मंडळाने अजून एका िमाजिेवी कायाक्रमात िहिाग घेतला होता. इतर बऱ्याच व्यविायां प्रमाणेच ,
महाराष्ट्रातील पडद्यामागील नायकमींिाठी हा एक कठीण काळ आहे आसण त्ां ना मदतीचा ठे वा उिारण्यािाठी प्रसिद्ध
कलाकार प्रशां त दामले आसण िंकर्ाण कऱ्हाडे यां नी त्ां च्या गप्पा, कसवता आसण गाण्यां चा कायाक्रम सादर केला. हा कायाक्रमदे खील
खुप रं गला होता, आम्हाला आशा आहे की आपल्या मंडळाच्या ििािदां नी िुद्धा ह्या कायाक्रमाचा आनंद घेतला अिेल आसण जमेल
तशी मदत केली असेल. आपल्या मंडळाचे कायाकता अमोल जोशी ह्यां च्या िमन्वयाने हा कायाक्रम मंडळापयांत पोहचला त्ाबद्दल त्ां चे
आिार.
अजून एक महत्वाची गोष्ट् नमूद करावीशी वार्ते, ते म्हणजे अमेररकेतील िवा मराठी मंडळां चे पालक मंडळ अिलेले बृहन
महाराष्ट्र मंडळ )BMM ) ह्यां चे मदत काया. कोरोनाच्या ह्या सबकर् पररस्थितीमध्ये BMM च्या कायाकत्ाां नी खरं च उल्लेखनीय कामसगरी
केली आहे . अमेररकेत धशकत असलेले धवद्याथी, िेर्ीिाठी आलेले पालक, तिेच िारतात काळजी करणारे नातेवाईक, ह्या िवाा ना ह्या
काळात BMM ने खूपच मदत केली आहे आसण अशा सनरपेक्ष िेवेबद्दल BMM च्या िंपूणा र्ीमला मानाचा मुजरा.
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तर हा झाला आतापयांत िादर केलेल्या कायाक्रमां चा आढावा. आपल्याला बरे च प्रश्न पडले अितील सक आता पुढे िगळं च
virtual का? गणपती उत्सव िाजरा होणार का? वगैरे वगैरे. मांडळी, "गणपती उत्सवाबद्दल िां गण्याआिी आपल्याला िां गायला
आवडे ल की मंडळ ह्या ऑनलाईन प्रकाराने जमेल तेवढे कायाक्रम िादर करून, virtual का होईना, पण काही क्षण आपल्या िवाा ना
एकमेकां िोबत िाजरे करण्याची िंिी दे ण्याचा प्रयत्न करणार आहे . त्ाबरोबरच मांडळाचे युवा प्रसतसनिी धसया जोशी आधण
अक्षज जोशी हे िुद्धा युवा वगाािाठी ऑनलाईन कायाक्रम करण्याि उत्सुक आहे त. त्ासाठी गरज आहे ती आपल्या िहिागाची,
प्रोत्साहनाची आसण िल्ल्याची. मंडळाला आपल्या कल्पना ऐकायला नक्कीच आवडतील.
आता िोडे ऑगस्ट मसहन्यात येणाऱ्या "गणपती उत्सवा" बद्दल. मंडळी, िावाजसनक गणेशोत्सवाचे मराठी मनात एक वेगळे च थिान
आहे . परां तु त्ाचबरोबर िध्याच्या पररस्थितीत कोणताही िण िावाजसनकरीत्ा िाजरा करण्याआिी, आपल्या मंडळाला िामासजक
िान ठे वणेही सततकेच जरुरी आहे . मग ह्या स्थितीत आपण काही िुवणामध्य काढू शकतो का? ह्यािाठी मंडळाने आपल्या िमोर काही
पयाा य उपलब्ध केले आहे त. आसण आपणा िवाा ना एवढीच सवनंती आहे सक आपण ह्यामिील एक पयाा य स्वीकारावा, तिेच आपल्या
काही वेगळ्या कल्पना सकंवा प्रसतसक्रया अितील तर त्ा आम्हाला कळवाव्यात. त्ामुळे आम्हाला ह्या बाबतीत सनणाय घेणे िोप्पे जाईल.
कोरोनाचे हे सवघ्न अजूनही हर्लेले नाही तेव्हा आपण िवाा नी आपली आसण आपल्या पररवाराची काळजी घ्यावी आसण आपल्याला
कोणत्ाही प्रकारची मदत लागल्याि मंडळाकडे िंपका िािावा.
मागील अंकातील अध्यक्षीय वाचून िुद्धा असिरुचीच्या ह्या अंकात अध्यक्षीय सलसहण्याची िंिी सदल्याबद्दल िंपासदका सहमानी
कुलकणी ह्यां चे आभार. तिेच, आपण हा अंक िंपूणा वाचाल आसण आपल्या िूचना आमच्यापयांत नक्की पोहोचवाल अशी अपेक्षा
करतो .पुढील मसहन्यात येणाऱ्या गणेशोत्सवाचे औसचत् िािून माझ्या ह्या लेखाचा शेवर् त्ा गणरायाच्या प्रािानेने करतो

"सवघ्निताग तू सुखकताग तू ची दयाघना
करी िक्ती दे शक्ती िाप्पा र्जानना"

आपला नम्र,
- संदीप सिडये
अध्यक्ष, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो
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मनातले कािी…
िुख म्हणजे नक्की काय अितं?
ऐसतहासिक वर्ा २०२०!!! खरां बघायला गेलं तर ह्या वर्ी एका मागोमाग एक काहीतरी चालू च आहे , पण मला त्ाबद्दल असजबात
बोलायचं नाही. कारण जरा िगळीकडे पररस्थिती सबकर् आहे .
बहुतां श लोकां प्रमाणेच मी पण ‘घ का’ करतो आहे . ‘घ का’ म्हणजे तुम्हाला घरकाम अिे वार्ले अिेल ना? मी पण हो म्हणालो
अितो. पण नको. बायको जेव्हा हे वाचेल तेव्हा नक्की म्हणेल, “लोकां ना खरे वार्े ल अिे तरी सलहायचे ” आसण खरां च ‘घ का’ ची
जबाबदारी वाढे ल. ते जाऊ दे . ‘ घ का’ म्हणजे ‘घरून काम’ असां म्हणायचं होतां मला. काम वाढलां आहे का मीच माझ्या कामामध्ये
रमलो आहे , काही कळत नाही बुवा ! कुठे जाता येत नाही आसण कोणाला बोलावता येत नाही. बरं , TV लावावा तर सतिे तेच तेच चालू
अितं. िगळे सिनेमे पण बघून झाले . म्हणजे खरां तर कंर्ाळा आला पासहजे पण होतंय अगदी उलर् ! किीही मराठीत न सलसहणारा मी
आता ते िाडि पण करतोय.
ह्या ‘घ का’ मुळे खूप life style बदल पण झाले आहेत उदाहरणािा रोज आां घोळ करून ऑसििला जायची गरज नाही, केि
कापायला जाऊ शकत नाही पण दाढी करायची पण गरज नाही. िगळी दु काने बंद त्ामुळे कंर्ाळवाणे shopping नाही. हॉर्े ल बंद
त्ामुळे रोज घरचं जेवण )िारखा प्रवाि आसण बाहे रचं खाणां. जीव बेजार झाला होता(. कंर्ाळवाण्या समर्ींग्स चालू अिताना बाजूला
िां डी घािणे सकंवा whatsapp वरचे लोकां चे सवचार वाचणे, दोन समर्ींग्सच्या मध्ये झर्कन एखाद्या समिाला िोन करणे, समर्ींग्स चालू
अितां ना सहकाऱ्याां च्या सचमुकलट या मुलां शी ओळख इत्ादी इत्ादी ....हे िगळे बदल खूप मस्त वार्तात!! एक गोष्ट् पण जरा क्लीअर
झाली- ज्ा िहकाऱ्यां ना र्क्कल होतं त्ां ना खरां च र्क्कल होतं सक नाही हे पण जरा स्पष्ट् झालं कारण दाढी वाढली पण वरती िपार् ते
िपार्च—आसण स्वतःचां िसवष्यपण सदिलं !!
अशाप्रकारे ‘घ का’ आपलट यावर लादण्यात आलांय. आता कोणी लादलं हा आपापलट या श्रद्धे चा सवर्य आहे - पण त्ाचे जे िायदे
आहे त, त्ाचं पारडां िार वजनदार आहे . िोशल distancingमुळे आपलट या िोशल गरजा ) पायाा आसण जगातलट या मोठ्या िमस्या
िोडवण्याच्या िंध्या( यां च्यावर खूप पररणाम झाले आहे त. आसण त्ाचा एखादवेळेि मनुष्याच्या मानसिक स्वाथिावर पररणाम िुद्धा
होईल. ज्ांना ‘घ का’ शक्य नाही आसण आपले वैद्यकीय क्षेत्राशी जोडले ले समि-मैसिणी ह्यां ना िारच जड जात अिेल नाही? त्ां चे
आिार मानावे तेवढे िोडे च. अिो...
ह्या ‘घ का’ चा िवाा त महत्वाचा म्हणजे िायदा स्वतः च्या घरात कोण कोण राहतात त्ाची ओळख झाली!! मुलं आता धकती मोठी
झाली आहे त- त्ाचं स्वतःचं अस्स्तत्व, त्ाां चे िामासजक उलाढाली बद्दल चे सवचार, त्ां च्या स्वतःच्या िसवष्याबद्दलच्या अपेक्षा आसण त्ां ची
आपलट यावरील बारीक नजर ! खूप काही गोष्ट्ींचा उलगडा झाला. प्रश्न पडला ‘अपना time कब आयेगा?’ आयुष्यिर आई-बाबां नी चुका
काढलट या आसण आता मुलं चुका काढतात. आम्ही हाक मारली तर ओ का ठो नाही, पण आजी-आजोबाचा िोन म्हं र्ला सक िावून येणार
आसण काय ते प्रेम!! माझी मुलगी मराठी छान बोलते - हा शोि- आसण ते िक्त लाडक्या आबां िाठी आहे हा सनष्कर्ा !! माझ्या नकळत
माझ्या मुलाने घरातली िगळी कामे कशी िां िाळली- हा शोि- आसण हे िगळं तो माझ्यापेक्षा सकती चां गलं आसण जबाबदारीने करतो
हा सनष्कर्ा!! मी काम नक्की काय करतो हे कोणालाच मासहती नव्हतं, अजूनही मासहत नाही आहे . पण “Dad, आम्हाला आता कळलं
सक तू आमच्याशी अिा का बोलतोि” हा शोि आसण मी ते ताबडतोब बदलावं हा सनष्कर्ा!! आई माि सकती चां गली आहे आसण किं
घरातलं िगळं काम करते आसण किं ऑसिि पण काम िां िाळू न करते!! काही गोष्ट्ी नाही बदललट या! दोन्ही मुलां नी किी घर आवरा
किी सडश वॉसशंग करा तर किी चक्क जेवण िु द्धा करून आईची मदत पण केली आसण खूप काही सशकूनही घेतलं . मला िुद्धा माझी
हॉबी समळाली- हिू नका-पण मला कसलं गड सकंवा हनीलु प कापून त्ाचे बाईर् िाईझ तु कडे करून , फ्रीज मध्ये िंड करून सडनर नंतर

7

Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #2 of 2020-2021

िगळ्यां च्या बरोबर खाण्यात खूप मजा येते- त्ां त केवढा गोडवा आसण आनंद समळतो ते उमजलं !!! िोडक्यात काय तर ‘ घ का’ ने
िगळ्यां ना एकमेकां च्या जवळ आणलं . एकमेकां िाठी वेळ समळाला. छोया छोया गोष्ट्ीत लपले लं िुख िापडलं . अजून काय हवं!
ह्या technology युगात माणिाला माणूि िापडला. माणुिकीची सकंमत पण कळली. सकती तरी जुन्या मैिींना उजाळा समळाला.
बरे च लोक एकमेकां ना गपचूप मदत करू लागले , जेवढी गरज आहे तेवढाच खचा, िगळ्यां चे वाढसदवि आठवणीने िाजरे झाले आसण
ज्ाची खूप गरज होती- प्रदू र्ण- कमी झाले . िुख म्हणजे नक्की काय अितं -खऱ्या अिााने िमजायला लागलं .
तुम्हा कोणालाही अशाच गप्पा मारायच्या अितील सकंवा काही काम अिेल सकंवा एकि चहा प्यावािा वार्त अिेल, तर मला नक्की
िोन करा! िोशल distancing ठे ऊन जरा एकमेकां चा िार हलका करू.

आपला नम्र,
उमेश जाधव
ससचव , मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो
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मंडळाच्या मराठी शाळे चा वृत्ांत
नमस्कार मंडळी,
यंदाचं वर्ा उजाडलं ते नेहमीप्रमाणेच पण हळू हळू पररस्थिती बदलत गेली आसण लवकरच लक्षात आलं की हे वर्ा काहीतरी
वेगळं च घेऊन आलं आहे . िेब्रुवारीच्या मसहन्यात चीन मध्ये कोरोना सवर्ाणू पािून होणाऱ्या जीवघेण्या रोगाबद्दलच्या बातम्या
जगिर पिरायला सुरूवात झाली होती. वुहान मध्ये वाढणारा मृतां चा आकडा सचंता वाढवणारा होता. लवकरच हे प्रकरण अमेररकेत
िडकलं आसण हा हा म्हणता पररस्थिती सदविागसणक बदलत गेली. शुक्रवार तेरा माचा रोजी िॉलट िम स्कुल सडस्स्टर क्टनी िोमवार
िोळा माचा पािून शाळा बंद करत अिलट याची घोर्णा केली. लगेच आम्ही आपलट या मराठी शाळे ला तेरा माचा पािूनच िुट्टी जाहीर
केली. पररस्थिती रोज बदलत होती आसण आम्ही वेगवेगळ्या मागाां नी येणाऱ्या बातम्यां वर नजर ठे वून होतो. एका गोष्ट्ीची माि लवकरच
खािी पर्ली की हे प्रकरण काही इतक्यात िंपणारं नाही. मग आम्ही पर्कन सनणाय घेतला की आता मराठी शाळा ऑनलाईन
िरवायची. त्ानुिार सद. चोवीि माचा रोजी आम्ही घोर्णा केली की त्ा आठवड्यापािूनच आपलट या मराठी शाळे चे वगा झूम ह्या
स्व्हडीओ कॉन्फरस्संग िॉफ्टवेअर द्वारे घेण्यात येतील. मराठी शाळे च्या सशक्षकांनी आसण पालकां नी िुद्धा ह्या बदलाचे स्वागतच केले
आसण योग्य ते िहकाया करायचे मान्य केले . त्ानुिार मराठी शाळे चे वगा झूम वर िरण्याि िुरवात झाली आधण पाहता पाहता ह्या
नवीन माध्यमाची िवााना िवय झाली. िुरवातीच्या काळात ह्या नवीन माध्यमाच्या काही तां सिक अडचणी लक्षात आलट या परं तु
सशक्षकां नी त्ावर लगेच उपाय शोिून काढले . पालकां नी, सवद्यािाां नी आसण सशक्षकां नी दाखवले लट या िहकारवृत्तीमुळेच उरले लं
शैक्षसणक वर्ा व्यवस्थितरीत्ा झूम वर पार पडलं . मंडळी, बी.एम.एम. द्वारे घेण्यात येणाऱ्या वासर्ाक परीक्षा काही मसहन्यां िाठी पुढे
ढकलण्यात आलट या आहे त. आम्ही बी. एम. एम. कडून येणाऱ्या मासहतीवर लक्ष ठे वून आहोत आसण ती मासहती आपलट या पयांत योग्य
वेळेत नक्कीच पोहोचती करू. यंदाच्या शैक्षणीक वर्ाा तील धनयोधजत मराठी शाळे चा वासर्ाक सदन िोहळा माि दु दैवाने रद्द करावा
लागला आहे . आशा करूया की २०२१ पयांत पररस्थिती पूवावत झाली अिेल आसण आपलट याला परत एकदा जोमाने वासर्ाक सदन
िाजरा करायला समळे ल.
मंडळी, गेलटया काही मसहन्यात आपलट या मराठी शाळा कुर्ुं बात दोन अत्ंत दु दैवी आसण दु ःखद घर्ना घडलट या. माचा मसहन्यां त
आपलट या नर्ोमाि शाळा कुर्ुं बातील एक िदस्य श्री. सतलक बावीस्कर ह्यां चे अपघाती सनिन झाले . सतलक ह्यां च्या पश्चात पत्नी वंदना
आसण दोन लहान मुले योग आसण िासनका आहे . तिेच मे मसहन्यात आपलट या िॉलट िम शाळा कुर्ुं बातील िौ. नेहा माळी ह्यां चे
ककारोगाशी लढतांना सनिन झाले . त्ां च्या पश्चात पती श्री. प्रीतम माळी आणी मुलगा आरुर् आहे . मराठी शाळा बावीस्कर आसण
माळी ह्या दोन्ही कुर्ुं बां च्या दु ःखात िामील आहे .
मंडळी, आपलट या मंडळाच्या मराठी शाळे च्या नवीन शैक्षसणक वर्ाा ला लवकरच म्हणजे ऑगस्ट मसहन्यात िुरवात होणार आहे .
कोरोना चा प्रादु िाा व बघता ऑगस्ट ते सडिेंबर हे िि िुद्धा झूम वर ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याधशवाय दु िरा पयाा य िध्यातरी सदित
नाही. लवकरच आम्ही नवीन ििािाठी नोंदणी करण्याबद्दल िवाा ना ई-मेल पाठवणार आहोत. िवा पालकां नी सवनंती आहे
सक आपलट या मुलां ची नोंदणी वेळेत पूणा करावी. कृपया आपलट या पररसचत िॅकॅरामेन्टो मिील मराठी कुर्ुं बीयां पयांत मराठी शाळे ची
मासहती नक्की पोहोचवा म्हणजे जास्तीतजास्त मुलां ना मराठी सशकण्याची िंिी प्राप्त होईल.

सवक्रम िोिडे
पल् लवी सावंत

(mmsac.shala@gmail.com)
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सनसर्ग आपला सोिती

‘िी सुंदर पृथ्वी आपल्याला आपल्या पूवगजांकडून समळाली नसून आपर्ण आपल्या मुलांकडून उधार घेतली आिे .’
- एक नेसटव्ह अमेररकन म्हर्ण
आपण जेव्हा सह पृथ्वी आपल्या पुढच्या सपढीला परत दे ऊ, तेव्हा आपल्याला कचरा र्ाकलेले पाणी, प्रदू र्ण अिलेली हवा, आसण
झाडे निलेली ओिाड जमीन त्ां ना द्यायला नको.
िध्या कोस्व्हडने िवा ठप्प झाल्यामुळे आपण है राण झाले अिलो, तरीही आपले सनिगााशी नाते नव्याने जुळले आहे . हे नाते
अिेच ठे वण्यािाठी सकंवा असिक चां गले करण्यािाठी आपण िगळे च कोणत्ा ना कोणत्ा मागाा ने प्रयत्न करू शकतो. आपण प्रत्ेक
जण एकएकर्े मोठ्या प्रमाणात सनिगाा चे िंविान करू शकत नाही, जंगले उिारू शकत नाही, आपले कारखाने पूणापणे बंद करू शकत
नाही, प्लॅस्स्टकचा वापर पूणापणे बंद करू शकत नाही, प्रदू र्ण एकदमच कमी करू शकत नाही. पण आपण प्रत्ेक जण आपला खाररचा
वार्ा नक्कीच उचलू शकतो. आपल्या दै नंसदन जीवनात िािे िोपे बदल करून आपण सनिगाा चे िंविान करण्याि मदत करू शकतो.
वायू प्रदू र्ण कमी करण्याचा िगळ्यात िोपा मागा म्हणजे झाडे लावणे. आपण आपल्या अंगणात, पॅर्ीयोत, सकंवा स्खडकीमध्ये
छोर्ीमोठी झाडे लावू शकतो. जमले, तर तुळि लावावी, कारण दु िऱ्या कुठल्याही झाडाहून तुळि जास्ती प्राणवायू तयार करते.
सनिगाा चे िंविान करण्याचा आणखीन एक मागा म्हणजे कमी ऊजाष वापरणे. आपण खोलीतून बाहे र जातां ना सदवे आसण पंखा
बंद करू शकतो. घरात इं कॅनडे िंर् सदव्यां च्या ऐवजी सी एफ एल (CFL) सकंवा एल ई डी (LED) सदवे लावू शकतो, म्हणजे आपल्या घरचे
सदवे कमी वीज वापरतील. यासशवाय, आपण नूतनीकरणक्षम उजाा )renewable source of energy) वापरू शकतो. आपल्या
कॅलीिोनीयात तर जवळजवळ बाराच्या बारा मसहने िूयाप्रकाश समळतो. त्ाचा उपयोग आपण िौर ऊजेिाठी करू शकतो. िौर ऊजाष
तयार करायला कोळिा जाळावा लागत नाही, ह्यामुळे पण वायू प्रदू र्ण कमी होईल.
आपण जेव्हा दु कानात जातो, तेव्हा आपण प्लॅस्स्टकच्या सपशव्या वापरण्या ऐवजी स्वतःची कापडाची सपशवी नेऊ शकू. कुठे ही
जेव्हा आपण डबा नेतो, तेव्हा धझपलॉक ऐवजी प्लॅस्स्टक सकंवा स्टीलच्या डब्यात अन्न न्यायचं, यामुळे प्लॅस्स्टकचा कचरा आपोआप कमी
होईल. प्रत्ेक वर्ी, प्लॅस्स्टकच्या कचऱ्याने १,००,००० िागरी जीव मरतात. का? कारण कागद जिा सवघर्ीत होतो, तिे प्लॅस्स्टक होत
नाही. प्लॅस्स्टकचे छोर्े छोर्े तुकडे होतात, पण ते तिेच राहतात. प्राण्यां ना हे अन्न वार्ते आसण हे खाऊन ते मारतात.
जेव्हा आपल्याला वापरून िेकून दे ऊ शकू (disposable) अिे तार्े वाया पेले वापरायचे अितात, तेव्हा आपण िमाा कोलची
तार्े आसण पेले वापरण्या ऐवजी आपण कागदाचे तार्-पेले वापरू शकतो, कारण प्लॅस्स्टक िारखे, िमाा कोल बायोसडग्रेडेबल नसते.
आपण कुठे ही बाहे र सिरायला जातां ना, हायसकंग करतांना, िमुद्रधकनाऱ्यावर जाताना, कचरा कचऱ्याच्या डब्यातच र्ाकायचा म्हणजे
नद्या, झरे , आसण झाडां मध्ये कचरा आढळणार नाही.
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सकती िाध्या, िोप्या आसण िहज करण्यािारख्या युक्त्या आहे त या! आपण प्रत्ेकाने हे आचरणात आणून आपल्या
आजूबाजूच्या/जवळच्या लोकांना पण िमजवले, तर या पृथ्वीला स्वच्छ, िुंदर, आसण सहरवागार ग्रह करण्यात चार पाऊले पुढे र्ाकू.

र्ार्ी जेजुरीकर

11

Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #2 of 2020-2021

करूया मैत्री सनसर्ागशी

िध्या कोरोनाव्हायरिमुळे िगळे च घरात कोांडले गेले आहेत. उन्हाळ्याच्या िुट्ट्या िुरु आहे त तरीही िगळी लहान मुले घरात
अडकून पडली आहे त. असांच िहज बोलत अिताना मला २ वर्ाा पूवीची उन्हाळ्याची िुट्टी आठवली.
२०१८ च्या उन्हाळ्याच्या िुट्टीत आम्ही िारतात गेलो होतो. आजीकडे िगळ्या मावश्या, काका, दादा आसण सददी जमलेले होते.
आम्ही िगळे २-३ वर्ाां नंतर एकि िेर्लो होतो म्हणून कुठे तरी सिरायला जायचे ठरले. बऱ्याच सठकाणां बद्दल चचाा केल्यावर आम्ही पेंचला
जायचा बेत पक्का केला.
पेंच हे नागपूरजवळ अिलेले राष्ट्रीय उद्यान आहे आसण
अिे म्हणतात की रुडयाडा सकपलींगची "जंगल बुक" ही किा
पेंचच्या जंगलात घडलेली आहे . सतिे जाताना सदिलेल्या
वेगवेगळ्या ररिॉर्ा ि आसण लॉजेिची नावे वाचून त्ाबद्दल खािी
पर्ली. आमच्या कॉर्े जला जाताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खूप
झाडे -झुडुपे होती. जूनच्या मसहन्यात नागपूरला कडक ऊन अिते
पण इिे जातां ना ऊन तेवढे जाणवले नाही.
आम्ही २ सदवि ििारी घेतली होती. पोहोचल्यावर
दु पारी फ्रेश होऊन ििारीवर जाताना िगळे च उत्साहात होतो
आसण वाघ सदिेल का याची उत्सुकतापण होती. पेंचचे जंगल
घनदार् अरण्य होते. जंगलात िागवानचे इतके उं च वृक्ष होते की
वरचे आकाशपण सदित नव्हते. मला एकदम रे निॉरे स्टमध्ये
आल्यािारखे वार्ले. गाईडने मासहती दे तां ना िां सगतले की ह्या
झाडां चे एवढे मोठे वृक्ष व्हायला वर्ाा नुवर्े लागतात. त्ासदवशी
आम्हाला जास्त प्राणी बघायला समळाले नाहीत पण गाईडने
िां सगतले सक िकाळच्या ििारीमध्ये जास्त प्राणी सदितात.
दु िऱ्या सदवशी पहार्े ५.०० ला आम्ही ििारीिाठी
सनघालो.

इतक्या िकाळी-िकाळी उठायला लागले तरीही

उघड्या जीपमिून जंगलात जायच्या उत्सुकतेमुळे माझी झोप
पळू न गेली होती. आम्हाला िुरुवातीला वेगवेगळे पक्षी, हत्ती,
माकडे , हरणे सदिली. अिल्या घनदार् अरण्यातून जायचा हा
माझा दु िरा अनुिव होता. वाघ बघण्यािाठी आम्ही अजून आत
दार् जंगलात सशरलो आसण अचानक िो-िो पाऊि िुरु झाला.
पाविात ओलेसचंब सिजत सहरव्यागार रानातून जाण्यात िार
मजा आली आसण शेवर्ी आमचे सिजणे ििल झाले व आम्हाला
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एकदाचा वाघ सदिला. एवढ्या मोठ्या जंगलात आता जेमतेम ३-४ वाघ उरले आहे त ऐकल्यावर मला िार वाईर् वार्ले. गाईडने आम्हाला
अजूनही बऱ्याच गोष्ट्ी िां गून आमचे मनोरं जन केले.
मला जाणवले की आपण िॉलिममध्ये सनिगाा च्या इतक्या जवळ येत नाही आसण उलर् शहरीकरण करण्यािाठी सनिगाा चे
नुकिानच करत अितो. गाईडने िां सगतले की िागवानाच्या झाडां ना मोठे व्हायला वर्े लागतात पण आजकाल लोक लाकडी
िसनाचरिाठी झाडे तोडायला मागे-पुढे बघत नाही. पण ही अडचण काही ठरासवक सठकाणां ची नाही , पृथ्वीवर िगळीकडे च मनुष्यप्राणी
सनिगाा तील िंिािनां चा स्वािीपणे वापर करतात व हा सवचार करत नाही की आपण अिे वागल्याि आपल्या पुढील सपढीिाठी काहीच
नैिसगाक िुबत्ता उरणार नाही.
माणिे घरे व िसनाचर बनवायला झाडे कापतात. अिे करतां ना ते स्वतःिोबत इतरां चे सकती नुकिान करत अितात याचे त्ां ना
िान निते. वृक्षतोडीमुळे जंगलात राहणाऱ्या प्राण्यां ची घरे नष्ट् होतात. जंगली प्राणी, िाप मानवी वस्तीत आल्यावर त्ांना जीव गमवावा
लागतो. यामुळे बरे च प्राणी नामशेर् झाले आहे त. झाडे आपल्याला जगण्यािाठी आवश्यक अिलेला ऑस्िजन बनवत अितात, पाऊि
पडण्यािाठीपण झाडे अत्ावश्यक अितात. त्ाच्यामुळे मातीची िूप होते व पाऊि कमी होतो. लोक झाडे कापतां ना सवचार करतात
की, "झाडे च तर आहे त, परत वाढतील." पण अिे नाही. वृक्ष कापल्यावर त्ां ना परत वाढायला खूप वेळ लागतो व त्ामुळे दु िरे दु ष्पररणाम
होऊ शकतात.
बरे चदा लोक नकळतपणे प्रदू र्ण करत अितात. वायू,
जल, जमीन व ध्वनीअशी वेगवेगळ्या प्रकारची प्रदू र्णे आहे त.
सनिगाा चे प्रदू र्णामुळे खूप नुकिान होते. गाडी चालवतां ना,
कारखान्यातून गॅिेि वातावरणात सनघतात व हवा प्रदू सर्त होते. वायू
प्रदू र्णामुळे हवामान बदलू शकते, आम्लवर्ाा होते व प्राणी नामशेर्
होतात. जल प्रदू र्णामुळेिुद्धा सनिगाा ची खूप हानी होत अिते.
प्रदू र्णामुळे होणाऱ्या जागसतक तापमानवाढीमुळे प्राणी मरू
शकतात; पोलर बेअर, पेंग्वीन या िगळ्या प्राण्यां ना िंड सठकाणी
राहायची िवय आहे आसण ग्लोबल वॉसमांगमुळे ही धठकाणे नष्ट् झाली
तर ते प्राणी पण नामशेर् होऊ शकतात. लोकां नी पाण्यात
िेकलेल्या कचऱ्यामुळे प्राणी मरतात. पाण्यां त प्लॅस्स्टकची सपशवी
सदिली तर कािव ती जेलीसिश िमजून खातात, पण त्ा सपशवीमुळे ते गुदमरून मरतात. अिेच जमीन व ध्वनी प्रदू र्णामुळेिुद्धा
पृथ्वीची हानी होत अिते. इतकेच नाही तर बरे च लोक आपल्या िायद्यािाठी सनरागि प्राण्यां ची बेकादे शीरपणे सशकार करतात. काही
लोकतर उगीचच छं द म्हणून प्राण्यां ना मारतात. हस्तीदं त, िां बारसशंग, प्राण्यां चे कातडे सवकताना-सवकत घेताना लोक हा सवचार करत
नाहीत की आपण नकळतपणे सनिगाा चे व स्वतःचे सकती नुकिान करत अितो.

13

Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #2 of 2020-2021

सनिगाा चे आपले अगदी जन्मापािून नाते अिते. अगदी बाळ अितां नापािून आपण सचऊ-काऊच्या गोष्ट्ी ऐकत, "ये रे ये रे
पाविा" गाणे म्हणत मोठे होत अितो. सनिगा आपल्या आजूबाजूला िगळीकडे अितो, आपण ितत घेणाऱ्या श्वािात, सपणाऱ्या पाण्यात,
आपल्याला प्रकाश दे णाऱ्या िूयाा त, सचवसचवणाऱ्या पक्ष्ां त आसण अजूनही बऱ्याच गोष्ट्ींमध्ये. आपण दे वाने सदलेल्या नैिसगाक िंपत्तीचा
नेहमी आपल्या िायद्यािाठी कळत-नकळतपणे गैरवापर करत अितो. यात अिां ग महािागर, अजस्त्र प्राणी, वृक्ष-वल्ली, पवातरां गा
िवाच आले. सनिगाा चा नाश झाला तर माणिाचा नाश व्हायला वेळ लागणार नाही. आता कोरोनाच्या सदविात जंगलातले प्राणी रस्त्यावर
येऊन बिलेले िोर्ो बघून अिे वार्ते ते आपल्याला िां गतात आहे त की ही पृथ्वी आमचीपण आहे . िगळ्या मनुष्यप्राण्यां वर आलेले
कोरोनाचे िंकर् म्हणजे दे वाचा इशारा आहे की "माणिा, वेळीच िावि हो, मी जिे िरिरून दे तो तिेच परत घेऊिुद्धा शकतो ".
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आपण झाडे कापली नाहीत तर प्राण्यां ना घरे रहातील, दु ष्काळ पडणार नाहीत व आपल्याला शुद्ध हवा समळे ल. आपण सिमेंर्
व दु िऱ्या मानव-सनसमात िामग्री वापरून घरे बनवू शकतो. आपण आत्तापािून आपल्या लहान मुलां ना, म्हणजेच पुढच्या सपढीला या
िमस्येबद्दल जागरूक केले, तर ते िवाां िाठीच िायद्याचे होईल. झाडे लावणे, आपल्या नफ्यािाठी प्राण्यां ना िाि न दे णे, इतर प्राण्यां िोबत
माणुिकीचे िंबंि ठे वणे, प्रदू र्ण िां बवणे इ. प्रयत्न केले तर आपल्या पुढच्या सपढीला आपल्यािारखाच नैिसगाक िंपत्तीचा आनंद घेता
येईल. अशाररतीने आपण सनिगाा शी जवळीक िािल्याि, आपण खऱ्या अिाा ने दे वाने सदलेल्या दे णगीचा आनंद लुर्ू शकतो.

श्रीया सरूरकर
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कोरोनाची दु सरी िाजू

िगळ्या जगाला घाबरवून सोडणाऱ्या कोरोनाला खरां म्हणजे िन्यवादच द्यायला हवेत. कारण त्ामुळेच आपण िवा जागरूक
नागररक झालो आहोत. कोरोना बद्दलची सकतीतरी मासहती व इतरही अनेक गोष्ट्ी नव्याने िमजलट या. ग्लोबलायझेशनच्या या काळात
जिं whatsapp मुळे कोणतीही बातमी क्षणािाा त जगिर पिरते तिाच हा चीनमध्ये उगम पावले ला कोरोना क्षणात िगळ्या जगिर
पिरला. परं तु त्ाबद्दलचे िमज- गैरिमजही सततक्याच वेगाने लोकां पयांत पिरले . या रोगाबद्दलची खरी-खोर्ी िवा मासहती िसवस्तरपणे
िवाां पयांत पोहचली. तो होण्यापूवी आसण नंतर आपण कोणती काळजी घेतली पासहजे, त्ापािून आपला बचाव किा करायचा सकंवा
झालाच तर इतरां ना त्ाचा प्रादु िाा व होऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यायची ह्या िवा गोष्ट्ींची मासहती वेळोवेळी समळत गेली. जगात,
आपलट या दे शात, आपलट या गावात काय पररस्थिती आहे हे िमजत गेलं. हे िवा िध्याच्या technology मुळे! त्ामुळे किी आपली सहम्मत
वाढली तर किी िीतीिुद्धा वार्ू लागली. पण आपण कोणत्ाही गोष्ट्ीचा, पररस्थितीचा गांिीरपणे सवचार करायला सशकलो हे माि चां गले
झाले .
ह्या कोरोनामुळे लोकां चे दीघाकालीन िायदे वाढतील जर लोकाां नी हे राहणीमान थोड्या फार प्रमाणात असेच चालू ठे वले तर.
कोरोनाने लोकां ना घरी बिायला सशकवले . महत्वाची कामे िोडून रस्त्यावर िर्कत राहणारे , वेळ काढणारे बरे च अितात. त्ां ना घरी
बिवणे शक्य झाले ते कोरोनाच्या िीतीनेच. त्ामुळे पैिा आसण वेळ दोन्ही वाचले . वाहनां ची ये -जा िां बलट याने पेर्रोल वाचले . रस्त्यावर
होण्याऱ्या अपघातां ची िंख्या रोडावली आसण करमणुकीिाठी वा पोर् िरण्यािाठी नवनवीन मागा हाताळले जाऊ लागले . घरामध्ये
स्स्त्रयां ची कामे वाढली पण पुरुर् व मुलां पण त्ाां ना मदत करायला धशकली. त्ामुळे कुर्ुं बात प्रेम, सजव्हाळा, आपुलकी, जवळीक वाढली.
करमणूक आसण चां गलट या मागाां नी वेळ घालवणे यािाठी नवनवीन कलट पना जन्म घेऊ लागलट या. गसणती प्रश्न िोडवणे, इसतहािाबद्दल
मासहती समळवणे, नवीन-नवीन पदािा तयार करणे, िंध्याकाळी िवाां नी एकि बिून गप्पागोष्ट्ी करणे, दे वाचे नाव घेणे, स्वतःची कामे स्वतः
करण्याि सशकवणे अश्या अनेक चां गलट या गोष्ट्ी घडू लागलट या. आणखी एक िायदा अिा झाला सक आपण आपलट या आरोग्याकडे
जास्त मनःपूवाक पाहू शकलो. आहार-सवहार किा ठे वावा, तब्येत उत्तम ठे वणे व वेळ चां गला घालवणे यािाठी व्यायामाची िुरवात झाली.
आत्तापयांत जो व्यायाम िालतू होता त्ाची िवयच लागून गेली व ती कायम सर्केल अिे वार्ते.
अशाप्रकारे कोरोनाचे अनेक उपयोग डोळ्यािमोर आले . मुख्य म्हणजे आई, बाबा, मुलां, आजी, आजोबा िवाजण अगदी िवावेळ
घरी. ऑसििला जाणां बंद, शाळा बंद. त्ामुळे रोजच फॅधमली गेर् र्ु गेदर होऊ लागले . मुलां, आई-बाबा एकमेकांना ओळखू लागले .
मुलां चा अभ्याि, त्ां ची दां गा-मस्ती, TV वरचे कायाक्रम यामध्ये पालक जातीने लक्ष घालू लागले . हे िवा बदल िोड्या कालाविीिाठी
का होईना, घडून आले ते कोरोनामुळेच. आत्तापयांत िवाां चे आयुष्य घड्याळ्याच्या काया प्रमाणे सिरत होते ते एकदम िबकले आसण
तेिुद्धा असनस्श्चत काळािाठी. त्ामुळे या कारणािाठी का होईना कुर्ुं बे एकि आली, एकमेकां िाठी वे ळ दे ऊ लागली हे सकती िान
झाले . िवाां नाच हवीहवीशी सवश्रां ती समळाली ती पुन्हा पळापळ करता येईल म्हणूनच जणू. आता िवाजण एकदम िज्ज.
यासशवाय सनिगाा लाही सवश्रां ती समळाली. पेर्रोल पम्प बंद, वाहतूक बंद, रस्त्यावर िगळा शुकशुकार्. िाहसजकच हवेतले प्रदू र्ण
कमी झाले . डोंगर, झाडे , पक्षी िवा स्वच्छपणे सदिू लागले आसण माणिां चा वावर कमी झालट याने ते सनिायपणे सिरू लागले . रहदारी
सनयंसित झाली त्ामुळे अपघातां ची िंख्या कमी झाली आसण पोलीि लोकां चे हे काम कमी झाले . आवाजाचां प्रदू र्ण पण कमी झालं .
शाळा, ऑसिि सगळां च घरून अिलट यामुळे जाण्यायेण्याचा वेळ वाचला आसण त्ां च्यािाठी काळजी करणं पण कमी झालं . “Stay
home and stay safe” मुळे स्वतःचीपण काळजी घेतली जाते आसण इतरां चा व इतरां पािुनचा िोका पण कमी होतो.
िगळे च घरी रासहलट यामुळे एक िायदा अजून होतो आहे तो म्हणजे घरातील खूप सदवि रें गाळले ली, आज करू उद्या करू
अशी अनेक कामे पण होऊ लागली. घर आवरणे, नको अिले लट या वस्तू, खेळणी, कपडे ह्यां ना बाहे रची वार् दाखवणं जमलं . ‘जुन्या
काढले लट या फोटोांचां काय करायचं’ हा प्रश्न खूप सवचारांती िोडवणं शक्य झालं आसण ते जूने िोर्ो पाहत आठवणींच्या गाठोड्यात
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सशरता येऊ लागलं . अनेक मोडक्या तोडक्या वस्तूंच्या दु रुस्त्या होऊ लागलट या, घरािोवतालची बाग िुलवता आली. रोज एका
नातेवाईकाशी बोलता येऊ लागलट यामुळे नातेिंबंिही वाढू लागले . पूवी पाठ केले ली रामरक्षा, गणपती स्त्रोि म्हणायला वेळ समळू लागला.
खरच अशा न करता आले लट या सकतीतरी गोष्ट्ी आपण ह्या कोरोनामुळे, home shelter मुळे करतो आहोत. इिे अमेररकेत पण
िवाजण घरी राहून चां गलट या प्रकारे वेळ घालसवण्याचा प्रयत्न करीत आहे त. वाहनां वर बंदी, बाहे र जाण्यावर बंदी अिली तरी िामानिुमान
आणण्यािाठी बाहे र पडावेच लागते. एवढे मोट्ठे रस्ते, मोठी मोठी उद्याने, मोट्ठे मॉलि िगळे वाहने आसण माणसाां धवना ओि पडले आहे त.
कोरोनाच्या िास्तीमुळे लहानिोर कोणीच बाहे र पडत नाही. अभ्याि, करमणूक, मासहती यािाठी िगळं online म्हणजे इं र्रनेर्
अिलट याने माणिं अजूनच एकाकी पडतील अिे वार्ते. िोमवार ते शुक्रवार ितत कांप्युटर िमोर बिलट यानंतर शसनवार-रसववारी बाहेर
जाणे, हॉर्े लात, सिनेमाला जाणे, समि-मैसिणींना प्रत्क्ष िेर्णे अिे काहीच करता येत नाही त्ामुळे तज्ञाां च्या मते मनोसवकार वाढतील
आसण व्यायाम निलट यामुळे शारीररक आरोग्यात कमतरता येईल. क्षणाचीही सवश्रां ती न घेता मानवाने अहोराि कष्ट् करून जगाला एवढ्या
मोठ्या उं चीवर आणले आहे पण ह्या रोगामुळे िगळे च जण घाबरून जुलमाची सवश्रां ती घेत आहे त. मी सनिगाा वरही सवजय समळवू शकतो,
माझ्या बुद्धीच्या जोरावर मी पृथ्वीला पण ताब्यात ठे ऊ शकतो अिा अहं कार झाले लट या माणिाला, जगाला गप्प करण्याचे काम ह्या
कोरोनाने केले ले आहे .
अिाा त बुस्द्धमान माणूि ह्यातून लवकरच मागा शोिून काढे ल यात शंका नाही. ह्या रोगावरचे जालीम और्ि सनघेल. परं तु िध्यातरी
सनिगाा ने आपले वचास्व सिद्ध केले ले आहे . िाऱ्या जगाला वेठीि िरले आहे . आत्तापयांत माझा हवा तिा वापर करून घेतलात, आता तरी
जागे व्हा, कार्किरीने वागा अिे तो िां गतो आहे नाहीतर येणारा काळ िवाां नाच खडतर अिेल. िाऱ्यां चे आसिाक, वैयस्क्तक िवाच
नुकिान होईल आसण ह्यातून बाहे र पडणे सदविेंसदवि जड होत जाईल. तेव्हा िावि व्हा.

जया रानडे
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पृथ्वीचे मनोर्त
अरे माणिा माणिा, काय िांगू माझी व्यिा
सकती िां गावे तरीही, आहे िवाकाही वृिा ||
मी रे तुझी जन्मदािी, तुझी काळजी वाहते
तुझ्या गगनिराऱ्या, डोळे िरून पाहते ||
तुझे मातीचे ते पाय, होते िार इवलु िे
आता झाले अिां तरी, झाले मला सदिेनािे ||
तुझे कुतूहल आसण, तुझी सवज्ञानाची काि
तुझी िारदार प्रज्ञा, तुझा प्रगतीचा ध्याि ||
बाळलीलां चे या तुझ्या, मला कवसतक खाि
पण हळू हळू राजा, त्ाचा झाला रे हव्याि ||
तुझ्या इमारतींिाठी, झाडे तोडलीि सकती
जंगलां ची केली दै ना, तुझी सिरली रे मती ||
सकती केलीि कत्तल, असनबांि िुकेपोर्ी
मुक्या जीवां चे रे श्राप, तुझ्या िजले लट या तार्ी ||
त्ां च्या व्यिा घेऊन ती, येसत रोज माझ्या दारी
ती ही माझीच ले करे , कुठे जातील सबचारी! ||
कुठे िां बायचे याचे, तुला रासहले न िान
त्ाचिाठी हा प्रकोप, नाही लहान िहान ||
तुला जन्म जेव्हा सदला, सदला तेव्हा एक विा
त्ाची आठवण तुला, दे ते करून माणिा ||
िळशील फ़ुलशील, आसण उं च वाढशील
पण जन्म सदला सजने, सतचा मान राखशील ||
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आकाशाला गविणी, िले घाल तू खुशाल
नको सबघडवू परी, प्रकृतीचा िमतोल ||
उतू नको, मातू नको, सदला विा र्ाकू नको
घाल लगाम स्वतःला, अिा क्रूर होऊ नको ||
आजवर पाहीले तू, बाळा वात्सलट य मातेचे
आता पाहशी तू राग, ते ही कताव्य आईचे ||
अिा िावून िावून, जेव्हा जाशील िकून
अखेरच्या क्षणी तुला, घेईन मी िामावून ||

सिमानी कुलकर्णी
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NORMALCY WHEN WILL YOU RETURN

CORONA Virus has taken away all the normal life. We all are asking in desperation to ‘normalcy’ itself to come
back. On that background, thoughts came to my mind in the form of a quick poem.

Normalcy please… when will you return
When will the real spring, fun, return?
Desert in malls & theatres, whose next turn
Costco, Walmart becoming sad barren

People stocking up as if tomorrow no sun
Hoarding even water socks and lantern
Each of us just hoping it’s not his turn
Just mask n wash hands but no real solution

This unseen Corona taking out all the fun
Normalcy, please…. when will you return?

अजित नातू
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वरदिस्त
होते एक जग िुंदर आसण मस्त
ग्लोबलायझेशन मध्येही िारे होते सनिाा स्त ||
मौज मजा दे वाण घेवाण चालू होती सबनिास्त
िारे होते आपल्या व्यविायात मग्न आसण व्यस्त ||
स्वकीय आसण परकीय होते एकमेकां चे सवश्वस्त
ठे वली होती त्ां नी सनयतीवर सिस्त ||
वार्त होते त्ां ना दे वाचा आहे वरदहस्त
त्ामुळे िारे जग झाले होते िुस्त ||
अचानक आला कोरोना करण्या िवाा ना िस्त
िारे जग काळजीने झाले की हो ग्रस्त ||
जग िां बले व्यवहार िां बले झाले िारे अस्ताव्यस्त
होउ लागला काहींच्या जीवनाचा अस्त ||
डॉक्टर आसण पोसलि आले करण्या त्ाचा बंदोबस्त
एकमेका मदत करण्या पुढे आले साऱ्याां चे हस्त ||
स्वास्थ्य आसण स्वच्छता करू लागले िारे जास्त
कोरोनाने लावली िाऱ्या जगाला सशस्त ||
म्हणून िां गते िारे जण राहु नका िुस्त
तरच रासहल आपल्यावर दे वाचा वरदहस्त ||

सवनया फर्णसळकर
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आयुष्याचे वतुगळ

आपले आयुष्य वतुाळात सिरत अिते. आपण करत अिलेल्या प्रत्ेक गोष्ट्ीचा पररणाम कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आपल्या
आजूबाजूंच्या व्यक्तींच्या जीवनावर होत अितो. त्ातून सनमााण झालेले ऋणानुबंि आपल्या जीवनातल्या प्रत्ेक छोया छोया अनुिवाचे
घर्क बनत जातात.
जुलै १९९१, आईची अमेररकेची पसहली सर्र प. नवीन येणाऱ्या नातवाच्या आगमनाच्या तयारीिाठी मदत करायला आलेली आजी आसण
खूप सदविां नी समळणाऱ्या आईच्या िहवािािाठी हरकलेली मी. िरपूर गप्पा, वेगवेगळ्या पदािाां चे िेवन, आसण येणाऱ्या बाळािाठीची
तयारी आसण लमाझ क्लािेि िुद्धा. या िवाा त ऋसर्केशच्या जन्मापयेंतचे दोन मसहने पर्कन िंपून गेले. पुढे त्ाला िेर्ण्यािाठी बाबाही
आले. नव्या नातवाच्या आगमनाच्या जय्यत तयारीिाठी स्वतःचे घर आसण दे श चार मसहन्यांिाठी िोडून, दहाहजार मैलाचा प्रवाि करून
येण्याची ती आईबाबां ची पसहलीच वेळ होती. नातवाशी खेळण्यात आसण त्ाबरोबर अमेररकेची िैर करण्यात त्ां चा आनंद ऊतू जाऊ
लागला. चार मसहने किी आसण किे िंपले ते कळलेच नाही.

आईबाबां ना िुरुवातीला एवढे सदवि घर िोडून, एवढा दू रचा प्रवाि
करून, आपला दे श िोडून, दु िऱ्या दे शात जायचे सकती अवघड वार्ले
अिेल याची कल्पना तेव्हा आम्हाला मुळीच आली निली तरी आज
त्ानंतर तब्बल २९ वर्ाां नी जेंव्हा आम्ही दोघे आईबाबांच्या तेव्हाच्या
िूसमकेत आलो आहोत, तेंव्हा माि ते कळू शकले. ऋसर्केशच्या जन्माच्या
वेळच्या आईबाबां च्या िहवािाच्या अनेक आठवणी हल्ली िारख्या
मनात रुंजी घालत राहतात. त्ा सदविात घडलेल्या लहानिहान गोष्ट्ी
आसण प्रिंग ठळकपणे परत एकदा डोळ्यािमोर िेर् दे ण्यािाठी
आल्यािारखे सदितात आसण मग अचानक वतुाळात सिरणाऱ्या या
आयुष्याकडे बघण्याची जागरूकता येऊ लागते.
बसलांगेम!! िॅन फ्रास्सस्कोच्या सवमानतळाजवळ विलेलं एक िुंदर बैठं गाव! रसववार सदनां क, १७ मे, २०२० सदवशी आम्हीही
आईबाबां प्रमाणे आमचे घर िोडून आमच्या येणाऱ्या नव्या नातवंडां च्या स्वागतािाठी इिे राहायला आलो. मुलां च्या राहत्ा घरापािून
अगदी मैलिराच्या अंतरावर अिलेलं एक र्ु मदार, एक मजली (बां िून शताब्दी उलर्लेलं) छोर्े खानी घर आम्हाला िाड्याने समळाले.
स्वयंपाकघरातील ऍप्लायसेि िोडल्याि घरातील िवा पुरातनकालीन. चार खां ब अिलेले पोचा, मुख्य दाराबरोबर अिलेलं जाळीचं दार,
त्ाला अिलेली स्खर्ी, लोखंडी कलाकुिर अिलेली िायर प्लेि, कपार्े , छोर्ं िं स्वयंपाकघर, त्ाला असलेलां लॉक करता येणारं दार,
त्ा मागची लौंडरीची खोली, मागच्या अंगणात जायचा सजना आसण निलेलं सडशवॉशर! बरचिं काहीिं िारतातल्या जुन्या बंगल्यां ची
आठवण करून दे णारं . आईबाबां ना िुरुवातीला जिं अमेररकेच्या आिुसनकतेचं कुतूहल वार्लं अिेल तिच काहीिं आम्हाला या घराच्या
जुनेपणाचं आसण या गावाचं वार्लं. खरं िां गायचं झालं तर या घराने आम्हाला बालपणीच्या आठवणीतल्या अत्ंत िाध्या पद्धतीत
रासहलेल्या जीवनाकडे परत एकदा ओढू न नेले. आपल्या गरजा सकती कमीतकमी अिू शकतात आसण त्ातही आपण सकती िमािानाने
राहू शकतो ही जाणीव ितत सजवंत ठे वणारां हे घर कुठल्या ऋणानुबंिां तून समळालं अिेल या सवचारात मी आमच्या नातवाला आम्हाला
इिे घेऊन आल्याबद्दल मनोमन िन्यवाद दे त राहते आसण तेंव्हाच "ऋर्ीने आम्हाला अमेररकेला आणले" हे बाबां चे वाक्य ितत आठवत
राहते.
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आमचा िहा आठवड्याचा गोंडि नातू, कॅजमीर बरोबर समळणारा हा अत्ंत
अमूल्य वेळ जगताना वारं वार आईबाबां च्या पसहल्या अमेररकेच्या र्र ीपची आठवण
होत रहाते. त्ां ना िुरुवातीला एवढे सदवि घर िोडून, एवढा दू रचा प्रवाि करून
जाण्याचे सवचार करताना सकती अवघड वार्ले अिेल याची कल्पना आता येऊ
शकते. त्ां नी घालून सदलेले उदाहरण पुढे चालू ठे वण्याची िंिी मुलगा आसण िुनेनी
आम्हाला सदली याचा खूप आनंद होतो.
आईबाबां च्या तेंव्हाच्या कष्ट्ां च्या तुलनेत सवचार करायचा ठरवलं तर आम्हाला
आमचे गाव िोडून केवळ अडीच तािाच्या अंतरावर अिलेल्या या िुंदर हवेच्या
बसलांगेम गावात येऊन राहायला समळाले. बाबां नी इकडे येताना तेव्हा त्ां चा
दवाखाना त्ा चार मसहन्यां िाठी अगदी िहजपणे एका तरुण डॉक्टरकडे िुपूता
केला होता आसण नातवाच्या प्रेमािाठी सनघून आले होते. इिे कोव्हीड १९ च्या
जगिर पिरलेल्या िािीमुळे माझ्या नवऱ्याला घरातून काम करण्याची मुिा आहे . िारतात दररोज गाडी चालवणारे बाबा इिे चालवू
शकले नाहीत आसण आम्ही िहजररत्ा िवादूर गाडीने सिरू शकतो. िां गायचा मुद्दा अिा सक आपले आईवडील आपल्यािाठी सकती
गोष्ट्ी करत अितात ते आपल्याला त्ां च्या िूसमकेत गेल्यावर जास्ती लक्षात येऊ लागते आसण मन कृतज्ञतेने िरून जाते. आज आई
आसण बाबा दोघेही या पृथ्वीतलावर नाहीत पण त्ां नी त्ांच्या कृतीतून दाखवलेले प्रेम आसण त्ाग आज आम्हालाही पुढे नेता येत आहे
हे च आम्ही आमचे िाग्य िमजतो. सनिगाा ने दे ऊ केलेले आसण परत काढू न घेतलेले जीवन म्हणजे आयुष्याचे हे वतुाळ, सवश्वाच्या दै वी
पसवितेचे प्रतीक. त्ाच्या अनंत ओघवणाऱ्या ऊजेचे प्रसतसनसित्व करणारे हे वतुाळ, त्ातून सिरत अिताना आपली िूसमका प्रत्ेक वेळेला
सनराळी अिली तरी आपण त्ातच गोल सिरत अितो.

स्मिता कुलकर्णी
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उवगररत कायगक्रम कॅलेंडर
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