मराठ� मंडळ सॅक्राम� टोचे त्रैमा�सक मुखपत्र.

- प्र�सद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक व मंडळ सहमत असतेच असे नाह�.

- �लखाणाच्या �नवडीचे, प्रकाशनयोग्य �करकोळ बदलांचे आ�ण व्याकरणीय दरु
ु स्तीचे अं�तम अ�धकार संपादक व मंडळाकडे राहतील.

Marathi Mandal Sacramento Newsletter Edition #4 of 2016

२०१६ अंक #4
या अंकात
संपादक�य

अिजत नातू

Celebrating Life

�न�खल चांदेकर

अध्य�ीय

�वक्रम बोबडे

२०१६ उवर्�रत कायर्क्रम कॅल�डर

कायर्का�रणी

स्मत
ृ ी

अर�वंद साने

नेहेमीची सदरे , शब्दकोडे

अिजत नातू

करावे तसे भरावे

क�वता – आहे का तुझी तयार�?
कायर्क्रमाचे फोटो साईट �लंक्स

March for the Dream, MLK, Jan 16th

उल्हास हर� जोशी
अिजत नातू

कायर्का�रणी

IAS Flyer
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संपादक�य

संपादक – अिजत नातू
नमस्कार मंडळी
म्हणता म्हणता वषर् संपले. मराठ� मंडळाने खप
ू चांगले कायर्क्रम �दले व �वशेष म्हणजे कायर्कार�णीने
सुंदर काम�गर� या वष� केल� याबद्दल २०१६ कायर्कार�णीचे हा�दर् क अ�भनंदन व कौतुकाची पावती.
हे ‘अ�भरुची’ मा�सक, संपादक व लेखक या नात्याने या वष� सादर करताना खप
ू च समाधान व आनंद
झाला. नुसत्या २०१६ वषार्तच नाह� तर प�हल्यापासूनच हा मी उपक्रम चालवला याचेह� समाधान मला
�मळाले. जणू मराठ� भाषेची सेवाच माझ्या हातून झाल� असे मी समजतो. मराठ� वाचन व �लखाण
आपल्या मराठ� मंडळीनीच िजवंत ठे वल� पा�हजे नाह�तर इंग्रजीच्या प्रसाराखाल� आपल� मायबोल� संपन
ू
जाईल, अजून १०० वषा�नी हे होईल, याची चाहूल व भीती मला वाटते. म्हणूनच हा अंक या परदे शात

चालू ठे वायचा इतके वषर् मी प्रयत्न केला, खार�चा भाग उचलला. तुमच्या मुलांना मराठ� �शकवा,
बोलायला �शकवा हे तर मी सतत सांगत आलो आहे , त्याची पन
ु ः �वनंती.

कायर् पसरले पा�हजे, चांगले कायर्तर नक्क�च. मराठ� मंडळ आज नावारूपाला आले याचा मला खूप आनंद
होत आहे अन कोठे तर� आपण केलेले श्रम वाया गेले नाह�, आपण लावलेले रोप व�
ृ ात रुपांतर�त झाले

याचा खूप आनंद नक्क� होत आहे . मंडळासाठ� खूप लोकांनी खूपच श्रम उचलले, अगद� २००५ च्या त्या
प�हल्या �दवसापासून. तो �दवस माझ्या चांगलाच ल�ात आहे . त्या सगळ्यांना मी मनापासन
ू धन्यवाद
ह्या माध्यमातन
ू दे तो. जसे मंडळाबद्दल तसेच ह्या मा�सकासाठ�पण यापढ
ु े इतरांनी पढ
ु ाकार घेतला तर
नवीन �वचारप्रवाह, नवीन वारे वाहतील व हे मा�सक जास्त चांगले, जास्त नावारूपाला येईल असे मला
वाटते. म्हणून आता पुढ�ल वष� मा�सकासाठ� मी संपादक नसणार याचा �नणर्य मी घेतला आहे . तो पूणर्
�वचाराअंती व पण
ू र् समाधानाने, पर�पत
ु �च्या आनंदाने घेतलेला �नणर्य आहे . तेव्हा हा माझा असा शेवटचा
अंक गोड मानून घ्या �ह �वनंती. तसेच सगळ्या लेखकांचे, मदत करणारयान्चे मनापासून आभार!
या अंकात �न�खल चांदेकरने नेहेमीप्रमाणे खप
ू उपयोगी असा लेख �ल�हला आहे . मनाची शक्ती �कती
महत्वाची हे पटवून �दले आहे . एक गोष्ट ह्या लेखनातून माझ्या मनावर ठसल� ती म्हणजे झोपताना मन
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शांत असेल तर दस
ु र्या �दवशीपण आपण शांत वत
ृ ीने जागे होतो व पुढ�ल �दवस चांगला जातो. वा! �कती
छान �वचार आहे . मनाने जीवनाचे सेलेब्रशन करायला �शका मग आपोआप जगायची मजा येईल. �न�खल
लेख �दल्याबद्दल धन्यवाद.
आपल्या सभासद, अ�मता नातू, यांच्या व�डलांनी म्हणजे उल्हास जोशी यांनी अनेक प्रकारचे लेख �ल�हले
आहे त. त्यातील एक लेख त्यांनी आपल्याला उपलब्ध करून �दला त्याबद्दल त्याचे मनापासन
ू आभार. त्या
लेखात दोन भाग �वरुद्ध प�रिस्थतीचे वणर्न करतात त्यात एक संदेश आहे . माणुसक�मुळे कसे चांगले होते
व उद्दाम वागण्याचे रुपांतर तोटा होण्यात होते हे उदाहरणावरून खूप सुंदर�रत्या वणर्न केले आहे .
श्री. अर�वंद साने यांनी (मो�नका सानेचे सासरे ) ह्या मा�सकाला नेहेमीच लेखांद्वारे मदत केल� आहे .
यावेळी�ह त्यांनी ‘स्मत
ृ ी’ हा लेख �ल�हला आहे . उलटून गेलेल्या आयुष्याच्या अनुभवांचे वणर्न केले आहे व
त्या आठवणींमुळे आयुष्य पूणर् उपभोगल्याचे समाधान �मळते हे च आठवणींची पाने उलटताना प्रत्येक
माणसाला अनुभवाला येईल बर का!

अिजत नातू यांनी “आहे का तुझी तयार�” �ह त्यांची क�वता सादर केल� आहे . �व�हर�तील
बेडकांची एकमेकांना खाल� खेचून फक्त �व�हर�तच जीवनाचे साथर्क असते अशी वत्ृ ती असते.

त्यावरून कुपमंडूक (कूप म्हणजे �वह�र, मंडूक म्हणजे बेडूक) शब्द वापरात आला. समाजातील

काह� मंडळीपण ह्याच वत्ृ तीने जगतात. या अशा लोकांनी ‘कुपमंडूक’ वत्ृ ती टाळून प्रयत्न करून

रहाटगाडग्यातून बाहे र यावे असे अिजतला वाटते. अिजत ह्या काव्यातून हे च सांगत आहे

प्रवाहा�वरुद्ध पोहायची तयार� दाखवा, comfort zone च्या बाहे र या तरच प्रगती होऊ शकते.
बाक�ची नेहेमीची सदरे , शब्दकोडे आहे तच, वाचन
ू �वरं गळ
ु ा �मळावा हाच त्यामागचा हे त.ू तसेच
IAS तफ� १६ जानेवार�ला MLK parade आहे त्यात सहभागी वा, त्याबद्दलची मा�हती �दल�
आहे .
काह� चुका झाल्या असतील तर �मस्व, या मा�सकाबद्दल आपले अ�भप्राय नक्क� कळवावेत �ह
�वनंती.

मनापासून धन्यवाद!
अिजत नातू
(संपादक, अ�भरुची त्रैमा�सक, mmsac)
ajit_natu@hotmail.com
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अध्य�ीय - �वक्रम बोबडे

नमस्कार मंडळी,
सवर्प्रथम आपणासवा�ना माझ्याकडून आ�ण आमच्या कायर्का�रणीतील इतर सव� सदस्यांकडून
नवीन वष्यार्च्या हा�दर् क शुभेच्छा ! हे वषर् आपणासवा�ना आनंदाचे आणी भरभराट�चे जावो.
मंडळी, पाहता-पाहता आमच्या कायर्का�रणीचा एक वषर्याचा कायर्काळ पूणर् होण्याची वेळ आल�
आहे . येत्या १५ जानेवार�ला होणार संक्रांतीचा आणी वा�षर्क सवर्साधारण सभेचा कायर्क्रम ह्या
कायर्का�रणीचा शेवटचा कायर्क्रम असेल. ह्याच कायर्क्रमात २०१७-१८ ची नवीन कायर्का�रणी
जाह�र करण्यात येईल आणी १ फेब्रुवार� पासन
ू ती नवीन कायर्कारणी आपला पदभार स्वीकारे ल.
आमच्या कायर्का�रणी ने गेल्या १२ म�हन्यात केलेल्या कायार्ची मा�हती आम्ह� १५ तारखेच्या
कायर्क्रमात सादर करणार आहोत त्यामळ
ु े त्या �वषयी इथे फार काह� जास्त �लह�त नाह�. एवढं
मात्र जरूर नमद
ू करावंसं वाटतं �क ह्या वष� मंडळाने अत्यंत चांगले दज�दार कायर्क्रम �दलेत
आ�ण तुम्ह� लोकांनी सुद्धा त्यांना भरपूर प्र�तसाद �दला. हे वषर् नक्क�च सवा�च्या स्मरणांत राह�ल
यात शंका नाह�. आमच्या कायर्का�रणीने अ�तशय मनापासन
ू आ�ण प्रचंड मेहेनत करून प्रत्येक
कायर्क्रमाचा दजार् उत्तम ठे वण्याचा प्रयत्न केला. अथार्त हे करताना कुठे काह� छोट्या चक
ु ा

झाल्या असतील, कदा�चत तुमच्यापैक� कुणाची कधी गैरसोय झाल� असेल �कंवा कोणी नकळत
दख
ु ावलं गेलं असेल तर सवर् कायर्का�रणीच्या वतीने मी व्यिक्तशः तुमची माफ� मागतो. मला

सांगायला अ�तशय अ�भमान वाटतो �क ह्या कायर्का�रणीतील सवर् सदस्यांनी ( श्रीकांत आ�ण
�प्रया जोशी, कौस्तभ
ु उपाध्ये, पन
ू म जाधव) मंडळाच्या कामासाठ� स्वतःला अ�रशः वाहून घेतलं
होतं. स्वप्नवत वाटावी अश्या ट�म मध्ये काम करायला �मळावं हे मी माझं भाग्यच मानतो.
कौटुं�बक आ�णक व्यावसा�यक जबाबदार्या सांभाळून मराठ� मंडळासाठ� इतके कष्ट करणं

पान नंबर: 6

Marathi Mandal Sacramento Newsletter Edition #4 of 2016

खरोखर कौतुकास्पद आहे . मख्
ु य कायर्का�रणी व्य�त�रक्त इतर कायर्का�रणीतील मंडळी आ�ण
मंडळाच्या स्वयंसेवकांचे सद्ध
ु ा कौतुक करावे तेवढे कमी आहे . त्यांच्या मदती�शवाय आम्हाला
यशस्वी होताच आलं नसतं. ह्या सवर् मंडळींचे मी आमच्या मख्
ु य कायर्का�रणी तफ� मनापासन
ू
आभार मानतो. तसेच मंडळाला आ�थर्क हातभार लावणार्या प्रयोजकांचे आ�ण डोनेशन दे णार्या
दानशूर व्यक्तींचे सद्ध
ु ा मनापासन
ू आभार. ह्या सवर् मंडळींचा पा�ठंबा नवीन कायर्का�रणीला सद्ध
ु ा
असाच �मळे ल अशी आशा करतो. याबरोबरच, आपल्या सवा�च्या नवनवीन कल्पना, नवनवीन
कला�वष्कार, सहकायर् आ�ण आपण सवार्नी घेतलेल� मेहनत यामळ
ु े च आपल्या मंडळाने एक नवी
उं ची गाठल� आहे . मराठ� मंडळ सॅक्राम� टो आपल्या मनाच्या गाभार्यात अढळ स्थान �मळवून
आहे . येथे राहूनह� आपण मराठ� भाषा, मराठ� बाणा जपत आहात म्हणन
ू च नवीन स�मती सद्ध
ु ा

मंडळाचा उत्तरोत्तर �वकास करण्याचा तसेच आपल्या सवा�च्या अपे�ा पूणर् करण्याचा मनापासन
ू
प्रयत्न करे ल अशी मला खात्री आहे .
व्यिक्तशः मला मंडळात काम कारण हे फार अनभ
ु व समद्ध
ृ करणारं होतं. बर्याच लोकांच्या
ओळख्या झाल्या, अध्य� म्हणन
ू येणार्या जबाबदार�चा ताण अनुभवता आला आ�ण मख्
ु य

म्हणजे संगीत, नाटक, सा�हत्य इं. मनापासन
ू आवडणार्या कायर्क्रमांच्या आयोजनाचा भाग होता
आलं. माझी आपणासवा�ना मनापासन
ू �वनंती आहे �क आपणह� भ�वष्यात मंडळाच्या
कायर्का�रणीत काम करण्यासाठ� पढ
ु े यावं. आपल्या अनभ
ु वातह� नक्क� भर पडेल अशी मला
खात्री आहे . मंडळाच्या कायार्ची �ह पालखी प्रत्येकानी एकदा तर� आपल्या खांद्यावर घेतल�
पा�हजे ! मराठ� मंडळ सॅक्राम� टो बालवयातील व शालेयवयातील �पढ�वर सांस्कृ�तक कायर्क्रमातून
अनेक संस्कार आ�ण मराठ� संस्कृतीचे दशर्न सादर करण्याची संधी दे ते. सॅक्राम� टो प�रसरात

येणार्या नवीन मराठ� कुटुंबांना सहकायर् आ�ण व्यासपीठ दे ऊन त्यांना मंडळाच्या �वशाल कुटुंबात
सामील करून घेते. सामािजक कायर् करणार्या संघटनांना सढळ हस्ते मदत करते. आपल्या सवर्

सभासदांना एक�त्रत आणण्यासाठ� �व�वध प्रकारचे सांस्कृ�तक कायर्क्रम आयोिजत करते जेणेकरून
बहुसख्
ं य मराठ� कुटुंबे एकमेकांना प्रेमाने व �वश्वासाने सहकायर् करू शकतात. पण हे सवर्
करण्यासाठ� आपण प्रत्येकाने आपापला वाटा उचलला पा�हजे.

मंडळी, अ�भरुची ह्या वष�चा हा चौथा आ�ण शेवटचा अंक आपल्या पय�त पोहोचवतांना मला खूप
आनंद होत आहे . कृपया आपण तो संपूणर् वाचवा �ह अपे�ा. आपल्या काह� सच
ू ना असतील तर

त्या नक्क�च आमच्यापय�त पोहोचवा. अ�भरुचीच्या माध्यमातून तुमची मराठ� �ल�हण्याची (�कंवा
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टाइप करण्याची) आ�ण वाचण्याची सवय खं�डत होऊ नये तसेच आपल्या मंडळातील इतर
घडामोडींची मा�हती �मळावी हाच उद्देश.
गेल्या वषर्भरात अ�भरुचीच्या संपादकपदाची जबाबदार� अिजत नातू ह्यांनी अ�तशय समथर्पणे
पार पडल�. अ�तशय मेहेनत घेऊन त्यांनी प्रत्येक अंक उत्कृष्ट आ�ण वेळेत तयार केला. ह्या

अंकासाठ�सद्ध
ु ा अिजतने भरपूर मेहेनत घेतल� आहे . त्यानां आ�ण ज्यांनी ह्या अंकासाठ� सा�हत्य
पाठवलं आहे त्यांना मी खूप-खूप धन्यवाद दे तो. आपण गेल� वषर्भर अ�भरुची मा�सकाचा
आस्वाद घेतला असेल अशी आशा करतो !
पुन्हा एकदा आपल्या सवार्ना नवीन वष्यार्च्या हा�दर् क शुभेच्छा !!!
आपला नम्र

�वक्रम बोबडे, अध्य� मराठ� मंडळ साक्राम� टो २०१६-१७
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लेख: Celebrating Life

लेखक: �न�खल चांदेकर

It is a holiday season and the word celebration quickly brings

thoughts of food, music, parties, socialization and excitement. This
is all good when done in moderation however let’s to look at

celebration from another perspective. Celebration is most often

associated with gifts so let’s think of celebrating the gift of life force

which is flowing inside us. This is the most subtle energy flowing in
our system and when we are able to divert it towards creative

purpose then every moment becomes festive. In this article we
discuss following aspects to explore another dimension of
celebration:
1.

Creating an environment conducive to explore subtle energy

2.

Tools and means to develop creative abilities and finding a

3.

Directing the energies towards the chosen creative activity.

forces.

creative activity of your personal choice.

The goal is to feel fulfillment and festive and it is only possible

when our energies get a creative expression. I invite you to this

adventure where we let our energies be consumed by our creative
endeavours.

Energy & Environment

The human system is composed of a gross body and it is

supported within by other layers of subtle systems. Those who do
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not believe in subtle systems or layers, let’s take example of mind.
Term mind is used synonymously with brain but mind is a subtle
entity within us whereas brain is a physical organ which gives

physical expression to the mind. As body cannot sustain without the
support of mind, similarly mind cannot sustain without underlying

supporting layers which are more finer and subtle than the mind.
Normally we consider food as the only source of energy. The

energy we get from food is a gross level of energy which support
our gross body but subtle layers in our body requires subtle

energies. Thus to support the subtle layers, we have different

energy mechanism and yogis call it Chakras. Like a dynamo which

rotates to generate electricity similarly Chakras in our system rotate

to transmute and enable the slow of subtle energy to support subtle
layers including our mind. During sleep we restore the life force or
subtle energy, exercising our body activates the energy and during
day to day work we consume the energy. Just eating more does

not result in more energy in our body, the physical energy must be
supported by the subtle life force.

As death approaches the subtle energy system ceases to be in
synch with grosser body and thus gross organ system starts

collapsing. On the other hand to lead a lively, healthy and energetic

life we should enable the subtle energy/life force to flow seamlessly.
The subtle layers do not have a shape, color or any magnitude or
dimensions and thus it can only be felt and experienced when we

make our mind very light and subtle. To achieve the goal of making
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our mind light, our environment must be light, peaceful and joyful.
Firstly, we start with family environment. It is hard to not talk about
kids when we talk about family. It is critically significant that we

have cordial and friendly relationship with kids. To make the family
environment light, it is important that we at least spend 30-40

minutes playing with kids. This play should not be competitive and
does not include spending time with media and gadgets. It is

playing for the sake of playing and no strings attached to it. This
playful time must be interactive rather than kids playing on video
game and parent is sitting with him watching messages on

WhatsApp. This will help to develop a friendly rapport with kids.

These days parents talk to kids when they want to deliver a lecture
or assigning them some work and kids also talk to them when he

or she needs a toy or money. The simple step explained above will
put an end to this need based relationships. The more joyful

environment created outside will be conducive to explore more joy
inside.

Secondly, we need to evaluate how we end our day. The day starts
the night before. The pattern in which we end our day determines

the pattern of our next day. Most people are juggling with gadgets,
facebook app and/or television while they are about to go to bed

and then they wake up with similar thoughts. If you end your day

with noisy mind then you will wake up with a noisy one. It is during
sleep you can restore the most of your life force but since your
mind is usually busy unconsciously with the chaos it results in
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blocking optimum flow of the subtle energy and then you notice that
you wake up tired. The food we eat gives energy but it needs to
be backed by the

life force which is restored during sleep. Don’t

believe my words, try not sleeping for 1 or 2 days and see if a

shot of multivitamin or a healthy shake would work!
It is highly recommended that

one should go to bed 15-20 minutes

before retiring to sleep. Read/discuss a verse from Gita or read a
paragraph from Power of Now book or spend prayerful time or
listen to peaceful soothing music.

There are specific frequencies of

music which will activate your right brain creative capabilities.

Dr.ShiChida, a Japanese educator has extensively worked on right
brain education. He is the founder & father of ShiChida method
used to develop the right hemisphere of mind.

Right side of the

brain gives physical expression to intuition, motivation, holistic

thoughts, creativity, sensitivity etc. There is recommended music

which is induced with specific frequencies of drum beats and helps
to activate creative centers of the right brain. I highly recommend
downloading free app named as Brighter Mind and playing the
soothing music just before you go to bed. An additional free

application which would help you to relax is Heartfulness app. This
application will help you relax each part of your system including
mind and finally draws your attention towards heart. Alternately,

type, “Heartfulness Relaxation” on youtube and listen to the soothing
technique. You may also start your day with practicing Heartfulness
relaxation technique

which only asks for 5 minutes of your time.
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So far we covered how we can get energised and preparing our
mind for creative pursuits. Let’s now focus on how to find the

creative activity of our choice. This activity which is suggested

should not have any commercial utility i.e. not performing for getting
anything in return. The activity must be something you are
passionate about like painting, gardening, singing, nature

photography etc. The question which is commonly asked is, how to

find our activity we are passionate about. The simple answer is that
any activity in which you forget time.

Take example of famous painter Vincent van Gogh. He used to

paint just for painting, there was no desire to achieve fame, status
or material benefits. It is said that one buyer was given money to
persuade him to buy Van Gogh painting. The buyer went to Van
Gogh and picked up an ugly painting. As he was about to pay

money, Van Gogh refused to accept. The surprised buyer asked

Van Gogh, “Why do you paint if you don’t accept money” ? What
do you get by painting? Van Gogh gently replied, “ I already got
what I wanted while I was painting”.

Why are we here talking about creative activity? The energy needs
direction otherwise it may take unwanted turn towards destruction.

Adolf Hitler was said to possess enormous energy and he wanted

to go to an art school but unfortunately he was denied admission.
This incidence in his life is said to be the turning point where the

enormous energy he possessed started moving towards dark side.
When you feel lively and energetic, it’s a gift and it is something
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you do not want to give to a social party or a television or mobile

phone. Let the energy be expressed towards a creative act of your

choice and then you will see that in life you are feeling the joy and
fulfillment. Now you find a meaning and purpose in your life and

every moment becomes a celebration. You will start noticing that

you are thriving with better health, feeling good about yourself and
striking an emotional equanimity. In the end when time to depart
this world you would not regret wasting any time but rather you
would bid farewell in a festive mood.

__________________________________________________________________________

धन्यवाद, �न�खल
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या वषार्तील आत्तापय�तच्या कायर्क्रमाना सभासदांचा भरगोस पाठ�ंबा लाभला, त्याबद्दल मनापासन
ू धन्यवाद. तसाच,
�कं बहुना त्याहूनह� जास्त उपिस्थती वषार्च्या शेवटच्या कायर्क्रमाला लाभेल �ह इच्छा. त्या �दवशी २०१७ची नवीन
कायर्का�रणी �नवडल� जाईल. २०१६च्या कायर्का�रणीने संद
ु र काम करून छानच कायर्क्रम सादर केले त्याबद्दल
कायर्का�रणीचे व मदतीचा हातभार लावणाया�चे कौतक
ु , आभार, व धन्यवाद!
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लेख: करावे तसे भरावे
लेखक: उल्हास हर� जोशी, (अ�मता नातच
ू े वडील)
_______________________________________________________________________
मायकेल एक हुषार पण गर�ब मोटार मेकॅ�नक होता. तो एका गॅरेजमध्ये कामाला होता. पण ते गॅरेज बंद
पडले आ�ण मायकेलवर बेका�रची कुर्हाड कोसळल�. त्याने लगेच दस
ु र� नोकर� शोधायला सरु वात केल�
पण बाजारात मंद� असल्यामूळे त्याला दस
ु र� नोकर� �मळत नव्हती. त्याने अनेक �ठकाणी अजर् केले पण
‘अप्लाय अप्लाय बट नो �रप्लाय’ अशी त्याची अवस्था होती.

शेवट� त्याच्या प्रयत्नाला यश आले. एका मोठ्या व नावाजलेल्या कंपनीकडून त्याला इंटरव्हुसाठ� बोलावणे
आले. इंटरव्हुला वेळेवर हजर रहावे, उशीर केल्यास �वचार केला जाणार नाह� अशी तंबी पण दे ण्यात
आल�.

मोठ्या उत्साहाने मायकेल इंटरव्हु दे ण्यासाठ� स्वच्छ, इस्त्रीचे कपडे घालून �नघाला. त्याच्याकडे एक

मोडक� सायकल हे च एकमेव वाहन होते. कंपनी बर�च दरू होती. मायकल सयकलवरून �नघाला. रस्त्यात

त्याला एक मोटार बंद पडलेल� �दसल�. एक वद्ध
ृ ग्रहृ स्थ ती मोटार चालू करण्याचा प्रयत्न करत होते पण
त्यांना काह� ते जमत नव्हते. त्यामूळे ते फार त्रासलेले होते. लोकांना मदतीसाठ� हाका मारत होते पण
धावपळीची वेळ असल्यामूळे कोणी थांबायला तयार होत नव्हते.

मायकलला त्या आजोबांची दया आल� असावी. त्याने सायकल थांबवल� व काय झाले असे त्या आजोबांना
�वचारले. ‘गाडी अचानक बंद पडल�, सुरू होत नाह�’ आजोबा म्हणाले. ‘मी मोटार मेकॅ�नक आहे . मी

तुमची गाडी बघू का?’ मायकेलने �वचारले. ‘जरूर’ असे म्हणुन आजोबांनी गाडीची चावी मायकेलकडे �दल�

व ते खाल� उतरले. गायकेलने गाडीची तपासणी केल� व गाडीत काय फॉल्ट आहे हे लगेच त्याच्या ल�ात
आले.

‘मी तुमची गाडी ठ�क करू शकतो पण आत्ता माझ्याकडे वेळ नाह�.’ मायकेलने सांगीतले. ‘मी आत्ता
इंटरव्हु दे ण्यासाठ� चाललो आहे . मी जर तेथे वेळेवर पोचलो नाह� तर माझा चान्स जाईल.’
‘तुला कुठे इंटरव्हुला जायचे आहे ?’ आजोबांनी �वचारले. मायकेलने कंपनीचे नाव सांगीतले.
‘तु जर माझी गाडी �रपेअर केल�स तर मी तुला माझ्या गाडीतून इंटरव्हुला सोडेन. तसेच माझ्यामूळे उशीर
झाला असे आत येऊन सांगेन.’ आजोबा म्हणाले.

‘ठ�क आहे !’ मायकेलने आजोबांवर �वश्वास ठे वला. त्यांची गाडी �रपेअर केल�. �तथेच बाजुला सायकल

ठे वल� व आजोबांच्या गाडीतन
ू इंटरव्हु होता त्या �ठकाणी पोचला. त्याने त्याचा अजर् �दला. पण त्याने

बघीतले क� तेथे भरपूर गद� आहे . अनेक जण आलेले आहे त. त्यामूळे आपल्याला चान्स �मळे ल क� नाह�
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याची मायकेलला शंका वाटू लागल�. अजर् नेणार्या माणसाने त्याला ‘तुम्हाला थांबायला सांगीतले आहे ,
तम्
ु ह� जाऊ नका!’ असा �नरोप सांगीतल्यामळ
ू े मायकेलने थांबायचे ठरवले.

इंटरव्हुला सरु वात झाल�. एक एक उमेदवार आत जात होता व बाहे र येत होता. असे करता करता आख्खा

�दवस संपला. संध्याकाळची वेळ सुरू झाल�. अजुन मायकेलला बोलावणे येत नव्हते. तो तर पार कंटाळून
गेला होता. आपल्याला काह� ह� नोकर� �मळत नाह� असे त्याला प्रकषार्ने वाटू लागले होते. शेवट� सगळे

कँ�डडेट्स संपले व मायकलला बोलावणे आहे . मायकल इंटरव्हुच्या खोल�त गेला. समोर सहा माणसे बसल�
होती. मधल्या उं च पाठ�च्या खुच�वर एक वद्ध
ृ गह
ृ स्थ बसले होते. ते त्या कंपनीचे सीईओ होते. मायकलने
त्यांचेकडे पाह�ले आ�ण त्याला धक्काच बसला. ज्या आजोबांना त्याने मदत केल� होती तेच समोर बसले
होते.

‘मी तझ
ु े कौशल्य बघीतले आहे . त्यामळ
ू े तु उत्तम मेकॅ�नक आहे स हे मी तेव्हाच ओळखले होते. पण

तुझ्यातल� माणुसक� बघून मी जास्त प्रभावीत झालो. तु माझ्याच कंपनीत इंटरव्हुला येतो आहे स हे
कळल्यावर मी �तथेच तुझी �नवड केल�. पण तुला बराच वेळ थांबावे लागले कारण इथे आलेल्या

बा�कच्या कँ�डटे सचा इंटरव्हु घेणे आवश्यक होते. अ�भनंदन! उद्यापासून कामावर हजर हो!’ ते आजोबा
म्हणाले.

मायकलच्या डोळ्यातून कृत�तेचे दोन अश्रु ओघळले.
जॉन एक ऍग्रे�सव्ह माक�ट�ंग मॅनेजर होता. तो फक्त त्याच्या कामातच नव्हे तर एरवी सुद्धा ऍग्रे�सव्हच

वागायचा. एका र�ववार� तो मॉलमध्ये खरे द�साठ� म्हणून गेला. मॉलमध्ये प्रचंड गद� होती. कार पा�क�ग
फुल होते. गाडी पाकर् करायला कुठे जागा �मळते का हे पहाण्यासाठ� त्याने गाडी स्टाटर् केल�. तोच
समोरच्या पाक�ग लॉटमधून एकजण त्याची गाडी मागे घेत असल्याचे त्याला �दसले. तेथेच एक

म्हातारबुवा आपल्या गाडीत बसून ती कार बाहे र पडण्याची वाट बघत होते. कारण त्यांना त्या �ठकाणी

गाडी पाकर् करायची होती. कारण त्या �ठकाणी गाडी पाकर् करायचा हक्क त्यांचा होता. तेवढ्यात जॉनने
मोठ्या स्माटर् पणाने आपल� गाडी घुसवल�, पाकर् केल�, आ�ण गाडीतून बाहे र पडून �वजयी मुद्रेने त्या
म्हातारबव
ु ांकडे बघत मॉलकडे चालू लागला. �बचारे म्हातारबव
ु ा थोडेसे वैतागले व दस
ु र�कडे पा�क�ग
शोधण्यासाठ� �नघून गेले.

त्यानंतरचा �दवस सोमवारचा होता. जॉनच्या दृष्ट�ने हा �दवस अत्यंत महत्वाचा होता. त्या �दवशी एका
मोठ्या आ�ण प्र�तष्ठ�त कंपनीबरोबर एक भले मोठे कॉन्ट्रॅ क्ट ‘साईन’ होणार होते. यासाठ� जॉनने ढोर

मेहेनत केल� होती. हे कॉन्ट्रॅ क्ट म्हणजे जॉनच्या �शरपेचातील मानाचा तरु ा ठरणार होता. त्याचे प्रमोशन

पक्के होणार होते. हे कॉन्ट्रॅ क्ट आपल्यालाच �मळणार याची जॉनला खात्रीच होती.
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कॉन्ट्रॅ क्टवर सह� करण्यासाठ� जॉन आपल्या क्लायंटच्या ऑ�फसमध्ये पोचला. कंपनीचे �सईओ

कॉनट्रॅ क्टवर सह� करणार होते. त्याआधी एक फॉम्यार्�लट� म्हणन
ू त्या सीईओंना भेटणे व त्यांच्याशी ‘शेक

हॅन्ड’ करणे एवढ�च गोष्ट बाक� रा�हल� होती.

जॉन मोठ्या उत्साहाने सीईओ साहे बांना भेटायला गेला. त्याला आत बोलावणे आले म्हणून दो मोठ्या

उत्साहाने आत गेला. त्याने समोर नजर टाकल� आ�ण तो चांगलाच हादरला. ज्या म्हातारबुवांचा पा�क�क
लॉट त्याने �हरावन
ू घेतला होता तेच म्हातारबव
ु ा समोर बसले होते. म्हातारबव
ु ांनी पण त्याला लगेच

ओळखले. त्यांनी कॉन्ट्रॅ क्टवर सह� न करताच ते पेपसर् परत पाठवून �दले.

जॉनला ते कॉन्ट्रॅ क्ट �मळाले नाह�. �बचारा जॉन डोक्याला हात लाऊन बसला.
थोडक्यात- जसे करावे तसे भरावे.
(आधा�रत)
_____________________________________________________________________
धन्यवाद, उल्हास हर� जोशी
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लेख: स्मत
ृ ी

लेखक – अर�वंद साने

maaNasaacao {taarvaya saur} Jaalao kxI tyaalaa BarpaUr maaokxLa vaoL imaLtaao. Dao@yaalaa dusarI kxahI icaMtaa nasalaI kxI
nakxLta taao tyaacyaa gata AayauYyaata ihMDayalaa saur}vaata kxrtaao. AazvaNaIMnaa {jaaLa imaLtaao. Anaokx pa`saMga, cacaa-,
GaTnaa tyaalaa taajaopaNaanao paunhaM AnauBavaayalaa imaLtaata. tar]NapaNaata tyaalaa vata-maanaapaoXaa dusaro kxahI saucataca
naahI. inatya navaIna GaDta Asatao. tyaa GaTnaaMnaa saamaaoro jaaNao evhZoca tyaalaa kxrtaa yaotao. paNa ekxda kxa taao
kxamaacyaa vyaapaataUna maaokxLa Jaalaa ikMxvaa tyaacao vaya Jaalao mhNajao tyaacaa paUva-smautaIMcaa maoMdUtaIla kxppaa QaaDkxna
{GaDtaao. Anaokx gaaoYTIMcao ivacaarcak`x saur} haotao.
ekx pa`kxaro hI Avasqaa mhNajao tyaacyaa {laTUna gaolaolyaa AayauYyaacyaa paanaaMcao vaacana Asatao. ekUxNa gatajaIvanaacaa taao
AaZavaa Gaota Asataao. ho sava- Aazvata Asataanaa tyaa sava- GaTnaa jaNaU kxahI Aataaca GaDta Aahota Asaa tyaalaa Baasa
haotaao. ekxa Aqaa-nao pauna:pa`tyayaacaa AanaMd taao AnauBavata Asataao.tyaataIla kxahI kxahI pa`saMga tyaalaa parta parta
AazvaUna AnauBavaavao Asao vaaTta Asatao. tar kxahI GaTnaa Aazvaayalaa nakxao Asao vaaTUnahI tyaa tyaacyaa BaaovataI
BauMgyaapa`maaNao GaaoTaLta rahtaata. [cCa nasataanaahI tyaacaa ipacCa saaoDIta naahIta. tarIsauQda yaa AazvaNaIMcao jaagaopaNa
tyaalaa hvao hvaosao vaaTtao ho maa~a Karoca.
yaa AazvaNaIM maQyaoM pa`amauKyaanao tyaacyaa AayauYyaaMta yao{}na gaolaolyaa Anaokx vya>xIMcaI paunhaM ekxda gaaMz paDtao. tyaa
maaNasaaMcyaa sahvaasaata laaBalaolao sauKa taao parta AnauBavataao. tyaavaoLcao kxahI maaNasaaMSaI Aalaolao kxTU pa`saMga tyaalaa
Aazvataata. tyaa tyaa vya>xIMcyaa saaobataInao Jaalaolao AayauYyaataIla badla tyaalaa spaYT jaaNavataata. yaa AazvaNaI
[ta@yaa taajaopaNaanao baahor yaotaata kxI tyaavaoLcaa sagaLa saMvaad tyaalaa Aazvataao. kxaLacyaa paDVaAaD gaolaolaI
maaNasao tyaalaa paunhaM BaoTtaata. svata:cyaa vayaaomaanaamauLo tyaalaa vaaTtao, jar maR<yau naMtarcao ivaEva Aistatvaata Asaola tar
hI sagaLI maaNasao malaa panhaM BaoTtaIla. tyaa savaa-Mnaa saad GaalaUna taao mhNataao, ‘qaaoDa AvaQaI Aaho, AapaNa parta
BaoTNaar Aahaota.’
maaNasaacyaa baalapaNaata ikMxvaa iSaXaNaacyaa kxaLata tar tyaacyaa sahvaasaata yaoNaarI ima~amaMDLI satata badlata
Asataata. ekxaVa dusay`aa [ya<aota ekxada ima~a tyaacaa ijavaEca kMxzEca daosta hao{}na jaataao. Aataa tyaacyaa
sahvaasaaiSavaaya AapaNa jagaUca SakxNaar naahI Asao tyaalaa vaaTta Asatao. paNa vaYa- saMpatao, taao ima~a ikMxvaa maOi~aNa
dusay`aa vagaa-ta jaataao, SaaLa saaoDUna jaataao, taao ikMxvaa taumhI gaava badlaUna jaataa Ana\ maga tyaacaI AazvaNahI rahata
naahI. ASaa sava- vya>xI yaa AayauYyaacyaa saMQyaakxaLI taumacyaa ivacaaraMcyaa AakxaSaata taay`aapa`maaNao camacama kxrtaanaa
idsataata. maaJyaa dusarIcyaa vagaa-taIla ekxa ima~aalaa dusay`aa vagaa-ta Gaatalaa mhNaUna maI KaUpa qayaqayaaT koxlaa haotaa.
SaaLonao Aamha daoGaaMnaa parta ekxa vagaa-ta Gaatalao taovhaM kxaozo maI SaaLota parta jaa{} laagalaao. paNa cavaqyaa [ya<ao
naMtar taao kxaozo gaolaa ho maI paar ivasar}na gaolaao. Aataa malaa tyaacaI KaUpa AazvaNa yaotao. paNa pa`yatna kxr}nahI tyaacaa
zavaizkxaNaa malaa imaLta naahI yaacao vaa[-T maa~a jar}r vaaTtao. kxa^laojamaQaIla AamhI ekx daoGao ima~a raoja
ekxmaokxaMcyaa GarI jaata AsaU. sakxaLI gappaa Jaalyaa tarI ra~aI gappaamaQyaoM maQyara~a {laTUna gaolaolaI samajata nasao.
paNa ekxda kxa^laoja saMpaUna AapaAapalyaa kxamaata gauMtalyaavar tyaMacaI {NaIva vaaTonaaSaI JaalaI. paNa Aataa maa~a tao kxaozo
AsataIla, kxaya kxrta AsataIla tyaaMcao kuxTuMba kxsao Asaola yaacaI {tsaukxtaa mana baocaOna kxrtao.
saaoDUna gaolaolyaa AaptaoYTaMcyaa AazvaNaI ASaaca manaalaa sataavataata. tyaaMnaI Aapalyaalaa idlaolaI iSakxvaNa, manaavar
koxlaolao saMskxar Aazvalao kxI, AapaNa jao GaDlaao, jao Aa<aa Aahaota tao tyaaMcyaamauLoca yaacaI pa`kxYaa-nao jaaNaIva haotao.
AaiNa maga vaaTtao, ‘Arocyaa! tao hyaata Asataanaa AapaNa tyaabaVla tyaanaa kRxta&ataa sauQda vya> koxlaI naahI.’ yaacao
fxar vaa[-T vaaTta rahtao. SaaLa kxa^laojamaQaIla iSaXakxanaI koxloalao pa`oma, idlaolao iSaXaNa, koxlaolao kxaOtaukx Aazvalao kxI
tyaaMcyaa smaRtaIMnaI tyaaMcyaa baVlacaI AadrBaavanaa AiQakxca taIva` haotao. yaa {taarvayaata Aapalyaa maulaaMkxDUna Aapalyaa
ApaoXaa Asataata. ikx<yaokx gaaoYTIMsaazI AapaNa tyaanaa gaRhIta Qartaao. paNa ASaavaoLI malaa maaJyaa Aa[- vaiDlaaMcaI
AazvaNa yaotao. mana kxasaaivasa haotao, manaata ivacaar yaotaao, AapalyaahI Aa[- vaiDlaaMnaI Aapalyaa kxDUna ASaaca ApaoXaa
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koxlyaa AsaNaar. tyaaMcyaa ApaoXaaMnaa AapaNa pauro paDlaao nasaNaar. tyaaMnaa hvaa haotaa taovaZa vaoL AapaNa tyaaMnaa idlaa
naahI. tyaaMnaa baro vaaTola ASaa gappaa AapaNa tuyaaMcyaaSaI koxlyaa naahIta. tyaaMcyaa kuxSaIta iSar}na AapaNa mana kxQaI
maaokxLo koxlao naahI. tyaaMnaI Gaotalaolyaa kxYTaMsaazI AapaNa taaoMDanao baaolaUna kxQaI kRxta&ataa vya>x koxlaI naahI. tyaaMcao
du:Ka samajaavaUna Gao{}na tyaaMnaa kxQaI maanaisakx baL idlao naahI. Aapalao fxar caukxlao. paNa Aataa kxaya fxayada?
sakxaLI {zUna tyaaMcyaa fxaoTaolaa namaskxar kxr}na tyaaMcaI maafxI maagaNyaa iSavaaya AapaNa kxahIhI kxr} Sakxta naahI.
tyaaMcaa AaSaIvaa-d maagaNao mhNajao koxvaL AppalapaaoTopaNaa zrola. malaa ekx lahana bahINa haotaI. taI itacyaa sahavyaa
vaYaI-ca Aamhalaa saaoDUna gaolaI. itacaI pausaTSaI AazvaNa manaaMta pa@kxI rahIlaI Aaho. Aaja taI AsataI tar ikxtaI
maayaonao itanao ‘Baa{}’ mhNaUna hakx maarlaI AsataI. maI paNa maaozyaa h@kxacyaa pa`omaanao italaa maaJyaakxDo baaolaavaUna Gaotalao
Asatao. ho baihNaIcyaa naatyaatalao sauKa AayauYyaBar na iMmaLU Sakxlyaanao du:xKKaI haotaao. kxahI tarI kxmaI AsalyaacaI
r]Kar]Ka satata laagaUna raihlaI Aaho. tyaataUnahI malaa daonahI maulagao. mhNajao maulaIcaa pa`omaLpaNaa, hLuvaar spaSalaaBalaa naahI. parMtau yaa daonhI {iNavaa maaJyaa saunaaMnaI Bar}na kxaZlyaa. daoGaIMnaIhI AfxaT pa`oma idlao. maayaa kxrtaata
AaiNa AapaulakxInao maaJaI kxaLjaI Gaotaata.
paUvaa-yauYyaata maaNasaanao Anaokx pa`kxaro AanaMd AnaBauvalaolaa Asataao. Anaokx kxlaakxaraMcyaa kxaya-k`xmaataUna tyaalaa
parmaanaMd, ivarMgauLa imaLalaolaa Asataao. saMgaIta maOifxlaItaUna tyaalaa gaaNyaacaa AanaMd imaLtaao, QauMd kxrNaay`aa Anaokx
vaaV vaadnaataUna tyaalaa harvaUna jaaNao Jaalaolao Asatao, vaogavaogaLI naaTkox ikMxvaa isanaomao paahUna taao kxaozotarI Aapalao
jagaNao taulanaatmakx dRYTInao paahata Asataao. tyaataIla paa~aaMcyaa maQyaoM taao svata:laa SaaoiQata Asataao. kxavyaanauBavaataUna taao
jagaNyaacao, inasagaa-cao, naatyaacao gaiNata {lagaDta Asataao. ha sagaLa AanaMd Gaota Asataanaa malaa ho iSakxayalaa hvao
haotao, tao saadrIkxrNaacaa AanaMd imaLvaayalaa hvaa haotaa, Asao vaaTtao. baroca kxahI kxrNyaacao rahUna gaolao yaacaI KaMta
manaalaa paaoKar}na Takxtao. saamaaijakx kxaya- kxrNaay`aa Da^. baabaa AamaTo yaaMcaI AazvaNa JaalaI kxI Aro AapaNa
dusay`aasaazI kxahIca koxlao naahI. yaacaI fxar r]Kar]Ka laagatao. Baaovataalacao samaajaacao doNao AapaNa idlao naahI yaacaI
TaocaNaI laagatao. AaiNa maga KarMca pauZcaa janma Asaolaca tar taSaI ekxadI kxlaa Aatmasaata kxrayacaIca kxI jyaamauLo
AapaNa [taraMnaa AanaMd do{} SakU Asao manaalaa maI bajaavataao. ASaI saamaaijakx saovaa hataUna GaDavaI Ana\ tyaasaazI
ekx janma imaLavaa Asao manaapaasaUna vaaTtao.
AayauYyaata AapaNa KaUpa vaoLa Gaotalaolao caukxIcao inaNa-ya yaa AazvaNaIcyaa gadI-ta na@kxI Aazvataata. jyaa caukxa hataUna
GaDtaata tyaa GaDta Asataanaa Aapalyaa QyaanaaMta yaota naahIta paNa AazvaNaIMcyaa yaa pa`vaasaata Aapalyaalaa tyaacaI
samaja yaotao. tyaa vaoLI Aapalyaalaa vaaTtao paunhaM ekxda tao AayauYya imaLalao AaiNa taSaI pairisqataI inamaa-Na JaalaI tar
tyaa caukxa TaLNyaacaa, sauQaarNyaacaa maI AgadI manaaoBaavao pa`yatna kxrIna. ASaI saMQaI imaLNyaasaazI tarI paunhaM ekxda
janma imaLavaa.
smaRtaIMcyaa yaa BaoMDaoLyaata AayauYyaata imaLalaolao yaSa Aazvatao. sauKaacao pa`saMga Aazvataata. tyaa AazvaNaI parta ekxda
sauKa dotaata. jyaaMcyaamauLo ho sauKa, yaSa pa`apta Jaalao tyaaMnaa SataSa: maI Qanyavaad dotaao. AayauYyaata Anaokx pa`vaasa
Jaalaolao Asataata, Anaokx sqaLaMnaa BaoTI idlaolyaa Asataata. tyaa sava- pa`vaasaacaI, sqaLaMcaI itaqalyaa GaraMcaI,
baajaaracaI, rstyaaMcaI {jaLNaI maaoza AanaMd dotao. maga irkxamyaa vaoLI paunhaM ekxda tyaa sqaLaMnaa manaataUna BaoTI
do{}na yaotaao. tyaa rstyaataUna foxr fxTkxa maartaao, baajaar ihMDtaao, maaNasaaMSaI gappaa maartaao. maaJyaa AayauYyaata
BaartaataIla Anaokx rajyao, Sahro, gaavao paaihlaI. tasaoca yaugaaMDa, maa^irSasa, saoSalsa, [ijapta, yauraopa, AaiNa Amaoirkxa
ASaa KaUpa izkxaNaI rahNao Jaalao, BaTkMxtaI JaalaI tyaa sava-anaa paunaBa-oTIcao sauKa yaa AazvaNaI malaa dotaata.
vaogavaogaLyaa vayaata vaogavagaLyaa cavaInao ijaBaocao caaocalao paurivalao gaolao Aahota. tyaa savaa-Mcyaa AazvaNaInao ijaBaolaa paaNaI
sauTtao. ijaBaovarcaI cava AjaUnahI gaolaolaI naahI. Aa[-cyaa hatacao Anaokx padaqa- nausatao Aazvalao tarI paaoT Bartao.
ijaBaolaa AaiNa naakxalaa sauKa imaLtao.
yaa vayaataIla AazvaNaIMcaI AaNaKaI ekx gaMmata Aaho. vayaaomaanaanao taSaI smaRtaI paUvaI-[takxI tallaKa rahata naahI. vatamaanaataIla Anaokx gaaoYTI paTkxna Aazvata naahIta maaNasaaMcaI naaMvao, fxaona naMbasa-, laXaaMta rahata naahIta. [takoxca naahI
tar baahor paDlao kxI kxSaasaazI AapaNa baahor paDlaao hoca Aazvata naahI. caar vastaU AaNaayalaa mhNaUna baahor paDavao
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tar dukxanaata gaolyaavar daona gaaoYTI Aazvataata AaiNa daona gaaoYTI Aazvataca naahIta. Garata AazvaNaInao mhNaUna
ekxadI vastaU zovalaolaI Asaola tar jyaa vaoLI taI laagaola tyaa vaoLI taI jaama Aazvata naahI. AavaDtyaa gaaNyaacao
TyaUnasa Aazvataata paNa gaaNyaacao Sabd maa~a kxahI kxolyaa Aazvata naahIta. ikxtyaokxda AapaNa kxala kxaya koxlao ho
sauQda naITpaNao saaMgataa yaota naahI. ikxllyaa, fxaona, paona, DayarI Hyaa tar naohmaI hrvaNyaacyaa vastaU. yaa{laT paUvaIGaDlaolyaa GaTnaa, saMvaad, ho maa~a ibanacaukx Aazvata Asatao. AgadI taarIKa, vaar, vaoL yaasahIta.
yaa smaRtaI ivaEvaanao ekx maa~a jaaNaIva haotao. AayauYya paUNa-paNao {paBaaogalyaacao samaaQaana imaLtao mana taRpta hao{}na jaatao.
SaovaTcyaa pa`vaasaalaa mana paUNa- tayaar hao{}na gaolao Aaho. AaiNa hao!! rahUna gaolaolyaa gaaoYTI kxrNyaasaazI, yaa
AayauYyaata koxlaolyaa caukxa sauQaarNyaasaazI paunhaM ekxda janma GaoNyaasa mana Aasausalaolao banalao Aaho.ha maaoza fxayada
naahI kxa?
yaaca vaoLI SaaoBaa baoMd`o yaaMcyaa ‘paanagaL’ yaa paustakxacaI malaa pa`kxYaa-nao AazvaNa Jaalyaa iSavaaya rahata naahI. tyaaMnaI
‘AlJaayamar’ ivaYayaI ilaihtaanaa mhTlao Aaho, maaNasaanao ikxtaIhI gavaa-nao mhTlao kxI {taarvayaaMta malaa kxahIhI
kxrtaa Aalao naahI tarI caalaola. maI maaJyaa AayauYyaataIla AazvaNaIMcyaa saaqaInao AanaMdata jagaU Sakoxna. paNa jar
AlJaayamar saarKaa AsaaQya raoga naiSabaata Aalaa tar taumhalaa AazvaNaIca rahaNaar naahIta. tyaavaoLI ho jagaNao
AsaHya hao[-la. mhNaUna AazvaNaIMcao ho ma{}, {badar paaMGar}Na yaa vayaaMta AavaSyakx Aaho. tasao tao rahU do hIca
pa`amaaiNakx [cCa.
धन्यवाद अर�वंद साने (मो�नका साने यांचे सासरे )
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BMM 2017 अ�धवेशन - आपलं अ�धवेशन,

अनघा हुपर�कर यांना हा flyer पाठवल्याबद्दल धन्यवाद, तसेच BMM २०१७ च्या सवर् क�मट�ला

शभ
ै ध्ये भेटूच,
ु ेच्छा, �म�शगन येथे पढ
ु �ल जल
ु म
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क�वता: आहे का तुझी तयार�?
क�व: अिजत नातू
(आजब
ू ाजल
ू ा काह� माणसे अल्पसंतुष्ट वत्ृ तीने झाले तेव्हढे खूप झाले, आता कशाला उगाच

जास्त त्रास करून घेऊ, �कंवा काह�जण सारखी दस
ु र्यांना �कंवा प�रिस्थतीला दोष दे त बसतात
पण मागर् काढून प्रगती करणे, त्यासाठ� धडपड, प्रयत्न करतच नाह�त तर काह� दस
ु या�नी केलेल�
धडपड, स्वतः बांधावर बसन
ू फक्त पाय खेचतात �कंवा पाठ�मागे gossip करून खोटे नाटे

पसरवतात. �व�हर�तील बेडकांची �ह वत्ृ ती असते त्यावरून कुपमंडूक (कूप म्हणजे �वह�र, मंडूक

म्हणजे बेडूक) शब्द योग्य वापरात आला. या अशा लोकांनी वर�ल वत्ृ ती टाळून प्रयत्न करून
रहाटगाडग्यातून बाहे र यावे असे वाटते. अशा लोकांचे स्वभाव दशर्न बघून अिजतला सच
ु लेले हे
काव्य.)

आहे का तुझी तयार�?
============
�व�हर�त यश प्राप्त करणारे तूम्ह� मंडू�क
थोडे श्रम, जरा मान उं च करून बघूया �क
सात समद्र
ु ाला पार करणे तर जाउं दे �क
बाहे र�ल एका लाटे वर तर� आरूढ व्हा �क
अहो �नदान तशी थोडी स्वप्ने तर� बघा �क
तेच रहाटगाडगे कवटाळाल तर� �दवस �कती
�व�हर�तून चंद्र �दसतो 'फक्त', नाह� लागतो हाती
पकडायचे जर तेज सय
ू ार्चे, तर बाहे र तर� पडक�
(उवर्�रत भाग पुढ�ल पानावर)
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डबक्यातल्या बेडकांवर वरचढ �ह नाह� यशाची �सद्धी
बाहे र�ल खार�चे प्रयत्नच सेतू बांधतात, हे जाण �क
काय म्हणतोस, त्या गोतावळ्यातन
ू बाहे र कसा येऊ �क
अरे , आहे त्या रहाटगाडग्यात हो स्वार अन बाहे र उडी घे �क
होय, खरचटे ल कदाच तोडताना हे आत्मसंतष्ु ट वतळ
ुर् �क
अरे मानवा, नवा जन्म दे ताना आईसद्ध
ु ा रक्ताळतेच �क
इ�तहासातले सय
ू र् बसल्या जागी नाह� अव�चत उगवले �क
(जग)रहाट तोडण्याचे, स्वप्न बघण्याचे धाडस त्यांनी केले �क
इ�तहास घडतो क�व्हा, ज�व्हा होते �व�हर�ची वाहती नद� �क
प्रश्न असा बेडका, तुझ्यात तशी आकां�ा,, अिस्मता आहे का नाह�!

___________________________________________
धन्यवाद, अिजत नातू!
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नेहेमीची सदरे – हे करून बघा, हे मा�हत आहे का, स�ु वचार, चट
ु का
o

हे करून बघा:
o

थोडा कापरू आ�ण खोबरे ल तेल यांचे �मश्रण खाज येते �तथे चोळले तर खाज कमी व्हायला मदत
होते!

o

हे मा�हत आहे ?
o

हत्ती �दवसाला २१० �लटर पाणी �पतो. बापरे ! हत्ती पाळणे म्हणजे दष्ु काळात तेरावा म�हना!

o

हत्तीची स�ड १४० �कलो वजनापय�त असू शकते. हे म्हणजे २-३ माणसे एकत्र झाल� तर फक्त
स�डे एव्हढे वजन होईल! गम्मत म्हणजे त्यात एकह� हाड नसते. हत्तीमध्ये ‘तुझ्या स�डेला काह�
हाड आहे �क नाह�’ असे म्हणत असतील.

o

�कत्येक �सनेमामध्ये ट्रे न �कंवा मोटरला घोड्यावरून पाठलाग करून �सनेमाचा �हरो दष्ु टाला
पकडून आपल्या प्रेयसीला सोडवतो असे सरार्स दाखवतात. पण घोड्याचा सरासर� धावण्याचा veg
४४ �कलोमीटर असतो. आता बोला!

o

असे म्हणतात �क बोटाचे ठसे जसे प्रत्येकाचे वेगळे असतात तसेच म्हणे िजभेचे ठसेपण दोघांचे
सारखे नसतात. अरे पण, कशावरून? कोणी हे पारखन
ू प�हले अन कसे? �वचार करा, तुमच्या
िजभेला ती काळी शाई लावून िजभेचा ठसा घ्यायला सां�गतले तर? तुमचे मा�हत नाह� पण माझा
‘ठसा’ नाह� उमटला तर� चालेल बव
ु ा!

o

सु�वचार:
o

टे कडीवर उं च चढताना वाटे तल्या दगडांचा आधार �मळतो. म्हणूनच वर तुम्ह� चढू शकता.
पण उत्तंग
ु पोहोचल्यावर ते दगड ल�ात तर� रहातात का? अरे माणसा, प्रगती कर, नक्क�च
कर पण पायरयाना �वसरू नको. त्यामुळे प्रगतीची 'उं ची' कळते! (अिजत नातू)

o

खरच �वचार करा:
o

माणूस दे वळे बांधायच्या मागे लागला आहे . �कत्येक पंथ त्यांचे मं�दर �कती भव्य, अ�लशान,
श्रीमंती थाटाचे याची चढाओढ करत असतात. पण असे पंथ, अशी माणसे, माणसातील दे वाला
�वसरतात. ठोकला नमस्कार �क झाले काम पण दे वाचे खरे काम दस
ु र्याला भावपूणर् प्रेमाने
आपले करणे, सचोट�ने वागणे हे आहे ते �वसरतात. दे वळाच्या आधी, माणसाला बांधा! पण
आजब
ू ाजल
ू ा बघा, अशी बर�च मंडळी दद
ु � वाने पष्ु कळ �दसतील (अिजत नात)ू .
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o

मा�हती �क प्रत्य� अनुभव:
o

"How are you",'राम', 'नमस्कार' असे शब्द सगळ्यात जास्त बोलले जातात. पण ते खरे
नाह�. सगळ्यात जास्त बोलले जाते ते म्हणजे "अहो जरा ऐकलत का' (-:!

o

हे मा�हत आहे का?

o
o
o
o

सवर्साधारणपणे ११% टक्के लोक डावरे असतात!
मध हा एकच नैस�गर्क पदाथर् आहे जो कधीच नासत नाह�, �बघडत नाह�!
टे �लफोन �डरे क्टर� प�हल्यांदा १८७८ मध्ये प्रका�शत झाल� बरका! त्यात एकुण ५० नावे होती!

कमाल �क नाह�!
o

Fortune cookie फक्त चायनीज हॉटे लमध्ये आढळते. साहिजकच आहे �क अशी पद्धत चीन
मध्ये सुरु झाल� हे वाटले तर नवल नाह�. पण गम्मत म्हणजे अशी भ�वष्य सांगणार�
Fortune cookie San Francisco मध्ये प�हल्यांदा सुरु झाल� बरका!

o

आ�ण तसेच छोट्या मुलांचे आवडते ‘french fries” चक्क बेिल्जयममध्ये प�हल्यांदा बनवले
गेले!

o

गम्मत:
o

मुलगी: माझ वय अठरा वषर् आहे , माझा रं ग छान गोरा आहे , त्वचा मुलायम व नाजूक आहे
तर मी रात्री आणखीन काय लावन
ू झोप?
ू

o
o

सल्ला: दाराची कडी!

(:-

वाचनात आले:
o

मराठ�ला जी ‘मज्जासंस्था’, त्याला इंग्रजीत ‘नव्हर्स �सस्ट�म’ म्हणतात. दृिष्टकोनातला फरक
दस
ु रे काय! (पुल�कत)

o Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future!
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Reliance SuperMart - The Fresh
Choice in Quality Produce
Reliance SuperMart selects Fresh Quality
Produce from Selected Local Growers. Our
Customers want the Best for their Families and
We Deliver!

Reliance SuperMart brings Folsom Community
High Quality Fresh Produce and other Healthy
Products.
This is the place do your Indian grocery
shopping if you live in Folsom or nearby areas.
Store location is 297 Iron Point Road, Folsom,
Ca 95630 and website address is
www.reliancesupermart.com.
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शब्दकोडे
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Links to 2016 event photos
Rangapanchami Photos :
https://goo.gl/photos/DjWQNCSQc7kjiy9K8
https://goo.gl/photos/3kTommwLJac81n1H8
Gudhipadwa & Maharashtra Din Photos :
https://goo.gl/photos/op9CPN2epquqnXCx6
https://goo.gl/photos/w92byuhSodgyLnhd8

Maitra Jeevanche Photos :
https://goo.gl/photos/P4HfXUXeuWTEZJxU7
https://goo.gl/photos/B4mNP6wW7tKiHMhPA
Picnic Photos :
https://goo.gl/photos/vEJMRfS43xC9ZRJC9
https://goo.gl/photos/Roxo3XZNtW3cGw6L8
Ganapati photos :
https://goo.gl/photos/cALT9t8euk1XdumE9
https://goo.gl/photos/67Xorut6udNkGW7K8
KKG natak photos:
https://goo.gl/photos/obHCGsJCBTuqDkNY7
https://goo.gl/photos/sQkCw73et5jcEceg7
Dr. vikas Amte felicitation photos:
https://goo.gl/photos/VqYRXejrzMi2fUAV6
Kojagiri photos:
https://goo.gl/photos/WfbaRRYFoG8DpQWc9
Diwali 2016 Photos:
https://goo.gl/photos/PGTMF2Bd4cZcwLnx8
https://goo.gl/photos/D6MpZ9bwn7tJckmT9
https://goo.gl/photos/EEWiUNzPz7Y7CU8o6
https://goo.gl/photos/BiAbjyvQvSJPHs7a9
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March for the Dream
Indian Association of Sacramento (IAS), for which mmsac is a supporting
organization, is participating in “March for the Dream” honoring Martin Luther
King Jr. on January 16, 2017 to showcase our Indians in local community activities
and make us part of the mainstream society in Greater Sacramento area in
specific and US in general. I appeal to our Marathi friends to participate in the
parade as our local social interest.
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