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नमस्कार मंडळी,
महाराष्ट मंडळ शिकागो २०१६ कार्य काररणीतर्फे, आपल्या सर्ाय ना नर्ीन र्र्ाय च्या हाशदय क िुभेच्छा. आपल्या सर्ाय ना हे र्र्य
भरभराटीचे, समृद्धीचे, आशण िां तीपूणय जार्ो हीच सशदच्छा.
आपण मला २०१६ चे अध्यक्ष होण्याची सं धी शदलीत र्ाबद्दल मी आपला आभारी आहे . २०११ साली शिकागोमध्ये झालेले
बृ हन्महाराष्टर मंडळाचे अशधर्े िन हे माझ्यासाठी आशण माझ्यासारख्या बऱ्र्ाच जणां साठी खास होते . शनतीन जोिी, पंकज
अकोलकर, आशण सु शजत र्ै द्य र्ां च्या मार्ग्य िानाखाली २०० हून अशधक कार्य कर्त्ाां नी हे अशधर्े िन र्िस्वी केले. र्ामुळे मी
महाराष्टर मंडळाच्या अशधक जर्ळ आलो. माझी अधाां शगनी र्ै िाली आशण मुलगी अनु जा र्ां नी र्े ळोर्े ळी शदलेल्या पाठींब्यामुळे मी
BMM नंतर महाराष्टर मंडळाच्या कार्य काररणीर्र काम करू िकलो. माझा आशण कार्य काररणीचा अल्प पररचर् पुढे शदला आहे .
आम्ही र्ा र्र्ी रचना मध्ये नर्ीन स्तं भ (Columns) चालू करणार आहोत. भारतामधू न आपले काही लेखक शमत्र प्रर्त्ेक रचना
मध्ये काही लेख पाठर्णार आहे त, तसे च र्ोगार्र शह लेख असणार आहे आशण एक finance र्र शह लेख दे ण्याचा आमचा मानस
आहे . रचना मध्ये गे ले काही र्र्े बल्लर्ाचार्य हे सदर चालू आहे . र्त्ामध्ये थोडा बदल करून आम्ही ह्या र्र्ी ह्या सदरामध्ये
पौशष्टक पदाथाां च्या recipe दे ण्याच्या प्रर्त्न करणार आहोत.
ज्या थोर कर्ीने आपल्या सगळ्ां ना “र्ा जन्मार्र आशण जगण्यार्र सतत प्रेम करार्ला शिकर्ले” असे प्रशसध्द श्री. मंगेि
पाडगार्कर र्ां चे ३० शडसें बर रोजी र्ृ धापकालामुळे शनधन झाले. र्त्ां चा स्मृतीस महाराष्टर मंडळ शिकागोतर्फे भार्पूणय
आदरां जली.
मी मागील र्र्ी चां गले कार्य क्रम आणल्याबद्दल गे ल्यार्र्ीच्या अध्यक्षा सौ. सु चेता अकोलकर आशण र्त्ां च्या कार्य काररणीचे
अशभनंदन करतो. तसे च चां गले कार्य क्रम आम्ही आपल्याला दे ण्याचा प्रर्त्न करू. मकर सं क्रां तीच्या शदर्िी आम्ही र्े िभू र्ा स्पधाय
घेणार आहोत. र्त्ानंतर सं गीताचा बहारदार कार्य क्रम कॅनडाचा "स्वरगं ध" ग्रु प सादर करणार आहे त. र्ा र्र्ीच्या कार्य क्रमां ची
रूपरे र्ा शदली आहे . काही कार्य क्रमाच्या तारखां मध्ये बदल होऊ िकतात.

मंडळाचा पशहला कार्य क्रम अथाय त मकर सं क्रां तीचा २३ जानेर्ारी २०१६ रोजी सं त शनरं कारी मध्ये आर्ोशजत केला आहे .
सं क्रां तीचा आशण २०१६ र्र्ाय तील सगळे कार्य क्रम र्िस्वी करण्यासाठी श्री समथय आहे तच, पण र्त्ाचबरोबर आम्हाला आपल्या
सर्ाां ची उपस्थथतीही आर्श्यक आहे . तर चला मंडळीनो आपण सर्य जण महाराष्टर मंडळाचे २०१६ र्र्य र्िस्वी करूर्ा.

आपला नम्र,
सं दीप गाडगीळ,
अध्यक्ष, महाराष्टर मंडळ शिकागो २०१६
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गुजरातच्या अने क गोष्टी प्रशसद्ध आहे त, पण सर्ाय त दोन शर्िे र् गोष्टी

शकंर्ा सण म्हणाल तर ते नर्रात्री र्

उतराण. उतराण हे तर खरे उत्तरार्णचे भ्रष्ट रूप.
पण सामान्य जनास म्हणार्ला सोपे म्हणून उतराण हे नार्च जास्त प्रशसद्ध झाले . उतराण म्हणजे
आपल्याकडची मकर संक्रां त. गुजरातमधली संक्रां त हळदी कुंकासाठी प्रशसद्ध शबलकुल नाही पण पतंगबाजी
साठी मात्र खास शर्श्वभर प्रशसद्ध आहे . माझे बालपण गुजरातेत गेले. प्रर्त्ेक संक्रां तीला गुजरातच्या संक्रां तीची
आठर्ण र्ार्ची, पण काही कारणाने ते िक्य झाले नाही. ह्या र्र्ी मात्र १० जाने र्ारीपासून बडोद्यात तळ
ठोकला.
तसं पाहता एकल दु क्कल पतंग शदर्ाळीपासूनच लहान मु लं उडर्ार्ला सुरुर्ात करतात. पण नव्या र्र्ाय च्या
पशहल्या शदर्सापासूनच म्हणजे १ जाने र्ारीपासून सर्य माहोल
उतराणमर् होतो. पतंग बनशर्णारे खास करून मु स्लीम
बां धर् असतात. र्त्ां च्या एररर्ात पतंग बनशर्ण्यास सुरुर्ात
होते. घरातील बार्ला मुली सुद्धा दु पारी काम उरकल्यानं तर
नर्-र्ाला, मु लां ना कामात मदत करतात. रं गीत पेपर
शमळर्ून ठरले ल्या साईज प्रमाणे कशटं ग करणे , पतंगाच्या
खालच्या टोकास असले ला शत्रकोण बनर्णे शकंर्ा िे पट्या
तय्यार करणे हे बहुधा जु शनर्र लोकां चे काम असते. बुढे चाचा र् र्त्ां च्या मागयदिय नाखाली तरुण मं डळी
मां जा तर्ार करणे ज्याला इथे मां जा सुतर्णे असे म्हणतात र्त्ाच्या मागे लागतात. हे एक र्फारच शकचकट
पण शततकच अर्घड काम आहे . हे काम

अने क र्र्य कुणाबरोबर मे हनत केल्यानेच जमते.

मां जासाठी भाताची साबुदाणा टाकून लापिी बनर्ली जार्ची, मग र्त्ात बारीक कुटले ला काच टाकून सरस
शकंर्ा जीलटीन जे उकळर्ून र्त्ाचा रस तर्ार केला जार्चा र्त्ात हे शमश्रण घालून लु गदी बनर्ली जार्ची.
थोडासा इसबगुल र् लाईम स्टोन पार्डर घातल्याने एक सुंदर रं गीत सेमी सोलीड लु गदी तर्ार व्हार्ची.दोन
उं च बां बू सुमारे १०- १५ र्फुटार्र एकमे कां पासून दू र पण समोरासमोर उभे केले जात. कच्चा दोरा २-४
थरात आडर्ा बां धला जाई. ही लु गदी दो-र्ाच्या इं च न इं चार्र लार्ली जार्ची र्त्ासाठी मोठी मुलं मु ठ्ठीत ते
शमश्रण घेऊन आडव्या टां गले ल्या कच्या दो-र्ार्र लार्त पुढे मागे सारखी शर्फरत असत. हा प्रकार पुन्हा
पुन्हा २ ते ४ र्ेळा केला जाई ज्यामुळे कलर पक्का दोऱ्र्ार्र लागत असे. दोरा शर्फरकीर्र शलपटण्या पूर्ी
पुन्हा एकदा रं गात बुडशर्ला जाई. िे र्ट कडक र् मजबूत दोरा( मां जा ) तैर्ार होई. हल्ली मात्र ह्या
रचना
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कामासाठी छोट्या इलेस्रर क मोटारचा र्ापर केला जातो.( र्फोटोत दाखशर्ल्याप्रमाणे) हलक्या प्रतीचा मां जा
स्वेटरचे जसे लोकरीचे गुंडे असतात तिाच गुंड्ां च्या स्वरूपात बाजारात शर्कला जाई. कच्चा दोरा बहुधा
केलीको, कोशहनू र, साकळ ८, गेंडा

ह्या नार्ां नी ओळखला जार्चा. गेंडा र्फारच मजबूत दोरा असे.

खू प जास्त र्ारा असेल तर लहान पतंग ज्यां ना गुजरातीत र्फुद्दी म्हणत र् कमी र्ारा असेल
तर अती हल्के पतंग उं च उडतात. मोठ्या पतंगां ना आद्धे म्हणत. बां बूची काडी जी पतंगाच्या दोन्ही टोकां ना
जोडते ती ताठ परं तु दोन्ही टोंकास दाबल्यास शकंशचत र्ळली पाशहजे . हे ज्ञान गुजरातच्या प्रर्त्ेक मु लास
असते जे पतंग शर्कत घेताना उपर्ोगी ठरते. शिकाऊ मू ल मां ज्याचा गुंडा घेऊन पतंग उडर्त. तर पतंग
उडर्ण्यात तरबेज लोक दो-र्ासाठी शर्फरकी पसंद करत असत. शर्फरकी सां भाळण्याची जर्ाबदारी बहुधा
छोट्या मुलां कडे असे. ही मुले थोड्ाच शदर्सात इतरां ची पतंग उडर्ण्याची कला पाहून, आत्मसात करून
शर्फरकी इतरां कडे सोपर्त असत.
पतंगी कोडी म्हणजे २० नं ग ह्या शहिोबानी शर्कल्या जात. पूर्ी दोन ते तीन रुपर्ात एक कोडी पतंग
शमळार्चे. जे ह्या र्र्ी ६० रुपर्ां पर्ांत गेले. माझ्या आठर्णीनु सार १९७०
सालच्या काळात पाच रुपर्ात एक मां जा सुतर्ून तैर्ार केले ली शर्फरकी
शमळार्ची. ह्या र्र्ी १००० मीटरच्या शर्फरकीचा भार् ५०० रुपर्े होता. पतंग ह्या
र्र्ी मात्र खू प शर्शर्ध प्रकारचे शदसले . इतकी शर्शर्धता आमच्या र्ेळी नव्हती
पण पतंगाच्या पेपरचा दजाय पूर्ीच्या काळी

आजच्या पेक्षा खू पच चां गला होता.

पतंग र् शर्फरकी पाशहल्यार्र जु न्या आठर्णी ताज्या झाल्या. पतंगी साधारणत:
५- ७ जानेर्ारीपर्ांत खरे द् ल्या जात. गल्लीतील पोरे आपापल्या र्र्ोगटाप्रमाणे एकत्र र्ेउन पतंगी
खरीदण्यासाठी बाजारात जात. काही शिस्तशप्रर् पररर्ारातील आई बापच मुलां साठी खरे दी करत. अशत श्रीमं त
पररर्ारातील मु लां ना आमच्याबरोबर र्ार्ला बंदी असे. पण पतंग शर्कत आणल्यार्र र्त्ाला शकन्ने
बां धण्यासाठी ते मात्र आमची चापलु सी करत. आमच्या सारख्या मध्यम र्गीर् पररर्ारात संक्रां तीतील धां दल
लग्न घरातील धां दली पेक्षा कमी नसे. शमत्र मं डळी, घरचे लोक एकत्र र्ेऊन कोणर्त्ा शदर्िी कोणती पतंग,
कुणी उडर्ार्ची,कोणर्त्ा शदर्िी उडर्ार्ची, शकन्ने कोण चां गले बां धतं ह्यार्र चचाय कार् घमासान र्ुद्धच
व्हार्चे. घरातील बार्ा मं डळी तडजोड करण्याचं पार्न काम करीत. पूर्ी घरात पतंग उडर्णारे जास्त( ६०७० र्र्ाय चे बापे सुद्धा उत्साह दाखर्त) र् पैिाचे बजे ट कमी र्त्ामु ळे घरात शर्कत घेतले ल्या पतंग, मां जा,
शर्फरकी ही सर्ाां ची कॉमन प्रापटी असार्ची. साहशजकच प्रर्त्ेक जण आपली साईड पुढे रे टण्याचा प्रर्त्न
करार्चा. मला घरून मां जा जरी शमळत असला तरी खोडकर स्वभार्ामु ळे शमत्रां च्या शर्फरक्या गुंडाळू न र्त्ां ना
मदत करतो असे दाखर्ून मी चार पाच मीटर स्वत:साठी काढू न घेत असे.
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पाच सहा जाने र्ारीपासून मुलां चे िाळे त मन शबलकुल लागार्चे नाही. आजू बाजू च्या झोपडपट्टीतील मुलां ना
पतंग उडर्ताना र्गाय च्या स्खडकीतून पाशहले की र्त्ां चा हे र्ा र्ाटत असे. पेच लढर्ून दु स-र्ां चा पतंग कापला
गेला की ते जोरात शिट्या र्ाजर्ार्चे, ओरडार्चे .....कटी, कार्पो छे !! आम्ही र्गाय तील गशणते सोडर्ार्चे
बाजू ला ठे र्ून शकती पतंग कापले गेले ह्यां चा शहिोब ठे र्त असू र् सुट्टीत शकंर्ा िाळा सुटल्यानं तर र्त्ा
मु लां ना भे टून खातरजमा करत असू. जो ग्रुप हरे ल र्त्ाने दु सऱ्र्ा शदर्िी सुट्टीत बर्फाय चा गोळा ( तीन जणात
एक) ह्या शहिोबाने द्यार्चा. १०-११ तारखे स र्गाय त जे मतेम ३-४ मु लं जी इतर मुलां च्या आजारी असल्याच्या
लीर् नोट् स घेऊन शिक्षां ना आणून दे त असत पण मु ली मात्र सर्य हजार असार्च्या.
१३,१४,१५ जाने र्ारीस िाळे ला ओशर्फशिर्ल सुट्टी असार्ची. र्र्ाय त अशधक मशहना र्ेर्ो
कोणतीही शतथी,र्ार असो उतराण मात्र ह्या तीन शदर्िीच असार्ची. पूर्ी बहुतेक लोकां च्या घरी मां जा
सुतर्त असल्याने र् मां ज्यात काच असल्याने बोटां ना जखम होत असे. मग शिं पी लोक जसे बोटां र्र छोट्या
टोप्या चढर्तात तिी मु लं चढर्त असत. र्त्ामु ळे िाळा जें व्हा संक्रां तीनं तर उघडार्च्या तेंव्हा र्गाय तील
बहुतेक मु ले ह्या टोप्या घालूनच र्ेत. आमच्या र्गाय त एक ले ले नार्ाचा मु लगा होता ज्याला सर्य ले ले झुरळ
म्हणून टोपण नार्ाने बोलर्त र्त्ाला शबलकुल पतंग उडर्ण्यात रस नव्हता पण तो उत्तम शचत्र काढार्चा.
र्त्ाची मु लार्म बोटे पाहून सर्य मु ले र्त्ाला शचडर्ार्ची. तो शबचारा रडत माझ्याकडे र्ार्चा. मी र्त्ाला एक
र्ुक्ती सां शगतली की भले तू पतंग उडर्ू नकोस पण चारी बोटां ना टोप्या घालून र्े र् र्गाय त शलशहताना मधून
मधून उगीचच शर्व्हळण्याचा आर् आण. अथाय त हा सल्ला मी र्फुकट थोडा दे णार! र्त्ाच्या बदल्यात
शचत्रकामाचा माझा गृहपाठ तो करत असे. थोड्ा रे र्ा मी खोडून जरा शचत्र लेल्यापेक्षा र्ेगळे शदसेल एर्ढी
काळजी घ्यार्चो. र्त्ामुळे लेले र्गाय त डराईंग मध्ये ने हमी पशहला र् मी दु सरा.
१४ तारखे ला सकाळी सकाळी पाच साडे पाचला घरची मं डळी, बाहे रगार्ाहून उतराण साजरी करण्यास
आले ले नातेर्ाईक का तर गच्चीर्र का तर पत्र्यार्र जमा व्हार्ची. १४ तारखे स आकाि जर्ळजर्ळ
पतंगां नी भरून जार्चे. सकाळपासून कार्पो छे ची आरडओरड सुरु व्हार्ची. ढोल, तािे र्ाजर्णे, माईक
र्रून गमतीदार कोमें ट्स करणे हे सुद्धा साईड बार् साईड चालू च असार्चं. रे कॉडय प्लेर्र र्र गाणी लार्ली
जार्ची ज्यात “चली चली रे पतंग मे री चली रे ” ( भाभी) , “र्े दु शनर्ा पतंग नीत बदले है रं ग” ) पतंग(
,“सैर्ा छोड दे पतंग मेरी छोड दे

”( नागीन),“ मैं बन पतंग उड़ जाऊँगी ) ”दु पट्टा (ही गाणी प्रामु ख्याने

असत .मध्येच कुणी शबगूल र्ाजर्ून पतंग कापल्याचा आनं द साजरा करार्चे. बाजारातून आणले ल्या पतंगी
संपल्या की रस्त्यार्र झाकड़े र्ाल्यां कडून पतंगी शर्कत घेतल्या जार्च्या. ८-१० र्फुटां चे बां बू र् र्त्ां च्या टोकािी
काटे री झुडूपाच्या दोन तीन डहाळ्ा बां धून गरीब मु ले रस्त्यार्र कापले ले पतंग र् दोरा गोळा करार्ची
र्त्ां ना झाकडे र्ाले म्हणार्चे. ज्या लोकां ना पतंगाचे शकन्ने बां धणे जमार्चे नाही ते खास करून ह्या पतंगी
आधी शर्कत घेत. काही काही लोक तर आधीच र्त्ां च्यािी तसा करार करत. ह्या सीजन मध्ये गुजरात मध्ये
तापमान बरे च खाली जातं र्त्ामु ळे सडकून भू क लागते .पतंग उडर्ण्याबरोबर बोरं , उसाचे करर्े, रे र्ड्ा,
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शचक्की ह्यां चा र्फडिा पडे . कधी कधी लोकात पतंगार्रूनभां डणे सुद्धा होत असत. हा धुमाकूळ सुमारे दोन
पर्ांत चाले . मग स्खचडी, पापड, लोणचं, ताक असे साधे जे र्ण घेतले जाई कारण घरातील बार्ा मं डळी तर
गच्चीर्र असत. र्त्ामु ळे रोजच्यासारखा साग्रसंगीत स्वैपाक होत नसे.
जे र्णानं तर जरा २-३ तास गच्चीर्र िां तता असे पण खोल्या - खोल्यात चचेचे गु-हाळ सुरु होई--- ---कुणी शकती पतंग कापल्या, कसे डार्पेंच आखले र्गैरे र्गैरे. पुन्हा ४ च्या आसपास पुरुर् मं डळी का तर
पत्र्यार्ार का तर गच्चीर्र जात र् मग संध्याकाळी उतरत. रात्री खुल्या मै दानात जमून पतंगास कंदील बां धून
आकािात उडर्ले जात. काही काही लोक तर ६ कंदील दोऱ्र्ास बां धून पतंग उडर्त. पण हे शनष्णात
लोकां चे काम. असा हा ३ शदर्सां चा गोंधळ १५ तारखे स संपल्यानं तर थोड्ा शनरीच्छे ने च मोठी माणसे
कामार्र तर शर्द्याथी र्गय िाळे स जार्ला शनघे. िाळे त र् ऑशर्फसात सुद्धा ३-४ शदर्स हाच शर्र्र् असे.
ह्या र्र्ी मु लं पतंग उडर्ण्यापेक्षा खाण्याशपण्यात, मस्ती करण्यात , एकमे कां च्या शर्फरक्या
घेण्यातच जास्त मग्न शदसली. बऱ्र्ाच गच्यां र्र ११ र्ाजेस्तर्र िु किु काट होता. मग घरची मं डळी तर आली
पण ती

उन्धीर्ू र् शजलब्या उडर्ण्यातच धन्य मानत होती.
सध्या खाम्बाती पतंग र् बरे लीचा मां जा ह्यां ना बरीच मां ग शदसली. ह्या र्र्ी सरकारने शचनी

मां जार्र बंदी घातली हे र्फार बरे झाले . एक तर र्त्ामुळे बऱ्र्ाच पक्षां चे प्राण र्ाचतील, शिर्ार् लोकल
लोकां ना रोजगार शमळे ल.
ह्या र्र्ी सुरत मध्ये १३ र्फुटाचा जं गी पतंग उडर्ला जाणार आहे अिी एक बातमी आहे . ही
पतंग एका र्ेळी १२ शर्फरक्यां च्या सहाय्याने उडर्ली जाणार आहे . सुरतेचे लोक िौकीन र् मालदार सुद्धा
र्त्ामु ळे र्ेगर्ेगळे प्रर्त्न करत असतात. ह्या र्र्ी रे नबो दोरा खू प प्रशसद्ध झाला आहे .
सुरत मध्ये दरर्र्ी आं तरराष्टरीर् पतंग महोत्सर् आर्ोशजत केला जातो. दे ि- शर्दे िातून
पतंगबाजां चे ग्रुप इथे आपली ताकत आजमार्तात. ह्या र्र्ी कम्बोशदर्ाची र्ारीन र्त्ां च्या पतंगाद्वारे
कम्बोशदर्ाची संस्कृती लोकां समोर पेि करणार आहे त.
पतंग उडर्णे हा एक र्फक्त िौक असतो ही जर तुमची समाज असेल तर ती चूक आहे .
कॅनडा र् अमे ररकेत नार्गारा नदीर्र पशहल्या झुलर्त्ा पुलाच्या बां धकामाच्या र्ेळेची गोष्ट आहे . शिटीि
इं शजशनर्र एले ट ह्याने पुलाची केबल एका टोका पासून दु सऱ्र्ा टोकापर्ांत ने ण्यासाठी एक र्ुक्ती केली. जो
कुणी कॅनडा साईड ने पतंग उडर्ून अमे ररकेच्या साईड र्र स्थथरार्ेल र्त्ाला ५ डॉलरचे इनाम जाहीर केले .
१६ र्र्ाय च्या होमन र्ाल्ि ने पतंग उडर्ून तो मान शमळर्ला. र्त्ा दोरीस केबल जोडून दु सऱ्र्ा टोकार्र
केबल ने ण्यात आलीत र् िेर्ट पूल पूणयपणे तर्ार करण्यात सर्फलता शमळाली.
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तरी र्ारो, पुढच्या र्ेळी आकािात पतंग
उडर्ताना कुणी शदसेल तर पतंगबाजाची ही मोलाची कामशगरी
जरूर आठर्ा.
ले खक :रघुर्ीर नातू,
इ मे ल :ud_mehdi500@ rediffmnail.com
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“पाडगार्कर गेले” आशण मला चारर्र्ाां पूर्ीची आठर्ण एकदम तीव्रतेने झाली, र्त्ा शदर्िी रात्री पार्णेतीन
र्ाजता र्फोन र्ाजला आशण एकदम जाग आली, बशघतलं तर बाबां चा र्फोन. घेईपर्ांत मे सेजर्र गेला सुद्धा
आशण र्त्ां नी चुकून केला होता र्त्ाचा शनरोप ते ठे र्त होते. जाग आलीच होती आशण हातािी I-phone
होताच म्हणून ई-सकाळ चं पेज उघडलं आशण एकदम सगळा स्क्रीन धूसर झाला,मला कळार्च्या आत
माझ्या डोळ्ां ना ती बातमी अश्रूं नी पुसाशर्िी र्ाटली" .भीमसेनजी गेले", स्वर-गंधार हरपला "अिी र्ाक्य
समोर नाचत होती आशण कानात मात्र "इं द्रार्णी काठी"चे सूर गुंजत होते. ज्यां च्याकडे बघताना शहमालर्ाला
सुद्धा थोडं र्ाकर्सं र्ाटे ल अिी आणखी एक व्यक्ती काळाच्या पडद्याआड गेली. अगदी असंच "पु.लं ".गेले
तेव्हाही झालं होतं. आशण आज सुद्धा “कशर्र्र्य मं गेि पाडगार्कर” गेले तेव्हादे खील मन आशण डोळे दोनही
सुन्न झाले . “माझे जीर्नगाणे” शलशहणारे काव्यप्रभू
काही

माणसं

शह

र्त्ां ची

स्वतःची

आपली काव्यशदं डी आता इं द्राच्या दरबारात घेऊन गेले.

नसतातच,

ती

आपली

सगळ्ां ची

असतात".र्संतरार् दे िपां ड्ां च्या "अकाली शनधनाने पुलं अंतबाय ह्य हलले होते, ते
म्हणाले होते,"र्संता अर्ती भर्ती नाही तर माझं सुराकारी जीर्न असह्य होणार
आहे ." शकतीही रे कॉडय इंग असली तरीही ते अस्स्तत्व नाही,आपल्या आजू बाजू ला
कोणी असल्याची जाणीर् नाही.
कशर्ता कळार्ला लागली तेव्हापासून भे टत आलेले पाडगार्कर, िाले र् पुस्तकां त र्ाचलेले पाडगार्कर,
दू रदिय नर्र काव्यर्ाचन करताना बशघतलेले पाडगार्कर, आजू बाजू च्या घटनां र्र काव्यसपकारे ओढणारे
पाडगार्कर आशण मु लां च्यात मू ल होणारे तुमचे आमचे पाडगार्कर. असा हा सुरां चा जादु गार आपल्याला
भरपूर ठे र्ा दे ऊन गेला आहे . तब्बल चाळीस काव्य संग्रह गाठीिी असेलेल्या हे काव्यर्ीराने प्रर्त्ेक मराठी
मनात स्वतःचं अढळ थथान शनमाय ण केलं आहे .
िे र्टी

सजीर्

भार्

महत्वाचा

हे

जरी

खरं ,

पण

तरीही

"भीमसेनजी","पुलं",“शर्ंदा”,”िन्ना”,”र्पू”,”कुमारजी”,“पाडगार्कर” शह अिी काही कालातीत व्यस्क्तमत्व आहे त
शक र्त्ां चा नु सता उल्लेखही हुरूप र्ाढर्ून जातो.
एक आठर्ण आहे मी पुण्यात शिकत असतां ची,मी माझ्या एका ज्ये ष्ठ शिक्षकां च्या बरोबर पुलंना भे टार्ला
'रुपाली"तल्या र्त्ां च्या राहर्त्ा घरी गेले होते .र्ास्तशर्क, स्वाक्षरी साठी ने लेली बटाट्याच्या चाळीची आर्ृत्ती
र्त्ां ना बघताच हातातच राशहली, र्त्ां ना र्ाकून नमस्कार केल्यार्र र्त्ां नी डोक्यार्र हात ठे र्ून शदले ला
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आिीर्ाय द आजही मला स्वाक्षरीपेक्षा जर्ळचा र्ाटतो. र्त्ानं तर पुलंना भे टण्याचे २-३ र्ोग आले,प्रर्त्ेक भे टीत
काही नर्ा अनु भर् घेऊन मी परत आले .
काहींना प्रर्त्क्ष भे टार्चा र्ोग र्ेतो तर काहींना र्फक्त र्त्ां च्या कातुयत्वातूनच अनु भर्ता र्ेतं पण तोच अनु भर्
आता परत कधीही शमळणार नाही, अिी असामान्य व्यक्ती आता परत शदसणार नाही शह जाणीर् र्फार
"असह्य "र्ाटू न जाते. असं र्ाटणं र्फार कमकुर्त मनाचं लक्षण आहे असं जर कोणी म्हणालं तरी अशजबात
पर्ाय नाही मला र्त्ाची, कारण मला माझ्या आर्डर्त्ा मं डळीचा सहर्ास माझ्या आठर्णीत गुंर्फार्ला र्फार
आर्डतो.
हरे क र्ेळा तुम्ही तुमच्या आर्डर्त्ा व्यक्तीला र्त्ाच्या कलाकृतीतून, र्ागण्यातून अगदी पदाथाां तून सुद्धा भे टत
असता, मग तो माणूस हर्ात नाही म्हणून र्त्ाला आपण शर्सरून नाही जात! अगदी रोज नाही तरी काही
शनस्िताने संदभय आला तर आत असं तुटल्यासारखं भासतं.मागे एकदा शर्ंदां नी र्त्ां च्या घरी गेल्यार्र
सौ.घरात नाहीत तर हातार्र कार् द्यार्चं म्हणून

मला केळं

शदलं होतं र्त्ाची आठर्ण ताजी की

अशभर्े कीबुर्ां चा ररर्ाज जाता र्ेता कानार्र पडणारा तो काळ ताजा?.मागे र्ळू न बघताना असं र्ाटतं की
ज्या व्यक्तींनी आपलं आर्ुष्य समृ द्ध केलं र्त्ां ची आठर्ण आपण आर्जूय न केली पाशहजे .
आपण आपल्या राहाटगाडग्यात शकतीही जुं पलो तरी मराठी भार्े ची ओढ मनात कार्मच रुंजी घालत असते.
उत्तमोत्तम साशहर्त् प्रकारां र्र प्रेम करणारे आमच्या सारखे रशसकजन, काव्य आशण नाट्य रसात शचंब शभजू न
जार्ला कार्म आतुर असतात. मराठी मनाचा कशर्ता हा र्फार शजव्हाळ्ाचा शर्र्र् आहे . शजर्नार्र,
कशर्तेर्र, स्वप्ां र्र प्रेम करणारा “मं गेि पाडगार्करां सारखा” 'आनं दर्ात्री' आम्ही र्ाची दे ही र्ाची डोळा
अनु भर्ू िकलो हे केव्हढे मोठे भाग्य आहे . साशहर्त् क्षे त्रातील पाडगार्करां चे र्ोगदान हे खरोखर अद् भु त
आहे . कशर्तां च्या राज्यात रमले ल्या र्ा कर्ीला "साशहर्त् अकादमी", "महाराष्टर भू र्ण" सारखे मानाचे पुरस्कार
प्रदान करण्यात आले आहे त पण र्त्ाही पेक्षा प्रेमात पडले ल्या प्रर्त्ेकाने “तुमचं आमचं सेम असत”म्हणून
र्त्ां ना मनाचा मुजरा केलेला आहे !
१०
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शडसेंबर
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रोजी

अनं तात

शर्लीन

झाले .दिकानु दिके आपल्या मनार्र अशधराज्य करताना र्ा काशर्राजाने पुढच्याशकतीतरी शपढ्या पुरेल एव्हढी
साशहर्त् संपदा आपल्याला बहाल केली आहे . सलाम (कशर्तासंग्रह), शजप्सी (कशर्तासंग्रह),र्ात्रशटका
(कशर्तासंग्रह),शर्दू र्क (कशर्तासंग्रह),मोरू (कशर्तासंग्रह) हे संग्रह आपल्याला अशधक पररचर्ाचे आहे त.
इं टरने टच्या मार्ाजालार्र पाडगार्करां च्या आजर्रच्या प्रर्ासाची माशहती अशधक शर्स्तृ त स्वरुपात उपलब्ध
आहे .
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मागच्या शपढीर्र काव्याचे गारूड करणारे र्त्ां चे िब्द, आजच्या तरुण शपढीलाही जर्ळचे
र्ाटत आहे त. हास्य कशर्तां चा नर्ीन पार्ंडा पाडून तुम्ही स्वतःची अिी एक स्वतंत्र
"पाडगां र्करी" िै ली शनमाय ण केलीत आशण "तुमचं आमचं सेम” म्हणत आमच्या मनाचा
ठार् घेतलात. “पाडगां र्कर” आपण आपल्या आिर्घन काव्यातून आम्हाला थे ट भेटत
गेलात आशण काव्यरशसकां चे भार्शर्श्व अशधक समृ द्ध करून शनघून गेलात. आता मी अशधक काही शलहीत
नाही कारण डोळे आता काठापर्ांत भरले आहे त, र्त्ात िब्द र्ाहून जार्च्या आधीच दोनही हात जोडून र्ा
सगळ्ा पुण्यात्मां ना “सलाम”!
-रे र्ती ओक
(रचना- जाने ,१६)
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३० शडसेंबर २०१५ रोजी मराठी रशसकां च्या मनात अढळ थथान शमळर्ले ला "िु क्रतारा "शनखळला आशण र्र्य
सरता सरता प्रर्त्ेक कलाप्रेमी कशर्र्र्य मं गेि पाडगार्करां च्या शनधनाने हळहळला .
मं गेि पाडगार्कर हे नार् आपल्या सर्ाां च्या मनाच्या एर्ढे जर्ळचे आहे की र्त्ां च्या बद्दल शलहार्चे ठरर्ले
तर कागदही अपुरा पडे ल.
र्र्ाच्या अर्घ्या चौदाव्या र्र्ी र्त्ां नी 'तुज पाशहले, तर् र्ाशहले नर्पुष्प हे हृदर्ातले ’शह पशहली कशर्ता
शलशहली आशण र्त्ानं तर सलग सत्तर र्र्ां र्त्ां नी आपल्या कशर्तां नी आशण गाण्यां नी रशसकां ना मं त्रमु ग्ध केले.
कारकीदीच्या सुरर्ातीच्या काळात र्त्ां नी शलशहले ल्या प्रेमकशर्तां नी आशण भार्गीतां नी रशसक मनां र्र गारुड
घातले होते .साठ आशण सत्तरच्या दिकात र्त्ां नी शलहेलेल्या आशण अरुण दाते र्ां नी स्वरबद्ध केले ल्या
"िु क्रतारा मं दर्ारा", "भातुकलीच्या खेळामधली राजा आशणक राणी", "र्ा जन्मार्र, र्ा जगण्यार्र ितदा प्रेम
करार्े", "लाख चुका असतील केल्या केली पण प्रीती” अिा अने क भार्गीतां नी तरुणां ना अक्षरिः र्ेड लार्ले
होते. पाडगार्कर आशण प्रेमकशर्ता असे समीकरणच झाले होते.
एकीकडे "प्रेम म्हणजे प्रेम असतं प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आणी आमचं अगदी ‘सेम’ असतं
!" असे म्हणत तमाम महाराष्टराला आपल्या प्रेमात पाडणारे पाडगार्कर दु सरीकडे "सलाम सबको सलाम,
लाखो खचूयन बां धले ल्या दे र्ळां ना सलाम,दे र्ळातल्या दे र्ां च्या धाकाला सलाम, सलाम,भाई,सबको सलाम"
म्हणत समाजाचे माशमय क शचत्र आपल्या ले खणीतून शततक्याच समथय पणे सकारात होते. बालगोपालां साठी "सां ग
सां ग भोलानाथ"असं बालगीत शलशहणारे पाडगार्कर काका शततक्याच सहजतेने "तुझे गीत गाण्यासाठी" असं
अलौशकक भक्तीगीत शलहून आबालर्ृद्धां ची मनें शजं कत होते. बालकशर्ता, प्रेमकशर्ता, भार्गीते,भस्क्तगीते,
उपहासात्मक कशर्ता अिा शर्शर्ध प्रां तात र्त्ां नी मनसोक्त आशण र्िस्वी मुिाशर्फरी केली. र्त्ां च्या र्ैशर्ध्यपूणय
शलखाणासाठी र्त्ां ना साशहर्त् अकादमी पुरस्कार, महाराष्टर राज्य पुरस्कार, महाराष्टर भू र्ण पुरस्कार, पद्म भू र्ण
आशण महाराष्टर साशहर्त् पररर्द पुरस्कार अिा अने क पुरस्कारां नी सन्माशनत केले गेले.
पाडगार्कर केर्ळ कर्ी म्हणून नाही तर माणूस म्हणूनही तेर्ढे च श्रे ष्ठ होते. अने क नर्ोशदत साशहस्र्त्कां च्या
मदतीला धार्ून जाणारे पाडगार्कर समकालीन साशहस्र्त्कां मध्ये मं गूआण्णा ह्या नार्ाने लोकशप्रर् होते. आरती
प्रभूं च्या सुरर्ातीच्या काळात जे व्हा र्त्ां ची पररस्थथती बेताचीच होती तेव्हा पाडगार्करानी र्त्ां ना आकािर्ाणी
मध्ये नोकरी लार्ुन शदली आशण कशर्ता शलशहण्यासाठी सर्यतोपरी प्रोत्साहनशहही शदले . “सां गा कसं जगार्चं?
कण्हत कण्हत की गाणं म्हणत तुम्हीच ठरर्ा!” अिा सहज सोप्या िब्दात जगण्याचे ममय सां गणाऱ्र्ा शदलदार
पाडगार्करां च्या मनाची संर्ेदनिीलता र्त्ां च्या कशर्ता आशण कथां मधून ने हेमीच प्रकर्ाय ने शदसून आली. म्हणूनच
जगण्याचा शनखळ आनं द दे णाऱ्र्ा ह्या अर्शलर्ाच्या शनधनाने सारा रशसक पररर्ार हेलार्ून गेला. आर्ुष्याच्या
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अखे र पर्ांत मराठी साशहर्त् प्रेमींची झोळी आनं दाने भरणाऱ्र्ा अजरामर मं गेि पाडगार्कराना समस्त
रशसकां तर्फे मनापासून सलाम!

शिल्पा चौबळ

----------------------------------------***-----------------------------------------
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“आर्ुष्यामध्ये कसा सर्य गोष्टींचा आस्वाद घेता र्ार्ला र्ार्ा.” माझा मामा बोलत होता. र्त्ाने खरोखरच
नाटक, शसने मा, गाणे, शचत्रकला अश्या सर्य गोष्टींचा मनमु राद आस्वाद घेतला आशण अजू नही घेत आहे .
र्ातून खाण्या-शपण्याचा आस्वादही सुटला नाही बरे का.
“खाण्याशपण्याचा आस्वाद घेताना मी सर्य रसां चा आस्वाद घेतो” ही पुढे पुष्टी.
मी शर्चार करू लागले की आपल्याला जर सर्य रसां चा आस्वाद घ्यार्चा असेल तर हे रस कोणते?
म्हणजे र्ेगर्ेगळे juice? नाही नाही. हे रस म्हणजे ६ चर्ी.
हे रस आहे त आं बट, खारट, तुरट, गोड, कडू आशण शतखट. आपले िरीर हे पंचमहाभू तां नी (पृथ्वी, जल,
तेज, र्ार्ू आशण आकाि) बनले आहे आशण ह्या रसां चाही संबंध पंचमहाभू तां िी आहे .
गोड रस हा पृथ्वी, जल र्ां च्यािी संबंशधत आहे . आं बट हा पृथ्वी र् तेजािी,
खारट हा जल र् तेजािी, शतखट हा तेज र् र्ार्ूिी, कडू हा र्ार्ू आशण
आकािािी, आशण तुरट हा र्ार्ू आशण पृथ्वीिी संबंशधत रस आहे . र्ा पैकी
तेज, र्ार्ू हे हलके आहे त र् र्रच्या शदिेने जातात. र्त्ामु ळे ते िरीरात र्रच्या
बाजू ला राहतात आशण िरीर हलके राहते. र्ा उलट पृथ्वी र् जल हे जड
आहे त आशण र्त्ामु ळे ते िरीरात खालच्या बाजू स राहतात आशण िरीरात जडत्व
र्ेते. गोड पदाथाय ने िरीर जड का होते र्त्ाचे हे कारण.
अन्न िह्मा रसो शर्ष्णु ः पक्तोदे र्ो महे श्वरःI एर्ं ज्ञात्वा तू र्ो भुं क्ते अन्न दोर्ो न शलप्यतेII
अन्न हे पूणयिह्म आहे तर रस हे शर्ष्णु आहे त. महे श्वर हे पचन करणारे आहे त. हे जे जाणतील र्त्ां ना
अन्नदोर् होणार नाहीत असा र्ाचा अथय . म्हणजे रसाना शर्ष्णु एर्ढे महत्व आहे हे शदसतर्.
आता आपल्या रोजच्या जे र्णामध्ये हे रस कसे शमळतात ते हे असे.
आपल्या जे र्णामध्ये सर्य साधारणपणे भात, पोळी आमटी, भाजी, कोशिं बीर असे पदाथय असतात शकंर्ा
आर्ुर्ेदाप्रमाणे शर्चार केला तर असार्ेत. र्ाला म्हणतात र्डरसर्ुक्त आहार. अश्या आहारातूनच िरीराला
लागणारी सर्य पोर्क द्रव्य शमळू िकतात.
गोड चर्: भात, पोळी, दु ध, मां साहार, साखर, खजू र, असे पदाथय हे गोड रसाचे मानले जातात. र्ां च्यामुळे
िरीरातील जीर्नरस र्ाढण्यास मदत होते. र्ोग्य प्रमाणात सेर्न केल्याने िरीराला िक्ती प्राप्त होते र्
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माणूस दीघाय र्ुर्ी होतो. त्वचेचे, केसां चे आरोग्य सुधारते. र्ात र् शपत्त प्रकृतीला चां गले असते. हे खाल्याने
िरीरात जडत्व र्ेते. म्हणूनच श्रीखंड पुरीर्र तार् मारल्यार्र सुस्ती र्ेते. अशत सेर्नाने कर्फाचे प्रमाण
िरीरात र्ाढते आशण र्त्ामुळे होणारे खोकला, सदी,
जडत्व, लट्ठपणा, मधुमेह ह्या गोष्टी त्रास दे ऊ लागतात. म्हणून carbohydrates पूणयपणे सोडणे चां गले नाही
आशण सारखे खाणे ही चां गले नाही. मां साहारही सारखा करणे र्ोग्य नाही. म्हणूनच पूर्ीपासून आपल्याकडे
आठर्ड्ातील काही शदर्िी मां साहार र्ज्यय केला आहे आशण गोड धोड र्फक्त सणासुदीलाच करार्ला
सां शगतले आहे .
आं बट चर्: संत्री, मोसंबी अिी र्फळे , दही, चीज, आशण आं बर्ले ले पदाथय- इडली, डोसा, िेड इ. र्ां च्या
मार्फक सेर्नामुळे िरीरात उष्णता र्ाढते. िरीरात energy र्ाढते. तसेच पचनिक्ती चां गली राहते.
रक्ताशभसरण सुधारते. शिर्ार् हे हृदर्ासाठी चां गले असतात. अशतसेर्नाने दातात कळ र्ेणे, acidity र्ाढणे,
अल्सर होणे, र्ाशिर्ार् र्ाचा रक्तार्ारही पररणाम होतो. त्वचारोग, pimples, acne हे िरीरात शपत्त
र्ाढल्याचेच द्योतक आहे त. आं बट चर्ीने शपत्त र् कर्फदोर् र्ाढतो पण र्ात दोर् कमी होतो. म्हणून ज्यां ना
अल्सर, acidity असा त्रास आहे र्त्ां नी आं बट पदाथय िक्यतो टाळार्ेत.
खारट चर्: मीठ, पादे लोण, िें देलोण अश्या प्रकारचे लर्ण, sea weed, salt water fish, kelp र्ामधून खारट
चर् शमळते. चर्ीपुरते मीठ असे आपण म्हणतो कारण तेर्ढे च जे र्णातून शमळणारे मीठ पुरेसे असते.
र्त्ामु ळे जे र्णाला रुची र्ेते. िरीरातील पाण्याचे प्रमाण नीट राहते. पचनास मदत होते. पोट सार्फ
राहण्यासही हातभार लार्ते. पण आजकाल खारे शपस्ते , काजू , शचप्स, अश्या पदाथाय मधून खू प जास्त मीठ
खाल्ले जाते आशण र्त्ाचे दु ष्पररणाम म्हणून उच्च रक्तदाबासारखे रोग होतात. रक्त र्ाजर्ीपेक्षा घट्ट होते.
खारट पदाथय शपत्त र् कर्फ र्ाढर्तात.
शतखट चर्: आपल्या सर्ाां नाच माशहत आहे की शतखट, शमरपूड, मु ळा, लसूण, कां दा, आले र्ा शतखट चर्ीत
मोडणाऱ्र्ा गोष्टी. कर्फ दोर् कमी करार्ला र्ाची मदत होते तर शपत्त आशण र्ात दोर् र्ाढतात. िरीर हलके
राहते र् जडत्व र्ेत नाही. मार्फक प्रमाणात खाल्याने पचन िक्ती सुधारते. Sinuses मोकळे होतात. घाम
आल्याने अिु ध्द द्रव्य बाहे र टाकली जातात. रक्ताशभसरण सुधारते. अशत सेर्नाने मात्र अपचन, अशतसार,
अल्सर, acidity असे रोग होऊ िकतात.
कडू चर्: मोहरी, मेथीदाणे, हळद असे रोजचे र्फोडणीत असणारे पदाथय , कारले , मे थीची भाजी, ह्यां नी
आपल्या जे र्णात कडू चर् शमळू िकते. र्ासाठी रोज कारले खाण्याची जरूर नाही पण र्फोडणी मात्र
मोहरी, मे थीदाणे, हळद, शहं ग र्ां नी र्ुक्त असार्ी. अमे ररकन आहारात कडू चर्ीचा र्फार अभार् शदसून र्ेतो.
र्ामु ळे र्ात दोर् र्ाढतो आशण शपत्त र् कर्फा दोर् कमी होतो. कडू पदाथय आपल्या िरीरातील जं तूंचा नाि
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करतात. शकतीतरी त्वचा रोग दू र करण्यास मदत करतात. िरीर

घट्टमु टट करण्यास र्ाची मदत होते.

अशतसेर्नाने िरीरात रुक्षपणा र्ेतो. पेिी, रक्त, मौंस (muscles), मज्जा(marrow) र्ा सर्ाां र्रच र्ाचा
र्ाईट पररणाम होतो.
तुरट चर्: कच्चे केळे , डाळींब, चणे, alfalfa sprouts, तुरटी, आर्ळा र्ा तुरट चर्ीच्या गोष्टी. र्ा शपत्त
आशण कर्फ दोर्ाला िां त करतात. र्ात दोर्ाला र्ाढर्तात. अल्सर बरा करण्यास र्ाची मदत होते.
रक्तस्त्रार् थां बर्ण्यािी र्ाचा संबंध असतो. आर्ळा मळमळ थां बर्ार्लाही मदत करतो. अशतसेर्नाने तोंडाला
कोरड पडते. Constipation होते. रक्ताशभसरणात अडथळे र्ेतात. Bell’s palsy सारखे र्ाताचे रोग होतात.
र्रील र्णयनार्रून असे शदसते की चर्ीपरीने जे र्णे हे आपली तब्बेत खु ि ठे र्ते, जे र्णाचा आनं द शमळर्ून
दे ते. आपल्याला बऱ्र्ाच र्ेळा आपली प्रकृती र्ात-शपत्त-कर्फ र्ापैकी किाची आहे हे माशहत नसते. तेव्हा
“अशत सर्यत्र र्जय र्ेत” र्ा उक्तीप्रमाणे सर्यच मार्फक प्रमाणात खाणे र्ोग्य. म्हणूनच जे र्ताना सार्काि जे र्ा
म्हणजे स-अर्काि म्हणजे पोटात थोडी जागा ठे ऊन जेर्ा असे सां शगतले जात असार्े.
रे खा दे र्धर
र्नोन शहल्स
Deodhar91@gmail.com
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संकलन - अभिभित रायरीकर
1

2

7

11

3

8

12

4

9

13

18

23

25

28

उिे शब्द्
1. आर्थिक प्रगती (व्यक्तीची, राज्याची)
2. शोध

3. ___ झाली, एकमेकांवर आपटली (उदा. दोन वाहनांची)
4. गणपतीचा आवडता पदािथ
5. चटका देणारा

6. पसरला (उदा. सुगंध)
9. धाक

12. मुरड (स्नायूची)
13. सुवाभसक

14. कडक स्विावाचा

15. स्वामी स्वरूपानंदांची समाधी या गावात आहे
18. सोबतीने
20. भनयम

22. सगळे िण

24. दोन प्रकारच्या (िातीच्या) झाडांना एकत्र करून बनवलेले
रोपाचा प्रकार
25. अनेक
26. एकत्रीकरण, मीलन
27. महापूर

रचना

15

17
19

24

6

10

14

16

5

20
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27

29

आडवे शब्द्
1. राम आभण िरत यांची िेट
4. 'भपतळ नगर' म्हणून प्रभसद्ध असलेले
शहर
7. भनराश, उदासवाणे (ठिकाण)
8. धोबी
10. करुणा, दया
11. पत्रे, डाक
13. नेटस, देखणे, सुंदर
15. देव ___, प्रसन्न झाला
16. कै वल्याच्या चांदण्याला िुकेला पक्षी
17. इं ददरा गांधीचा मुलगा, सोभनयाचा
नवरा
18. पाण्यात पोहणारा सामान्य पक्षी
19. भिक्षुक
21. पौभिक
23. ओबामा
25. चालुक्य घराण्याची रािधानी
27. शभक्तशाली
28. रोिच / सारखेच घडणारे
29. कायथक्रमाच्या शेवटी म्हणायचे संत
ज्ञानेश्वरांचे पद
32. शोक
33. कणथ असा होता
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सघ
ु ट … सिु े खखत
सतेि … शाश्वत
वविद्ध
ु …. आिस्पानी
नथीतले ;
मोत्यांचे पाणी
सध
ु ीि मोघयांच्या ह्या ओळी वाचल्या आखण त्यांनी वणयन केलेली ही शाश्वत नथ आखण नतचे मोती यांची
ककमया ककती अिब आहे ह्याचा प्रत्यय आला , आठवणींचा पट डोळ्या समोि उिा झाला. नववन वर्ायचा
पदहला सण संक्ांत म्हणिे नटण्या सिण्याची आम्हा बायकांना अिून एक संधी! काळ्या साड्या नेसन
ू
, सद
ुं ि दागगने लेवन
ू सगळ्यािणी हळदी कंु कवाला िमतील , बयायच िणी नथ सद्ध
ु ा हौसने घालतील.
आखण दागगने ल्यालावि आठवणीना उिाळा शमळे ल !
आिकाल नथ fashion म्हणूनच वापिली िाते, पण पव
ू ी तसे नव्हह्ते. बायकांच्या पेहिाव्हयात नथीला
अनन्य साधािण महत्व होते ! ककतीतिी बायका पटकन चढवावी लागे म्हणन
ू नऊवािी साडीच्या केळ्यात
नथ तयाि ठे वत. नथी शिवाय एकही सण, समािं ि सम्पन होत नसे. अगदी हळदी कंु कू, सत्य
नािायणाची पि
ू ा ते लग्न, मि
ुं सगळ्या वेळी नथीची हिेिी आवश्यक असे. आखण त्या मळ
ु े की काय दह
नथ जस्ियांना आब, साि आखण बाि शिकवत असे आखण मोघे म्हणतात त्या प्रमाणे

िाश्वतपणा

शिकवीत असे.
आमच्या आिीने आई साठी खास अगदी अिीच मोघयांच्या कववतेतल्या सािखी सद
ंु ि नथ घडवन
ू घेतली
होती. आखण दि समािं िाला आई ती आविन
ूय घालत असे आखण माझ्या आिीचा चेहिा सन
ू बाईना बघन
ू
खुि होई आखण त्यांच्या नात्यातला हा िाश्वतपणा मनाला प्रचंड आधाि दे त असे आखण आयष्ु याला
घडवन
ू िाई !
नथीचा नोक झोक तसा िािीच! काही जस्ियांना ती ववनयिीलपणे सांिाळता येई ति काही बायका नतचा
उपयोग रुबाब दाखवण्यासाठी किीत. बहुदा त्यावरूनच नथी तन
ू तीि मािला, नाकापेक्षा मोती िड अिी

रचना
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बबरुदावली नथीला गचकटली. आिकाल चांगली नथ घडवणािे कािागीि िसे दिु ापास्त
तसेच पाणीदाि मोती शमळणेही दिु ापास्तच !
आि अनेक पािं पारिक दागगन्यांचे पन
ु रुज्िीवन होत आहे, आखण जस्िया अगदी
आवडीने ते वापितात, नथी सािखे दागगने जस्ियांना कुलाची आखण िीलाची महती सांगणािे आखण िपणािे
होते . ह्या अिा पािं पारिक दागगन्यांचा वापि आपण सवंगपणे कित नाही हा ववचाि सतत किावा . िो
पयंत बायकांचे दागगन्याचे प्रेम कमी होत नाही तो पयंत पािं पारिक दागगने पन्
ु हा नवीन म्हणून येत
िाहणाि, आखण आम्हा बायकांची हौस पिु वीत िाहणाि .
पव
ु े साि आला, आब आला आखण बाि आला, एकच दागगना स्िीचे व्हयजततमत्व
ू ीच्या जस्ियांना नथीमळ
एका झटतयात बदलू िकतो ह्याचा प्रत्यय आला. आिची स्िी नथीची िागा शिक्षण घेऊन आखण वेग
वेगळ्या

व्हयावसानयक क्षेिात प्रगती करून आपले व्हयजततमत्व संपन्न किीत आहे, ह्या नवीन वाटे वि ही

पािं पारिक नथ आखण नतचे मोती दे तात तसा िाश्वतपणा आिची स्िी दे ऊ िकली पदहिे.
ह्या नथी विच्या कववते मळ
ु े माझी आठवणींची सफि फाि छान झाली, आखण उत्तम कवी थोडतया
ओळीत त्याचे ववचाि ककती छानपणे पोहोचोवतो ह्याचा पन्
ु हा एकदा अनि
ु व आला .
नंददनी शिडे
Bhide01@gmail.com
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माझ्या लहानपणची म्हणजे साधारण १९६६-६७ सालची गोष्ट सां गते आहे मी.

तेव्हा काही अिी सुट्टीत

शहलस्टे िनला शकंर्ा प्रेक्षणीर् थथळां ना शर्फरार्ला जार्ची पद्धत नव्हती. आमच्या िेजारी गोडबोले म्हणून एक
डॉरर राहार्चे. ते र्त्ां च्या मु लींना आशण बार्कोला घेऊन नैनीताल, माऊंट अबू आशण असल्याच कुठल्या
कुठल्या शठकाणी जार्चे, तेव्हा मला ते र्फारच थोर र्ाटार्चे. पण आम्ही उन्हाळ्ाच्या सुट्टीत पंतां ना म्हणजे

आमच्या र्शडलां ना कधी म्हटलं की ,’’ चला ना, आपण कुठे तरी शर्फरार्ला बाहे र जाऊर्ा..’’ की लग्गेच ते
म्हणार्चे ‘ चला, गार्ाला जाऊ.’’
मग खरोखरच आम्ही म्हणजे मी आशण माझे दोघे मोठे भाऊ- आम्ही शतघं र्त्ां च्यासोबत गार्ाला जात असू.
आमचं गार् कुठलं म्हणाल तर अशलबागजर्ळचं नागार्. मुं बईच्या अगदी जर्ळ असल्यामु ळे आज जरी ते
‘शपकशनक’करां चं ‘हॉट्टे स्ट डे स्स्टने िन’ झाले लं असलं तरी र्त्ा र्ेळेस मात्र ते अगदी साधंसुधं, िां त, शनर्ां त

असं शहरर्ंगार आशण टु मदार गार् होतं. इतर खे ड्ां प्रमाणेच शतथं ही लोकर्स्ती जातीशनहार्च होती. आमचं
घर खालच्या आळीत गणपती मं शदराजर्ळ होतं. मुंबईला आलेली माझ्या र्शडलां ची आशण
काकां ची पशहलीच शपढी होती. र्त्ामु ळे र्त्ा दोघां ना गार्ची खू पच ओढ होती. र्त्ा काळातली
नागार्ची बहुतेक िाम्हणां ची कुटुं बं मुं बईला आल्यामुळे आळीतल्या ब-र्ाच घरां ना कुलपंच
लागलेली असत.
भाऊच्या धक्क्क्यार्रून लॉन्चनं रे र्सला जाणं हा आमचा नागार्ला जाण्याचा मागय होता. माझ्या

आईला हा लॉन्चचा प्रर्ास झेपत नसे म्हणून ती आमच्याबरोबर नागार्ला र्फारिी र्ेत नसे. शिर्ार् र्त्ा
काळात जे व्हा इतर स्स्त्रर्ा घरीच असत र्त्ा काळात माझी आई बीए झाले ली होती आशण एल.आर्.सी.त
नोकरीही करीत होती. आम्हा शतघां साठी गरज लागली तर म्हणून शतला रजा जपूनच र्ापराव्या लागत होर्त्ा.
जर्ळजर्ळ पंच्याऐिी र्र्ाां चे माझे आजोबा शतथं एकटे च राहार्चे. र्त्ा काळात मुं बईत फ्लॅ ट शसस्स्टम
र्फारिी नव्हती. आम्ही शगरगार्ातल्या ताराबाग नामक चाळीत राहात होतो. गार्ी ऐसपैस जागेत राशहले ल्या
आजोबां ना आमच्यासोबत मुं बईच्या चाळीतल्या दोन खोल्यां त दाटीर्ाटीनं राहाणं जमत नसे र्त्ामु ळे ते
क्वशचतच मुं बईला आमच्याकडे र्ेत. पुढे पुढे र्त्ां ना हातानं स्वतःला करून खाता र्ेईना म्हणून मग दे र्की
नार्ाची एक कुणब्याची बाई र्त्ां ची दे खभाल करार्ला माझ्या र्शडलां नी आशण काकां नी ने मली होती. आम्ही
गार्ाला गेलो की ही दे र्की मला कडे र्र घेऊन सगळीकडे शर्फरर्त असे.
आज मला ह्या गोष्टीचं आश्चर्य र्ाटतं पण तेव्हा आम्ही आमच्या घरी उतरत नसू. आमचे जु ने िे जारी आशण
आमच्या पंतां चे घट्ट शमत्र घारूअण्णा आशण लखू अण्णा र्फडके ह्यां च्या घरीच आम्ही उतरत असू. र्त्ां च्या

घरातील स्स्त्रर्ा म्हणजे मं गलाकाकू आशण इं शदराकाकू आमचं इतकं छान स्वागत करीत की मला बरीच र्र्ां
र्त्ां चं घर तेच आपलं घर आहे असं र्ाटार्चं. र्त्ां च्या घरी राहून मी आशण माझे भाऊ आजोबां ना थोडा र्ेळ

भे टार्ला जात असू. र्त्ां ना काही ऐकू र्ेत नसे. र्त्ामु ळे नु सर्त्ा खाणाखु णां नीच र्त्ां चं काम चालत असे.
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र्त्ां च्याकडे आम्हा मुलां चं मन र्फार र्ेळ रमणं िक्य नसल्यामु ळे आम्ही परत आमच्या
घरी परत र्ेत असू.

म्हणजे र्फडक्यां च्या

नागार्ला तेव्हा र्ीज नव्हती, गॅस नव्हता, पक्के रस्ते पण नव्हते. र्फडक्यां च्या घरासमोरचा धूळभरला रस्ता
मला अजून आठर्तो. र्त्ा रस्त्यार्रून तेव्हा र्फक्त बैलगाड्ा जार्च्या. र्त्ा बैलगाड्ां च्या चाको-र्ा शतथं
पडले ल्या असत. र्त्ा बैलगाडीत बसून मीही कुठे कुठे जर्ळपास गेलेली आहे . रोज सकाळी चुलीर्र खमं ग

शिजलेला मऊ भात, मे तकुट, लोणचं आशण पोह्याचा पापड आमची रसना अगदी तृप्त करून जात असे.
आज मु लां ना एर्ढे र्ेगर्ेगळाले पदाथय शमळतात आशण तरीही र्त्ां ची कुरकुर चालू च असते. अिा र्ेळी
आम्ही एकच एक मऊ भात रोज कसा कार् आर्डीनं खात होतो हे आठर्ून आश्चर्यच र्ाटतं.
र्फडक्यां च्या पडर्ीर्र झोपाळा होता. उन्हाळ्ाच्या सुट्टीत बरीच बालगोपाळमं डळी आसपासच्या सगळ्ा
घरां त आले ली असल्यामु ळे मग आमची र्ानरसेना र्त्ा झोपाळ्ार्र स्वार होत असे. झोपाळा पार ह्या
आढ्यापासून र्त्ा आढ्यापर्ांत ने ला आशण तो एकदोनदा तरी आढ्याला आपटर्ला की मगच आमचं समाधान
होत असे.
आमच्या िे जारी रामनाना आठर्ले राहार्चे. र्त्ां च्या घरी म्हिी होर्त्ा. मी र्त्ां च्या घरी खेळार्ला जात असे.
र्त्ां च्या गोठ्यात जाऊन म्हिीच्या पाठीर्र चढू न आम्ही गोठ्यातल्या पोटमाळ्ार्र जात असू. म्हिींना

चरार्ला नेलं की काठी घेऊन र्त्ां च्या पाठीर्र बसून ‘है क है क’ करत असू. खरं च र्त्ा म्हिी दे हानं

अगडबंब असल्या तरी स्वभार्ाने र्फारच गरीब होर्त्ा. र्त्ामु ळे र्त्ां ची आम्हाला कधीच भीती र्ाटली नाही.
र्त्ा तुलने नं र्फडक्यां कडचे बैल मात्र जाम डें जर होते. तां बारले ल्या नजरे नं , डु रकत डु रकत र्त्ां नी शिं गां नी
माती उकरली की आम्ही पोरं लां ब पळार्चो. पण र्त्ातलाच एखादा बैल डोळ्ाला पट्टी बां धून मोटे ला
बां धला की अगदी सुतासारखा सरळ होऊन र्क्राकार शर्फरत बसार्चा. तो तसा शर्फरू लागला की
शर्शहरीतल्या रहाटाला बां धलेली मडक्यां ची माळ शर्शहरीतून पाण्यानं भरून र्ार्ची आशण र्र आली की तीच
माळ उपडी होऊन ते पाणी लाकडाच्या पन्हळीत ओतार्ची. मग ते पाणी र्ाडीतल्या झाडां भोर्ताली
खणले ल्या चराचरात खळखळत, धार्तपळत सुटार्चं. हे अद् भू त दृश्य पाहाण्यात माझा बराच र्ेळ जात
असे. ते पाणी चरात शिरलं की शतथं आधीपासून र्ार्रत असले ल्या शकड्ां ची आशण मुं गळ्ां ची मोठी
धार्पळ उडार्ची. ती बघार्ला खू प मज्जा र्ार्ची. शतथे कसल्या कसल्या रं गाचे शकडे होते. एक लाल

रं गाचा, गोल शकडा तर एर्ढा आकर्य क शदसार्चा म्हणून सां गू. पण र्त्ा शकड्ां ना पकडार्ं, काडे पेटीत
ठे र्ार्ं असं मला कधीच र्ाटलं नाही. आता शर्जे चे पंप असल्यामु ळे ती रहाटगाडग्याची मजा गेली.

शर्शहरीच्या िे जारी बकुळीचा मोठा र्ृक्ष होता. र्त्ा खाली पडले ली बकुळीची र्फुलं गोळा करून आणणं हाही
आमचा एक आर्डता उद्योग होता. मग मं गलाकाकू शकंर्ा इं शदराकाकू मला नारळाच्या झार्ळीचा दोर
काढू न दे त. र्त्ा दोरात र्फुलं ओर्ार्ला सुरूर्ातीला गंमत र्ाटे . परं तु दहा शमशनटं झाली की मी कंटाळत

असे आशण झाला एर्ढा गजरा पुरे झाला असे म्हणून खे ळार्ला पळू न जात असे.

’ ह्या बकुळीच्या

झाडाखाली.. आठर्णींची लाख र्फुले ,’ हे र्संत बापटां नी शलशहलेलं गीत मी पुढे जे व्हा ऐकलं तेव्हा माझ्या
डोळ्ां पुढे तोच बकुळीचा र्ृक्ष उभा राशहला होता.
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मी एकदा रामनानां च्या मुलां बरोबर र्त्ां च्या र्ाडीत खेळार्ला गेले होते तेव्हा शतथं एर्ढी र्फुलपाखरं होती
म्हणून सां गू. आम्हा मुं बईच्या मु लां साठी ते सगळं अद् भू तच होतं. र्त्ां च्या मु लानं एक र्फुलपाखरू पकडलं
तेव्हा र्त्ाच्या पंखाचा रं ग र्त्ाच्या हाताला लागला. तेव्हा ह्या र्फुलपाखराचे पंख शकती नाजू क असतील असं
माझ्या मनात आलं होतं. मग मी र्त्ाला ‘धरू नका ही बरे , र्फुलां र्र उडती र्फुलपाखरे ’ ही आम्हाला र्त्ता
दु सरीत शिकर्लेली कशर्ता तार्ातार्ानं म्हणून दाखर्ली होती.
नागार्ला सगळ्ां कडे रार्र्ळ आं ब्याचीच झाडं होती. तो टापू हापूस आं ब्यासाठी तेव्हा प्रशसद्ध नव्हता आशण
आजही नाही. परं तु ते रार्र्ळ आं बेसुद्धा चर्ीला अगदी अमृ तासारखे लागत असत. रोज र्ां दरां ची सेना
आं ब्यां र्र र्ेत असे. र्त्ाशिर्ार् शपकूनही पुष्कळ आं बे खाली पडत. टोपली हातात घेऊन खाली पडलेले
आं बे र्ेचणे आशण शर्शहरीजर्ळच्या डोणीतल्या पाण्यात धुर्ून ते खाणे हा आमचा आर्डीचा उद्योग होता.
माझे भाऊ र्फडक्यां च्या मुलां सोबत शर्शहरीत पोहार्ला उतरत. मला मात्र शर्शहरीत उतरार्ला जाम भीती
र्ाटत असे. मग मी शर्शहरीजर्ळच्या र्त्ा डोणीत डु ं बत असे आशण टबमध्ये डु ं बल्याचा आनं द घेत असे.
नागार्ला समु द्र होता. आमच्या घरापासून चालत पंधरा ते र्ीस शमशनटं लागत असतील. र्त्ामु ळे रोज
संध्याकाळी समु द्रार्र जाणे हा आमचा आर्डीचा उद्योग असे. समु द्रार्र पाण्यात आम्ही जात असू पण शचंब

शभजण्याएर्ढे पुढे आम्ही कधीच गेलो नाही. शतथं काठार्र सुरूचं बन होतं. बाजू बाजू ला उभ्या असले ल्या र्त्ा
सुरूच्या झाडां त आम्ही ‘खां बखां ब खां बोली’ हा खे ळ खे ळत असू. शतथं च समु द्रार्र एका बाजू ला स्मिान
होतं. आम्ही एकदा चुकून शर्फरतशर्फरत शतथं गेलो. शतथं जळत असले ली शचता पाशहली. तेव्हा ते कार् आहे

ते माशहतीही नव्हतं. नं तर कुणीतरी सां शगतलं की शतथं स्मिान आहे . ते कळल्यार्र मात्र मला घाबरार्ला

झालं होतं.
नागार्ला तेव्हा र्ीज नव्हती र्त्ामु ळे संध्याकाळ झाली, अंधार दाटू न आला की कंशदलाच्या शमणशमणर्त्ा
उजे डात शकती र्ेळ काढणार? र्त्ातच शदर्सभर उं डारून आशण खे ळून आम्ही खू प दमले ले असू. र्त्ामु ळे
रात्री सातला जे र्णं होत आशण आठ-साडे आठपर्ांत आम्ही सगळे शनद्रादे र्ीच्या अधीनच होत होतो. मला
र्ाटतं की म्हणूनच रात्री बारा र्ाजताच्या र्ेळेस ‘मध्यरात्र’ म्हणण्याची प्रथा पडली असार्ी. नाहीतर हल्ली
रात्री बारा र्ाजार्च्या पुढेच लोक झोपार्चं मनार्र घेतात. पण तेव्हा तसं नव्हतं. घरात खू प उकडार्चं
म्हणून आम्ही घराच्या ओसरीर्र झोपत असू. शदर्सा गरीबगुरीब आशण शहरर्ीगार र्ाटणारी अंगणातली झाडं

रात्रीच्या र्ेळेस मात्र अगदी अक्राळशर्क्राळ आशण कुट्टकाळे आकार धारण करीत. मला र्ाटतं की रात्री
शदसणा-र्ा झाडां च्या भर्प्रद आकारां मुळेच ‘भू त’ ह्या संकल्पने चा

जन्म झाला असार्ा. झाडां चे ते

अक्राळशर्क्राळ आकार अंधारात शदसले की माझी भीतीनं नु सती गाळण उडे आशण आईची आठर्ण र्ेई.
मग डोक्यार्र घट्ट पां घरूण ओढू न मी झोपून जात असे. एकदा तर मला र्त्ा झाडां मध्ये काहीतरी
चमकताना पण शदसलं होतं. तेव्हा तर मी खू पच घाबरून गेले होते. दु स-र्ा शदर्िी मी ओसरीत झोपार्ला

खळखळ करू लागले तेव्हा मं गलाकाकू म्हणाल्या की अग, ते काजर्े शदसले तुला. तेव्हा कुठे माझी भीती
गेली. शिर्ार् तेव्हाच्या काळात संडास घरात बां धण्याची प्रथा नव्हती. जागेचा तुटर्डा नसल्यामु ळे तो
घराबाहे र- लां ब परसात बां धले ला असे. रात्री आम्ही बाहे र जार्चा प्रश्नच उद्भर्त नव्हता. पण कधीकधी
मोरीर्र जार्े लागे. ती मोरी घरातच होती. एकदा मला आठर्तंर्, मोरीबाहे रच्या एका घागरीत पाणी आहे
रचना
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असं समजू न मी ते तां ब्यानं घ्यार्ला गेले होते आशण ओतणार तोच रॉकेलचा र्ास भस्सशदिी नाकात घुसला
होता. निीब, मी ते रॉकेल पाणी म्हणून ओतून शदलं नाही.
आं घोळीचं न्हाणीघर बाहे र शर्शहरीजर्ळ होतं. शतथं च बाजू ला मोठ्या चुलाणार्र पाणी गरम करत ठे र्ले लं

असे. ते चुलाण शर्झण्याआधी सगळ्ां ची आं घोळ झालीच पाशहजे असा अशलस्खत दं डक होता. नागार्च्या

शर्शहरीचं पाणी मात्र अगदी मचुळ होतं. र्त्ा पाण्याची चर् आम्हा मुं बईकरां ना अशजबात आर्डत नसे. पण
र्त्ाला काही इलाज नव्हता.
तेव्हा लोकां ची घरं मातीची असत. मातीच्या र्त्ा घरां च्या जशमनी िे णानं सारर्ाव्या लागत. मं गलाकाकू आशण
इं शदराकाकू जे र्णं झाली की रोजच िे णगोळा घेऊन शतथली जमीन सारर्त असत. मलाही तेव्हा भारी हौस
होती र्त्ामु ळे िे णाचा गोळा हातात घेऊन मीही सारर्ार्ला जात असे.
असे ते माझे गार्. पुढे मग ७२ साली आम्ही शगरगार्ातल्या चाळीतून अंधेरीला फ्लॅ टमध्ये राहार्ला आलो.
माझे आजोबाही र्त्ाच सुमारास र्र्ाच्या ९३ र्र्ी र्ारले . मग आमचेही गार्ाला जाणे थां बले ते थां बले च.
मधल्या काळात गार्ात र्ीज, रस्ते अिा सगळ्ा सोर्ी आल्या. लोकां नी मातीची घरं पाडून मुं बई र्फॅिनची
घरं बां धली. आता तर कार्, शपकशनकसाठी नागार्चा समु द्रशकनारा र्फार सोर्ीचा र्ाटतो लोकां ना. र्त्ामु ळे
शकर्त्ेक घरात पैसे घेऊन पर्यटकां ची राहाण्याची सोर् होते, जे र्णाखाणाची सोर्

होते. हल्लीच एकदा नागार्ला गेले होते तेव्हा

शमळे ल’ ‘िाकाहारी जे र्ण शमळे ल,’ अिा पाट्या मी

‘इथे शचकन मटण, शर्फि

ब-र्ाच शठकाणी र्ाचल्या

तेव्हा मला लहानपणची एक आठर्ण आली. नागार्जर्ळच हटाळे नार्ाचे एक
शठकाण आहे . शतथले बटाटे र्डे आमच्या पंतां ना खूप आर्डार्चे. मग ते
आम्हाला शतथं नेऊन बटाटे र्डे खार्ला द्यार्चे आशण सां गार्चे की इथं बाहे रचं
खाल्लं म्हणून सां गू नका हं घरी. एर्ढं र्त्ा र्ेळेस बाहे रचं खाणं शनशर्द्ध मानलं जात होतं. म्हणजे काळ
शकती बदलला पहा.
खरं च माझं गार् अगदी बदलू न गेलं आहे खरं . पण लहानपणच्या र्त्ा आठर्णी अजू नही मनाच्या र्फडताळात
मी अत्तराच्या कुपीसारख्या जपून ठे र्ल्या आहे त. र्त्ां चा सुगंध मला आजही खू प आनं द दे तो.
ले स्खका : सशर्ता दामले ,
अंधेरी, मुं बई
मोबाईल : +91 9930311546
Email : savitadamle@rediffmail.com
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Just about two years back there was news about Stanford Professor of Indian origin, Dr. Nalini,
dying of leukemia because she could not find a suitable matched donor and those who were
found to have matching cells refused to donate for various reasons. For many blood and other
blood disorders like thalassemia; the only hope of survival is a bone marrow transplant. The
long term chances of survival for these patients shoot up to 60% from 15% post-transplantation.
The International Bone Marrow Transplant Registry (http://www.ibmtr.org) estimates that about
50,000 transplants are performed each year.
However, the chances of finding a suitable match are greatest among the people of the same
ethnic background. Despite of boasting of a population of billions it is extremely difficult to find a
match for the Indian patients, as there is not a sufficient number of registered donors or those
donors who have registered refused to donate. This is mainly due to the lack of awareness
about the procedure as well as fear of the procedure.
So what is this bone marrow transplant or BMT as it is known. BONE MARROW
TRANSPLANTATION (BMT)” was the original term used to describe the collection and
transplantation
of
hematopoietic
stem
cells.
HEMATOPOIETIC
STEM
CELL
TRANSPLANTATION (HSCT) is transplantation of any blood- or marrow-derived hematopoietic
stem cells (HSCs), regardless of transplant type (i.e., allogeneic or autologous) or cell source
(i.e., bone marrow [BM], peripheral blood [PB], umbilical cord blood [UCB], or fetal liver).
The stem cells are undifferentiated cells that have the ability to divide and differentiate into other
cell types and are capable of self-renewal. In addition to this it is their ability to home to the
marrow space following intravenous injection and to be cryopreserved make them suitable for
transplant treatment. The transplants are of two types; allogenic, where the stem cells are
derived from a donor other than the patient and autologous, where the stem cells are derived
from the patient himself.
In allogenic transplant the stem cells from any donor cannot be used. For this various tests are
done to determine the suitablility of the stem cells to the particular donor. The main part in this is
Human Leukocyte Antigen (HLA) testing.
If individuals are not matched for HLA the transplanted cells will be rejected by the recipient
leading to death.
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The entire set of HLA antigens located on one chromosome is called a haplotype and is usually inherited
as a unit.
There is 25% chance of inheriting identical HLA haplotype "identical match“, 25% chance of not
inheriting any of the same HLA (none of the same haplotypes) , 50% chance of sharing one haplotype
with your siblings (haploidentical). A parent and child can inherit only one haplotype (haploidentical),
making an identical match between the two unlikely. Ideally, a full 6 antigen match should be found.
However, transplants have been performed successfully using one-antigen mismatched and
haploidentical donors. The chance of finding a perfect match is only one in 20,000.
HLA-identical sibling donors are the best choice for HSCT. The chance of finding HLA-identical sibling is
25% with one sibling and increases to 76% with five siblings. So you can imagine with current trend of
having a single child how difficult it is going to be for patients to find that perfect match.
The procedure of stem cell collection is similar to one where platelets are donated by apheresis , a
technique which involves separateing platelets from blood and returning the remaining blood to the
donor. Only the time taken is longer and maybe 3-4 hours. Any person who is between the age of 18-50
years can register for this as a donor. He/she will be screened for fitness. Even before the actual
donation the patient will again be screened for all the tests related to fitness, similar to what is done for
blood donation. In addition the donor sample is tested for HLA typing which is a costly test.
In India various registries are present for marrow donor registration. One of the most important is
Marrow Donor Registry of India (MDRI). They routinely hold camps and register donors. However, just as
in case of Dr. Nalini from Stanford, many matched donors refuse to donate when required.
Through this article I hope some questions regarding the procedure will be answered and many fears
dispelled. Hopefully it will inspire young Indians to register and donate their stem cells when required
saving many lives.
Dr. Preeti Chavan
drprreeti@yahoo.com
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आज पुण्यात एखाद्या नर्ीन गृह-संकुलात सहज जरी र्फेरी मारली तरी साठ टक्क्क्यां च्यार्र घरं NRI
मं डळीच
ं ी शदसतात काही इन्व्व्हेस्टमें ट म्हणून घेतलेली तर काहीजणां नी भारतात परत र्ार्चा शनणयर् घेतलेला
असतो म्हणून. िोभा शचत्रेंनी शलशहलेलं "गोठले ल्या र्ाटा” ज्यां नी ज्यां नी र्ाचलं आहे आशण

प्रर्त्क्षात

अनु भर्लेलं आहे , र्त्ां ना हा “परत र्ार्चा शनणयर्” शकती कठीण असतो र्ाची नक्कीच जाणीर् असेल.
परदे िी र्ास्तव्य म्हणजे र्फक्त, “शतथलं र्ैभर्, ब्यागा भरभरून आणलेलं सामान आशण शतकडे कार् सगळं
मस्तच” र्ाच्याही पलीकडचा अनु भर् आहे . नव्याची नर्लाई सरल्यार्र उरले लं एकटे पण, ग्रीन-काडय अथर्ा
पमय नंट रे शसडन्सी होईपर्ांतची घालमे ल, जॉब आशण घरची कसरत र्

मोटय गेजचं ओझं सां भाळू न दरर्र्ीच्या

भारतर्ारीत आप्तस्वकीर्ां च्या पुरर्ले ल्या इच्छा, एका िहरात बस्तान जरा कुठे बसतंर् तोच मु स्व्हं गची
झाले ली कटकट, हर्ामानाच्या सतरािे नखर्ाां ना सलाम करत, मु लां च्या हजारो काल्से सना हजेरी लार्त पण
कुठे तरी स्वकष्टाच्या भाकरीची शर्दे िी मजा अनुभर्त, नर्नर्ीन प्रदे ि पादाक्रां त करत, अपाटय मेंट मधून
कोन्डोमध्ये आशण मग िहराच्या उच्चभ्रू भागात प्रिस्त घर घेण्याची मजल, आत्तापर्ांतच्या प्रर्ासातल्या शमत्र
मं डळीन
ं ा एकत्र जमर्ून केले ल्या मै र्फली, हळू हळू आपले से केले ले शतकडचे सणर्ार तरीही न शर्सरलेले
आपले ही संस्कार घेऊन पुढे पाउल टाकणार्ाां ना; ती पार्लं
परत मार्दे िी र्ळर्ण कठीण असत. तरीही काही शनग्रहाने
परत र्ेतात तर काही अन्य अपररहार्य कारणां नी!
मला स्वतःला अमेररकेतून पुण्यात र्ेऊन आता अडीच र्र्ां
झाली. शिकागो, िालय ट आशण लॉंगआर्लं ड एव्हडी भ्रमं ती झाल्यार्र र्कय-स्व्हसा संपल्यामुळे अडशनड्ा
र्र्ाच्या मुलाला आशण अधयर्ट राशहलेल्या इच्छा मनात धरून परत आलो. माझ्यासारखे अने क, असे ठरर्ून
म्हणा अथर्ा अचानक परत आले आहे त. “रचनाच्या” माध्यमातून थोडा र्त्ां च्यािी संर्ाद साधार्चा म्हणते
आहे .
मला शर्चाराल तर, भारतातून परदे िी जातानाच काही गोष्टींची खु णगाठ मनािी बां धून घेतली तर र्ेणारी
आव्हानं आशण बशघतले ली स्वप् शनभार्ार्ला मदत होते. माझा मु लगा सातर्ीत असताना इकडे भारतात
आला, पशहली ते सहार्ी अमे ररकेत काढल्यार्र र्त्ाला हा मोठा धक्का होता. पन्नास मु लां च्या र्गाय त
र्त्ां च्यािी र्त्ां ना न समजणाऱ्र्ा उच्चारां नी जेव्हा तो बोलार्चा तेव्हा र्त्ाला शकती त्रास होत होता हे र्फक्त
मीच समजू िकते. पण चूक माझीच होती, आपल्याला परत जार्लाच लागणार नाही ह्या भ्रमात राहून मी
र्त्ाला जुजबी मराठी खे रीज काही शिकर्लं नाही आशण र्त्ाच्या मानगुटीर्र कल्चरल िॉकच्या भू ताबरोबर
मराठीचंही भू त बसलं . पण आजी आजोबा आशण िाळे तल्या शिक्षकां च्यामु ळे आता गाडी बरीच रुळार्र
आली आहे . र्त्ामुळे ज्यां ना कधी न कधीतरी भारतात परत र्ार्चं आहे र्त्ां नी कृपर्ा मु लां ना घेऊन र्ेळेर्र
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म्हणजे पशहलीत परत र्ार्ं शकंर्ा शतकडे आपापली थथाशनक भार्ा घरी शिकर्त राहार्ी. मला आशण माझ्या
नर्ऱ्र्ाला परत आल्यार्र परत एकदा श्रीगणेिा करार्ा लागला तो म्हणजे इतके शदर्स सर्र् नसलेल्या
रें गाळणाऱ्र्ा कामां चा! आम्ही काही कुठे “टाउन शिप”मध्ये राहत नाही, आमच्या आधीच्याच घरी परत
आलो. बरं इनशमन सहाच र्र्ां राशहल्याने अिी काही भक्कम पुंजीही गाठीिी बां धून आलो नाही र्त्ामुळे
आर्ुष्य शजथे सहा र्र्ाां पूर्ी सोडून गेलो होतो शतथू नच परत सुरुर्ात झाली.
खरं च कोणी सल्ला माशगतला तर मी सां गेन शक, “परदे िात दीघय र्ास्तव्याला जार्चं असेल तर र्ेळेर्र जा,
लग्न करून परदे िी जाणार असाल तर पुढची काही र्र्ां ही पररश्रमां ची असतील हे र्ेळेच ध्यानात घ्या, परत
र्ार्चं आधीपासून शनशश्चत असेल तर र्फार महागडी उपकरणे गाड्ा घरं घेर्ू नका, मु लां ना ती प्री-केजी ते
पशहली एव्हड्ातच परत आणा कारण ह्या सो कॉल्ड परत र्ेण्यात कोण जास्त होरपळत असेल तर ती मुलं
आहे त” आशण समजा नाईलाजाने परत र्ार्ला लागलं तर ते कमीपणाचं समजू नका!’
माझ्यासारख्या काही मार्दे िी परत आले ल्या आपल्या मं डळीच
ं े अनु भर् आता र्ा र्र्ीच्या प्रर्त्ेक “रचनात”
र्ाचणार आहोत, तर मग पुढच्या “रचना”पर्ांत आशदओस!
-रे र्ती ओक

(रचना-जाने ’16)
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आम्ही नेहमीच आवश्यक तेवढे गोड बोलतो त्यामुळे उगीच संक्रांतीपुरती अक्कल
भशकवू नये.
संक्रांतीचे मेसेि, भतळगुळाचे फोटो वगैरे व्हॉट्स ऍप वर पोस्ट करू नये...
अगदीच वाटल्यास प्रत्यक्ष िेटून दुपारी(1 ते 4 सोडू नभतळगूळ लायला हरकत )
.बेल वािवू नये ! नाही
भतळगुळाच्या नावाखाली हलवा चालणार नाही.
तीळगुळाच्या बदल्यात तीळगूळाऐविी आभशवाथद भमळे ल.
वडीचाच आहेर अिवा बाहेर

बायको..अहो आि मला कसतरीच

आम्हाला संक्रांतीला गोड बोलायला सांगणं

होतय

म्हणिे तेंडुलकरला चांगली फलंदािी
करायला सांगण्यासारखं आहे.

नवरा..अग काल गोड बोलण्याचा ताण

आम्हाला भशकवू नका!

पडला असेल आि बर वाटेल

रचना
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पाणी घालून पातळ करार्े.) कोशथं बीर र् पुशदना
बासमती तां दूळ २ कप,
कोलं ब्या १०/१२,
टोमे टो २ मध्यम आकाराचे,
नारळाचा रस १/२ कप ,
पाणी ३ कप,
तेजपत्ता (bay leaf) २/३,
शहरर्ी र्ेलची २,
काळी र्ेलची १,
आले लसुण पेस्ट १ टे बल स्पून,
तेल २ टे बलस्पून,
गरम मसाला १ टे बल स्पून,
लाल शतखट १ टे बल स्पून,
हळद १ टी स्पून,
कां दा १ मोठा,
कोशथं बीर १ कप,
पुशदना १/२ कप,
ओले खोबरे १/२ कप,
मीठ चर्ीनु सार
कृती
तां दूळ तासभर पाण्यात शभजर्ून ठे र्ार्ा. कोलं ब्या
सार्फ करुन ठे र्ाव्यात. कां दा बारीक उभा शचरून
घ्यार्ा. नारळ बारीक र्ाटू न र्त्ाचा रस काढार्ा. (
कॅन मधले नारळाचे दु ध घट्ट असेल तर थोडे
रचना

बारीक शचरून घ्यार्ा. टोमे टो शचरून घ्यार्ा.
1. तेल तापले शक र्त्ात तेजपत्ता, र्ेलची,
काळी र्ेलची घालार्ी. आले लसूण
पेस्ट घालून र्त्ार्र बारीक उभा
शचरले ला कां दा घालार्ा. सगळे गुलाबी
रं ग होईस्तोर्र परतून घ्यार्े.

2. मग र्त्ात शचरलेले टोमे टो घालार्े. ते
पण गुलाबी रं ग होईस्तोर्र परतून
घ्यार्े. कां दा आशण टोमे टो शिजले शक
र्त्ात बारीक शचरले ली कोशथंबीर र्
पुशदना घालार्ा. गरम मसाला, लाल
शतखट, हळद, घालू न सगळे छान
परतून घ्यार्े. मग र्त्ात कोलं बी
घालार्ी आशण खरपूस परतून घ्यार्ी.
र्रून शभजर्लेला तां दूळ घालार्ा. मग
र्त्ात नारळाचा रस र् पाणी घालू न
एक उकळी र्ेऊ द्यार्ी.
3. उकळी आली शक झाकण ठे ऊन
मध्यम आचेर्र भात शिजर्ार्ा. भात
शिजत आला शक ५ शमशनटे मं द
आचेर्र झाकून ठे र्ार्ा र् िेर्टी र्रती
ओले खोबरे , कोशथं बीर घालार्ी. शलं बू
शकंर्ा दह्या बरोबर सव्हय करार्ा.
२९

आर्काडो च्या लां ब र्फोडी कराव्यात. अंडी
र्फोडून र्फेटू न घ्यार्ीत. िेड क्रम्ब्स मध्ये लाल
आर्काडो (avocado) १
मैदा १.५ कप
अंडी २ ( जाडसर ताक २ कप)
िेड क्रम्ब्स २ कप
ओर्ा १/२ टी स्पून
लाल शतखट २ टे बल स्पून
जीरा पूड २ टे बल स्पून
ओरे गानो पाऊडर १ टे बल स्पून
काळी शमरी पाऊडर १ टी स्पून
बेशकंग टर े
मीठ चर्ी नुसार
कृती
श्रुती तेंडूलकर रोग्ये

रचना

शतखट, ओर्ा, जीरा पाऊडर, ओरे गनो
पाऊडर, मीठ घालून एकत्र करार्े . ओव्हन
400 F ला प्री शहट करार्ा. बेशकंग टर े ला
तेलाचा िि शर्फरर्ून घ्यार्ा.
आर्काडो ची प्रर्त्ेक र्फोड प्रथम मैद्यात
बुडर्ार्ी, मग अंड्ात शकंर्ा जाडसर ताकात
बुडर्ार्ी, र् िेर्टी िेड क्रम्ब्स मध्ये बुडर्ून
सरळ बकेइं ग टर े मध्ये ठे र्ार्ी. सगळ्ा र्फोडी
टर े मध्ये ठे र्ल्या शक र्त्ार्र काळी शमरी
पाऊडर घालार्ी. आशण १५ ते १६
शमशनटे करार्े . सालसा शकंर्ा शहरव्या चटणी
बरोबर खार्ला द्यार्े .

३०

नमस्काि मंडळी , नव वर्ायच्या िि
ु ेच्छा !

योग िास्िाचा उगम, त्याची आठ अंग,ं त्यातन
ू च त्याला असलेले 'अष्टांगयोग'

हे एक नाव, या सवांची मादहती बहुतेकांना आहे . तेव्हहा या लेखात मी त्या सवय मादहतीकडे न वळता ५०००
वर्ांपव
ू ी ऋर्ी मन
ु ींनी ननसगायचे ननिीक्षण कित वेगवेगळ्या आसनांचा िोध कसा काढला असेल या बद्दल
तम
ु च्यािी गप्पा मािणाि आहे !

आपल्या सवांचा खूप िवळचा प्राणी शमि म्हणिे कुिा. या श्वानमहाराजाांना ककतीही पळले तिी दम
काही लागत नाही तेव्हहा हा "Stamina ", हा दमसास माणसाने कसा शमळवावा? त्यातन
ू

आले श्वानश्वसन ( Dog Breathing)! कुत्र्याप्रमाणे तोंड उघडून, िीि बाहे ि काढून, पोट आतबाहे ि हलवत तोंडाने िोि िोिात श्वास घया आखण वाढवा आपला "Stamina"!

दस
ु िा दे खणा पण दरू
ु नच साििा असा प्राणी म्हणिे "वाघ". या वाघाच्या िौययकथा आपण सततच ऐकत
आलो आहोत. आता ही ििू वत्ृ ती आपण शमळवावी किी? त्यातन
ू आलं "व्हयाघ्रश्वसन" ( Tiger
Breathing) !

वाघाप्रमाणे चाि पायांवि उिे िाहून पाठ वि खाली हलवत नाकाने दीघय श्वास घया आखण खांद्याच्या
होणायाय हालचालीतन
ू फुफ्फुसांच्या सवायत विच्या कप्प्यांचा वापि हॊऊन वाढवा आपली ििू वत्ृ ती!

Bravery!

आता घया या सपयिािाना! ककती हा ििीिाचा लवगचकपणा, की कुठे ही , कसेही , ककतीही वळू िकतात

महािाि! आपण किी बिं किावी आपली पाठ अिी लवगचक? त्यातन
ं ासन" ( Cobra
ू आलं "िि
ु ग
Pose)! पोटावि झोपन
ू पाय एकि ठे वन
ू हातांचय़ा आधािाने उचला आपली पाठ आखण किा नतला
कणखि आखण तिीही लवगचक!

रचना
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गरुडाच्या पंखातली ितती आखण त्याची उं च आकािातन
ू झेप घेऊन नेमकं सावि पकडण्याची मनाची

एकाग्रता! या गण
ु ांच्या िोधात उगम झाला गरुडासनाचा! ( Eagle Pose) घाला पायांना एकमेकांचा

ववळखा, घाला हाताना एकमेकांचा ववळखा आखण किा निि एकाग्र की िेणेकरून एका पायावि उिे िाहू
िकाल. वाढलीच पादहिे मनाची एकाग्रता आखण पायांमधली ितती!

आपल्या मनत
ु ाई, म्हणिे मांिि, इततया लवगचक की ककतीही उं चीवरून पडल्या तिी आपल्या पन्
ु हा चाि
पायांवि उभ्या! अभ्यासली गेली त्यांची चाल, चालताना हलणािा पाठीचा कणा आखण उगम झाला
"मािायिासनाचा" ( Cat Pose)! किा सिाव या आसनाचा आखण किा आपली पाठ लवगचक!

तासन तास गचखलात पाण्यात लोळणाऱ्या, तसि
ू िही न हलणाऱ्या मागिबाई पादहल्या आखण वाटलं,

आपल्यालाही अिी झोप थोडी ििी शमळाली ति काय बहाि येईल! उगम झाला Crocodile Pose/

"मकिासनाचा"! पोटावि झोपा, पायांत ििपिू अंति घया, हातांची समोि घडी घाला आखण द्या झोकून

डोतयाचा िाि हातांवि! में द ु िवळील Pineal, Pituitary Glands चं स्िवन असं सध
ु ािे ल की सिु े खिी
गाढ झोप लागलीच समिा!

ही झाली काही वानगीदाखल उदाहिणं, पिप
ु क्षांच्या ििीिगण
ु ांना योगासानांतन
ू आत्मसात किण्याची!
त्याचबिोबि ऋर्ीमन
ु ींनी मनाच्या घडणीचीही गरु
ु ककल्ली आपल्याला ददली. कोणी म्हणतं, मनष्ु याचा
स्विाव म्हणिे कुत्र्याची िेपट
ू , वाकडी ती वाकडीच! ककं वा असंही म्हणतात की जित्याची खोड

मेल्याशिवाय िात नाही. पण योगिास्ि आपल्याला सांगतं की मनष्ु यस्विाव बदलू िकतो. Frog

Pose/मंडुकासनासािखी पढ
ु े वाकण्याची आसनं किा, में दक
ू डे िततपिु वठा वाढू द्या आखण पहा
स्विावातला नम्रपणा, क्षमािील वत्ृ ती, आदिवत्ृ ती, कृतज्ञता किी वाढीस लागते.

रचना
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Deer Pose/ मग
ु ासनाचा सिाव किाल ति 'झाले गेले ववसरून िावे, पढ
ु े पढ
ु े चालावे' असे िीवनगाणे
ृ मद्र
गावेसे वाटे ल. या मद्र
ु े त खांद्याच्या वरून मागे पहात आखण गड
ु घयांवि िोि दे ऊन जस्थि बसलं की
मनाची Let Go! वत्ृ ती वाढीस लागते.

याचप्रमाणे पाठीचा कणा मागील ददिेस वाकववणािी Camel Pose/ उष्रआसनासािाखी आसनं
आत्मववश्वासात िि घालतात.

चला ति, करुया सरु
ु वात नवीन वर्ायची हा योग-आिोग्याचा वसा घेऊन!
लेखखका- सौ. अनप
ु मा बझ
ु रुक

अनप
ु मा बझ
ु रुक या शिकागो परिसिात गेली दहा वर्े योगिास्ि शिकवत आहे त. वेगवेगळ्या िोगांवि

प्रनतबंधात्मक आखण उपायात्मक योगासनांचे sets त्यानी आपल्या www.yoganubhav.com या वेबसाईट

वि उपलब्ध केले आहे त. दिू विची अंतिं आखण येण्या-िाण्यातला वेळ यावि उपाय म्हणून त्या Skype

वरूनही योगवगय घेतात. योगवगायत आसनं, प्राणायाम, ध्यान आखण िद्ध
ु ीकक्याही शिकवल्या िातात. विील

रचना
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लेखावि अिून गप्पागोष्टी किण्यासाठी ककं वा त्यांच्या Therapeutic योगाशिक्षणासंदिायत अगधक
मादहतीसाठी तम्
ु ही त्याना संपकय करू िकता.

ajbuzruk01@yahoo.com
630-364-4384 (H)

847-544-6708 (M)

www.yoganubhav.com

रचना
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मार्ले कींचं नातं इतर कोणर्त्ाही नार्त्ां पेक्षा र्ेगळं च असतं. आईच्या मनातला एक हळर्ा कोपरा मुलीसाठी
आर्ुष्यभर राखू न ठे र्ले ला असतो. कन्या सासरी जाताना एका डोळ्ात हसू आशण एकात आसू ह्या
अर्थथे तल्या आईचं हे मनोगत .......
पाठर्णी
शदसं आठर्तो तोच, आज राहून राहून

आिीर्ाय द शतला दे ता, आसू गेले ओसंडून
माझं काळीजचं गेलं, मला आज दु रार्ून |

माझ्या माहे राचं घर, जें व्हा आले मी सोडून|

आता उमगलं मला, माझ्या आईचं र्चन

नव्या जगात स्वागत, गेले पार भां बार्ून

ले कं शजव्हाळ्ाची शकती, तरी परक्याचं धन |

झाले सासुरर्ािीण, दारी माप ओलां डून |

माझ्या मनातलं दु ःख, दे ते मनीच ठे र्ून

संसाराच्या र्ेलीर्र, र्फूलं आल गं र्फुलू न

आशण मागते दे र्ाला, हे च एक आळर्ून |

चंद्रकोर ले क माझी, जसं दे र्ाजीचं दान |

ठे र् पोर माझी सुखी, शतला दे ई र्रदान

शतच्या बोबड्ा बोलां नी, गेलं घरटं भरून

तुझ्या कृपेनीच जार्ो, शतचं शजणं उजळू न |

किी भु रयकन गेली, शकती र्र्े सरुन |
आला भाग्याचा हा शदन, आज ले कीचं लगीन

-शनतीन जोिी-

राजकुमार स्वप्ीचा, शतच्या आर्ुष्याचे धन |
जाई सासुरासी ले कं, मन म्हणे आक्रंदू न
घरट्यातलं पाखरू, जाई आभाळी उडून |

रचना
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जसा दे ि तसा र्ेि . प्रर्त्ेक दे िात प्रर्त्ेक गोष्टीच्या व्याख्या बदलतात . भारतात घर घेणे शकव्हा शर्कणे आशण US मध्ये घर घेणे आशण
शर्कणे हा अनुभर् अगदी र्ेगळा आहे . भारतात आपण घर घेतले शक ते नेहमी साठी अिी साधारणता मानशसकता असते र्त्ा उलट
इकडे साधारण ६-७ र्र्ाां नी घर बदलण्याचा trend शदसतो. मग कोणी मोठ्ठ घर हर्े तर कोणी जॉब बदलला म्हणू न तर कोणी आता
मुले मोठी होऊन घरा बाहे र पडली ,आता सुटसुटीत घर हर्े म्हणू न घर बदलतात .
खरं सां गार्चं तर मी व्यर्सार्ाने Electrical Engineer . Software Consultant म्हणू न काही र्र्य काम केल्यार्र , ह्या
व्यर्सार्ाची मला भु रळ पडली . तािीही मी चोखंदळ buyer आहे आशण घर घेताना जे अनेक बरे र्ाईट अनुभर् आले र्त्ातून मला
realtor license घ्यार्ा असं र्ाटू लागलं आशण मी तो घेतला . ह्या realty business म ध्ये selling ,buying आशण lending हे
शत्रकोणाचे तीन कोन आशण र्त्ाला जोडणारा महत्वाचा दु र्ा म्हणजे realtor .
आपण आजच्या लेखा मध्ये selling side चा शर्चार करुर्ा . Super bowl झाला शक लोक hibernation मधून र्र र्ेतात
आशण सगळी कडे हळू हळू house for sale च्या पाट्या शदसार्ला लागतात . बरे च र्ेळा मला शर्चारण्यात र्ेते शक कुठला सीझन
माकेट मध्ये घर सेल र्र टाकार्ला चां गला? साधरणता स्रंग मध्ये घरं माकेट र्र र्ार्ला लागतात . स्रंग मध्ये जास्त buyers माकेट
मध्ये असतात . साधारणता िाळा सुरु व्हार्च्या आधी सगळ्ां ना dream home सापडर्ून मूर् व्हार्चे असते . Infosparks च्या मते
सगळ्ात जास्त घरं जून ,जुलै ,ऑगस्ट मध्ये क्लोज झाली आशण साधारणता र्ा एररर्ा मध्ये घरं ९६ शदर्स माकेट मध्ये रहातात ,म्हणजे
जमा खचाय चा मेळ बसर्ता सगळ्ात जास्त घरे स्रंग मध्ये माकेट मध्ये आली .
नुसतं घर कुठल्या मशहन्यात माकेट र्र आलं ह्याच्यार्र घराचा सेल अर्लं बून नाही . घर जेव्हा माकेट र्र र्ेतं तेव्हा घर कसं
present करता आशण घराची शकंमत कार् हे अजून दोन महत्वाचे घटक शर्चारात घ्यार्ला पाशहजेत .आपलं महत्वाचं प्रोजेर
presentation असेल शक आपण कसे कडक इस्त्रीचे कपडे , बेस्ट shooes घालतो , रात्री जागून चार र्ेळा ppt चेक करतो तसेच
घराचे पण आहे . घर माकेट र्र टाकण्या आधी िक्यतो professional सर्य र्ीस कडून स्वच्छ करून घ्यार्े ,घरातली अडगळ कमी
करार्ी . काही र्ेळा आपण १० र्र्ाय पू र्ी मूर् केलेल्या पु स्तकां ची खोकी सुबक रीतीने basement मध्ये तिीच असतात ( माझ्या
होती)…. शहच ती र्ेळ जेव्हा ही खोकी recycle करता र्ेतात..मग बेहत्तर recyle truck र्ाला म्हणाला तरी शक "I guess these
folks are moving ".
घराची शकित हा अजून एक महत्वाचा घटक आहे . आजूबाजूची घर केव्हा आशण शकतीला शर्कली गेली हे तुमच्या area
मधला realtor C M A , Comparative Market Analysis करून तुम्हाला सां गू िकतो. र्त्ार्रून तुमच्या घराची साधारण कार्
शकंमत र्ेऊ िकेल ते तुम्हाला कळू िकते . परत घरात छोट्या आशण साध्या improvements करून तुम्ही घराला जास्त salable
करू िकता . Consumer report च्या मते शकचन अपडे ट्स, बाथरूम अपडे ट्स ,फ्रेि न्यु टरल रं ग , नीट नेटके र्ाडय र्ा गोष्टी घर
शर्कताना तुम्हाला जास्त ररटन्सय दे तात .
म्हणू नच म्हणू र्ात शक घर पहार्े घेऊन घर पहार्े शर्कून !!
- सौअचथना परांिपे .
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रहे ना रहे हम!
गेल्या काही मभहन्यांत आपल्याला सोडू न गेलेल्या भवभवध
क्षेत्रातील ददग्गिांचे पुण्यस्मरण!

सईद िाफरी ) ज्येष्ठ अभिनेता(
अशोक ससघल ) भवश्व सहदू पठरषद नेते(
शरद िोशी ) शेतकरी चळवळ नेते(
साधना ) ज्येष्ठ अभिनेत्री (
मंगेश पाडगावकर ) ज्येष्ठ कवी(
अॅलन ठरकमन( भिटीश अभिनेता (
शेखर नवरे ) भनमाथते, अभिनेता(
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Take the guesswork out of your retirement plan
Call me at
630.762.6538 for
a complimentary
Confident
Retirement®
conversation.

Navigating through today’s retirement landscape can be
complex to say the least. As a leader in retirement planning,
our exclusive Confident Retirement® approach can help answer
questions you may have, like: When will I be able to retire?
How do I make the most of the money I have? How can I leave
a lasting legacy to my loved ones?
It starts with a one-on-one conversation to understand your
personal goals and concerns. From there, I’ll work with you to
develop a retirement roadmap with clear steps you can take to
help you retire on your terms.
Narayan S. Athanikar, CIMA®
Financial Advisor
Vice President
3 N. Second Street, Suite 200
St. Charles, IL 60174
630.762.6538
narayan.athanikar@ampf.com
ameripriseadvisors.com/narayan.athanikar
CA Insurance #0F60740

The Confident Retirement conversation provides an overview of financial planning concepts.
You will not receive written analysis and/or recommendations.
Confident retirement is not a guarantee of future financial results.
Investment advisory services and products are made available through Ameriprise Financial Services, Inc., a
registered investment adviser.
Ameriprise Financial Services, Inc., Member FINRA and SIPC.
© 2013 Ameriprise Financial, Inc. All rights reserved.

