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महाराषर मंडळ शशकागो Maharashtra Mandal Chicago, Inc.
(Year of Establishment: 1969)
The first Maharashtra Mandal in the United States of
America, serving the local community as a ‘non-profit’
organization.
Website: https://www.mahamandalchicago.org
Email addresses:
president@mahamandalchicago.org
secretary@mahamandalchicago.org
Karyakarini@mahamandalchicago.org
Facebook: @mahamandalchicago
सदस्य िगगणी (Membership Fees)

महाराषर मंडळ शशकागो (Maharashtra Mandal Chicago aka
MMC) - काही अशभमानास्पद आणण उल्लेखनीय नोंदी:
१. ‘महाराष्ट्र मंडळ शिकागो’ हे उत्तर अमेररकेतील सवाांत ‘पहहले’
महाराष्ट्र मंडळ आहे ज्याची स्थापना १९६९ मध्ये श्री. िरद गोडबोले,
सौ. अननता गोडबोले, सौ. सरोज ओक, व सौ. अलका लागविकर
इतयादी दहा कुटुंबांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रापासून दरू परदे िात
स्थानयक झालेल्या लोकांच्या मराठी िाषा व संस्कृती यांचे जतन
करण्यासाठी, तयांच्यातील परस्पर संवाद वद
ृ चधंगत करण्यासाठी
आणि सवय एततस्थाननक मराठीजनांच्या कल्यािाथय ‘लाि ननरपेक्ष
(non-profit)

तत्त्वावर

केली.

स्थापनेपासून

आता

मंडळ

ककतयेकपटीने वाढले असून अनेक सेवांदवारें मराठी लोकांच्या
हहतासाठी काययरत आहे . यंदाचे वषय २०१९ हे मंडळाचे सुवियमहोतसवी
वषय (५० वषे) असल्याने “आमोदाचे पारिें फेडण्यांकररता” - ‘२०१९ची
काययकाररिी’ कहटबदध आहे .
अवश्य िेट दया https://www.mahamandalchicago.org
२. बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेररका (Brihan Maharashtra
Mandal, North America aka BMM) या उत्तर अमेररका
खंडातील सवय महाराष्ट्र मंडळांची मौजक्तकमाला बनविाऱ्या संस्थेच्या
स्थापनेचे ‘जनकतव’ शिकागोकरांसाठी अतयंत िष
ू िास्पद आहे .
बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना १९८१ मध्ये श्री. ववष्ट्िु वैदय, श्री.
िरद गोडबोले आणि सौ. जयश्री हुपरीकर यांच्या पुढाकाराने शिकागो

येथे झाली. याच वेळी ‘बह
ृ न्महाराष्ट्र वत्त
ृ ’ हे माशसक वत्त
ृ पत्र दे खील
सुरु केले ज्याच्या पहहल्या संपाहदका सौ. जयश्री हुपरीकर होतया.
ॲमझॉनच्या माध्यामातून हातभार कसा लािाल?

अवश्य िेट दया http://www.bmmonline.org
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वषायच्या अखेरीस संपन्न होिार आहे . आपल्या सवाांच्या िरगोस
प्रनतसादाची अपेक्षा आणि खात्री आहे च.
नमस्कार मंडळी!
“मायबोली My मरा्ी”
सवयप्रथम नवीन वषायच्या तुम्हा सवाांना हाहदय क िुिेच्छा, हे वषय
आपिा सवाांना उत्तम आरोग्याचे आणि िरिराटीचे जावो ही
िुिेच्छा दे ऊन मी - वैिाली राजे आपले मनोगत व्यक्त करिार
आहे . २०१९ च्या नव्या काययकारिीतफे आपल्या सवाांचे
मनःपूवक
य स्वागत. मंडळी, आपि सगळे च आपली मायिूमी
सोडून या दे िात स्थानयक झालो. प्रचंड मेहनत घेऊन आपले
वेगळे असे स्थान समाजात ननमायि केले, या दे िाच्या संस्कृतीला
आतमसात केले, ववववध सामाजजक कायाांत आपल्या परीने
हातिार लावत आहोतच. आपल्या या वषीचे रीदवाक्य हे
आपल्या परदे िस्थ मराठी बांधवांसाठी अतयंत समपयक आहे .
आपि आपला दे ि सोडूनही आपली संस्कृती जपण्याचा
आटोकाट प्रयतन करत असतो. आपले सि, आपल्या परं परा,
आपली खादयसंस्कृती आपल्या पुढच्या वपढीपयांत पोहोचावी
यासाठी आपि प्रयतनिील असतो. नव्या वपढीसाठी मायबोली ही
Myमराठी झाली आहे . आपलं मूळ नेमकं काय आहे हे आपल्या
मुलांना िोधावे लागू नये तर ते आपोआपच तयांच्यात सहजपिे
उतरावे यासाठी या वषीची काययकाररिी वविेष प्रयतन करिार
आहे . या वषी ववववध काययक्रमांची रे लचेल असिार आहे च परं तु
जास्तीतजास्त मराठी बांधवांपयांत पोहोचण्याचा आमचा मानस
आहे . या वषी संगीताचे काययक्रम असतील, गाजलेली नाटके,
तसेच स्थाननक कलाकारांच्या कलागि
ु ांनाही वाव दे ण्यात येईल.

मंडळी, या वषीच्या काययकाररिीने मंडळाच्या वेबसाइटचा
कायापालट केला आहे . ही वेबसाईट जास्तीतजास्त सोपी आणि
सोयीची (user friendly) करण्यात आली आहे . नव्या वेबसाईट
तफे सिासद नोंदिी, काययक्रमाची नतककटे तसेच संपकय अनतिय
सुलि झाला आहे . सोिल मीडडयाचा उत्तम वापर करून
आपल्यािी जास्तीतजास्त संपकायत राहण्याचा आमचा प्रयतन
आहे . आपि या नव्या सुववधेचा नक्की लाि घ्याल अिी आिा
व्यक्त करते.
मंडळाचे या वषीचे रीदवाक्य “मायबोली My मराठी” आहे , तया
अंतगयत आपि “मागोवा” हा खास काययक्रम सादर करिार
आहोत. आपल्या मराठी बांधवानी आज अनेक क्षेत्रात आपल्या
महाराष्ट्राचा झेंडा रोवला आहे . तसेच अनेक महत्त्वाच्या पदावर
मराठी मािसे काययरत आहे त. नवीन वपढीला या सवाांच्या
कष्ट्टांची आणि तयांनी प्राप्त केलेल्या उत्तग
ंु यिाची ओळख व्हावी
यासाठी या काययक्रमाची मांडिी करण्यात आली आहे . या
काययक्रमात अनेक नामांककत व्यक्तींना पाचारि करण्यात येिार
आहे . तयांचे अनुिव आपल्यासाठी मागयदियक ठरतील यात
िंकाच नाही. हे आणि असे अनेक उपक्रम घेऊन आम्ही नव्या
वषायच्या स्वागतासाठी सज्ज आहोत.
सुवियमहोतसवी वषायच्या ननशमत्ताने आम्हाला आपल्या सवाांच्या
सहकायायची अपेक्षा आहे च, तसेच आपि िरिरून प्रनतसाद
दयाल ही खात्री दे खील आहे . चला तर मग मंडळी, सुवियमहोतसवी
वषायच्या स्वागतासाठी सज्ज होऊया.. धन्यवाद!

मंडळी, हे वषय आिखी एका कारिासाठी वविेष असिार आहे . हे
वषय आपि सगळे “सुवियमहोतसवी वषय “ म्हिून साजरे करिार
आहोत. १९६९ साली शिकागो महाराष्ट्र मंडळाची स्थापना उत्तर
अमेररकेत झाली तेव्हा काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी
सिासद संख्या असलेल्या या मंडळाने आज साडे तीनिे सिासद
संख्येचा टप्पा ओलांडला आहे . या सुवियमहोतसवी वषायच्या
ननशमत्ताने आम्ही अनेक उत्तमोत्तम काययक्रम आपल्यासाठी सादर

सौ. िैशाली राजे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो, २०१९ सुवियमहोतसव

करिार आहोत. सुवियमहोतसवी वषायचा खास काययक्रमही

४

रचना मध्ये आपिा सवाांचा सहिाग आवश्यक आहे ककं बहुना

आपल्या सहिागाशिवाय ते अिक्यच आहे . याचा उददे ि
आपल्यातील कला-गुि सादर करण्यासाठी स्वतःचं असं हक्काचं

॥ श्री ॥

अमेररकेतील

माझ्या बंधु आणि िचगनींना माझा नमस्कार!

आपल्या सवाांना मकर संक्रांतीच्या िुिेच्छा आणि गोड-शमष्ट्ट

अिीष्ट्टचचंतन !! महाराष्ट्र मंडळ शिकागो “मायबोली my मराठी”

व्यासपीठ ननमायि करून दे िे आहे . कृपया साहहतयाचा ओघ
असाच चालू ठे वावा ही तम्
ु हां सवाांना आग्रहाची ववनंती !

आपल्याला तयादृष्ट्टीनं काही साहाय्य हवं असल्यास ककं वा काही
प्रश्न असल्यास ननःसंकोचपिे संपकय साधावा.

ह्या २०१९च्या घोषवाक्याने आपले सहषय स्वागत करत आहे .

बहुत काय शलहहिें ? आमचे अगतय असो दयावें , ही ववज्ञापना !

मंडळाचे मुखपत्र म्हिा, आपले लाडके ननयतकाशलक म्हिा,

जाणिजे. लेखनालंकार. मयायदेयं ववराजते.

आपल्या व्यवसाय व सेवांची जाहहरात करण्याचे प्रिावी माध्यम

म्हिा, आपले हहतगुज मांडायचे, व्यक्त व्हायचे, मुक्त व्हायचे,

ज्ञानात िर घालण्याचे, आणि आपली संद
ु र कलाकृती सादर
करायचे हक्काचे व्यासपीठच म्हिा. एकूि काय … मायिू पासून
दरू तरीपि नतला ननतय आपल्या हृदयात जपिारा एकसंध असा
‘महापररवार’ म्हिून एकमेकांिी संवाद साधण्याचे माध्यम

म्हिून, आपल्या िुिेच्छांचं मूतयरूप … तेही ववववध रं ग-रसांनी
िरलेलं … ‘रचना’ सतत आपल्या सोबत आहे - शमत्र म्हिूनही,

मागयदियक म्हिूनही अन ् अगदी आपल्या सवाांच्या मनोरं जनाचे
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साहहत्य / मजकूर / सच
ू ना पा्विण्यासा्ी संपकग :
Editor: Chetan Rege
Email: rachana@mahamandalchicago.org
chetanrege@gmail.com
Facebook: “रचना - Rachana - MMC Magazine”
‘रचना’चे प्रकाशन (Publication) ि अस्िीकृती
(Disclaimer) धोरण:

साधन म्हिूनही!

साधारि १५ हदवस अगोदर संपादकांच्या हाती आलेले ननवडक

रचना ननयतकाशलकाच्या सामान्यतः ४ आवत्त्ृ या दरवषी प्रशसदध

साहहतय नजीकच्या अंकात प्रशसदध करण्याचे सवय प्रयतन केले

केल्या जातात - मकर संक्रांत, गुढीपाडवा, गिेिोतसव व हदवाळी!

जैसी कमळकशळका जालेपणे । हृदयीचचया मकरं दाते राखो नेणे ।
दे राया रं का पारणे । आमोदाचे ॥
कमळाची कळी जेव्हा पि
ू य उमलते, तेव्हा ती नतच्या अंतरं गातला

मकरं द आपल्यापािी राखून ठे वत नाही. राव-रं क सवाांनाच या
मधा-सुगंधाचं दान शमळतं.

रचनाचे अंतरं ग ववववध लेख, कथा, कववता, अनि
ु व, ककस्से,
कलाकृती, पाककृती, पुस्तक-चचत्रपट परीक्षिे, प्रवास वियने,
ववनोद, चचत्रे, व्यंगचचत्रे, आणि इतर आकषयक कलाकृती इतयादी
अश्या साहहतय िारदे च्या अलंकारांनी ननतय नटलेले असतात.

आम्हांला असे ‘अलंकार’ आपल्याकडून ‘दान’ म्हिून हवे आहे त
… आनंदाचं पारिं फेडण्याकररता !

जातील. प्रशसदध झालेल्या मजकुरािी संपादक अथवा
काययकाररिी सहमत असतातच असे नाही. साहहतय पुरवताना
प्रताचधकार (Copyright ©) कायदयाचे उल्लंघन होऊ न दे िे हे
अतयंत आवश्यक आहे , तसे उल्लंघन होत नाही आहे हे प्रतयेक
वेळेला संपादकांना तपासिे अिक्य आहे , तयामुळे पुरवलेले
साहहतय जर ‘प्रताचधकारमुक्त (copyright free)’ नसेल आणि ते
तम
ु ची स्वननशमयती नसेल तर मूळ ननशमयती ज्यांची असेल तयांची
‘रचना’ मध्ये प्रकािन करण्यासाठी लेखी परवानगी घेिे
आवश्यक आहे आणि ती तम्
ु ही तिी घेतली असेल हे संपादकांनी
‘तुमचे उत्तरदानयत्त्व’ म्हिून गह
ृ ीत धरलेले आहे याची कृपया
नोंद घ्यावी. हाती आलेल्या प्रकािन-योग्य साहहतयांत ककरकोळ
बदल आणि व्याकरिाच्या दृष्ट्टीने िुदधीकरिाचे अंनतम
अचधकार संपादकांकडे राहतील. पाठवलेल्या साहहतयाची पोच ईमेल अथवा सोिल मीडडया वरून हदली जाईल.
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‘रचना’ संपादकाचे मनोगत आणण ऋणननदे श:

वविेष’ अंकासाठी ववनंती केल्यावर ततपरतेने मला अनेक लेख,

‘रचना - प्रस्तत
ु अंकाच्या ननशमयतीमध्ये अनेकांनी ‘स्वयंसेवा’

सवाांचे मनःपूवक
य आिार. आपले प्रोतसाहन आणि साहहतयाचा

म्हिून मोठ्या उतसाहाने सहकायय केलेले आहे . तया प्रतयेकाचे
नाव येथे शलहहिे ववस्तारियास्तव िक्य नाही. तया प्रतयेकाचे
मनःपूवक
य आिार !

कववता, परीक्षिे, व्यंगचचत्रे असे सवय सद
ुं र साहहतय पुरविाऱ्या
ओघ ननरं तर असू दयावा ही ववनंती. सवायत उतसाहवधयक गोष्ट्ट
म्हिजे आमचा ववनंती रूपी हट्ट पुरवण्यासाठी म्हिून खास
सुवियमहोतसवी वषाय ननशमत्त ‘रचना’ कररता जागनतक कीतीचे

संपादन, प्रकाशन, अक्षर जुळणी, ई-मुहित शोधन आणण मुिण:
चेतन रे गे
संपादन साहाय्य, शीषगक लेखन, मांडणी आणण सजािट:
सौ. िलाका पालकर-रे गे
जाहहरात संकलन: सौ. वैिाली राजे, अशमत रोग्ये, सौ. तनुजा
पोतदार, मंदार वपत्रे आणि ननलेि मालपेकर

खगोलिास्त्रज्ञ आणि ज्येष्ट्ठ वैज्ञाननक प्रा. डॉ. जयंत ववष्ट्िु
नारळीकर यांनी आिीवायदरूपी लेख पाठवले आहे त. तयांच्या
प्रख्यात व प्रेरिादायी कायायला ‘रचना’ कडून ‘नमन’ म्हिून या
अंकाच्या मख
ु पष्ट्ृ ठावर “मराठी सय
ू ”य म्हिन
ू ते प्रकािमान
आहे त.

आमचे

महदिाग्य

म्हिून

‘रचना’च्या

प्रस्तुत

अंकाकररता अनेक उत्तमोत्तम पस्
ु तकांचे ननमायते सप्र
ु शसदध
साहहजतयक व हदग्दियक - श्री. राजेंद्र खेर, प्रख्यात इनतहास

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पालकर-ऑल्रेक्ट

संिोधक - श्री. कौस्ति
कस्तरु े , सप्र
ु
ु शसदध अशिनेत्री व

मुखपषृ ्: सौ. प्राची कुलकिी
मंडळाच्या यंदाच्या सव
ु ियमहोतसवी वषायतील ‘रचना’च्या मकर

हदग्दशियका - सौ. अनुपमा धारकर आणि सुववख्यात कवयत्री व

संक्मण” असे आहे . महाराष्ट्रिम
ू ीने आजपयांत असंख्य

आहे , तयाबददल तयांचेही वविेष आिार. साहाय्य व साहहतय

संक्रांतीच्या अंकाच्या मुखपष्ट्ृ ठाचे िीषयक - “मरा्ी सूयाांचे

लेणखका - सौ.प्राजक्ता पटवधयन यांच्या कडूनही साहहतय लािले

िास्करसम तेजस्वी व्यजक्तमत्त्वे या जगाला अपयि केली आहे त

पुरविाऱ्यां इतर सवाांचे ही खूप आिार. सवाांत महत्त्वाचे म्हिजे

आणि तयांच्या लोकोत्तर कायायमळ
ु े मराठी लोकांचे नाव अग्रेसर
झाले आहे . अश्या अतयंत प्रेरिादायी ‘मराठी सूयाांना’ व तयांनी
केलेल्या कायायला या चचत्रादवारें सादर अशिवादन करण्याचा
प्रयास केला आहे . २०१९ काययकाररिीच्या “मायबोली my मराठी”
ह्या

घोषवाक्याला

अनुसरून,

कोलाज

पदधतीच्या

चचत्रिैलीमध्ये मराठी सूयाांची छायाचचत्रे (सौजन्य गुगल) व
संगिकप्रिाली यांचा सुरेख संगम साधून प्रस्तुत संकल्पना व
चचत्र सौ. प्राची कुलकिी यांनी ननशमयले आहे . संकल्पना ववस्तार व

‘रचना’ला जाहहरातींसाठी पसंती दे िाऱ्या व ‘रचना’ला एक
प्रिावी माध्यम ठरविाऱ्या आमच्या पुरस्कतयाांचे आणि
‘रचनाच्या रशसक वाचकवगायचे खूप खूप आिार कारि या
दोहोंच्या प्रेम, प्रोतसाहन आणि सहकायाय शिवाय हा उपक्रम
यिस्वी होिे केवळ अिक्य आहे .
बहुत काय शलहहिें ? आमचे अगतय असो दयावें , ही ववज्ञापना !
जाणिजे. लेखनालंकार. मयायदेयं ववराजते.

तंत्रसाहाय्य स्वरूप कुलकिी व सौ. िलाका पालकर-रे गे यांचे
लािले आहे .

साहहत्य:
‘रचना’च्या संपादनाचे कायय अतयंत जोखमीचे असले तरी तेवढे च
आनंददायी आहे . हे काम करण्याची संधी मला महाराष्ट्र मंडळाने
हदली तयाबददल मंडळातील माझ्या सवय शमत्र-मैत्रत्रिींचे खूप
आिार. ‘रचना’च्या यंदाच्या सुवियमहोतसवी वषायच्या ‘संक्रांत

-'रचना' संपादक: चेतन रे गे, शिकागो
******
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महाराषर मंडळ शशकागो - कायगकाररणी २०१९ - घोषिाक्य: “मायबोली my मरा्ी”
अध्यक्षा - वैिाली राजे

शिकागोमध्ये गेली ११ वषे वास्तव्य. महाराष्ट्र मंडळाच्या अनेक
काययक्रमांच्या आयोजनात ववववध पदांचा कायायनुिव. मराठी िाषा,
संस्कृती आणि परं परा यांना केंद्रस्थानी ठे ऊन शिकागोमधील समस्त
मराठीजनांचा एकसंध, यिस्वी आणि समद
ृ ध असा समाज
बनवण्याची आकांक्षा मनािी बाळगून आहे आणि तयादृष्ट्टीने सवाांना
सोबत घेऊन वाटचाल करायची आहे .

उपाध्यक्ष - अशमत रोग्ये

शिकागोमध्ये गेली ६ वषे वास्तव्य. गेली काही वषे महाराष्ट्र मंडळाच्या
ववववध काययक्रमांमध्ये अतयंत उतसाहात सकक्रय सहिाग. सवाांना
सोबत घेऊन नवनवीन आकषयक काययक्रमांचे आयोजन करून
शिकागोतील मराठी समाजाची सदृ
ु ढ बांधिी करण्याचं उदहदष्ट्ट ठे ऊन
आणि तयादृष्ट्टीने प्रयास सुरु आहे .

उपाध्यक्षा - तनुजा पोतदार

शिकागोमध्ये गेली २५ वषे वास्तव्य. गेली अनेक वषे महाराष्ट्र
मंडळाच्या ववववध काययक्रमांच्या आयोजनात आघाडीची काययकती.
सवाांना एकत्र घेऊन महाराष्ट्र मंडळाच्या काययक्रमांमध्ये स्वाहदष्ट्ट
िोजन सादर करण्यासाठी आणि छान मनोरं जनाच्या काययक्रमांचे
आयोजन करण्यासाठी कहटबदध.

कोशाध्यक्ष - मंदार वपत्रे

शिकागोमध्ये गेली ६ वषे वास्तव्य. शिकागो मराठी िाळे च्या
स्थापनेपासन
ू महाराष्ट्र मंडळाच्या आणि िाळे च्या ववववध
काययक्रमांमध्ये सकक्रय सहिाग. महाराष्ट्र मंडळाच्या कायायचा प्रचार
आणि ववस्तार करून शिकागोतील सवय मराठी लोकांना तयामध्ये
सहिागी करवून घेण्याचे उदहदष्ट्ट आणि तयानुसार प्रयतन करतो आहे .

सचचि - ननलेि मालपेकर

शिकागोमध्ये गेली २००६ पासून वास्तव्य. महाराष्ट्र मंडळाच्या
काययक्रमांच्या आयोजनासाठी नवनवीन कल्पना पुरविे, सवाांच्या
कलागुिांना वाव शमळवून दे िे आणि तयादृष्ट्टीने सवय ते साहाय्य करतो
आहे . शिकागोमध्ये मराठी िाषा आणि संस्कृती यांना अचधकाचधक
संधी शमळवून दे ण्यासाठी सतत प्रयतनिील.
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२०१९ बह
ृ द् कायगकाररणी:
अशिजीत काळे , अमोल पाटील, आनंद हदघे, आनंद थत्ते, अनुपमा बुझरूक, अचयना परांजपे, अचयना शिडे, िारती वेलिकर, चैतन्य आगािे,
चेतन रे गे, चचन्मय ढवळे , दीपा शिमनवार, दीपाली काळे , धनंजय काळे , हषयदा सावंत, हे मंत चव्हाि, जयदीप बुझरूक, जुईली वाशळंबे,
कल्पना ननमकर, कजश्मरा मगर, कववता मुंडले, कोमल वपत्रे, क्षमा मराठे , मंगला गडकरी, शमशलंद जोगळे कर, मोननका पाटिकर, पंकज
अकोलकर, प्रज्ञा जोगळे कर, प्रसाद अथिीकर, प्रतीक माने, वप्रयांका पारे ख, राहुल थत्ते, रतनांगी मालपेकर, रवी जोिी, रूपाली हदघे, सदानंद
जोिी, संदीप राजे, संगीता चव्हाि, संजीव कुलकिी, िलाका पालकर-रे गे, श्रीजा दे साई, श्रुती तें डुलकर-रोग्ये, िुक्ला जोिी, सुचत
े ा

अकोलकर, सुहास गोसावी, सप
ु िाय थत्ते, सुवप्रया जोिी, सुरेि पांडव, स्वाती औटी, स्वाती रायरीकर, हटना कांदे, वेदश्री कदम, वैिवी िेट्ये,
वषाय बाग, वषाय ववसाळ, ववदया जोिी, वन्ृ दा मोरे
युवा: अननि खोत, अनुषा थत्ते, अनुश्री वपत्रे, आययन रोग्ये, आयायना डडशसल्वा, आयुष खोत, आयुश्री वपत्रे, शमहहका जोिी, नील हदघे, सौशमल
नाईक
रचना संपादक: चेतन रे गे
मरा्ी शाळा संचाशलका: ववदया जोिी
विश्िस्त: संदीप गाडगीळ, रवी जोिी, आशिष नगरकर
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हहंद ू पंचांग हे फार जुन्या काळापासून िारतात प्रचशलत असलेल्या हहंद ू पदधतीच्या दै नंहदन कालगिनेचे कोष्ट्टक आहे . िारतांतील

राज्याराज्यांत वेगवेगळी हहंद ू पंचांगे चालत असली तरी तयांत काही समान गोष्ट्टी आहे त. या सवय पंचांगांत दै नंहदन कालगिनेची पाच
अंगे आहे त. ती म्हिजे नतथी, वार, नक्षत्र, योग व करि. या पाच अंगांची माहहती यात असते म्हिून या कोष्ट्टकाला पंचांग म्हितात.
पंचांगात वर हदलेल्या पाच बाबींशिवाय आिखीही बरीच माहहती असते. यात सवय ग्रहांचे योग वतयवलेले असतात. पंचांगात ननतयोपयोगी

व उपयक्
ु त धाशमयक, खगोलिास्त्रीय व ज्योनतष्ट्यांना लागिारी माहहती हदलेली असते. वववाह-मंुज मह
ु ू तय, वधव
ू रांचे गुिमेलन कोष्ट्टक,
अवकहडा चक्र, व्रते, धाशमयक सि, उतसव, जयंतया, पुण्यनतथ्या, यात्रा, रोजची ग्रहजस्थती, ग्रहिांची माहहती, धाशमयक कृतयांववषयीचे ननियय
आदी गोष्ट्टी पंचांगांत सापडतात.

महाराष्ट्र मंडळ शिकागोच्या सुवियमहोतसवी वषायच्या त्रैमाशसकाचा पहहल्या अंकाचे प्रकािन िननवार, जानेवारी १९, २०१९ रोजी मकर
संक्रांतीच्या काययक्रमांत होिे आहे , तयानुसार तयाहदविीचे “शिकागो”चे पंचांग, ‘दृकपंचांग’ ह्या वेबसाईटनुसार पुढीलप्रमािे असेल:
पंचांग - िननवार, जानेवारी १९, २०१९ चे उत्तरमध्य अमेररकेच्या प्रमाि वेळेनुसार (CST), शिकागो, संयुक्त राज्य अमेररका (USA):

सूयोदय -

चंद्रोदय - ०३:१८ PM

सूयायस्त -

चंद्रास्त - ०६:४२ AM (जानेवारी २०)

०७:१९ AM

०४:४४ PM
नतचि

नक्षत्र

िुक्ल पक्ष

आद्राय - ०८:३८ PM पयांत.

चतुदयिी - ०२:४९ AM

पुनवयसु

(जानेवारी २० पयांत)
चांद्र मास
पौष - पौणियमांत
पौष - अमांत

संवत

िार

िननवार

सूयय रािी

योग

करण

वैधनृ त - ०३:१४ AM

गर - ०४:३० PM पयांत

(जानेवारी २० पयांत)

वणिज - ०२:४९ AM

ववष्ट्कम्ि

(जानेवारी २० पयांत)

चंद्र रािी

सूयय नक्षत्र

स्वजस्तश्री िाशलवाहन िके - १९४० ववलंबी
स्वजस्तश्री ववक्रम संवत - २०७५ ववरोधकृत ्
स्वजस्तश्री शिवराज्याशिषेक िके - ३४५

मकर

शमथुन

उत्तराषाढा

संकलन - संपादक - चेतन रे गे
स्रोत: www.drikpanchang.com वरून सािार.
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आज महाराष्ट्र मंडळाची पन्नासावी संक्रांत. ककती मोठा
िाग्याचा हदवस. पन्नास वषाांपव
ू ी मंडळ स्थापन करताना, ज्या

फोन सुदधा अनेकांकडे नसायचा. म्हिजे कवतुकच करायला

हवे. िंिर मािसांची हजेरी होती. नतककटाचा दर १ डॉलर होता.

दहा कुटुंबांनी पुढाकार घेतला होता तयातील बरे च जि अजून

पहहले अध्यक्ष श्री. दत्तात्रय मिेरीकर होते. काययक्रम होता

साली श्री. िरद गोडबोले हे शिकागोमध्ये पीस कॉपयच्या मधून

घेतला. ही प्रथा खूप वषे तिीच चालू राहहली. दर संक्रांतीला

आपल्यात आहे त. माझा तया सवाांना आदराचा नमस्कार. १९६८

िारतात काम करायला जािाऱ्या काही अमेररकन लोकांना
मराठी शिकवत होते. ह्या कामात तयांना अननता गोडबोले,

सरोज ओक, व अलका लागविकर यांनी मदत केली. अिी एका
मराठी िाळे ची सुरुवात शिकागोत झाली. हळू हळू मराठी बांधव
एकमेकांच्या ओळखीने जवळ आले आणि दहा कुटुंबांनी पहहली

हदवाळी साजरी केली आणि या मंडळींनी एक महाराष्ट्र मंडळ
सरु
ु करण्याचे ठरवले.
पहहली संक्रांत हाईड पाकय ह्या िागात असलेल्या वववेकानंद
सोसायटी मध्ये १९६९ ला झाली. तेथील स्वामी मराठीच होते
तयामुळे तयांचा पूिय पाठींबा शमळाला. घरी बनवलेले नतळगुळ,

उपजस्थतांचे ववववध गुिदियन. सगळयांनी उतसाहाने तयात िाग
स्थाननक कलाकारांचे काययक्रम जोरदार ररतया होत राहहले.

जसं मंडळ वाढत गेलं तसं नवीन नवीन जागा िाड्याने घेण्यात
आल्या. खप
ू चांगले चांगले काययक्रम

िारतातन
ककं वा
ू

अमेररकेतल्या इतर मंडळांकडून शमळत गेले व आज तया िंिर
मािसांच्या जागी सातिे पेक्षा जास्त लोक काययक्रमांना हजार
असतात.
मकर संक्ांतीच्या संक्मणासारखं मंडळाचंही संक्मण आता
पन्नासाव्या िषागत पदापगण करतंय. मी सिग मरा्ी बंधू
भचगनींना आग्रहाचं आमंत्रण दे ते आहे

की, या िषी

गुळपोळी, वांग्याची िाजी आणि मसालेिात असा बेत होता.

जास्तीतजास्त कायगक्मांना हजर राहून हे ५०िं िषग दणदणीत
ररत्या साजरं करूया.

िारतातन
ू मागवलेले वाि तेही कुठल्या काळात? जेंव्हा साधा

नतळगळ
ु घ्या आणण गोड बोला !!!!!!!!!!!!!

मराठी कालननियय हे कॅलें डर वाि म्हिन
ू दे ण्यात आलं.

सौ. मंगला गडकरी
(जुन्या आठविींच सहकायय
जयाताई हुपरीकर)

१०

सांगिाऱ्या माझ्या काही दे िबांधवांचे कसब मला साधले
नाही. ककं वा मुंबईतच राहून आपल्या मुलांना इंग्रजी िाळे त
पाठवून तयांच्यािी घरी इंग्रजीत बोलून तयांना आपली

ववज्ञानाचे

माति
ृ ाषा ववसरायला लाविाऱ्या आईबापांिीही मी सहमत
शिक्षि मराठी िाषेतून होिे उचचत आहे

का? ववज्ञानप्रसाराचे काम मराठीतन
ू करता येईल का?
उच्च शिक्षिासाठी, संिोधनासाठी वैज्ञाननकांनी मराठीचा

वापर करावा का? इंग्रजी पाररिावषक िब्दांचे मराठीकरि
करावे का? अिा अनेक प्रश्नांवर वेळोवेळी चचाय होत

नाही.

ही आतमपरीक्षा केल्यावर मी आता ‘मराठी िाषेतन
ू ववज्ञान’

या ववषयाचा ज्या संदिायतून ववचार करिार आहे ते तीन
संदिय असे आहे त -

एक: जनसामान्यात ववज्ञानाचा प्रसार,

असते.

दोन: िालेय पाठ्यक्रमांतील वैज्ञाननक शिक्षि,

अिा वववादय प्रश्नांवर चचाय करताना दोन गोष्ट्टी लक्षात
घेिे आवश्यक असते. एक म्हिजे मत मांडिाऱ्यांची
पाश्वयिूमी तयांचा अनुिव आणि तयांच्या तया क्षेत्रातील

अचधकाराच्या मयायदा लक्षात घेतल्या पाहहजेत. दस
ु री
महत्त्वाची गोष्ट्ट म्हिजे वरील प्रश्नांची उत्तरे िोधताना
संदिय ध्यानात घेतला पाहहजे. या प्रश्नांची उत्तरे केवळ
‘होय’ ककं वा ‘नाही’ या स्वरूपाची नसून संदिायवर अवलंबून

तीन: वैज्ञाननक उच्च शिक्षि आणि संिोधन.
या तीन वेगवेगळया संदिाांत मराठीचा उपयोग ककती केला
जावा याची मी आता चचाय करिार आहे . मी जे ववचार
मांडिार आहे ते संपूिय वैयजक्तक स्वरूपाचे आहे त ते मी
आत्ताच नमद
ू केलेल्या माझ्या तोकड्या अनि
ु वांवर
आधारलेले आहे त.

आहे त तेव्हा माझे ववचार व्यक्त करण्यापूवी मी प्रथम

आपला समाज - मग तो शिक्षक्षत असो ककं वा अशिक्षक्षत

कोितया संदिायत या प्रश्नांची चचाय करिार आहे ते सांगतो.

अशिक्षक्षतांबाबत

मी

सशु िक्षक्षतांमध्ये

ववज्ञानाबददल

माझ्या स्वतःच्या मयायदा स्पष्ट्ट करतो आणि मग मी

माझ्या आयष्ट्ु यातील पहहली १९ वषे बनारसमध्ये व

तयानंतरची १५ वषे केंहद्रत मध्ये गेली. माझे िालेय
शिक्षि, मॅहरकपयांत, हहंदी माध्यमातून झाले तर बी. एस ्.
सी. पयांतचे कॉलेजचे शिक्षि इंग्रजी माध्यमातून झाले

असो - वैज्ञाननक दृष्ट्टीने अनतिय मागासलेला आहे .
समजू

िकतो;
जी

पि

आपल्या

अनास्था,

‘हे

आपल्याला समजिारच नाही’ अिी प्रवत्त
ृ ी आणि दै नंहदन
जीवनात ववज्ञानप्रिीत वैज्ञाननक दृजष्ट्टकोनाचा अिाव हे
पाहून सखेद आश्चयय वाटते.

परदे िात तर सवय व्यवहार इंग्रजीतन
ू च चाले. मराठी

ववज्ञानाबददलचे गैरसमज दरू करायचे आणि जनमनांत

संपकय १९७२ मध्ये मुंबईत स्थानयक झाल्यावरच आला.

आज

वातावरिािी (व तेही मंब
ु ईतील कुलाबा वविागातील!)

वैज्ञाननक दृजष्ट्टकोन रुजवायचा म्हटले तर पष्ट्ु कळ साधने
उपलब्ध

आहे त.

कफल्म,

रे डडओ,

टीव्ही,

तेव्हा अिा तोकड्या अनुिवावर या गह
ृ स्थाला मराठी

ननयतकाशलके, वतयमानपत्रे इतयादी प्रशसदधीमाध्यमांतून

वाटल्यास ते सहाजजकच आहे . जमेच्या बाजूने मी फक्त

सवय साधने पुष्ट्कळ वापरली जातात. लेख, कथा, नाटके

िाषेबददल बोलण्याचा काय अचधकार आहे असे कोिाला

एवढे च सांगू इजच्छतो. लहानपिापासन
ू घरामध्ये मी नेहमी

मराठीतच बोलत आलो आहे . ते अस्सल पुिेरी, सदाशिव
पेठी मराठी नसले तरी मराठीच आहे . इंग्लंड-अमेररकेत

याबाबत माहहती पुरविे िक्य आहे . पाश्चातय दे िांत ही
इतयादी साहहतयाच्या प्रकारांत ववज्ञानप्रसार तेथे होत आहे .
म्हिून हवी असल्यास इंग्रजीतन
ू बरीच सामग्री शमळू
िकेल.

वषय-दोन वषे राहून ‘मी मराठीप्रेमी’ असे अशिमानाने

११

विज्ञानाचा प्रसार मातभ
ृ ाषेतून हिा

पाररिावषक िब्द वापरून. म्हिजे ववदयाथी कॉलेजमध्ये

मताच्या मी ववरुदध आहे ववज्ञानप्रसार माति
ृ ाषेतून झाला

कच्चे असिार नाही व ववज्ञान समजायला अवघड जािार

परं तु ही सामग्री जिीच्या तिी आयात करून वापरावी या

इंग्रजीतून ववज्ञान शिकायला लागला की तयाचे इंग्रजी

तरच प्रिावी ठरे ल असे माझे मत आहे . ववज्ञान काहीतरी

नाही.

अनाकलनीय गोष्ट्ट आहे ही िावना जनमनातून दरू

करायला तया जनमनात होिारे ववचार ज्या िाषेत होतात
ती िाषा वापरिे आवश्यक आहे . म्हिून महाराष्ट्रात या

दृष्ट्टीने मराठीतून लोकाशिमुख ववज्ञान-साहहतय ननमायि
झाले पाहहजे. असे साहहतय तयार करायला आपल्याला

परदे िातील अनि
ु वांचा ननजश्चतच फायदा होईल, पि,
परदे िी साहहतय ननव्वळ िाषांतर करून चालिार नाही.
तयाला िारतीय - तयातही स्थाननक स्वरूप दे िे आवश्यक
आहे .
शाळे तून विज्ञान कु्ल्या भाषेतून शशकिािे?

लहान वयात माति
ू च ववज्ञान शिकविे सोपे जाईल
ृ ाषेतन

असे मला वाटते. ववज्ञान हा ववचार करायला लाविारा
ववषय आहे . इनतहास-िूगोलाप्रमािे पाठांतरप्रधान ववषय
नव्हे . ववदयाथ्यायचे कुतूहल जागत
ृ करून तयाला ववचार
करायला लावले तरच तयाला ववज्ञान आतमसात करता
येईल आणि म्हिन
ू ववदयाथी ज्या िाषेत ववचार करतो ती

िाषा ववज्ञानशिक्षिाला उपयक्
ु त ठरे ल असा माझा तकय
आहे . तया तकायनुसार महाराष्ट्रात बहुसंख्य प्राथशमक
िाळांतून मराठीतूनच वैज्ञाननक शिक्षि हदलेले उचचत
होईल असे मला वाटते. तयाकररता िक्यतो मराठी
पाररिावषक िब्द पि वापरावेत, अथायत ते जक्लष्ट्ट नाहीत
याची काळजी घेऊनच.
संशोधन मात्र इंग्रजीतून हिे

परं तु, ववज्ञानातील उच्च शिक्षि व संिोधन आपि
इंग्रजीतूनच करावे असा माझा दावा आहे . या मागची कारिे

माझ्या स्वतःच्या बाबतीत असेच घडले. बनारसमध्ये मला
हहंदी माति
ृ ाषेप्रमािेच पररचचत होती. ववज्ञान हहंदीतून
शिकवले गेले, पि इंग्रजीचे शिक्षि नतसऱ्या इयत्तेपासून
होते. तयामुळे कॉलेजमध्ये इंग्रजी माध्यमातून ववज्ञान
शिकायला मला काहीही त्रास झाला नाही.

मी लहान असताना - म्हिजे त्ररहटि आमदनीत इंग्रजी
आणि संस्कृत यांच्या शिक्षिाबददल महाराष्ट्राची पष्ट्ु कळ

ख्याती होती. आम्हां ‘युपीवाल्यां’ पेक्षा महाराष्ट्रातील मुले
इंग्रजी व संस्कृत मध्ये खूप पुढे आहे त असे आम्हांला

सांगण्यात येई. आता ती कीती महाराष्ट्राने पार गमावली
आहे . तयाकररता दोषारोप कोिावर करायचा ते मला माहहत
नाही; पि वस्तजु स्थतीबददल खेद व्यक्त करायचे स्वातंत्र्य
मात्र घेतो.

मराठी पाररिावषक िब्दांसंबंधी दोन मुददे थोडक्यात

सांगून मी वैज्ञाननक संिोधनाकडे व उच्च शिक्षिाकडे

वळतो मद
ु दा नंबर एक : जर िालेय शिक्षिात
ववदयाथ्यायला संस्कृत िाषेचा कुठे ही स्पिय होिार नसेल तर

ती िाषा व तीवर आधारलेली पाररिावषक िब्दावली तयाला
परकीच वाटिार. मुददा नंबर दोन : संस्कृतवर आधारलेली
पाररिावषक

िब्दावली

ननदान

संस्कृतपासून

उगम

पावलेल्या सवय िारतीय िाषांत तरी समान असिे योग्य
नाही का? वस्तजु स्थती मात्र वेगळी आहे . उदाहरिाथय हहंदी

आणि मराठीतच पाहा. एकाच इंग्रजी िब्दासाठी संस्कृतवर
आधारलेले वेगळे पाररिावषक िब्द अनेकदा सापडतील.

मी पढ
ु े सांगेन, पि जर हा दावा ग्राह्य मानला, तर

विज्ञानाच्या मरा्ीकरणाचा अट्टाहास मूखप
ग णाचा

याबाबत माझ्या काही सूचना आहे त. एक सूचना अिी की,

शिक्षिाचा अभ्यासक्रम दर काही वषाांनी बदलिे आवश्यक

शिकवावा. ववज्ञान मराठीतूनच शिकवावे पि इंग्रजी

काम चालले आहे यावर सारखी नजर ठे वावी लागते. ही

मराठीतन
ू इंग्रजीकडे बदल करायचा तो केव्हा आणि कसा

माध्यशमक िाळांत व हायस्कूलमध्ये इंग्रजी हा ववषय

ववज्ञानाची प्रगती इतकी झपाट्याने होत आहे की, उच्च
आहे . संिोधकाला तर आपल्या क्षेत्रात जगात इतरत्र काय
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माहहती इंग्रजी िाषेतन
ू सवाांत जास्त सोयीस्कर रीतीने

व्यवहायय आहे याचा गंिीरपिे ववचार करावा लागेल. कारि

पररजस्थती कूपमंडूकाप्रमािे होिार यात िंका नाही.

आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या आहे त.

उपलब्ध होते. ज्याला ही िाषा अवगत नाही तयाची

या बाबी राज्यापुरतया ककं वा राष्ट्रापुरतया मयायहदत नसून

कॉलेजमधल्या ववदयाथ्याांनासुदधा अभ्यासेतर ववज्ञानात
रस घ्यायचा असला तर तातकाशलक वैज्ञाननक घडामोडींची

माहहती इंग्रजीतन
ू अनेक ननयतकाशलकांतून वाचायला
शमळते.

अिा पररजस्थतीत जजथे ववज्ञान आतमसात करायला वेळच
थोडा आहे , जजथे आजचे संिोधन उदया शिळे होते ही

प्रा. डॉ. जयंत ववष्ट्िु नारळीकर

वस्तजु स्थती आहे , नतथे ववज्ञानाच्या मराठीकरिाचा

अट्टाहास मख
य िाचा नव्हे का? इंग्रजीकडे आपि
ू प

(प्रस्तुत लेखक हे जागनतक कीतीचे खगोलिास्त्रज्ञ, ज्येष्ट्ठ

दडपलेली िाषा स्वातंत्र्याच्या काळात का वापरायची अिी

महाराष्ट्र िूषि, फाय फौंडेिन तफे राष्ट्रिूषि, िटनागर,

राजकीय

दृष्ट्टीने

पाहतो.

गुलामचगरीत

आपल्यावर

गजयना अनेक राजकीय नेतयांकडून ऐकायला शमळते. ठीक

आहे . जेथे राष्ट्रीय बाबी आहे त तेथे तम्
ु ही ही दृष्ट्टी वापरली
तर गैर नाही. पि ववज्ञान हे राष्ट्रीय नसन
ू आंतरराष्ट्रीय
आहे हे ववसरुन उपयोग नाही. आणि आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर इंग्रजी ही ववज्ञानाची िाषा होत चालली आहे .
एक उदाहरि दे ऊन हा मुददा पुरा करतो. गिकयंत्रांचा
वैज्ञाननक संिोधनात उपयोग झपाट्याने वाढत आहे .

संगिकावर सोडवावयाच्या काययप्रिालीची दे वािघेवाि

वैज्ञाननक, सप्र
ु शसदध लेखक - पदमिष
ू ि, पदमवविष
ू ि,

कशलंगा, त्रबलाय, इंहदरा गांधी अश्या असंख्य राष्ट्रीय व
आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्माननत आहे त. ‘रचना’च्या दृष्ट्टीने
उतसाहवधयक

गोष्ट्ट

म्हिजे

आमचा

ववनंती

रूपी

हट्ट

पुरवण्यासाठी म्हिून खास सुवियमहोतसवी वषाय ननशमत्त ‘रचना’
कररता जागनतक कीतीचे खगोलिास्त्रज्ञ आणि ज्येष्ट्ठ वैज्ञाननक
प्रा. डॉ. जयंत ववष्ट्िु नारळीकर यांनी आिीवायदरूपी लेख पाठवले

आहे त. तयांच्या प्रख्यात व प्रेरिादायी कायायला ‘रचना’ कडून

‘नमन’ म्हिन
ू या अंकाच्या मख
ु पष्ट्ृ ठावर “मराठी सय
ू ”य म्हिन
ू ते
प्रकािमान आहे त. - ‘रचना’ संपादक - चेतन रे गे)

वेगवेगळया दे िांतल्या िास्त्रज्ञांत होऊ लागली आहे .
स्वानुिवाने तयार केलेली काययप्रिाली दस
ु ऱ्याला उपयोगी
इंग्रजीत असते. जर आपि इंग्रजीचा तयाग केला, तर या
क्षेत्रातील वाढतया संिोधनकायायतला आपला वाटा नाहीसा
होईल.
तेव्हा थोडक्यात सांगायचे म्हिजे, जनसामान्यांपयांत
ववज्ञान पोचवायला आणि प्राथशमक िाळांतून ववज्ञानाचे
शिक्षि दे ण्यासाठी महाराष्ट्रात मराठीचा वापर उपयोगी

ठरे ल. सध्याच्या पररजस्थतीत अिा वापराला वावही आहे .
परं तु राजिाषेवरील प्रेमामुळे नतचा वापर वैज्ञाननक

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पालकर-ऑल्रेक्ट

ठरावी अिा हे तूने ही दे वािघेवाि होते. ही काययप्रिाली

संिोधनासाठी आणि उच्च शिक्षिासाठी करिे ककतपत
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स

साधनांचा ववचार करावा लागतो. ही साधने कोिती? तर
दाशिवराव चचमिाजी उफय िाऊसाहे ब उपाख्य

सदाशिवराविाऊ! आपि लहानपिापासून पाननपतच्या
नतसऱ्या युदधाववषयी ऐकलेलं असतं, आणि ते युदध

हरण्याचं मुख्य खापर कायमच फोडलं गेलेलं असतं ते
म्हिजे सदाशिवराविाऊ नावाच्या एका व्यक्तीवर.

अथायत, लहानपिी केवळ परीक्षेत ‘इनतहासात नापास
नको व्हायला म्हिून कसंतरी पाठ केलेल्या तया

ऐनतहाशसक व्यजक्तरे खांमध्ये हा सदाशिवराविाऊ नेमका
कोि, कुठे राहायचा’ हे मात्र समजत नाही, आणि जेव्हा

समजायला लागतं तेव्हा मात्र लहानपिीच मनावर कोरल
गेलेलं ते तयाचं चचत्रं कायमच घर करून राहतं.
खरं च कोि होता हा सदाशिवराविाऊ? चला थोडी
उजळिी

करूया.

स्वराज्याचं

साम्राज्यात

रूपांतर

समकालीन पत्रव्यवहार.
सदाशिवराविाऊंच्या संबंधी अनेक पत्रे आज उपलब्ध
आहे त. तयातील िेकड्याने पत्रं ररयासतकार सरदे साईंनी
‘पेिवे दफ्तर’च्या अनेक खंडांमध्ये प्रशसदध केली आहे त.
नततकीच पत्रं इनतहासाचायय वव. का. राजवाडे यांच्या
‘मराठ्यांच्या इनतहासाची साधने’ मध्ये प्रशसदध झाली
आहे त. याशिवाय िाऊसाहे बांची कैकफयत या नावाचंही एक
बखरवजा चररत्र समकालीन आहे , ते िाऊसाहे बांच्याच
अतयंत जवळच्या असिाऱ्या नाना पुरंदरे यांनीं शलहहलेलं

आहे . या लहानिा हकीकतीलाच पुढे कोिीतरी चढवून
वाढवन
ू िाऊसाहे बांची बखर बनवली आणि तयांच्यासंबंधी
अनेक गैरसमज पसरले गेले. या सगळया पलीकडे खरे
िाऊसाहे ब कसे होते हे आपि पाहूया.

करिाऱ्या, छत्रपती िाहू महाराजांचा पेिवा असलेल्या
महापराक्रमी थोरल्या बाजीराव पेिव्यांचा हा पत
ु ण्या.

हद. ४ ऑगस्ट १७३३ रोजी पुण्यात चचमाजीअप्पा आणि

कोकिातील जनतेला सुटकेचा श्वास सोडायला लाविाऱ्या

करण्यात आले. श्रीहररहरे श्वर हे िट-पेिवे घराण्याचे

मराठ्यांची एक वपढीच्या वपढी याने पाननपतात घालवली

िंकराच्या नावावरून.. ‘सदाशिव’. पि दै व काहीसं ववचचत्र

वसईसारखा प्रदे ि पोतग
ुय ीजांच्या तावडीतन
ू सोडवून उत्तर

रखमाबाईंच्या या पुत्राचा जन्म झाला, आणि दहाव्या

हदविी म्हिजे हद. १४ ऑगस्ट रोजी बाळाचे बारसे

चचमाजीअप्पांचा हा मुलगा. मग हा असा कसा ननपजला?

कुलदै वत. आणि म्हिूनच बाळाचे नाव ठे वण्यात आले तेच

आणि आपल्या पुतण्यासह स्वतःही जीव गमावन
ू आला?

असतं. लहानग्या सदाशिवाच्या जन्मानंतर जेमतेम

चुलतिावाला साधा लढाईचा अनुिव नाही अिाला

रखमाबाईंचा बाळं तरोगाने मतृ यू झाला. या रखमाबाई

पेिवा ककती अक्कलिून्य, नाही?

कारस्थानात प्रशसदध त्र्यंबकरावमामा पेठे यांची सख्खी

हा िुदध अव्यवहारीपिा नाही का? ककं बहुना, ज्या आपल्या

महहना

पाननपतावर अब्दालीिी लढायला पाठविारा नानासाहे ब

म्हिजे पेिवाईच्या उत्तरकाळात गाजलेल्या, बारिाई

नाही! खरं च नाही. सदाशिवराविाऊंचं लढाईचा अनि
ु व

नसिारा, अहं कारी, तापट असं चचत्रि बखरकारांनी

आपल्यासमोर उिं केलं खरं , पि ही व्यक्ती अिी मुळातच
नव्हती. इनतहासाचा अभ्यास करताना आपल्याला दय्ु यम
आणि नतय्यम साधने बाजूला ठे ऊन प्रथम दजायच्या

व्हायच्या

आतच,

हद.
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ऑगस्ट

रोजी

बहीि होय. आई गेली तरी आजी राधाबाई, काकू
(बाजीरावांची

पतनी)

कािीबाई

आणि

वहहनी

(नानासाहे बांची पतनी) गोवपकाबाई यांनी लहानग्या
सदाशिवाला मायेची उिीव िासू हदली नाही. पुढे

चचमाजीअप्पांनी सदाशिवाच्या संगोपनासाठी दस
ु रं लग्न
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केलं ते अन्नपूिायबाईंिी. अगदी स्वतः रिझंुजार बाजीराव

िाग ‘शिक्षा’ म्हिन
ू शमळावा असं कळवलं होतं. अप्पा

पुतण्याची

पात्रांवर पत्रं पाठवून ववचारिा करत होते. अखेरीस नऊ

पेिवे हे युदधावर असतानाही आपल्या लहानग्या लाडक्या
चौकिी

मातोश्री

राधाबाईंकडे

करताना

आपल्याला हदसतात. आजीला तर नातवाचा िारीच लळा,
क्षििरही तयाला बाजल
ू ा ठे ऊ असं राधाबाईंना वाटायचं.
इ.स. १७३५ मध्ये तया जेव्हा कािीयात्रेला जायला ननघाल्या

तेव्हा ५ वषाांच्या सदाशिवाला घेऊन जाण्याची तयांची इच्छा
होती. पि अथायत, कािी म्हिजे मुघलांच्या ताब्यातील

यावेळी वसईच्या मोहहमेत गुंतले होते आणि स्वामी इकडे
वषाांच्या सदाशिवराविाऊंनी रह्में द्रस्वामींना पत्रं शलहहलं
की,
“स्वामींच्या कृपेपुढे काय कमी आहे ? पि कोकिातल्या

प्रजेचे हाल सुरु आहे त, तयात अलीकडे पाऊस नाही, तरीही

मुलुख, तयातच बाजीराव उत्तरे त मुघलांना सळो का पळो

आपलं म्हििं मी नानासाहे बांना शलहून पाठवलं आहे , ते
काय म्हितात ते तुम्हाला कळवतो”.

चचमाजीअप्पांनाही रुचलं नाही. ते स्वतः स्वारीवर होते, पि

नानासाहे ब उत्तरे त मोहहमेला ननघाले असता वयाच्या

करून सोडत होते. अश्या वेळेस लहान मल
ु ाला पाठविं हे
तयांनी आपल्या आईला समजावलं की,

बाराव्या

वषी

लहानग्या

सदाशिवाने

नानासाहे बांना

पुण्यापासून दरू जाऊन ननरोप हदला. तयावेळेसही पुन्हा

“हे काही चचरं जजवांच्या यात्रेचे हदवस नाहीत”.

रह्में द्रस्वामींचा लकडा मागे होताच, की वसईच्या

राधाबाई कािीयात्रेहून आल्यानंतरही सदाशिवाची अगदी
प्रािापलीकडे काळजी करत, तयाच्यासाठी नवनवीन कपडे

मोहहमेतील लाकडी पेट्या आणि घंटा पाठवून दया.

आणि खेळिी मागवन
ू घेत, तिी पत्रंच आहे त आज पेिवे

उत्तर दे ऊन सगळं प्रकरि ननस्तरलं. रह्में द्रस्वामी

दफ्तरच्या ९व्या खंडात उपलब्ध.

धावडिीकरांच्या चररत्रात छापलेली पत्रं वाचनीय आहे त.

हद. ७ फेरुवारी १७४० या हदविी सदाशिवराविाऊंचे लग्न

इ.स. १७४४ मध्ये नानासाहे ब जेव्हा िेलिाच्या स्वारीवर

फडिीसांच्या घराण्यातील उमाबाई यांच्यािी झालं, पि
दद
ु ै व असं की याच वषीच्या २८ एवप्रल रोजी बाजीरावांचा

िाऊसाहे बांनी आत्ताही रह्में द्रस्वामींना जेवढ्यास तेवढं

गेले तेव्हा इकडे पुण्यात सदाशिवराविाऊंच्या व्यनतररक्त
कारिार सांिाळिारा असा एकही पेिवे घराण्यातील करता

मतृ यू झाला आणि लगेच १७ डडसेंबर रोजी चचमाजीअप्पाही

परु
ु ष नव्हता. यावेळी १४ वषायच्या िाऊसाहे बांनी पण्
ु याचा

गेल्या. पि असं असूनही नानासाहे ब पेिव्यांनी आपल्या

स्वारीच्या

मतृ यू पावले. चचमाजीअप्पांसोबत अन्नपूिायबाई सती
या

चुलत

िावाचा

आपल्या

सख्ख्या

िावांपेक्षाही

प्रािपिाने सांिाळ केला.
सदाशिवराविाऊंना लहानपिापासन
ू राजकारिाची समज
होती,

ककं बहुना

बाजीरावांनी

आणि

अप्पांनी

लहानपिापासून तयांना तसं शिक्षि दयायला सुरवात केली
होती. वयाच्या जेमतेम नवव्या वषी तयांनी धावडिीच्या

रह्में द्रस्वामींना पाठवलेली पत्र वाचली असता या वयातही
एखादया समंजस मािसाचा पोक्तपिा तयांच्यात परु े परू
िरला

होता

हे

लक्षात

येत.ं

रह्में द्रस्वामींनी

चचमाजीअप्पांकडे कल्याि-शिवंडीतील शमळकतीचा काही

कारिार पुरंदरे

मंडळींच्या मदतीने सांिाळला. या

सुरुवातीच्या

काळात

िाऊसाहे ब

आणि

जनादय नपंत (बाजीरावांचा धाकटा मुलगा, नानासाहे बांचा
सख्खा िाऊ) हे नाशिक आणि नतथून माहुलीला गेले.
यावेळी कनायटकचा प्रांत िाहू महाराजांनी बाबज
ू ी नाईक
बारामतीकरांना हदला होता, पि नाईकांकडून हवी तिी

कामचगरी न झाल्याने िाहू महाराजांना प्रश्न पडला आता
पाठवावं तरी कोिाला? नानासाहे ब तर उत्तरे त गुंतलेले.
यावेळी नानासाहे बांच्याच सांगण्यावरून हद. ५ डडसेंबर इ.स.
१७४६ रोजी कनायटकच्या मोहहमेवर ननघाले. या स्वारीत
खरं तर वपलाजी जाधवरावांना िाऊंच्या सोबतीला पाठवावं
असं नानासाहे बांना वाटत होतं, पि अचानक वपलाजींना
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आपल्यापािी ठे ऊन नानासाहे बांनी महादोबा परु ं दरे यांना

इकडे साताऱ्यात नानासाहे बांवर एक वेगळे च संकट

िाऊसाहे ब आणि महादोबा

केल्याने तयांनी िाहू महाराजांचा गैरसमज घालून दे ऊन
इतर सरदारांच्या साथीने नानासाहे बांचं पेिवेपद

िाऊसाहे बांसोबत कनायटकात पाठवलं.

कनायटकात लहानसहान

संस्थानांना जजंकून घेिार असं स्पष्ट्ट हदसून आल्यामुळे

ननजामाने आपला पत्र
ु नाशसरजंग याला कनायटकात पाठवून
हदलं. िाऊसाहे बांनी इकडे ककत्तरू चं महतवाचं ठािं जजंकून
घेतलं, सावनूरकरांिी तहाच्या वाटाघाटी सुरु केल्या आणि
ते सोंध्याच्या रोखाने ननघाले.

कोसळले. बाबूजी नाईकनवरे नानासाहे बांनी कुरघोडी

महाराजांकरवी दरू करवलं. पि अखेर नानासाहे बांबददल

शमळालेली माहहती खोटी असल्याचा ववश्वास बसन
ू तसेच
तयांच्याबददल ज्या काही िंका होतया तया दरू झाल्या असं

स्पष्ट्ट समजून पुन्हा माचय १७४७ मध्ये िाहू महाराजांनी
नानासाहे बांनांच पुन्हा सन्मानाने पेिवेपद बहाल केलं.

चचत्र वियन: श्रीमंत बाळाजी बाजीराव उफय नानासाहे ब पेिवे चचत्र वियन: शिवछत्रपतींचे नातू, िंिू राजांचे पुत्र आणि

“आम्हीं गनीमलोक शिवाजी महाराजांचें शिष्ट्य आहों!" असं

स्रोत: https://en.wikipedia.org/wiki/Shahu_I

पेिवे, यांनी सदाशिवराविाऊ पाननपतावर पडल्यावर उदगार

मराठे िाहीचे पाचवे छत्रपती िाहू महाराज (थोरले), सातारा.

अशिमानाने सांगिारे , राष्ट्रीय बाण्याचे अतयंत कतयबगार

मूळ चचत्र ‘छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय’ येथे

काढले, “िाऊववना दौलत व्यथय आहे!”. चचत्र स्रोत: कौस्तुि

आहे .

कस्तुरे संकशलत. मळ
ू चचत्र ‘पेिवे संग्रहालय, पवयती’ येथे आहे .

इकडे हे सगळं सुरु असताना िाऊसाहे ब कनायटकात

नंतर आजरे , मायनहळळी, त्रबदनापूर, बहादरू त्रबंडा, इतयादी

िाऊ मोहहमेवर ननघाले होते. जाता जाता रतनगड जजंकला.

आले, आणि जेजुरीजवळ इंदापूर इथे नानासाहे ब-

ववजयावर ववजय शमळवत होते. हद. ५ डडसेंबर १७४० रोजी

जजंकून हद. ११ मे १७४७ रोजी िाऊसाहे ब पुन्हा महाराष्ट्रात

१६

िाऊसाहे बांची िेट झाली. दस
ु ऱ्या हदविीच िाऊसाहे बांचा

नानासाहे बांिी वाकडं आलं असलं तरी तयांनी लगेच

पराक्रम नानासाहे ब पेिव्यांनी साताऱ्यातील आपल्या

पेिव्यांिी प्रतारिा केली नाही हे ही नततकंच खरं . महादोबा

मुताशलकांना म्हिजेच नाना पुरंदऱ्यांना शलहून कळवला.
नानासाहे ब शलहहतात,

सासवडला तयांच्या घरी जाऊन बसले. तयातच नानासाहे ब

“नबाबाचा िाह चचरं जीव राजश्री िाऊ यावर होता. यास्तव

आम्हीं राजश्री स्वामींचा ननरोप घेऊन मजल दरमजल
पंढरपूरच्या रोखे आलेलो. चचरं जीव सावनूर प्रांती होते,
तयास सांप्रत नवाब वारिा संगमाकडे गेले. नसरजंग
फौजसुदधा

शसरे

प्रांती

गेले.

मजल

दरमजल

श्रीरं गपट्टिाकडे जािार. चचरं जीवांकडे तयांचा रोख होता
तो टळला व अखेर सालचे हदवस आले. याजकररता

चचरं जीव मजल दरमजल तया प्रांतीहून ननघोन आजी छ ११
जमाहदलोवली इंदव
ु ारी नजीक इंदापूर येथे चचरं जीव आले.
िेट जाहली. याउपरी इकडे काही गुंता आहे ऐसे नाही”.

हद. १० डडसेंबर १७४७ या हदविी नानासाहे ब पेिवे
नेवाईच्या प्रशसदध मोहहमेवर जाण्यासाठी ननघाले. खरं तर
या वेळी िाऊसाहे बांना बरोबर घेऊन जाण्याचा तयांचा
मानस होता, ककं बहुना िाऊसाहे ब मोहहमेवर ननघालेही होते.
पि मध्येच तब्येत त्रबघडल्याने २४ जानेवारी १७४८ रोजी

िाऊसाहे ब अचानक मोहहमेतन
ू पण्
ु याला यायला ननघाले.
इ.स. १७४८ चं वषय उगवलं तेच जिू िट आणि परु ं दरे या
आतयंनतक घरोबा असलेल्या घराण्यांमध्ये ववतुष्ट्ट घेऊनच.

नानासाहे ब पेिवे स्वतः अंबाजीपंतांच्या मुलाच्या म्हिजेच
महादोबा पुरंदऱ्यांच्या तालमीत तयार झाले होते. पि काही

कारिावरून महादोबा आणि नानासाहे बांमध्ये वाद झाला.
महादोबा हे पेिव्यांचे मत
ु ाशलक होते आणि सातारा

दरबारातील खाचाखोचा तयांना माहहत होतया, पि
नानासाहे बही हहंदस्
ु थानात मोहहमा करत असल्याने उत्तर

हहंदस्
ु थानची तयांना खडानखडा बातमी होती. अिातच
कारिारावरून खटके उडाले आणि अखेर महादोबांनी
कारिारातन
ू अंग काढून घ्यायचं ठरवलं. नानासाहे ब
म्हिाले, “बाबा (महादोबा) नसले तरी िाऊ आहे सगळं

काम पाहायला, तो व्यवजस्थत करे ल”. झालं. हे नसतंच
िाऊसाहे बांच्या

मागे

लागलं.

महादोबाचं

जरी

पेिव्यांचा सरदार, कल्यािचा सुिेदार रामाजी महादे व
त्रबवलकर याने मानाजी आंग्रयांचा माणिकगड अचानक

छापा घालन
ू घेतला यामळ
ु े िाऊसाहे ब आणि महादोबांच्या

ववचारांमध्येही तफावत आली. िाऊसाहे बांचं म्हििं होतं
की अंतगयत कुरबुरींमध्ये फारसं लक्ष न घालता महाराजांची

आणि रािीसाहे बांची मजी प्रसन्न ठे वावी आणि आपली
कामं सरु
ु राहू दयावी. नानासाहे बांचा िाऊंना पाहठं बा
असल्याने महादोबा-पेिव्यांमध्ये आिखी वाकडं आलं.
अखेरीस इ.स. १७४८ च्या िेवटी सातारा दरबारात मुताशलक
कोि असावा हे चचत्र स्पष्ट्ट होण्यासाठी महादोबांनी

स्वतःहून िाऊसाहे बांचं नाव सुचवलं, पि नानासाहे बांना
मात्र सातारा दरबारात िाऊंनी जाऊ नये असं वाटत होतं.
याला कारिही तसंच होतं. िाऊंचा करारी स्विाव पाहता ते
तडकाफडकी कोिताही ननियय घेतील, कोिालाही कसंही
बोलतील याची िीती नानासाहे बांना होती. नुकतंच तयांना
पेिवाईवरून हटवण्याचं कारस्थान साताऱ्यात झालं होतं,
आणि महाराजांना काहीबाही समजावन
ू नानासाहे बांच्या

बददल ववष पेरण्यात आलं होतं. आता िाऊंचा रोखठोक
कारिार याला कारिीिूत होऊन पुन्हा असं काही होऊ नये
अिीच नानासाहे बांची इच्छा होती.

यात सगळयात मोठी गोष्ट्ट म्हिजे स्वतः िाऊसाहे बांनाही
ही गोष्ट्ट पटली असावी कारि ते स्वतः म्हितात, “मी
साताऱ्यात जािार नाही”. हद. ३० जल
ु ै १७४८ रोजी
िाऊसाहे बांना पुत्र झाला, पि अथायत तो पुढे फारसा जगला
नाही. हद. १५ डडसेंबर १७४९ रोजी छत्रपती िाहू महाराजांचा

साताऱ्यात मतृ यू झाला. िाहू महाराजांना औरस संतती
नव्हती, म्हिून काही महहन्यांपासूनच वारसाचा िोध सुरु

होता. अिातच राजाराम महाराज व महारािी ताराबाईंचा
नातू, दस
ु ऱ्या शिवाजी महाराजांचा मुलगा रामराजा हा

जजवंत असून तयाला गादीवर बसवावं असं सवायनुमते ठरलं.
खरं तर कोल्हापूरकर संिाजीराजांना साताऱ्याच्या गादीवर

बसवन
पव
ू
ू ी सातारा आणि कोल्हापरू अिा मराठा

१७

शसंहासनाच्या दोन गादया झाल्या होतया तया पन्
ु हा एकत्र
करून

‘एक

स्वराज्य

एक

छत्रपती’

असावा

असं

नानासाहे बांचं मत होतं. पि मतृ यूपूवी िाहू महाराजांनी
ज्या दोन यादया केल्या तयात नानासाहे बांना वंिपरं परागत
पेिवाई दे ण्यासोबतच ‘कोल्हापरू च्या वंिाचा कोिीही

मािस
ू साताऱ्याच्या गादीवर बसवू नये’ असं नमद
ू केल्याने
संिाजीराजांना

साताऱ्याच्या

गादीवर

आिण्याचा

नानासाहे बांचा हे तू तडीस गेला नाही.
महारािी ताराबाईंनी आपल्या नातवाला पुढे आिलं हे

नवी व्यवस्था लावन
ू हदली. हा करार सांगोल्याचा करार
म्हिून इनतहासात प्रशसदध आहे .

या सगळया प्रकरिात कजायची मात्र चचंता सतावत होती.
शिंदे-होळकरांकडून

थोडाफार

पैसे

येत

होता

पि

गज
ु रातेतन
ू दािाड्यांकडून कसलाही पैसे येत नसल्याने
िाऊसाहे बांनी अखेरीस गज
ु रातेत स्वर पाठवून पैसे वसल
ू
करायचा

उदयोग

आरं िला.

हे

सगळं

का,

तर

महादोबांसारखा हुिार मािूस कारिारातून बाहे र गेल्याने
आणि नानासाहे बांच्या मागे दे िाची राजकारिं असल्याने

पाहून िाहू महाराजांची पतनी महारािी सकवारबाईंनी हा
रामराजा खोटा आहे आणि ताराबाई राज्य हातात घेऊ

इथल्या गोष्ट्टींकडे लक्ष दयायला खमक्या मािस
ू नव्हता.

पाहतात असा आरोप करून तयाला गादीवर बसवण्याचं

कारिारीपद

आणि म्हिूनच, िाऊसाहे बांनी नानासाहे बांकडे पेिव्यांचं

नाकारलं. या सगळया प्रकरिात स्वतः नानासाहे ब आणि

स्वतःहून माचगतलं. यावेळेस
नानासाहे बांनी िाऊसाहे बांना ते हदलं नाही, कारि ककतीही

िाऊसाहे ब साताऱ्यात मुक्कामास होते. दरम्यान हद. २२

केलं तरी आजवर पुरंदरे घराण्याने कारिारीपद िूषवलं

पण्
ु यात मतृ यू झाला, म्हिन
ू तीन महहन्यात दस
ु रं लग्न

काढून घ्यावं याकररता नानासाहे बांचं मन धजावत नव्हतं.

माचय १७५० रोजी िाऊसाहे बांच्या पतनीचा, उमाबाईंचा

करायचं अिा हे तूने नानासाहे बांनी पेिचे सावकार

कोल्हटकर यांची कन्या पावयतीबाई यांचा वववाह हद. २६
एवप्रल १७५० रोजी िाऊसाहे बांिी लावून हदला.
या दरम्यानच्या काळातच उत्तरे त असलेल्या जयाप्पा
शिंदयांचा व तयांचे कारिारी रामचंद्रबाबा िेिवी यांचा वाद
झाला आणि रामचंद्रबाबा पेिव्यांकडे दक्षक्षिेत परत आले.
जयाप्पाचा असा ग्रह झाला की रामचंद्रबाबा होळकरांची
बाजू पेिव्यांकडे उचलून धरतात. इकडे दक्षक्षिेत पुन्हा
ताराबाईंनी नानासाहे ब पेिव्यांिी फारकत घेऊन आपला

पव
ू ीचा उदयोग आरं िायला सरु
ु वात केली होती. ज्या
रामराजांना तया आपला नातू म्हित होतया तोच आता
खोटा आहे असं सांगायला तयांनी सुरुवात केली. या

प्रकरिात प्रनतननधी आणि तयांचा मुताशलक यमाजी

आता

होतं. आता ककतीही वाद झाले असले तरी परु ं दऱ्यांकडून ते
इतक्यात कोल्हापूरकर संिाजीराजांकडून आणि महारािी
जजजाबाईंकडून

िाऊसाहे बांना

शलहहलं होतं,
“िाहूंचे राज्यात पेिवे आहे त, आम्हांस पेिवे नाहीत.

आम्ही आपले राज्याची पेिवाई तुम्हांस दे तो. (तया पत्रातच
पुढे) ... तीन ककल्ले म्हिजे िीमगड व पारगड व

वल्लिगड व पाच हजारांचा मुलुख दे ऊ”.

हे जेव्हा महादोबांना समजलं तेव्हा तयांनी स्वतःहून
नानासाहे बांची समजूत काढली आणि िाऊसाहे बांना
कारिारीपद दे ववलं.

इ.स. १७५१ च्या जानेवारीत िाऊसाहे ब कनायटकात
नासरजंगाच्या

महाराजांना सांगोल्यावर मोहीम करायला सांगून हे बंड

परु ं दऱ्यांना शलहीतातं,

मोडून काढले. या सांगोल्याच्या मुक्कामात स्वतः

सदाशिवराविाऊंनी छत्रपती रामराजांकरवी स्वराज्याची

गादीच्या

पेिवेपदाकररता ववचारिा झाली. जजजाबाईंनी स्पष्ट्ट

शिवदे व यांनी ताराबाईंच्या बाजन
ू े बंड केले, पि अखेर २९

सप्टें बर १७५० रोजी नानासाहे बांनी स्वतः छत्रपती

कोल्हापूर

मोहहमेवर

ननघाले.

या

मोहहमेच्या

सरु
ु वातीचा वत्त
ृ ांत स्वतः िाऊसाहे ब साताऱ्यात नाना
“आम्ही दरमजल कनायटकास

चाललो. मोंगलासाठी

महहनािर वाट पहहली. लहान सहान महालाचे दोन चार

१८

लाख रुपये घेतले. िेवट कालबग्यायपयांत आलो. कफरं गी सवय

िाऊसाहे बांना पेिवाईची वस्त्रे दे वववली आणि हद. १९ जन
ू

तयामुळे गैरकामाचे म्हिून सारे मोगलांचे मते मजली

मोहीम काढून हद. २ जानेवारी १७५४ रोजी हे दोघेही पुन्हा

प्रकारे आमचे. नवाबाचे खान जांब उगेच तेथे राहहले.
करून तलबेचा हं गाम केला दे खील असे झाले म्हिून
माघारा गेले. खानाची िेटी जाहशलयावर िागानगर आगर
िहर इकडे जातील. त्रबघडावयाची गोष्ट्ट नाही. आम्हीही
मागे पेच नाही असे समजून पुढे चाललो.”
फेरुवारी

१७५१

मध्ये

िाऊसाहे बांनी

कनायटकातून

साताऱ्याला नाना पुरंदऱ्यांना तेथील बातमी सववस्तर
शलहून पाठवली,

"इकडील वतयमान तरी िागानगरहून शलहहले होते,

पलीकडेही सववस्तर शलहहले होते तयावरून कळलेच असेल.

तेथून पाच सात माजली िागानगराचे रस्तयाने मोंगलास
(ननजामास) आडवे आलो. कृष्ट्िे अलीकडे दो कोसांवर

मोंगल (व) आम्ही जवळ आलो. फत्तेशसंह, राघोजी, सवय
सरदार सामील झाले. नबाबाचा पुत्र याचे साहहतयािी येऊन
वाईट करिे. अपेिास पात्र म्हिून सतरा लाख रुपये पुढे
कनायटकाचा चौथाई वाजवी अंमल त्रत्रचनापल्ली िागानगर

वगैरे बाकी या ननकालाप्रमािे केले. सवय सरदार बरोबर
वागवून काम झाले. मागे गायकवाडांचा ओढा न पडता तर

आिखी काम होऊन दोन महहने पोट िरावयास
कनायटकाची संस्थाने होती. प्रस्तुत याप्रमािे झाले”.
मध्यंतरी

पुन्हा

एकदा

िाऊसाहे बांबददल

रोजी दोघेही िाऊ पुण्याला परत आले. यानंतरही लगेच एक

कनायटकात जायला ननघाले ते हद. ४ जून १७५४ रोजी स्वारी
आटोपन
ू पण्
ु याला परत आले.

१८ जल
ु ै १७५४ रोजी िाऊसाहे ब नाशिकला कंु िमेळयाला

जाऊन नतथून नाशिकजवळच्या त्रत्रंबकगडावर गेले. गडावर

पूवी एक मंहदर पाडून मिीद उिारली गेली होती. नतचे पुन्हा
मंहदर

करावे

अिी

आज्ञा

िाऊसाहे बांनी

हदली.

िाऊसाहे बांचा कारिार इतका नेटका होता की तयांनी
राज्यात दारूबंदीची घोषिा केली होती. ती तयांच्या
मतृ यूनंतर ११ वषे म्हिजे इ.स. १७७२ पयांत तरी अव्याहत
सुरु होती असं ५ जानेवारी १७७२ च्या गोवपकाबाईंच्या
पत्रावरून हदसतं.

हद. १४ ऑक्टोबर १७५४ रोजी खािा हदल्लीच्या बादिहाचे
फमायन सदाशिवराविाऊंना आले.
“वजीर इमाद-उल-मुल्क याच्या जाचातून मला वाचवावे

आणि तुम्हीं व नानासाहे बांनी एखादा ववश्वासू नोकर येथे
नेमून जसे तुम्हीं साताऱ्याच्या राजांना, िाहूमहाराजांच्या
वारसांना अनतिय इतमामाने ठे वले आहे तसेच मलाही
ठे वावे”

असं हदल्लीचा बादिाह महम्मद आलमगीर दस
ु रा याने

कोल्हापूरकरांकडून पेिवाईबाबत नानासाहे बांकडे ववचारिा

िाऊसाहे बांना शलहून कळवलं. एवढं च नाही तर बादिाह
म्हितो,

हदला आणि िाऊसाहे बांसह नानासाहे ब हद. ६ जन
ू १७५१

"तुम्हांला वाटे ल तया मािसाला हदल्लीच्या बादिहाची

इ.स.

हद. २४ ऑक्टोबर १७५४ रोजी नानासाहे ब आणि िाऊसाहे ब

झाली आणि अखेर नानासाहे बांनी या प्रस्तावाला होकार
रोजी पुण्यास परत आले.
१७५२

च्या

अखेरीस

नानासाहे ब

पेिव्यांनी

वजजरी आणि मीरबक्षीचगरी दयावी".

िाऊसाहे बांसह पुन्हा कनायटकाच्या मोहहमेला प्रारं ि केला.

बेदनूरच्या मोहहमेवर ननघाले असता या मोहहमेतच

नदयांच्या संगमावर असलेला होन्नरू चा ककल्ला जजंकून

मझ
ु फ्फरखानािी वाद झाला आणि खान है दरअलीच्या

थेट कोल्हापुरात आले, संिाजीराजे छत्रपतींकडून तयांनी

तोफखान्यावर नततकाच एक जबरदस्त अचधकारी नेमला

हद. २० माचय १७५३ रोजी िाऊसाहे बांनी तंग
ु ा आणि िद्रा
घेतला, हद. १३ मे रोजी धारवाड जजंकले. इथून नानासाहे ब

महादोबा

पुरंदऱ्यांचा

तोफखान्यावरील

अचधकारी

आश्रयाला जाऊन राहहला. या प्रकरिामळ
ु े नानासाहे बांनी

१९

तयाचं नाव माधवराव पानसे. अखेर हद. १२ एवप्रल १७५५
रोजी बेदनूर प्रांतातून खंडण्या घेऊन नानासाहे ब आणि
िाऊसाहे ब पुण्याला परत आले.

हद. २० ऑक्टोबर १७५५ रोजी िाऊसाहे ब, ववश्वासराव
आणि स्वतः नानासाहे ब पन्
ु हा सावनरू च्या मोहहमेवर
ननघाले. या मोहहमेत एकूि आठ लाख रुपयांचे ३३ महाल

आणि आठ लाख रुपये नगद खंडिी घेण्याचं ठरलं, पि
नख्त खंडिी न आल्याने पेिव्यांनी हुबळी, केरूर आणि
बेळगाव हे तीनही ककल्ले जजंकून घेतले आणि हद. १९ जुलै
१७५६ रोजी हे सगळे पण्
ु याला परत आले. या दरम्यान

मझ
ु फ्फरखान गारदी हा पन्
ु हा पेिव्यांच्या चाकरीत येऊन

राहहला. खान मुतसददी असल्याने नानासाहे बांनी तयाला

पुन्हा जवळ केलं पि तयाच्या मनात काय चाललंय हे मात्र
कोिालाही कळू िकलं नाही.

सावनरू चा गंत
ु ा उरकल्यानंतर श्रीरं गपट्टिमचे राजकारि

सोडविे गरजेचे होऊन बसले होते. हद. १ जानेवारी १७५७
रोजी, स्वतः नानासाहे ब आणि िाऊसाहे ब पेिवे पुन्हा
कनायटकच्या हदिेने ननघाले. मुझफ्फरखान गारदी पुन्हा

पेिव्यांच्या चाकरीत आल्याने तो तयाच्या तोफखान्यासह
यावेळी सामील झाला होता. िाऊसाहे बांच्या हदमतीला
प्रथमच यावेळी नाना फडिीस सद
ु धा होते. पेिव्यांनी

नंदराजािी छत्तीस लाखांवर करार केला. तयातील पाच लाख
रुपये रोख शमळाले आणि उरलेल्या वसुलीकररता नंदराजाने

१४ महाल पेिव्यांकडे गहाि ठे वले. ववजापूर प्रांतातले
शिऱ्याचे ठािे यावेळी पेिव्यांच्या ताब्यात आले. बेळगावही

मराठी साम्राज्यात दाखल झाले. नानासाहे ब आणि
िाऊसाहे ब १५ जून १७५७ रोजी पुण्याला परत आले.
िाऊसाहे ब एकीकडे साताऱ्याच्या पेिव्यांचे हदवाि असले
तरी ते कोल्हापूरच्या गादीचे प्रधानही होते. असाच एक
कजजया कोल्हापरू कर संिाजी महाराजांकडे आला असता

तयांनी तो कजजया सोडवण्याचा ननियय िाऊसाहे बांवर
सोपवला. हद. १३ ऑगस्ट १७५७ रोजी िंकराजी केिव
फडक्यांचे एक पत्र िाऊसाहे बांना आले ते असे (पे.द.२२,
ले.१०१) –

"श्रीमंत राजेश्री िाऊसाहे बांचे सेवेसी ववनंती सेवक िंकराजी

केिव कृतानेक साष्ट्टांग नमस्कार ववज्ञापना. तागायत छ
२७ जजल्काद पावेतो ये प्रांतीचे व सेवकाचे वतयमान
यथाजस्थत असे वविेष. राजश्री िंिूछत्रपती स्वामी यांनी

आज्ञापत्र बरोबर बालीखान व नाईकजी ननकम हुजरे
यासंगमे पाठववले. तेथे नाहस्थानेच प्रांत त्रबदनूरचे
दक्षक्षिेकडील तहद काशलकोट पावेतो घाटाखाली दयायककनार

मुलुख आहे . तेथील संस्थाननक साबरी राजा काशलकोट व
येळू राजा संस्थान पुबाबर हे दोघे सखे बंधू. याचेच दस
ु रे

ठे विीत चौघेजि याच्या राज्यात तेही राजे म्हिववतात.

परं तु मातबर उियतां बंधू शलहहले आहे त. हे चौघेजि

आहे त. ते या उियतांचे हुकुमतीत आहे त. तयास याचा
मुलुख त्रबदनूरकर राजा बुंदी बसापा नाईक यािी काही

मुलुख घेतला आहे . सदरहू राज्यास मानीत नाही. याजकडे
हे राजकारि स्वामींकडे यांिीच सांगोन पाठववले, तयावरून

करवीराहून हुजरे दोघेजि दाखल पाहावयास रवाना केले.
यांिी जाऊन उियतां बंधू राजे व दस
ु रे चौघे यांची िेट
घेतली. तयास तयांनी सांचगतले की आरमार व लष्ट्कराची

फौज आली तरी आपि सामील होऊन, हा मुलुख सोडवून,

जे खावंद नेमून दे तील ते घेऊन, लष्ट्कराची फौज आली तरी
त्रबदनूरचे राज्य सोडवून आरमारात िारी जमाव पाईचा

आला तरी बंदरककनारा आरमार येता सामील होऊन मातबर

गाव आहे त तेथे पैदास्त करून दे ऊन यैसी तयाची बोली आहे .
याप्रमािे हे उियता सांगता तयास स्वामींचे आज्ञापत्र आले

तेच या उियतासमागमे दे ऊन सेवेसी पाठववले आहे त.

स्वामींनी हे वृत्त मनास आिून राजश्री अण्िाप्पाही
नतकडील माहहत आहे त, तयासही पुसावे व यांजबरोबर

दाखल्यास िहािे मािूस दे ऊन सवय संस्थाननकांस सवय पत्रे

दे ऊन दाखला पाहावा. तेथील दाखल पाहून आशलयावर
राजकारि ठीक असल्यास स्वामींच्या चचत्तात येिे ते येईल.
तयासारखा ववचार कतयव्य तो स्वामी करीतील. राजश्री
स्वामींच्या पत्राचे उत्तर शलहून अलाहहदा पाठवले आहे .
स्वामींच्या ववचारास येईल तरी पाठवावे".

थोडक्यात, त्रबदनूरच्या दक्षक्षिेस असलेल्या िागात दोन
िाऊ राज्य करत असता त्रबदनरू चा संस्थाननक या दोघांना
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राजा मानीत नसन
ू हा िाग आपल्या राज्यात आहे असं

म्हित होता. यामुळे या लोकांनीं करवीरकर छत्रपतींकडे
तक्रार

केल्याने

संिाजी

महाराजांनी

आपले

बरु ाडी घाटावर अब्दालीिी दोन हात करताना दत्ताजी शिंदे
मारले गेले होते.

पेिवे

सदाशिवराविाऊंना लक्ष घालायला सांचगतले. या बाबतीत
िाऊसाहे बांनी लक्ष ककतपत हदले ते समजत नाही, कारि
ते स्वतःच शसंदखेडच्या मोहहमेवर होते असं हदसतं.
हद. २९ ऑक्टोबर १७५९ रोजी पुण्यात गारवपरवर (म्हिजे

सध्याचं ससून हॉजस्पटल) िाऊसाहे बांचा डेरा पडला असता

तयांच्यावर खुनी हल्ला झाला. िाऊसाहे ब बेसावध होते.

मागन
ू वार पडत असतानाच िाऊसाहे ब िाई घेण्यासाठी
वाकले आणि वारकऱ्याचा वार चक
ु ला. िाऊसाहे बांच्या

जवळच उभ्या असलेल्या नागोजी गुजराचे लक्ष होतेच.
तयाने पुन्हा वार होण्यापूवीच तया मािसाचा हात गच्च
पकडला. परं तु हतयाराचा ननसटता वार िाऊसाहे बांच्या
पाठीवर झालाच. हा हल्ला करिारा मािस
ू है दरखान
म्हिजेच

मझ
ु फ्फरचा

जावई

होता.

है द्राबादचा

ननजामअल्ली आणि मुझफ्फरखानाला िाऊंचा अडसर
असल्याने तयांनाच मारून बाजूला करावे असा हा कट होता

जो उधळला गेला. दस
ु ऱ्या हदविी या सासरा-जावयाची
डोकी मारण्यात आली.

िाऊसाहे बांचा कारिार हा अतयंत हहिेबी होता. उत्तरे त
सरदार पैसे खातात आणि सरकारात काही दे त नाहीत हा

चचत्र: िारतीय उपखंड १७६० - मराठा साम्राज्याचा
उतकषयत्रबद
ं .ू The Public Schools Historical Atlas by
Charles Colbeck. स्रोत:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadashivrao_Bhau

लक्ष घालायचं ठरवलं होतं. झािीचे सुिेदार गोववंदपंत

िाऊसाहे ब उदचगरहून परत येतानाच नानासाहे ब आणि
ववश्वासराव वगैरे मंडळी पुढे गेली आणि दध
ु नेच्या काठावर

सोडलं नाही. आजच्या काळात सांगायचं तर िाऊसाहे बांनी

आठवड्यात, ७ तारखेला िेट झाली. उत्तरे त रघुनाथराव

आरोप अनेक वषाांपासून होता, आणि तयात िाऊसाहे बांनी

बंद
ु े ले हे एक मोठं प्रस्थ असलं तरी िाऊसाहे बांनी तयांनाही

परतूड इथे या दोन्ही सैन्यांची माचयच्या पहहल्या

एक कशमिन बसवून गोववंदपंतांच्या सगळया हालचालींवर

जािार होते हे ननजश्चत झालंही होतं, पि ऐनवेळेस

हे होत असतानाच दक्षक्षिेकडे िाऊसाहे बांना पुन्हा

जावं असं ठरलं. हद. १३ माचय रोजी िाऊसाहे ब परतूडहून

मध्ये उदचगरवर िाऊसाहे बांनी ननजामाला यद
ु धात हरवलं.

तयांच्यासोबत जवळपास पाऊि लाखांची फौज जमा झाली

पि नेमकं याच वेळेस उत्तरे त अब्दाली येऊन धडकला होता

पि तयांच्या तब्येतीने ऐनवेळेस उचल खाल्ल्याने

नजर ठे वली. गोववंदपंतांवर नऊ आरोप ठे वण्यात आले. पि
ननजामाच्या मोहहमेवर जावं लागलं, आणि फेरव
ु ारी १७६०

रघुनाथरावांचा ववचचत्र कारिार पाहता िाऊसाहे बांनी उत्तरे त
ससैन्य

ननघाले

आणि

शसंदखेडला

आले.

यावेळेस

खरं तर यावेळेस ननजामाचा पूिय नायनाट करायचा होता

होती. नानासाहे ब स्वतः उत्तरे च्या मोहहमेवर ननघिार होते

आणि हद. १० जानेवारी १७६० या हदविी हदल्लीजवळ

नानासाहे बांना मागे पुण्यातच राहावं लागलं. रघुनाथरावांना
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मात्र यावेळेस पन्
ु हा ननजामाच्या तोंडावर ठे वण्यात आलं.
िाऊसाहे बांववषयी एका पत्रात शलहहलं आहे की,

अफगाि संस्थापक होता. आधुननक काळातील

अफगाणिस्तान दे िाच्या गाभ्याची बांधिी तयाने स्थापलेल्या
साम्राज्यातन
ू झाल्यामळ
ु े तो अफगाणिस्तानाचा जनक

मानला जातो. चचत्र स्रोत:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Shah_Durrani
#/media/File:Ahmad-Shah-Durani.jpg

यावरून सरु
ु वातीपासूनच पाननपत आपि जजंकिार असा
आतमववश्वास मराठ्यांना होता हे उघड उघड हदसते.

हद. १८ माचय १७६० रोजी िाऊसाहे बांनी सैन्यासह
शसंदखेड सोडले, नतथून ४ एवप्रल रोजी बऱ्हािपूर, १२
रोजी

नमयदेकाठी

हं डडया,

२४ एवप्रल

आहे त. यांची सलाबत, पुण्यप्रताप िारी आहे . तयाचे
(अब्दालीचे) पाररपतय होते, काही चचंता नाही".

चचत्र वियन: अहमदिाह अब्दाली, हा दरु ायिी साम्राज्याचा

एवप्रल

"अब्दालीचे पररपतयाबददल श्रीमंत (िाऊसाहे ब) येत

रोजी

मध्यप्रदे िात शसहोर, ६ मे रोजी शसरोंज, २१ मे रोजी

चचत्र वियन: १८व्या ितकातील दख्खनी मराठा चचत्रिैलीतील
सदाशिवराविाऊंचं चचत्र (मध्यिागी), सोबत डावीकडे इराहहम
खान गारदी. चचत्र स्रोत:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sadashivra
o_Bhau_with_Ibrahim_Khan_Gardi.jpg
मूळ चचत्र: राजा केळकर संग्रहालय, पुिे येथे आहे .

नरवर, ३० मे ते २ जून पयांत ग्वाल्हे र मुक्काम, ४ जून

रोजी कुवारी आणि लगेच ८ जन
ू रोजी चंबळ नदी पार
केली. १२ जुलै रोजी गंिीर नदी ओलांडली आणि १४
जुलै

रोजी

िाऊसाहे ब

सैन्यासह

आग्रयाला

येऊन

पोहोचले. नतथून १६ जुलै रोजी मथुरा करून २९ जुलैला

हदल्लीच्या वेिीवर येऊन धडकले. हद. २ ऑगस्ट रोजी
मराठी फौजांनी हदल्लीत प्रवेि केला. िाऊसाहे बांची ही
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प्रचंड यद
नेहमीसारखा
ु धतयारी आणि आवेि बघन
ू

जजंकल्यानंतर

अफगाणिस्तानात पळून जायच्या तयारीत होता. पि

यमुना ओलांडली आणि तो िाऊसाहे बांच्या रोखाने येऊ

अब्दाली

प्रतयक्ष

युदधाला

उिा

इकडे

अब्दालीलाही

एके

हदविी

राहण्यापूवीच

योगायोगाने यमुना नदीला उत्तर शमळाला. अब्दालीने

नजीबखानाने तयाला काही ना काही कारिाने थांबवून

लागला. हे पाहताच िाऊसाहे ब सैन्यासह पाननपत

ठे वलं होतं. एका पत्रात उल्लेख आहे ,

गावाच्या दक्षक्षिेला येऊन तळ दे ऊन राहहले.

"सवयही श्रीमंतांचे प्रतापे उत्तमच होईल. ित्रूचे पाररपतय

यानंतर पढ
ु च्या अडीच महहन्यांत मराठ्यांना पररजस्थती

अब्दाली आपल्या दे िास (अफगाणिस्तानात) जाण्यास

पालटली

स्वल्पच काले श्रीमंत करतील, गुंता पडतो असे नाही.
शसदध आहे , परं तु नजीबखान जाऊ दे त नाही".
िाऊसाहे बांनी

सैन्याच्या

खचायसाठी

हदल्लीच्या

तख्तावरील चांदीचा पत्रा काढला आणि तयाची नािी
पडली. तयांनी शसंहासन फोडलं ही िुदध दं तकथा आहे .
हदल्लीत आल्यावर िाऊसाहे बांनी ववश्वासरावांना प्रथम

एक तख्त करून तेथे बसवले, दरबार िरवला व
सवाांकरवी

मज
ु रे

करवले.

यानंतर

िाऊसाहे बांनी

हदल्लीचा बादिहा प्रथम बदलला.
हद. १७ ऑक्टोबर १७६० रोजी कंु जपुऱ्याचा ककल्ला
िाऊसाहे बांनी जजंकला. पठािांची दहा हजार फौज फस्त
झाली.

मराठ्यांकडची

कंु जपऱ्ु यात
आिखीही

तीन-चार

दोनिे
लाख

सापडण्याची

मािसं
रुपये

चचन्हं

ठार

झाली.

रोख

सापडले,

होती,

म्हिन
ू

िाऊसाहे बांनी ककल्ल्याला खितया लावायचा हुकूम
सोडला. खितया म्हिजे कुदळी घेऊन चक्क ककल्ला
खिून काढायचा. दहा हजार खंडी गहू सापडला. पैिाची
चिचि असल्याने िाऊसाहे बांनी हे धान्य रोजमरा
म्हिून वाटण्याचा हुकूम सोडला. समनखान आणि
कुतुबिहा या दोघांचा शिरच्छे द करून, तयांची डोकी

िाल्यावर लावून सैन्यात कफरवली. हे किाकरता? तर
दत्ताजी

शिंदयांचा

मतृ यू

झाल्यानंतर

कुतुबिहाने

दत्ताजीबाबांच्या दे हाची अिीच ववटं बना करून तयांचे

मस्तक िाल्यावर खोचन
ू सैन्यात कफरवले होते म्हिन
ू !

एकूि, कंु जपुऱ्याला मोठा ववजय शमळाला. कंु जपुरा

अनुकूल होती पि डडसेंबरच्या िेवटी िेवटी पररजस्थती
व

अब्दालीचं

पारडं

जड

होऊ

लागलं.

िाऊसाहे बांचा दक्षक्षिेिी असलेला संपकय तुटला आणि
नानासाहे बांना

दक्षक्षिेत

येिारी

पत्रं

बंद

झाली.

पाननपतचा रिसंग्राम हा एक वेगळा आणि मोठा ववषय
आहे , तो या लेखात ववस्तत
मांडिं िक्य नाही,
ृ
तयाकररता पाननपतावरील इतर ग्रंथ अवश्य वाचावेत.
हद.

१४

ववश्वासराव

जानेवारी
पडले

१७६१

या

हदविी

आणि

सगळं

पाननपतात

पारडंच

कफरलं.

िाऊसाहे बही हत्तीवरून उतरल्याने फौजेचा धीर सट
ु ला
आणि फौज पळू लागली. होळकर-ववंचूरकर वगैरे लोक

ननकाल लागण्या आधीच पळून गेले होते (याकररता मी
सदाशिवराविाऊ या माझ्या पुस्तकात अनेक संदिय हदले

आहे त, सगळे ववस्तारियास्तव इथे दे ता येिं िक्य
नाही).
अखेर िेवटचं नाना फडिीसांनी िाऊसाहे बांना लढताना
पाहहलं. तयांच्यािवती पन्नासएक अफगािांचा गराडा
पडला होता. नाना म्हितात,

“श्रीमंत अनत बुदचधवान, धैयव
य ान, िूर ! कृतकमे, गवे
मात्र ववशिष्ट्ट! परं तु तरतूद फारच सैन्याची वगैरे केली.
िेवटी ननिािाजवळील तरतूद एकीकडे जाऊन ित्रूची
मुख्य

स्थाननक

गाठ

पडली.

मी

श्रीमंतांसजन्नध

ईश्वरस्मरि ककं चचत करून असे. तो ववश्वासराव यांस

गोळी लागली, पडले. ते हत्तीवर श्रीमंतांनी घालून उिेच
राहहले. तो पठाि पाय उतारा (होऊन) आत येऊन
शमसळले. तोडातोडी होऊ लागली आणि डावे बाजूचे

२३

श्रीमंत सदाशिवराविाऊ

चचत्र वियन: १७७० साली फैजाबाद िैलीने एका ‘अब्दालीच्या बाजूच्या’ अज्ञात कलाकाराने काढलेले ‘१४

अहमदिाह दरु ायनी अब्दाली

जानेवारी १७६१ रोजी घडलेल्या १८ व्या ितकातील सवायत घनघोर अश्या पाननपतच्या नतसऱ्या युदधाचे’
वियनचचत्र. यात दोन्ही सैन्यांची व्यूहरचना, खंदक आणि शिरच्छे द झालेले सैननक हदसत आहे त. तोफांचा

धरु ळा सवयत्र उडलेला हदसतो आहे . उजव्या बाजल
ू ा तपकीरी घोड्यावर अब्दाली आहे . अब्दालीच्या डावीकडे
पांढऱ्या घोडयांवर िुजा उददौला आणि नजीबखान रोहहल्याची कमान दिायवली आहे आणि अब्दालीच्या

उजवीकडे अहमदिहा बंगि आणि हाकफज रहमत खान आहे त. मध्यिागी िहा वलीखान तयाच्या
घोडदळासहहत उिा आहे . डाव्या बाजूला ‘गोलाची लढाई’ करिाऱ्या मराठ्यांच्या गोटात पांढऱ्या

घोड्यावरून जखमी िाऊसाहे बांना खाली घेतलं जात आहे व ववस्कळीत मराठ्यांची कमान दिायवली आहे .
आपल्याला माहहत असलेल्या घटना हे चचत्र सस
ु ंगतपिे दाखवत नाही. तसेच डाव्या बाजच्
ू या खालच्या
कोपऱ्यात पाननपत िहरांत घुसून महहलांवर अतयाचार करिारे अब्दालीचे सैननक दाखवले आहे त.

स्रोत: https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Battle_of_Panipat; https://blogs.bl.uk/asian-andafrican/2015/09/battle-of-panipat-1761.html
वरील ऐनतहाशसक अस्सल चचत्राववषयी चचाय: https://youtu.be/lMCXAMXb9ps
मूळ चचत्र ‘British Library Board, London, Johnson Album 66,3’ येथे आहे .

मातबर सरदार, चौघड्याचे धनी दे खील पूवीच पळाले.
उजवे बाजूनेही होळकर-शिंदे ननघोन ननिाि ननघाले.

अवध नवाब िुजा उददौला

मळ
ू चचत्र: Yale Center for
British Art, Paul Mellon
Collection

दोन तीन ित पायदळ होते. श्रीमंत हदसेनासे जाहले,
तेव्हा

ईश्वर

बुदधी

हदली,

माघारे

कफरलो.

पूवी

२४

बापूजीपंती बोध केला, माघारे कफरावे, तयास उत्तर केले
की अिा समयी श्रीमंतांस सोडिे ठीक नाही. परं तु पुढे
या प्रमािे जाहले”.

इ.स.१७७६ मध्ये शिवप्रसाद नावाच्या, पाननपतावर
प्रतयक्ष

हजर

असलेल्या

मािसाने रोहीलखंडातल्या

रोहहल्यांचा इनतहास शलहहला तयात तो म्हितो,

“मैदानावर पावकोसाच्या अंतरावर पुष्ट्कळ प्रेते पडली

आहे त आणि ती सरदारांची हदसतात.”

िुजा उददौला तेथे पोहोचला, आणि एक प्रेत काढून तयाला

धुण्यात आले. प्रेत काढताना तयावरून मूल्यवान मोती

खाली पडले. तयावरून हा सरदार आहे याची खात्री पटली.
िुजा उदौल्याने ते मोती, ििधर पंडडत बरोबर होता तयाला

"ित्रूचे पाय हटकू िकले नाहीत, पि तयांनी दाखवलेला
तवेष आणि वीरश्री ही पुरािकाळातील रुस्तुम आणि
इस्फन्दार या वीरांची आठवि ताजी करून दे त होती.

हदले. तयाने प्रेत पाहून हे िाऊंचेच प्रेत आहे असे सांचगतले.

बाहे र आहे ".

पस्तीस वषायचा तरुि आणि मजबत
ू िरीराचा होता. तो रोज

िाऊसाहे ब पाननपतात मारले गेले ही गोष्ट्ट अनुपगीर

आणि मांड्या यांवर घट्ट पडलेले होते.

तयांनी जे िौयय गाजवले ते तयाचे वियन करिे िक्तीच्या

गोसाव्यानी आणि कािीराज शिवदे वानी नानासाहे बांना

तयात एक काळा तीळ लहान पैिाएवढा, पाठीवर
मुझफ्फरखानाने केलेली कट्यारीचे जखम, पायावर

मतस्याची खूि, अिा खुिा िरीरावर हदसल्या. िाऊ
बारािे सूयन
य मस्कार घालीत असे. नमस्कारामुळे तयाचे दं ड

कळवली होती. नाना फडणिसांना आणि माधवरावांनाही ही

िुजाने कािीराजाला म्हटलं,

गोष्ट्ट माहहत होती. पि ही गोष्ट्ट पावयतीबाईंपासन
ू गप्ु त

"तुम्ही तयांच्या जातीचे (राह्मि) आणि दे िाचे आहात.

ठे वायची असल्याने पढ
ु े अनेकांना िाऊसाहे ब जजवंत आहे त
असंच वाटलं आणि याचा फायदा घेऊन तयांचे तोतयेही

ननमायि झाले. कािीराज शिवदे वाने स्वतः िाऊसाहे बांचे
अंतयसंस्कार केले होते. िाऊसाहे बांचं प्रेत शमळालं
तयाबददल कािीराजाने सववस्तर शलहहलं आहे . तो म्हितो,

तुमच्या पदधतीप्रमािे दहनववधी पार पाडा”.
राजा

अनप
ु गीर

आणि

बादिहाचे

वीस

नसक्वी

कािीराजाबरोबर दे ण्यात आले. बादिहा आणि िुजा

उददौला यांच्या छाविीच्या मध्ये एका हठकािी ती िवे
नेण्यात आली.

चचत्र वियन: पाननपतावर धारातीथी पडलेल्या मराठे वीरांचं स्मरिचचत्र. चचत्र स्रोत: कौस्ति
ु कस्तुरे
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काला अम्ब स्मारक

चचत्र वियन: नतसऱ्या पाननपताची युदधिूमी - काला अम्ब पाकय पाननपत हररयािा

चचत्र स्रोत: http://rubeliba.blogspot.com/2017/10/battle-of-panipat.html

गंगाजलाने तयांना स्नान घालण्यात आले आणि चंदनाची

केली. मागयक्रमि करीत असता उत्तरे तील बातम्या येिेच

लष्ट्करातून पळून आश्रयाला आलेली दोन हजार मािसे

मुक्कामी असताना २४ जानेवारीस पाननपतच्या परािवाची

चचता रचून तयांचे दहन करण्यात आले. तयाचवेळी िाऊंच्या
कािीराजाच्या बरोबर होती. सगळयांची खात्री झाली की हे
िव िाऊंचेच होय.
पाननपतमध्ये िाऊ संकटात असल्याची खबर पेिव्यांना
उशिरा समजली तरीही तयांनी उत्तरे त जाण्याची तयारी

चचत्र वियन: सकलराजकाययधुरंधर सदाशिवराविाऊ

स्रोत:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sadashivrao_Bhau
मूळ चचत्र ‘पेिवे संग्रहालय, पवयती’ येथे आहे .

बंद झाल्याने नानासाहे ब चचंतातरु झाले. िेलसा येथे
बातमी शमळाली. तयांना शमळालेल्या सांकेनतक पत्रात,

“दोन मोती गळाले, २७ मोहोरा गमावल्या, चांदी व तांब्याची
नािी ककती गेली याची गितीच नाही”,

चचत्र वियन: श्रीमंत नानासाहे ब पेिव्यांचे ज्येष्ट्ठ पुत्र
ववश्वासराव बल्लाळ. स्रोत:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vishwasrao
मूळ चचत्र ‘पेिवे संग्रहालय, पवयती’ येथे आहे .
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असा ननरोप होता. िाऊ, मल
ु गा व अनेक नातेवाईकांच्या

मतृ युचा नानासाहे बांना मोठा धक्का बसला, तयांची
मनःिांती नष्ट्ट झाली. हदल्लीत न जाता तयांनी परत

कफरण्याचा ननियय घेतला. हदवसेंहदवस नानासाहे ब भ्रशमष्ट्ठ
होऊन तब्येत खालावत गेली. तयातच २३ जन
ू १७६१ रोजी

तयांचा मतृ यू झाला आणि मराठे िाहीला आिखी एक धक्का
बसला.

एकंदरीत असे होते िाऊसाहे ब. िूर, मुतसददी, रिांगिातही

कधी पाठ दाखवून न पाळिारे आणि फडावरही तसेच

िब्दपंडडत. नानासाहे ब पेिव्यांचा स्वतःच्या सख्ख्या
िावांवर, रघन
ु ाथराव आणि जनादय नावर जजतकं प्रेम आणि
ववश्वास नव्हता तेवढा आपल्या या चुलत िावावर होता.

पुढे २२ जून १७६१ रोजी नानासाहे बांचं पवयतीवर ननधन झालं

प्रस्तुत लेखक हे कौस्तुि कस्तुरे इनतहासाचे गाढे अभ्यासक असून गेल्या

काही वषाांत तयांनी महत्त्वाचे संिोधन करून महाराष्ट्राच्या सतय आणि

सप्रमाि इनतहासावरील साहहतय संपदे त मोलाची िर घातली आहे आणि

पढ
ु े ही घालत राहिार आहेत. राफ्टर पजब्लकेिन्स दवारे प्रकाशित झालेली

तयांची अभ्यासपि
ू य ग्रंथसंपदा: ‘पेिवाई’, ‘इनतहासाच्या पाऊलखुिा िाग
१ व २’, ‘परु ं दरे ’ आणि सकलराजकाययधरु ं धर सदाशिवराविाऊ’. वरील

लेखातील चचत्रे ही ववषयानरू
ु प ववककपीडडया व गग
ु ल वरून सािार
संकशलत केली आहे त - संपादक

पाननपत हा प्रतयेक इनतहासप्रेमीच्या जजव्हाळयाचा आणि वेदनेचा ववषय!

पाननपतच्या महासंग्रामाचे दोन नायक म्हिजे सदाशिवराविाऊ व
अब्दाली. ननयतीने यिाचे ननसटते का होईना पि दान िेवटी टाकले ते

अब्दालीच्या पारड्यात आणि िाऊसाहे बांच्या नशिबी आला तो एखादया

िोकांनतकेतल्या कततयृ ववान पि कमनशिबी नायकाप्रमािे दद
ु ै वी अंत.
“आम्ही अब्दालीचा हहसाब बाळगत नाही” असे आतमववश्वासाने

सांगिाऱ्या िाऊसाहे बांनी हहंदस्
ु थानाच्या रक्षिाथय “हहंद ू पातिाहीचे
मातबर वजीर सवय राज्य िार आम्हांवर आहे ” हे च वचन हृदयात धारि

तेव्हा तयांच्या मतृ यूसमयी ओठात केवळ एकच नाव होतं,

करून जीवाची पवाय न करता अशिमन्यु प्रमािे पराक्रमाची िथय केली.

“भाऊ!”.

िाऊसाहे बांच्या नेततृ वाखाली झंज
ु ार वत्त
ृ ीच्या मराठ्यांनी चगलच्यांना

संदभग:
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15.
16.
17.
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परािव होऊनही पाननपताच्या यद
ु धानंतर वायव्येकडून परकीयांचे एकही
आक्रमि िारतावर झाले नाही. तया हदविी हजारो ज्ञात-अज्ञात वीरांची

पराक्रमववदयल्
ु लता अिी काही लखलखली की नतच्या तेजाने चगलचे
आणि चगलच्यांची सोबत करिारे एतददे िीय दे खील हदपन
ू गेले.

पाननपतानंतर अब्दालीने शलहहलेल्या एका पत्रांत तिी स्पष्ट्ट कबल
ु ी
दे खील हदली आहे . मराठे िाहीच्या नव्हे जगाच्या इनतहासात पाननपतच्या

नतसऱ्या यद
ु धाला नेहमीच मानाचे स्थान असेल. पाननपत म्हिजे
अश्वतथाम्यासम िळिळता अन ् कधीही न िरून येिारा घाव असला तरी

समस्त मराठ्यांनी तो अशिमानाने लल्लाटीं िूषवावा असा ‘नतलक’ आहे!!
पाननपतािर राषररक्षणािग धारातीिी पडलेल्या असंख्य मरा्े िीरांना
कोटी कोटी नमन!

- चेतन रे गे, शिकागो
'रचना' संपादक
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सुप्रशसदध इनतहासकार श्री. नननाद बेडक
े रांच्या एका ‘पाननपत

सप्ताह’ व्याख्यानातून सादर केली गेलेली कवववयय कुसुमाग्रजांची
वीररसाने िरलेली एक सुप्रशसदध कववता:

रणफंदीची जात आमुची

समरिम
ू ीचे सनदी मालक ित यद
ु धाचे मानकरी

रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!
घोरपडीला दोर लावन
य चढलेले !
ू ी पहाड-दग
ु ट

तुटून पडतां मस्तक खाली धुंद धडाने लढलेले !
खंदकातल्या अंगावर हासत खेळत पडलेले !

बाप असे कशलकाळ आमुचा कीतय गाजली हदगंतरी !

रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!

कवववयय - कुसुमाग्रज उपाख्य श्री. ववष्ट्िु वामन शिरवाडकर

या मातीने हदला वारसा कठोर छाती दगडाची !
हदली नदयांनी ध्येयासाठी समथयता बशलदानाची !

२७ फेरव
ु ारी १९१२ - १० माचय १९९९.

पहाड डोंगर इथे संगती अजजंक्यता अशिमानाची !

म्हिून साजरा केला जातो.

रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!

२७ फेरुवारी हा कुसुमाग्रजांचा जन्म हदवस ‘मराठी िाषा हदवस’

जगदं बेचा पालव येथे लढ्वैय्यांच्या सदा शिरी !

करवत कानस कोिी चालावो, वपकवो कोिी िेत मळा !
कलम कागदावरी राबवो धरो कोिी हातात तळ
ु ा!

करात कंकि असो कोिाच्या व िाळावर गंध हटळा !
शिंग मनोरयावरी वाजता उिी छाविी घरोघरी !
रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!
पोलादी ‘ननधायर’ आमुचा असुरबळाची खंत नसे !

शिविूषि श्री. नननाद बेडक
े र

स्वतंत्रतेच्या संग्रामाला ‘ववजया’ वाचून अंत नसे !

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठे िाहीच्या इनतहासावर

मरि मारुनी पुढे ननघाले गवय तयांचा कोि हरी !

१७ ऑगस्ट १९४९ - १० मे २०१५
अचधकारवािीने बोलू िकिाऱ्या अभ्यासकांच्या प्रिावळीतील थोर
इनतहास संिोधक

श्रदधा हृदयातील आमच
ु ी वज्राहुनी बळवंत असे !

रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!
िरत िम
ू ीचा वतसल पालक दे व मन
ु ींचा पवयत तो !
रक्त दाबुनी उरात आम्हा आतय स्वराने पुकारतो !

हे सह्याचाल, हे सातपुडा !” िब्द अंतरा ववदारतो !

तया रक्ताची, तया िब्दाची” िपथ आमुच्या जळे उरी !
रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!
जंगल जाळा परी मराठा पवयतश्रेष्ट्ठा उठला रे !
विव्याच्या आडदांड गतीला अडसर आता कुठला रे !
संकलन - चेतन रे गे, संपादक

तळातळातन
ु ी ठे चन
ू काढू हा गननमांचा घाला रे !

स्वतंत्रतेचे ननिाि आमुचे अजजंक्य राखू धरे वरी !

रिफंदीची जात आमुची कोि आम्हां ियिीत करी !!
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पषु प पहहले

जमातींना िेतीचा पयायय हदला: ‘मारून खाऊ नकोस, चोरून

पवू ी लहान मल
ु े कानगोष्ट्टींचा एक खेळ खेळत. परदे िात

या खेळाला बहुधा ‘टे शलफोन गेम’ म्हितात. ररंगिातला
पहहला मल
ु गा िेजारच्या मल
ु ाच्या कानात एखादी गोष्ट्ट

सांगतो. ती गोष्ट्ट कफरून जेव्हा तयाच्या कानापयांत येते
तेव्हा ती पूियतः बदललेली असते. तयाचप्रमािे आज ज्या
बऱ्याच रूढी पाळल्या जातात तया या कानगोष्ट्टींप्रमािेच
असतात. गोष्ट्टींमधला मूळ अथय हरवून गेलेला असतो.
कालपरतवे होिाऱ्या या पररवतयनाला स्वाध्याय-प्रिेते
पांडुरं गिास्त्री आठवले ‘अलाहाबादच्या गंगे’ची उपमा
दे तात. गंगा नदी ही पववत्रच आहे पि नतचे दियन

अलाहाबादला घेतले तर नवख्याचा भ्रमननरास होऊ िकतो
इतकी ती दवू षत आहे . तयात नुसती गटारे च नव्हे त; तर
प्रेतह
े ी सोडली जातात. मग अिी दवू षत गंगा पववत्र किी

मानायची? पांडुरं गिास्त्री यावर म्हितात, गंगा पववत्रच
आहे ; फक्त नतचे पाववत्र्य नतच्या उगमापािी बघायला हवे.
उगमापािी

म्हिजेच

गंगोत्रीला.

तयावेळी

नतच्या

स्फहटकासारख्या जलाचे दियन घेताना एखादा नक्कीच
म्हिेल, ‘हो! हीच ती पववत्र गंगा!’ या दृष्ट्टान्तानस
ु ार धमायचे
खरे स्वरूप सुदधा आजचे न पाहता उगमापािीच बघावे
लागेल. सांस्कृनतक ववचारसरिीवर जसजिी जळमटे

चढत जातात तसतिा नव्या रूढी जन्माला येतात.
‘िास्त्रात रूढी बशलयेशस’ असे म्हटले जाते. पि ककती काळ
आपि अिा भ्रष्ट्ट रूढींना िास्त्र म्हिन
ू कवटाळत

बसिार? प्राचीन आणि अवायचीन अिा दोन ववशिन्न
काळांचा तौलननक अभ्यास करताना लेखनात काहीसा
टीकातमक सूर येऊ िकतो हे सुजाि वाचक ध्यानात

घेतीलच मनुष्ट्याच्या आणि अजस्मता पूिय ववचारधारे चा
िोध घेण्याचा प्रयतन करण्यासाठी कसा करावा लागतो.

प्राचीन काळी म्हित मनुष्ट्य रानटी अवस्थेत होता व

खाऊ नकोस, पेरून खा!’ हा मंत्र दे ऊन ऋषींनी
समाजव्यवस्था

प्रस्थावपत

केली

न्याय-नीतीननयम,

तपाचरि, तयागिावना, परस्पर स्नेहिाव, आजतमक
ववकास आदी गुिवैशिष्ट्ट्यांवर अचधजष्ट्टत धमयववचार रूढ
केला.

प्राचीन काळी ननररच्छ-ननःस्वाथी ऋषी राज्याचे कायदे कानू
ननजश्चत करीत असत आणि राजा केवळ तया कायदयांची
अंमलबजाविी

करीत

असे.

हे

ऋवषप्रिीत

कायदे

तोडण्याची कोितयाही राजाची प्राज्ञा होत नसे. वेन राजाने
हे कायदे तोडण्याचा प्रयतन केला. तो प्रजेला सांगू लागला,
‘मीच काय तो श्रेष्ट्ठ! मी ठरवीन तेच कायदे !’ ऋवषप्रणित
कायदयांना तयाने सुरुंग लावण्याचा प्रयतन केला. तेव्हा

प्रजाजनांनी वेन राजाला शसंहासनावरून खाली खेचले आणि
ठार केले. आज राज्यकतेच कायदे कानू करतात आणि

तयांची अंमलबजाविीही तेच करतात. तयामुळेच सोयीचे
कायदे अजस्ततवात येतात आणि तयातून पळवाटाही
ठे वल्या

जातात!

समाजातल्या

ननःस्वाथी

लोकांचा

राजकारण्यांवर वचक रहावा हा प्राचीन ववचार आज केवळ
कजल्पत गोष्ट्टींमध्येच िोिेल! राजकारि हे धमायचधजष्ट्ठत
असावे; पि धमायत राजकारि शिरता कामा नये. आज धमय
आणि राजकारि हे दोन ध्रुवांवर उिे आहे त. धमायचा अथयही
‘ररशलजन’ या अथायने घेतला जातो. पि ‘धमय’ म्हिजे

कुटुंबात आणि समाजात न्यायाने, नीतीने, ननयमाने,

संयमाने, तयागवत्त
ृ ीने कसे वागावे आणि सदववचारांनी
परस्परांना पुष्ट्टी दे ऊन सवाांगीि उतकषय कसा साधावा हे

सांगिारे अशलणखत िास्त्र म्हिजे धमय! अथायत, समाजाचे
प्रतयक्ष-अप्रतयक्ष धारिपोषि करतो तो धमय. व्यजक्तगत
जीवनात तप, कौटुंत्रबक जीवनात प्रेम आणि सावयजननक

जीवनात तयाग हा ववचार मख्
ु य होता. पि आज सवयत्र
स्वाथय बोकाळलेला हदसतो.

प्राण्यांना मारून खात होता. तेव्हा ऋषींनी तया आदीम
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वेदकाळात मंहदरे नव्हती. पढ
ु े जेव्हा मंहदरे स्थापन होऊ

रामराज्यात

स्वयंिाशसत

समाज

व्यवस्था

होती.

लागली तेव्हा तयांचा मूळ उददे ि शिन्न होता. मंहदर हे

िासनव्यवस्था ही तिीच होती. यासंदिायत प्राचीन

‘सोशिओ इकॉनॉशमक सेंटर’ असायचे. ‘आहे रे ’ आणि ‘नाही

वाङ्मयात िंख आणि शलणखत या दोन िावंडांची घटना

रे ’ अथायत haves and have nots यांना जोडण्याचा

वाचायला शमळते. िंख आणि शलणखत हे दोन सख्खे बंधू.

प्रसादरूपाने मदत पोचवण्याचा प्रिावी मागय होता. दया
मािसाने मािसावर दाखवायची नसते; अचधकार केवळ

दोघांची िेते लागन
ू च होती. दोघांच्याही िेतात झाडाला
आंबे लागले होते. आपल्या िेतातले आंबे तोडता तोडता एके

परमेश्वराचा असतो स्वतः अपूिय असलेल्या मािसाचा

हदविी िंख शलणखताच्या िेतात गेला. तयाने काही आंबे

असा िाव दृढ होता. अडडअडचिीत सापडलेला परं तु;

तो तातडीने शलणखताकडे गेला आणि तयाची क्षमा मागून

नाही. दस
ु ऱ्यावर प्रेम करण्याचा तेवढा मािसाचा अचधकार,

तोडले आणि झाल्या गोष्ट्टीची चूक तयाच्या लक्षात आली.

अजस्मतेने िारलेला ततकालीन मनष्ट्ु य दस
ु ऱ्याचे उपकार

तयाचे आंबे तयाला हदले. शलणखताने ती गोष्ट्ट मळ
ु ीच मनावर

घेत नसे. मग तयाला सहकायय दे ण्यासाठी ककं वा

घेतली नाही. पि ततकालीन स्वयंिाशसत समाज व्यवस्थेत

समाजातल्या अिा वंचचत मािसाकडे ‘ग्रेसफुल’ मदत

चोरीसाठी मोठी शिक्षा होती. िंख तवररत कोतवालाकडे

पोचववण्यासाठी ‘दे वाचा प्रसाद’ दे ण्याची प्रथा ननमायि

(ततकालीन अचधकाऱ्याकडे) गेला आणि झाला प्रकार

झाली. तयासाठी धमायने दे वाचे माध्यम उचलले. प्रसादाचा

सांचगतला. पि शलणखताची तक्रारच नसल्यामुळे कोतवाल

िाग जमववण्यासाठी मंहदरात दानपेटीचा प्रघात सरू
ु झाला.

िंखाला शिक्षा दे ऊ िकला नाही. हे प्रकरि राजाकडे गेले

गप्ु ततेने हदलेल्या दानामळ
ु े तयावर कोिाचाही ‘अहं ’

राजानेही कोतवालाचाच ननियय कायम ठे वला. तो म्हिाला,

दडपि येत नसे ककं वा दे िाऱ्याचाही ‘अहं ’ फुलत नसे. दे वाने

शिक्षा किी दे िार?’ पि िंखाला स्वतःला शिक्षा करून

चचकटत नसे. तयामुळे प्रसाद घेिाऱ्यावर मानहानी ककं वा

‘तुझ्याववषयी शलणखताची चोरीची तक्रारच नाही तर मी

हदलेल्या प्रसादाचा म्हिजेच प्रनतसादाचा अडचिीत

घ्यायची होती तया काळी चोरीसाठी हात तोडण्याची शिक्षा

सापडलेल्या व्यक्तीकडून स्वीकार होत असे.

होती. स्वयंिाशसत व्यवस्थेमळ
ु े तिी वेळच कोिावर येत

आज धाशमयक स्थळे श्रीमंत होत आहे त. अनेक धाशमयक
स्थळांमध्ये प्रचंड धन कोंडून पडले आहे ककं वा ते मोजक्या

मंडळींच्या हातात आहे , असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
नतथल्या रस्टतफे थोडीफार लोकोपयोगी कामे केली

जातात; नाही असे नाही. परं तु येिाऱ्या धनापेक्षा हे दे ण्याचे

नसे. पि िंख हट्टाला पेटला. राजाही शिक्षा दे त नाही हे

पाहून िंखाने स्वतःच स्वतःचे हात तोडून घेतले आणि
स्वयंिाशसत कायदयाचे पालन केले! आज कायदा असूनही

चोऱ्या होतात आणि शिक्षेतून सुटण्यासाठीही ‘कायदे िीर’
धडपड केली जाते!

प्रमाि कमालीचे व्यस्त असते, असे म्हटले तर वावगे ठरू

प्राचीन काळी तीथययात्रा करण्यामागेही एक वेगळा िाव

नये. अनेक धाशमयक स्थळांच्या आजूबाजूलाच वंचचत,

असे. संसाराववषयीची आसक्ती सोडून पूित
य ः ननःसंग

तयांच्यापयांत मूळ ऋषींच्या ववचारांनुसार, िगवंताचा

येण्याचीही िाश्वती नसे. आज ररटनय नतककट घेऊन - साऱ्या

आपत्तीग्रस्त समाज खूप मोठ्या प्रमािावर असतो. पि
‘प्रसाद’ सवायथायने पोचतो का, हा खरा प्रश्न आहे . शिवाय
‘धमय’

मनष्ट्ु या-मनष्ट्ु याला

जोडण्यासाठी

असतो

-

तोडण्यासाठी नाही, हा धमायचा मूळ हे तूही उरलेला हदसत
नाही.

होऊन तीथययात्रा केल्या जात. यात्रेवरून जजवंतपिी परत

सोयीसुववधा शमळवून मग तीथययात्रा केली जाते. तो सवयस्व

सोडून जायचा मळ
ू िाव ननघून गेलेला जािवतो. तीच

गोष्ट्ट एकादिी व्रताची. ऋषींनी जेव्हा एकादिीचा मंत्र
सवयसामान्यांना हदला होता. तेव्हा तयामागे वेगळा िाव
होता एकादिीला तोंड न चालता पाय चालले पाहहजेत, असा
िाव होता. एकादिीच्या उपवासामागे सट
ु सट
ु ीतपिा होता.
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उपवास म्हिजे दे वाचा ‘वास.’ दे वाजवळ बसिे म्हिजे

तत्त्वज्ञानाचे असे अनेक शसदधांत प्राचीन िारतीय ऋषींनी

ज्या अनोळखी लोकांना आधाराची गरज आहे अिा

अनुिूतीतून मांडलेले आहे त. ते समजून घेतले पाहहजेत.

लोकांजवळ जाऊन बसिे. तयांना आधार दे िे. कोितयाही
दगडापेक्षा चैतन्याचे प्रकटीकरि जजथे सवायचधक आहे ,
अिा जजवंत मािसाजवळ जाऊन बसिे हा खरा
‘उपवासा’चा अथय उपवासाच्या हदविी घराचा उं बरठा
ओलांडायचा तो अिा दे वकायायसाठी. मग होिारा खचय
आणि श्रम हे दे वासाठी केलेले. संकुचचत ‘अहं ’ला तातपुरते

घरीच ठे वून आणि वविाल ‘अहं ’ साक्षी ठे वून केलेले हे व्रत
म्हिजे ‘उप-वास!’ या प्रकक्रयेत आपोआप ननष्ट्काम
कमययोग साधला जात असे.

िारीररक तंदरु
ु स्तीसाठी अथवा रूढीपालनापुरता उरलेला
हदसतो. बऱ्याचदा िीतीपोटीही अिी व्रते केली जातात.

खरे तर दे वाववषयी िीती का वाटावी? कोितेही वाईट कृतय
आपल्या हातून घडले नसेल तर कमयकांडाववषयी िीती का

बाळगावी? आपिच आपला कमायचा ताळे बंद ननमायि
करीत असतो. आपल्या कमायच्या ताळे बंदामध्ये मुळीच
करत

नाही.

म्हिजे डोळस िक्ती; आणि बुदधी ववरहहत िाव आणि
श्रदधा म्हिजे आंधळी िक्ती! इंहद्रये, मन, बद
ु धी आणि
आतमतत्त्व असा हा प्रवास आहे . इंहद्रये मनात, मन बद
ु धीत
आणि बुदधी आतमतत्त्वात ववलीन होईपयांत बुदधी िाबूत
राहिे अध्यातमात सवायचधक महत्त्वाचे असते परं तु; आज

अनेक हठकािी प्रथम बुदधी गहाि टाकलेली हदसते.

कम्प्यट
ू रची पज
ू ा करून तो चालवता येत नाही; समजून
घेता येत नाही. मग ववश्व व्यापून उरलेले तत्त्व िोळे पिाने

पि आज उपवासाचा अथय खाण्याच्या बदलापुरता ककं वा

हस्तक्षेप

गीतेचे शसदधांत सांगतात: बुदधीसहहत िाव आणि श्रदधा

वेदोपननषदांचे

हे

ततवज्ञान

समजून घेता येईल का? ककं वा तोकड्या बुदधीच्या
आधारावर ते नाकारिे योग्य ठरे ल का, याचा ववचार केला

पाहहजे. आतमतत्त्व हे बुदधीपुरस्सरच समजून घेण्याचा

प्रयतन करायला हवा. म्हिन
ू च प्राचीन ववचार सांगतो,
अध्यातममागायवर

पहहला

प्रांत

इंहद्रयांचा

म्हिजेच

ववकारांचा असतो. दस
ु रा मनाचा म्हिजेच ववचारांचा,
नतसरा

बुदधीचा

म्हिजेच

वववेकाचा

आणि

चौथा

आतमतत्त्वाचा म्हिजेच ववज्ञानाचा असतो.

श्रीमदिग्वदगीतेमध्ये संतशु लतपिे मांडले आहे . उपवास,

िगवदगीता संयमाला प्राधान्य दे ते ननग्रहाला नाही.

गोष्ट्टींबाबत प्राचीन काळी ऋषींनी सांचगतलेल्या गोष्ट्टी

तयामुळे ननग्रहातमक तत्त्वज्ञान गीतेला मान्य नाही. उदा.

ननष्ट्काम कमययोग, पन
ु जयन्म, कमायचा ताळे बंद आदी

ननग्रहात आग्रह असतो तर संयमात वववेकबद
ु धी असते.

पुराव्यांननिी शसदध होत आहे त. ‘Many Masters Many

समोर आवडीच्या पदाथाांचे ताट वाढले आहे . केवळ उपवास

Lives’ या इंग्लंडमध्ये प्रकाशित झालेल्या सध्याच्या

(हल्ली बरे च जि ‘उपवासाला’ ‘उपास’ म्हितात!) आहे

‘बेस्ट-सेलर’ पुस्तकात मनोववकारांनी ग्रस्त असलेल्या

म्हिून एखादी व्यक्ती तया ताटातले पदाथय खात नाही. पि

गोष्ट्टींचा िोध लागला. मतृ यूनंतरच्या जीवनावर अभ्यास

म्हिजे तो पदाथय खावासा तर वाटत असतो परं तु;

गोष्ट्टींचे प्रतयंतर आले. १० जानेवारी १८५६ साली

ननग्रहातमक तत्त्वज्ञान. मन ववषयांकडे धावत असते. पि,

एका मल
ु ीवर उपचार करताना डॉ. रायन वेस यांना याच
करताना अमेररकन संिोधक डॉ. रे मंड मोडी यांनाही याच
जन्मलेल्या ननकोला टे स्ला याने म्हटले आहे , ‘जेव्हा
ववज्ञान वस्तनु नष्ट्ठ सष्ट्ृ टीच्या पलीकडचा - अथायत

आतमसष्ट्ृ टीचा - िोध घ्यायला लागेल तेव्हा गेल्या अनेक

ितकांमध्ये ववज्ञानानं केलेल्या वाटचालीपेक्षा हे िोधकायय
अचधक गनतमान होऊन एका तपातच सारे िोध लागतील!’

मन मात्र तया पदाथायकडे म्हिजेच ववषयाकडे धावत असते.
उपवासाच्या बंधनामुळे तो खाल्ला जात नाही हे झाले

बुदधीने इंहद्रयांना आवरून धरलेले असते. याचा अथय
व्यक्तीची पदाथायववषयीची आसक्ती सट
ु ली असे होत नाही.
गीता सांगते, कोितयाही वस्तूववषयी मनातूनच आसक्ती

सुटली पाहहजे. समोर कोितेही प्रलोिन आले तरी मन

आणि इंहद्रये धाविार नाहीत अिी मनाची अवस्था झाली
पाहहजे. तयासाठी बद
ु धीमध्ये सारासार वववेक जागत
ृ झाला
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पाहहजे. अिा तेजस्वी ववचारांनी जर प्रतयेक कृती केली
आणि बुदधीवर िुदध आणि तेजस्वी ववचारांचे संस्कार केले
तरच ववकास संिवतो.

याप्रमािे िक्तीचे ही स्वरूप खालावलेले हदसते. जो माळा
घालतो, िजन करतो, एकादिी करतो, जो िोळािाबडा
आहे तो िक्त अिी िक्तीववषयी समजत
ू झाली आहे .

करतात: ‘ईश्वरापासन
ू जो वविक्त राहूच िकत नाही तो
िक्त!’ कमय ककती केले हे जग पाहते; परं त;ु कमय कसे आणि
कोितया िावनेने केले हे िगवान बघतात. िगवान
दे खाव्याला मुळीच ककं मत दे त नाहीत; ते मनुष्ट्याचा
आंतररक ववकास बघत असतात.
(क्रमिः)

गंमत अिी की, एखादा घातक गुंड सुदधा माळा घालतो.
एखादा िोंद ू िजन करतो. धमयकायय समजून एखादी व्यक्ती

अनतरे की सुदधा बनते. मग तयाला िक्त म्हिायचे का?

अनेकदा दे वािी across the table कॉन्रॅ क्ट होताना
हदसते, ‘दे वा मला पास कर, माझे लग्न जळ
ु ू दे , नोकरीत

श्री. राजेंद्र खेर, पुिे
www.rajendrakher.net

बढती शमळू दे , माझे हे काम होऊ दे ; या बदल्यात मी तुला

एक ककलो पेढे दे ईन! ककं वा तुला सोन्याचे शसंहासन दे ईन
अथवा तुला रोज एकवीस प्रदक्षक्षिा मारीन वगैरे … हे

िक्तीचे स्वरूप योग्य मानायचे का? का हा ईश्वरािीच
करार मानायचा? मािस
ू मळ
ु ात अपि
ू य आहे म्हिूनच तो
असे करारनामे घेऊन दे वाकडे (?) जातो. जर तो पूिय असता

(तत्त्वज्ञानाच्या दृष्ट्टीने तो पूियच आहे ; पि तयाला तयाचे
िान नाही) तर तो दे वाची पाहहली तरी चढला असता का?

सतत अपूियतच
े ी जािीव असल्यामुळे व्यक्ती िक्त बनन
ू
परमेश्वराकडे जाण्याचा प्रयतन करते. ती गोष्ट्ट अयोग्यही

नाही. कारि संकटात सापडलेल्याला तयाच्याशिवाय
कोिाचा आधार असतो? तयासाठी तीच माऊली असते. पि

(ज्येष्ट्ठ साहहजतयक कै. श्री. िा. द. खेर यांचे प्रस्तुत लेखक श्री. राजेन्द्र
खेर हे चचरं जीव. राजेंद्र खेरांनी चचत्रपट क्षेत्रात प्रकाि मेहरा प्रॉडक्िन्स,
शसनेमा जव्हजन्स, शसनेमेन इ. ननमायतयांबरोबर सुमारे नऊ वषां लेखनहदग्दियन, ननशमयती अिा ववववध क्षेत्रात काम केलं आहे . तयांची आजपयांत
‘हदजग्वजय’, ‘दे ह झाला चंदनाचा’, ‘गीतांबरी’, ‘धनंजय’, ‘मांदायय’ ‘दे वांच्या
राज्यात’, ‘त्रबंदस
ू रोवर’, ‘उदयन’ ‘दै नहं दन िगवदगीता’, हॉशलवड
ू चे
ववनोदवीर’, ‘समाजहहतेिू पांडुरंगिास्त्री आठवले’ अिी अनेक पस्
ु तकं
प्रकाशित झाली आहे त. तयांना अनेक गौरव आणि परु स्कार प्राप्त झालेले
असून तयांच्या पस्
ु तकांचे इंग्रजी, गुजराती आणि हहंदी िाषांमध्ये अनव
ु ाद
झाले आहे त. तयांची पस्
ु तकं रशसकमान्य ठरली आहेत आणि अलीकडच्या
यिस्वी साहहजतयकांमध्ये तयांची गिना होते.
- ‘रचना’ - संपादक - चेतन रे गे)

दे वाकडे केवळ स्वाथायपोटी जािाऱ्या व्यक्तीला ‘िक्त’
कोिाला प्रमोिन हवे असते, कोिाला मनःिांती हवी असते
तर कोिाला मोक्ष! म्हिजे केवळ मागिीच! व्यावहाररक
गोष्ट्टींच्या अपेक्षांपासून मोक्षापयांत केवळ मागिी असते!

कृतज्ञता िाव मनात दृढ करिे ही िक्तीमागायतली पहहली
पायरी असते. मागिी ऐवजी thanks-giving!

प्राचीन ववचार सांगतात ती म्हिजे बद
ु धीत ईश्वराववषयी

समज आििे. ननहदध्यासाने ती दृढ करिे. िक्त तोच जो
ईश्वरी

ववचारांिी

सतत

जोडलेला

असतो.

पूज्य

पांडूरं गिास्त्री आठवले िक्ताची सुटसुटीत व्याख्या

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पालकर-ऑल्रेक्ट

म्हिता येईल का? कोिाला नोकरीत बढती हवी असते,
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शङ्
ृ गारहास्य करुणरौििीरभयानकााः।

बीभत्साद्भुतं संज्ञौ चेत्यषटौ नाट्ये रसााः स्मत
ृ ााः॥

आचायय िरतमन
ु ी कृत नाट्यिास्त्र (६.१५)

अथय: िंग
ृ ार, हास्य, करुिा, रौद्र, वीर, ियानक, बीितस,
आणि अदिुत – हे आठ नाट्यरस आहे त.

आचायय मम्मट कृत - काव्य प्रकाि (४.४७)

ननिेदस्िानयभािोऽस्स्त शान्तोऽवप निमो रसाः।
आचायय मम्मट कृत - काव्य प्रकाि (४.४७)

अथय:

(िरतमुनींनी

सांचगतलेल्या

िंग
ृ ारादी

आठ

नाट्यरसांच्या सहहत काव्यांच्या बाबतीत) ज्याचा ननवेद
(हा) स्थायीिाव आहे (तो) िांत रस सद
ु धा नववा रस
आहे .

शङ्
ृ गारहास्य करुणरौििीरभयानकााः।

बीभत्साद्भुतं इत्यषटौ रसााः शान्तस्तिा मत:॥

पजण्डत ववश्वनाथ कृत - साहहतय दपयि (३.१८)

अथय: िंग
ृ ार, हास्य, करुिा, रौद्र, वीर, ियानक, बीितस,
आणि अदिुत ह्या आठ (नाट्य) रसांच्या सहहत िांत
(हा नववा रस) आहे .

आचायय िरतमुनींनी तयांच्या ‘नाट्यिास्त्र’ ह्या सुप्रशसदध
ग्रंथात नाटयांमधील म्हिजेच अशिनयातमक काव्यांतील

िंग
ृ ार, हास्य, करुिा, रौद्र, वीर, ियानक, बीितस, आणि

अदिुत अश्या आठ रसांचा उल्लेख केला आहे . आचायय

मम्मट यांनी श्राव्य ककं वा पाठ्य काव्यांच्या बाबतीत
तयांच्या ‘काव्यप्रकाि’ ह्या सुप्रशसदध ग्रंथात िरतमुनींनी

सांचगतलेल्या नाट्यांप्रमािेच िंग
ृ ारादी आठ रसांच्या सह
िांत असे एकूि नऊ रस आहे त असा अशिप्राय हदलेला
आहे . पंडडत ववश्वनाथ ह्यांनी तयांच्या ‘साहहतय दपयि’ ह्या
ग्रंथांत मम्मटाचें च ‘नवरस मत’ उचलून धरले आहे . रस हे
मनाची िावननक जस्थती ककं वा िावनांचा अभ्यास करिारे

िास्त्र आहे , ज्यात प्रामख्
ु याने सादरीकरि असलेल्या
कलांचा समावेि होतो.

िंग
ृ ार रस हा बहुश्रुत व सवायचधक प्रमािात मराठी संगीतात
वापरलेला हदसतो. ‘पाहहले न मी तुला’, ‘सांग कधी कळिार

तुला’, ककं वा ‘धुंदीत गाऊ वगैरे’ अिी ककतीतरी गािी
नकळत िंग
ृ ार रसाची प्रचचती दे ऊन जातात.

हास्य रस हा प्रामुख्याने ववनोदी नाटकांमुळे उतपन्न होत

असला तरी ‘टांग हटंग हटंगाक’, ‘गेला माझा सख्खा नवरा’
िरतमुनींच्या नाट्यिास्त्रातील उदयध्रुत केलेला ६-१५
श्लोक - आचायय मम्मट कृत - काव्य प्रकाि (४-२९)

वगैरे सारखी अजरामर गािी आपल्याला हसवून जातात.
करुि रस हा दःु खाची िावना व्यक्त करतांना उदिविारा
िाव! नायक-नानयका यांचा ववरह असो वा िक्ताने
परमेश्वराला घातलेली आतय साद असो, करुि रसाच्या
वेगवेगळया छटा मराठी संगीतात हदसून येतात. ‘किी
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नशिबाने थट्टा’, ‘जजवलगा राहहले रे दरू घर माझे’ अिी
गािी असोत ककं वा अगदी आताआताचे ‘दे वा काळजाची

हाक ऐक एकदा तरी’ असो, रशसकांच्या हृदयाचा नकळत
ठाव घेतात.
वीर रस हा पराक्रम, िूरी, यिोगाथा वियनाने उतपन्न

झुळझुळ झरा तसं पळिारं बालपि

िारत होवों’, ‘उठा राष्ट्रवीर हों’, ‘जयोऽस्तुत’े , ‘िूर आम्हीं

कधी अडलेलं तर कधी खळखळलेलं

होिार िाव! ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’, ‘बलसागर
सरदार’, वगैरे अिी ककतीतरी गािी अजूनही वीररसाने
ओतप्रोत िरलेली आहे त. ही व अिी ककतीतरी गािी

ऐकल्यावर आजही डोळयासमोर नकळत ते दृष्ट्य उिे राहते
आणि मराठी मन अशिमानाने व वीररसाने पररपि
ू य होते.

उठत, बसत, पडत, खेळत जािारं

कधी चचंब झालेलं तर कधी तहानलेलं
झाडांच्या मागून दगडांच्या पलीकडून
लपिारं , हदसिारं , क्षिात हसिारं

नदीच्या कुिीत शिरून लाजिारं

‘उष:काल होता होता’ हे गािं ऐकलं की वीर, करुि व

तर कधी मोठ्ठे पिाचा आव आििारं

बीितस रसांची पररपूती होते. खरं च बीितस रसात असिारी

प्रवाहातल्या नावांना गुदगुल्या करत

नतरस्काराची िावना ककती अप्रनतम पदधतीने सुरेि िटांनी
गंफ
ु ली आहे !

तीरावरच्या मुलांना वेडावून दाखवत
बघता बघता संपिारं

िांत रस हा प्रामख्
ु याने वैराग्यातील आनंद दियवतो

आणि तारुण्याच्या िोवऱ्यात सापडिारं

म्हिजेच तो िक्तीची िावना व्यक्त करिारा असतो.

जीवनाच्या ओझ्याने खोल खोल जािारं

मराठी साहहतयाला लािलेल्या संतपरं परे मुळे िक्तीरसाने

सागराच्या हदिेला झपाट्याने वाहिारं

युक्त अश्या ककतीतरी रचनांनी महाराष्ट्र समद
ृ ध झाला
आहे . संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तक
ु ारामांनी
महाराष्ट्राला िक्तीरसाने संपन्न केले आहे . अजन
ू ही

आपली सकाळ ‘ओंकार स्वरूपा’, ‘अमत
ृ ाहुनी गोड’, ‘केिवा
माधवा’ अश्या िक्तीरसाने होते.

खरोखर महाराष्ट्राला लािलेल्या संतांनी आणि कवींनी
मराठी संगीताला समद
ृ ध केले आहे . नततक्याच ताकदीने

लता मंगेिकर, आिा िोसले, सरु े ि वाडकर व अजजत

जाता जाता कावरं बावरं होऊन गटांगळया खात धडपडिारं
सागर ककनारा येताच थोडसं घाबरिारं
अन िेवटी तयातच ववलीन होिारं
प्रचंड लाटांिी सांिळून घेिारं

तयांच्यातच शमळून शमसळून जािारं
आता कसं सगळ िांत, अथांग, अववरत लाटांच्या
पाळण्यात झुलत झुलत झुलत

कडकडे यांच्यासारख्या गायक-गानयकांनी या रचना
अजरामर केल्या आहे त.

- सौ. मधुरा खरे , िॉम्बगय

सौ. मंगला गडकरी, लायल

mangalsmile@yahoo.com
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ह्या तंत्राला क्रोिे असे म्हं टले जाते. िारतीय, अमेररकन,
इंजग्लि, फ्रेंच, स्पॅननि, बेजल्जयन, इटाशलयन ह्याला
Crochet (क्रोिे) म्हितात तर हॉलंड मध्ये haken,
डेन्माकय मध्ये haekling, नॉवे मध्ये hekling आणि
स्वीडन मध्ये virking म्हिून ओळखले जाते (१). क्रोिे

इनतहास:

ह्या वविकामाची उतपत्ती कुठे झाली ह्या बददल खप
ू

क्रोिे ह्या िब्दाची व्युतपत्ती क्रॉक / क्रोिे (फ्रेंच : हुक ) /
krokr (आकड्यासाठी जुना िब्द: ‘नॉसय’) ह्या

िब्दापासून झाली. क्रोिेसाठी वापरली जािारी सुई ही एका
आकड्यासारखी (आकृती २) हदसते. तयामुळे वविकामाच्या
३०० ईसपू - ४००

१८ वे ितक

शसदधांत मांडले गेले आहे त. इनतहासकार आणि िास्त्रज्ञ
असे म्हितात की, वविण्याची ही पदधत चचनी सुई काम
ह्या प्राचीन वविकामाचा एक प्रकार आहे . ह्यापुढे

इनतहासात झालेल्या नोंदींप्रमािे क्रोिे असे प्रचशलत झाले
असावे. (आकृती १)

१९ वे ितक

२० वे ितक

२१ वे ितक

ईस

पेरू दे िामध्ये “Naal

तुकी, िारत,

जाड दोरा आणि मोठी सुई

क्रोिेकडे कपडे

वापरून करण्यात येिारे

बनवायची पदधत

वापरून एका सुईने

आकफ्रका, मध्ये

‘Shepherd‘s knitting’

अंगठ्यािोवती

‘Tambouring

अजस्तत्त्वात आले. क्रोिे

म्हिून बनघतले जाऊ

गुंडाळलेल्या दोऱ्याचे

(कापडावर केले

loops बनवून

जािारे क्रोिे)’ चा

तयातन
ू आिखीन

प्रसार

loops खेचले

Binding” ही पदधत

पशियया, उत्तर

हस्तकलेच्या पुनरुतथाना
बरोबर क्रोिेला सद
ु धा
चांगले हदवस आले

लागले. अमेररका आणि

आहे त. आज क्रोिे

‘Slip Stitch Crochet’

त्ररटनमधील

म्हिून ओळखले जाऊ

लढायांमध्ये

फॅिनच्या दनु नयेत मोठ्या

लागले. पनेलोपी

सैननकांसाठी क्रोिेनी

लागले आहे. इथेच नाही

Tambouring चा

(Penelope) नावाच्या

बनवलेल्या गोष्ट्टी

तर लेस, कपडे,स्वेटसय,

जायचे. ही पदधत

ववकास झाला,

माशसकाने पहहल्या क्रोिेचा

पाठवल्या गेल्या.

िाली, मोजे, हातमोजे,

ह्याचा कुठलाही

करिे बंद झाले

आयररि क्रोिे प्रशसदध

प्रकारचे वापरता

आणि Crochet

झाले व िाळांची स्थापना

सद
ु धा क्रोिे मोठ्या

प्रमािात वापरले जाऊ

येण्यासारखे आणि

नाही.

in Air असे

झाली. अमेररकेतील

लागले. ितकाच्या

ओळखले जाऊ

जस्त्रयांवर आयररि

अखेरीस हस्तकजल्पत

सजावटीसाठी म्हिन
ू

लागले.

क्रोिेच्या नाजुक

वस्तूंची चलती कमी

लागला.

होते.

क्रोिेमध्ये बदलली
पुरावा अजस्ततवात

आता कापडावर

नमुना प्रकाशित केला.

डडझाईन्सचा प्रिाव पडू

घरगुती वापरासाठी

प्रमािात वापरले जाऊ

टे बलक्लॉथ असे बऱ्याच

क्रोिेचा वापर केला जात
आहे .

झाली तयात क्रोिेसद
ु धा

आकृती १: क्ोशेच्या इनतहासाचा तक्ता

आकृती १ स्रोत: Ruthie Marks 1997, Posted on CGOA Web site with permission 2009 Julia Wiatr, Editor,
https://www.allfreecrochet.com , The History of Crochet: From Tambour through Irish Crochet
https://www.woolandthegang.com/blog/2015/05/a-brief-history-of-crochet
https://blog.lovecrochet.com/the-history-of-crochet-is-it-as-old-as-the-hills/
https://www.fibre2fashion.com/industry-article/2777/crocheting-and-its-origin?page=1
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क्ोशे सुई/हुक:

असतात. ह्या साधारिपिे लेस ककं वा दोऱ्यांनी वविायला

ती म्हिजे "सुई" ज्याला इंजग्लि मध्ये हुक म्हितात.
कालपरतवे सुई बनवण्याचे साहहतयांत बदल होत गेले.

सुया २ शम.मी. ते १९ मी.मी पयांत असतात. आपल्याला

क्रोिे वविकाम करताना जी सवायत महतवाची गोष्ट्ट लागते

पूवीच्या काळी हजस्तदं तांत बनिारी सुई आता स्टे नलेस
स्टील, अल्युशमननयम, प्लॅ जस्टक, बांबू मध्ये बनते (आकृती
२अ ).

वापरल्या जातात. तसेच अल्यशु मननयम आणि प्लॅ जस्टक
काय वस्तू बनवायची आहे आणि तयाला ककती ताठपिा
हवा आहे तयावर सुई कुठली वापरायची ते ठरते.
िीण:
क्रोिे वविण्यासाठी जे मूलिूत टाके यावे लागतात ते दोनच
आहे त - साखळी आणि खांब. खांबाचे खूप प्रकार आहे त जसे

मुका खांब, अधाय खांब, छोटा खांब, दोन वेढ्यांचा खांब, तीन

वेढ्यांचा खांब इतयादी. ह्या दोन मल
ू ित
ू टाक्यांच्या
क्रमवारी संयोजनlने वेगवेगळया वविीचे नमुने बनतात
(आकृती ३).

आकृती २: (अ) वेगवेगळया साहहतयांमध्ये बनवल्या गेलेल्या
क्रोिेचा सय
ु ा

आकृती ३: क्रमवारी संयोजनाने बनवलेल्या वेगवेगळया वविी.
आकृती ३ स्रोत: www.pinterest.com

आकृती २: (ब) क्रोिेचा सुईची सामान्यतः रचना.

आकृती २ (अ) आणि २(ब) स्रोत: Anatomy of Crochet
Hook, S. Brittain K. Manthey; www.pinterest.com

क्रोिेचे नमुने वेगवेगळया पदधतीने प्रकाशित करता येतात.
स्कट्यस, टॉप्स, ड्रेसेस ह्यांचे नमुने िाजब्दक आणि आकृती

साहाय्याने तर लेस, टे बल क्लॉथ, रुमाल, डोईली (ताटावर

सई
ु बनवण्याचे साहहतय जरी बदलले तरी सई
ु ची रचना

टाकायचे

रुमाल

ककं वा

फुलदािी

खाली

घालायचे

‘हॅ न्डल’ सुई हातात धरण्यासाठी, ‘थंब रे स्ट’ अंगठा

जातात. जगिरात असे तक्ते आणि नमुने वेगवेगळया

जािारे साहहतय ओढून घेऊन वविण्यासाठी आणि ‘थ्रोट

आणि गोंधळ होऊ नये म्हिून क्राफ्ट यानय कॉउं शसल,

ओढलेल्या धाग्याला ‘टाका’ असे म्हं टले जाते. वविण्याच्या

तयांनी तयाच्या वेबसाइट वर वेगवेगळया दे िात वापरल्या

बदलली नाही, ती एकसारखीच आहे आकृती २ब मध्ये

रुमाल) ह्याचे नमुने तक्तयाच्या स्वरूपात प्रकाशित केले

ठे वण्यासाठी, ‘पॉईंट’ लोकर, धागा ककं वा वविायला वापरले

पदधतीने होतात, तयामुळे एकच रचना परत होऊ नाही

आणि िाफ्ट’ टाके धरून ठे वण्यासाठी वापरले जाते. प्रतयेक
मापाप्रमािे टाक्यांची संख्या बदलते. स्टील पासून
बनवलेल्या सुया ह्या ०.६ शम.मी. पासून ३.७५ शम.मी. पयांत

टे क्सस ह्यांनी काही चचन्हं ठरवन
ू हदलेली आहे त तसेच
जािाऱ्या िब्दावली सुदधा प्रदशियत केलेल्या आहे त,

तयामुळे तुम्ही कुठल्याही दे िातील डडझाइनरचा तक्ता
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ककं वा कपड्याची योजना वाचलीत व तयाचे अनस
ु रि

आपल्याला ते यायला पि लागते. ह्याचाच अथय वपढी दर

तसे कमी साहहतय उपलब्ध आहे तयात मला काही

प्रशिक्षि जर व्यवजस्थत शमळाले तर तीच कला

करण्याचे ठरवले तरी अडचि येत नाही. मराठीत क्रोिेवर

वपढी ही कला पुढे शिकवली जाते. परं तु कुठल्याही कलेचे

आवडलेली पुस्तके म्हिजे सुलिा कुलकिी शलणखत

अथायजन
य ासाठीसुदधा उपयोगी पडते. हे च काम क्रोिे यानय

वविकाम, प्रनतिा काळे शलणखत क्रोिे वविकाम िाग १, २

दोन्ही संस्था करत आहे त. ह्या दोन्हीही संस्था िास्त्रोक्त

आणि अजून काही. सगळया पुस्तकांबददल शलहहिे इथे

पदधतीने क्रोिे शिकवण्यासाठी गेली ककतयेक वषे काययरत

घालाव्यात व वेगवेगळया प्रकारचे क्रोिे कपडे कसे बनवावे

ऐकीवात नाही. िारतामध्ये सध्या एक्स्पोटय प्रमोिन

क्रोिाकाम, प्रिावती परु म शलणखत लोकरीचे मोहक

कॉउं शसल (३) आणि क्रोिे चगल्ड ऑफ अमेररका (४) ह्या

िक्य नाही. ह्या सवय पुस्तकांमध्ये खांब साखळया किा

आहे त. िारतामध्ये ह्यांची िाखा अजून कुठे सुरु झालेली

हे उत्तम पदधतीने सांचगतले आणि समजावले गेले आहे .

कॉउं शसल फॉर हँडडक्राफ्ट्सने (EPCH) आणि नॅिनल
ऑक्यप
ु ेिनल स्टँ डड्यसच्या (NOS) अंतगयत, नवीन आणि

विणण्यासा्ी िापरले जाणारे साहहत्य:
क्रोिेच्या ववववध वस्तू वविण्यासाठी लोकर, कॉटन आणि
शसल्कचा धागा, सत
ु ळी, सत
ू , तार (चांदी ककं वा रं गीत

शसन्थेहटक) असे ववववध साहहतय वापरता येते. हे सवय
साहहतय वापरून वेगवेगळया गोष्ट्टी वविता येतात. लोकरी
पासून स्वेटर, मफलर, जॅ केट, स्काफय, बाबीसेट, फ्रॉक्स
इतयादी गोष्ट्टी बनवता येतात. कॉटनच्या धाग्यापासून
लेस, खेळिी, फुलं, रुमाल, तोरि, जॅकेट्स, स्काफय,

दाचगने, सोफा कव्हसय, टे बल मॅट्स असे बरे च काही बनवता
येत,े सुतळी पासून वॉल पीस, टी

कोस्टसय अश्या

सजावटीच्या वस्तू बनवता येतात. गेल्या काही वषाांमध्ये

आिखीन एक उपयुक्त प्रकार म्हिजे दाचगने, तांब्याची

ककं वा चांदीची तार आणि मिी, मोती वापरून करण्याची
सुरुवात झाली आहे . ह्या प्रकारामध्ये क्रोिेची सुई वापरून
२०-२५ शम.मी. गेजची तार वापरून गळयातले कानातले

असे दाचगने बनवता येतात. क्रोिेनी बनवलेल्या सवय
वस्तूंची मूल्य श्रेिी ही तयामध्ये वापरल्या जािाऱ्या

साहहतय आणि लागिाऱ्या मेहेनतीवर ननधायररत केली जाते.
जजतकी कल्पकता, कलाकुसर जास्ती नततकीच ककं मत पि
जास्ती. साधारिपिे क्रोिेची मूल्य श्रेिी १०० ते १००००
रुपये एवढी असू िकते.
क्ोशे प्रशशक्षण:
िारतामध्ये आपि आपल्या आजी, आतया, माविी ह्या
लोकांकडून क्रोिेकाम करायला शिकतो व बऱ्याच प्रमािात

जुने क्रोिेकाम करत असलेल्या व्यक्तींना कौिल्य

प्रशिक्षि दे ऊन लेवल १ प्रमािपत्र जारी करण्याची सुरुवात

केली आहे (५), पि अजूनही बरे च काही करण्यासारखे आहे .
भारतीय क्ोशे व्यिसाय:
क्रोिे व एम्रॉयडरी ह्याचे िारताच्या हस्तकलेच्या
ननयायतीमध्ये एक चतुथाांि वाटा आहे (६). िारतामधून
ऑस्रे शलया (२.३५ %), जमयनी (४.९४%), कॅनडा (१.७०%),

फ्रांस (३.४१%), इटली (२.१४%), जपान (०.६४%), नेदरलंड
(३.४२%),

UAE

(९.९४%),

जस्वतझरलंड

(०.३६%),

अमेररका (३४.३५%), यन
ु ाइटे ड ककं ग्डम (७.६४%), लॅ हटन
अमेररका दे ि (१.६९%) इतयादी दे िांमध्ये ननयायत केले

जातात (६). एक्स्पोटय प्रोमोिन कॉउं शसल ऑफ इंडडयानी
प्रदशियत केलेल्या आकडेवारीनुसार एवप्रल २०१८ - नोव्हें बर
२०१८ मध्ये क्रोिे व िरतकाम ह्यांची ननयायत ₹२४१६.५२
कोटी ($३४७.१८ दिलक्ष) एवढी आहे जी मागच्या वषी
पेक्षा ३.५४% ने जास्ती आहे (७) . एवढे ननयायत होऊनसुदधा
"मेड इन इंडडया" चा टॅ ग लावलेल्या क्रोिेच्या वस्तू अजूनही
बाजारामध्ये

फारश्या

हदसत

नाहीत.

िारतामध्ये

प्रामुख्याने जजथे क्रोिेकाम केले जाते ते म्हिजे गोवा व

आंध्रप्रदे ि येथे. गोव्यामध्ये घरोघरी क्रोिेनी केलेले रुमाल
पडदे आणि बरे च काही आढळून येते. आंध्रप्रदे ि मध्ये

गोदावरीकाठी वसलेल्या नरसापुर येथे ५००० हुन अचधक
महहला ह्या नाजूक सुंदर कामामध्ये पारं गत आहे त.
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तयांच्याकडे कामाचा अिाव नाही परं तु शमळिारे मानधन
कमी असल्यामुळे पूिय वेळ ह्या कामाकडे वळण्या ववरुदध

आहे त. काहीजिी तर आपल्या पुढच्या वपढीलासुदधा
शिकवण्याच्या

ववरुदध

आहे त

(५).

क्रोिे ही अिी कला आहे जजने आपली बाजारपेठ आधीच
बनवन
ू ठे वली आहे . गेल्या काही वषायत ती वाढली आहे पि
अजून वाढायची गरज आहे . एकंदरीत क्रोिे आणि तयाची

हदवसागणिक होिारी समकालीन फॅिन जगतातील

प्रगती, माझे, क्रोिे कपडे डडसाईन करण्याचं स्वप्न पूिय

संदभग:
1. A Living Mystery, the International Art & History of
Crochet,” Annie Louise Potter, A.J. Publishing
International,
1990.
2. https://www.crochet.org/page/CGOAHistory
3. https://www.craftyarncouncil.com/
4. https://www.crochet.org/
5. https://www.thehansindia.com/posts/index/SundayHans/2016-02-07/Made-in-Narsapur/205331
6.
https://www.epch.in/policies/exportsofhandicrafts.htm
७ https://www.epch.in/policies/exportdata.pdf

करण्यात मदत करे ल असे हदसते. तया दृष्ट्टीने सध्या मी
‘पलाि वल्डय ऑफ क्रोिे’ हा माझा स्वत:चा रँड प्रशसदधी
झोतात आिायच्या मागायवर काययरत आहे . पलाि मध्ये

आम्ही फक्त पारं पररक डडसाईनच नाही तर कॉम्पुटर
ग्राकफक्स वापरून सुदधा क्रोिेचं वेगवेगळे प्रकार बनवतो.
हे काम एकट्या दक
ु ट्याचे नाही, माझ्या बरोबर काही गरजू

बायका पि काम करतात आणि पैसे शमळवतात ज्यामळ
ु े
तया

आज

स्वावलंबी

बनल्या

आहे त.

•

डॉ. िवयरी गायधनी, पि
ु े
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- पनीर पुडडंग
साहहत्य:
४ कप दध
ू (Whole)

२ कप ककसलेलं ककं वा चरु लेलं पनीर
१ कप साखर

१/२ चमचा वेलदोडा पूड

१२ ते १५ बदामाचे बारीक तुकडे

१. दध
ू

१२ ते १५ काजच
ू े तक
ु डे

२. साखर

केिर

पाहहजे असल्यास गुलाबपािी
पाककृती:

प्रथम साखर एका िांड्यामध्ये घेऊन, ती शिजेल इतपत पािी
घालावे. ते िांडे गॅसवर ठे ऊन तया शमश्रिाला उकळी आिावी. तयात
ककसलेले पनीर घालावे. शमश्रि साधारि १० ते १५ शमननटे गरम
करावे, म्हिजे पनीर मऊ होईल.
दस
ु ऱ्या िांड्यामध्ये कमी आचेवर दध
ू आटवायला ठे वावे. दध
ू

आटवल्यावर, पनीर आणि साखरे चे शमश्रि तयात घालावे. शमश्रि
एकजीव झाल्यावर तयात चवीनुसार अचधक साखर घालण्यास हरकत
नाही. शमश्रि अधन
ु मधन
ु थोड्याथोड्या वेळाने हलवत रहावे

३. सक
ु ा मेवा (काजू बदाम)
४. ककसलेलं पनीर
पनीर पडु डंग

जेिेकरून िांड्याला खाली लागिार नाही.

एकदा हवा असलेला घट्टपिा आला की, गॅस बंद करावा. तयामध्ये
वेलदोड्याची पड
ू व सक्
ु या मेव्याचे (काज-ू बदाम) तक
ु डे घालावे.
आवडत असल्यास गुलाबपािी घालावे.

आवडीप्रमािे गरम ककं वा थंड पनीर पडु डंगचा आस्वाद घ्यावा.
टीप: Whole Milk ऐवजी Half and Half वापरले तर पुडडंग लवकर
घट्ट होते. पनीर जर घरी बनवलेले असेल तर ते घेऊन आणि पािी
ननचरून घेिे आवश्यक आहे .

- सौ. िि
ु दा कुलकिी, शिकागो

छाया चचत्र श्रेय: सौ. सोनल आगािे
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आडिे शब्द
1. दघ
य ना
ु ट
4. रामदासस्वामी हा िब्द ऐकताच लग्नमंडपातन
ू पळाले
7. ओळखीचा फायदा घेिे, ___ लाविे
9. मोठे स्वयंपाकघर
10. (वविेषत: मुसलमान राजांच्या) राण्या व तयांचा दासी
परीवार
11. १९६१ साली ह्या गायकाला महाराष्ट्र िासनाचे पहहले
'सवोतकृष्ट्ट मराठी गायक' पाररतोवषक शमळाले
13. उत्तर
15. एक िेंग, याच्या दाण्याची उसळ करतात
17. मोठा कालखंड
18. वाहतया पाण्याचा आवाज
19. एक पेय
20. मंब
ु ईचे एक उपनगर
22. इच्छा
25. बाहे रच्या बाजूला नसलेला
28. मेहेनतीने शमळवलेले
29. अंतःकरिापासन
ू हदलेला (ननरोप/संदेि/उपदे ि)
30. पादत्रािे
32. चांदोबा चांदोबा ___ का?
33. दारूच्या गुत्त्यात पेय दे िारी!

अशिजजत रायरीकर

उभे शब्द
1. वयपरतवे हे गाठीिी येतात
2. ज्याला शिती वाटते आहे असा
3. ह्या प्रांताची िूर रािी प्रशसदध होती
5. एखादी वस्तू ककती जड आहे ते मोजिारे यंत्र
6. डोळयात
7. रानात
8. लज्जेने बावरत (असलेली)
12. अडखळत
13. अनेक वेळा
14. ऊसापसन
ू बनिारा गोड पदाथय
15. माठ
16. ह्या ननयतकाशलकाचे नाव!
21. चहुकडे पसरला (सुवास)
23. पि
ू य मास िराचा काळ
24. िारतीय संसदे चे कननष्ट्ठ सिागह
ृ
25. िौशमनतक दृष्ट्ट्या xy-प्रतलातला ननजश्चत
संकलक
26. शमळावा, प्राप्त व्हावा
27. शलपी
31. खेळातील प्रनतस्पध्याांनी आळीपाळीने
करण्याच्या कक्रया ककं वा काळ, खादयपदाथय
वाढण्यास वापरण्यात येिारा एक मोठा चमचा
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वप्रय सखीस,

•

आज तुला मकर संक्रांतीच्या ननशमत्ताने आयोजजत

मकर संक्रांती नंतरचा काळ हा गह
ृ प्रवेि लग्न व
म्हिजे इ. मंगल कायाांसाठी िुि मानला जातो.

केलेल्या हळदी-कंु कवाचे आमंत्रि दे ण्यास हे पत्र शलहीत

संक्रांतीच्या हदविी िाळे ला सट्
ु टी असायची. तया हदविी

संक्रांत. आता सगळयांचे काळे ड्रेस, साड्या, झब्बे बाहे र

“ढील दे ! ढील दे !” ककं वा “काय कोि पोचे” हे िब्द तया

आहे .

नवीन वषायतील पहहला सि म्हिजे मकर

पडिार.

आपल्याला

सगळयांना

नटायला

आणि

शमरवायला ही एक सुवियसंधी!
लहानपिी मकर संक्रांतीला काळं परकर-पोलकं घालून
व हातात चांदीचा नक्षीदार वाडगा घेऊन आमची स्वारी

घरोघरी नतळगुळ दे ण्यासाठी ननघत असे. तयात कडक

आणि मऊ असे दोन प्रकारचे लाडू असत. कुटलेल्या

हदवसिर मल
ु े गच्चीवर पतंग उडवण्यात दं ग असत.
हदविी कानी पडत. एकदा समोरच्या ववनायकची पतंग
काटली गेली आणि सवयीप्रमािे गुजराती / मारवाडी
पोरे ओरडली,“काऽय कोऽि पोऽचे” तेव्हा ववनायक

िडकून तयांना बोलला, “जास्त बोललात ना, तर
तुमच्या सगळया अंगाला ‘पोचे’ पाडीन!” केवढे हसले
सगळे मला अजूनही आठवतंय.

नतळाचे मऊ आणि स्वाहदष्ट्ट लाडू हे घरोघरीच्या (फक्त)

पुढे माझ्या वववाहानंतर मी अमेररकेला आणि माझे

आवडत. तयांची मागिी केली की आई दटावून मोठ्या

महहन्याला “तू घरी कधी येिार?” असा प्रश्न घरचे

आजी-आजोबांसाठी हदलेले असत. मला ते लाडू फारच
डोळयांनी म्हिे, “तुला दात आहे त ना? तुझे केस पांढरे

झाले आणि दात पडले की मग …. मग तल
ु ा दे िार हं
मऊ मऊ लाडू!”

घरी ‘आई’ तर िाळे त ‘बाई’ होतया. प्रनतवषी मकर
संक्रांतीवर

ननबंध

शलहून आिावा लागे. तयातली
ठराववक वाक्ये तर अजूनही माझ्या लक्षात आहे त.
•

मकर संक्रांतीचा सि पाच हजार वषाांहूनही अचधक
वषे िारतात साजरा केला जातो.

•

हा सि दरवषी 14 जानेवारीला येतो.

•

मकर संक्रांतीच्या हदविी सूयय धनू रािीमधून मकर
रािीत संक्रमि करतो.

•

पंजाबात याला ‘लोहडी’, आसामात ‘त्रबहु’ तर दक्षक्षि
िारतात मकरसंक्रांतीला ‘पोंगल’ असे म्हितात.

•

हहंद ू धमायत मकर संक्रांतीच्या हदविी गंगास्नान हे
पववत्र व पुण्यकारक मानले जाते.

कुटुंब पुण्याला शिफ्ट झाले. काही हदवसांत प्रतयेक
ववचारू लागले. अमेररकेतल्या िारतीयांना िारतात
जाण्यासाठी हवामानाच्या दृष्ट्टीने जानेवारी महहना उत्तम

म्हिून मीही नववषायत पुण्यात जायचे ठरवले. माझ्या
आगमनाने घरी सारे खुि झाले मलाही सगळयांच्या

िेटीने आनंद झाला. घरच्यांनी माझे हळदी-कंु कू करायचे
ठरवले.

संक्रांतीच्या

हळदी-कंु कवाला

“वाि”

काय

दयायचे याच्या चचेला उधाि आले. कोिी म्हिाले,
“केिर डबी दया” कोिी सुचवले, “मसाले दया”, कोिी
बोलले की, “पािी वपण्याचे ग्लास दया”. सगळयात
उच्चांक म्हिजे जोिी काकू म्हिाल्या, “वास्तववक

पाहता तू शसशलकॉन व्हॅलीतून आलीस तयामुळे तू
प्रतयेकी एक-एक लॅ पटॉप दयावयास हवास.”

अश्या प्रदीघय चचेनंतर घरच्यांनी िेवटी तीन डब्यांचा
सेट दयायचं ठरवलं. कणिक, तांदळ
ू आणि साखर मावेल

असे एकात एक बसिारे वेगवेगळया रं गाचे प्लॅ जस्टकचे
दिकट (?) डबे. आता हे मोठे आणि दिकट (?) डबे
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कुठून आिायचे? चचेला सरु
ु वात झाली. रवववारात जाऊ

मग अचानक सहा-सात कॉलेज तरुिींचा घोळका घरात

“बोहरी आळी, रवववार पेठ, पि
ु े” या हठकािावर एक

चौकिीनंतर कळले की तया त्रबजल्डंगमधल्या सौ. हगविे

बाजारपेठेत प्रचंड गदी होती. सवय दक
ु ाने मालाने ओसंडून

होतया. डोश्यांच्या वासामळ
ु े तयांचं अभ्यासात लक्ष

आणि स्वस्त व मस्त डबे आिू. समस्त स्त्रीवगायचं

शिरला. घरातल्या कोिीही तयांना कधीही पाहहले नव्हते.

मत झालं. मला घेऊन ज्येष्ट्ठ स्त्रीवगय रवववारात गेला.

यांच्या मुलीच्या मैत्रत्रिी होतया. तया अभ्यासाला आल्या

वाहत होती. एका दक
ु ानात प्लॅ जस्टकचे मोठे एकात एक
बसिारे , वेगवेगळया रं गांचे डबे शमळाले. मारवाडी

लागत नव्हतं म्हिन
ू सौ. हगविे यांनी तयांना आमच्या
घरी धाडलं

होतं.

हे

ऐकून काकंू नी डोसेवाल्याला

मालक म्हिाला, “खूप ऑडयसय आहे त. आत्ताच्याला होम

सांचगतलं, “या मुलींना प्रतयेकी एक-एक डोसा दे . आमचा
डोश्यांचा आकडा ठरला आहे .

उगाच गोंधळ व्हायला

हे डबे घरी न्यायचे कसे यावर चचाय सरू
ु झाली. काकू

नको.”

बोलिं

डडशलवरी जमिार नाय. तुमीच तुमचे डबे न्या.” आता

मला

हे

काकूच

ऐकून

जरा

म्हिाली, “तू अमेररकेहून आलीस ना म्हिन
ू तू ररक्षाने

अवघडल्यासारखं वाटलं. पि बाकी कोिालाही तयात

जा. आम्ही बसनी येतो.” मग एक ररक्षा ठरवण्यात

काही वावगे वाटले असे हदसले नाही. मला जाताना या

आली. तयात आधी मला बसण्यास सांगण्यात आलं

मुली “थँक्यू ऑ ंटी” असं म्हिाल्या. हा आघात मी

आणि मग डबे ठे वायला सुरुवात झाली. काही क्षिांत
मला

पढ
ु चे

काही

हदसेनासे

झाले.

ररक्षा

िरली.

ररक्षावाल्याच्या दोन्ही बाजंन
ू ा सत
ु ळीने डबे बांधण्यात

आले. ररक्षावाला ‘वायुवेगाने’ ननघाला. आता ही ‘ररक्षा’
आपल्याला ‘अंतररक्षात’ नेते की काय? असा ववचार

मनात येऊन गेला. थोड्याच वेळात मी सुटकेचा श्वास
सोडला. आधी ‘डबे’ मग ‘मी’ असे घरात शिरलो.

हळदी-कंु कवाचा हदवस उजाडला. हदवािखान्यातील एका

मूकपिे झेलला. मनात आलं, बरं झालं काकूने ह्या
आगाऊ काट्ययांना एकच डोसा हदला.

डोसे खाऊन झाल्यावर काही जिी घरी परतण्यासाठी
ननघाल्या. हळदी-कंु कू लावून, “तुम्हाला कुठल्या रं गाचा
डबा आवडतो?” असा प्रश्न मी तयांना ववचारला. जजला

जो रं ग आवडला, नतला तया रं गाचे डबे मी हदले.
आनंदानी तया ‘सौ.’ आणि ‘कु.’ घरी गेल्या. तया
गेल्यावर

काकू

तरातरा

चालत

मजजवळ

आली,

शिंतीजवळ डब्यांची शिंत उिारण्यात आली. मधोमध

म्हिाली, “असा हवा तो डबा दयायचा नाऽही. वपवळे

मला स्थानापन्न होण्यासाठी एक खच
ु ी दे ण्यात आली.

डबे आधी संपव.” आज्ञेप्रमािे मी पढ
ु ल्या सात-आठ

तीळगुळ, गजरा, व हळदी-कंु कू लावून दे िे, हे काम

वपवळे डबे संपवले! आता रानडे काकू घरी जायला

थोड्या लोकांना मी ओळखत होते. आलेला स्त्रीवगय

ठे वला. तश्या तया म्हिाल्या, “मला वपवळे डबे हवे

आलेल्या प्रतयेक ‘सौ.’ला एक डब्यांचा सेट आणि

माझ्यावर सोपवण्यात आले. आलेल्या मंडळींपैकी फार

अल्पावधी गप्पांत रं गला. डोसे खाता-खाता प्रश्नांचा
िडडमार सुरू झाला.

“हळदी-कंु कवाला डोसे वाला

बोलवायची आयडीया कोिाची?”,

“याचा पत्ता कोिी

हदला?”, “डोिांचा रे ट काय?”, “ही तुमची मुलगी ककती
हदवसांसाठी आली आहे ?”, “कधी जािार?”, “आत्ता

नतकडे ककती वाजलेले असतील?” वगैरे … एखादा टे ननस
बॉल परतवावा तिी काकू पटापट उत्तरे दे त होती.

सौिाग्यवतींची वपवळया रं गाच्या डब्यांनी बोळवि केली.

ननघाल्या. मी तयांच्या हातात गुलाबी डब्यांचा सेट

होते.” आता आली का पंचाईत! “काकू तम
ु च्या गल
ु ाबी
गालांना हे डबे मॅचचंग आहे त.” असे म्हिताच काकू

खुि झाल्या. तयांच्याबरोबर तयांचा नातू होता तो सतत
नाचत व गात होता, “व्हॉट इज इट गुड फॉर?
अब्सल्युटली

नचथंग!”

काकू

म्हिाल्या,

“हे

तुम्हां

अमेररकन लोकांचं गािं आहे . तल
ु ा ठाऊकच असेल.”
मी हसत-हसत मानेनेच “हो” म्हटले.
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आठवड्यानंतर मी अमेररकेस परतले. माझ्या कामात
व्यस्त

झाले.

खूप

वषाांत

हठकहठकािाहून हळदीकंु कवाची बोलाविी येऊनही काही ना काही अडचिींमुळे
जािं झालं नाही. मागच्या वषी मात्र शिकागोतल्या एका

तुझी मैत्रीि,
सौ. अचयना शिडे

आशलिान घरी हळदी-कंु कवाचं आमंत्रि आलं. आणि

ता. क. - पत्रास उत्तर अपेक्षक्षत

माझ्याबरोबर

archee456@yahoo.com

सवड

होती

म्हिन
ू
माझी

महालासारखं होतं.

मी

ते

मुलगी

स्वीकारलं.

होती.

घर

यावेळी
अगदी

आहे . पत्ता -

तया ऐश्वययसंपन्न सौिाग्यवतीने

सुहास्यवदनाने आमचं स्वागत केलं. नतच्याजवळ नतचा

छोटा मल
ु गा उिा होता. तयाच्या काळया टी-िटय वर
“आय त्रबलीव्ह” अिी पांढऱ्या रं गांतील अक्षरे होती.

माझ्या मुलीला आता वाचता येत असल्याने नतने ते

पटकन वाचलं. सौ. ऐश्वयाांनी माझ्या मुलीला ववचारले,
“व्हॉट डू यू त्रबलीव्ह इन?” तिी ती पटकन म्हिाली,

“आय त्रबलीव्ह इन द पॉवर ऑफ अंडरपॅन्टस ्!” मला
बारा वषाांपव
ू ी िेटलेल्या रानडे काकंू च्या नातवाची
आठवि झाली. हसत हसत तया सौिाग्यवतीने हा
ककस्सा सांचगतला सारे खळखळून हसले.
गप्पा-टप्पा, स्वाहदष्ट्ट जेवि यात वेळ छान गेला.
ननघताना मला अत्तर आणि फुले दे ण्यात आले. मग

कििर तीळ मििर प्रेम ! गुळाचा गोडवा आपल
ु की वाढवा !
नतळगुळ घ्या गोड गोड बोला …

‘रचना’च्या सवय रशसकांना, मकरसंक्रातीच्या गोड गोड िि
ु ेच्छा !

तया सौिाग्यवतीने माझ्या हातात ‘पायरे क्सचा’ मोठा
डब्यांचा सेट ठे वला. डबा पाहताच, खूि पटली चेहऱ्यावर

हसू पसरलं. मी मनात म्हटलं, “डबे खप
ू आहे त गं! पि

डबा दे िारी बारा वषाांनी िेटली.” नतला हषयिराने
आशलंगन दे ऊन डब्यासह मी घरी परतले.
एका तपानंतरसद
ु धा सख
ु सख
ु द स्मत
ृ ींचा गोडवा मनाला
मोहहनी घालतो. अश्याच गोड आठविींची िववष्ट्यातही

साथ असावी म्हिूनच मी तुला आग्रहाने आमंत्रत्रत करत

आहे . तर तू नक्की माझ्याकडे हळदी-कंु कवाला ये.

नतळगळ
ु ासारखी आपली जवळीक अिीच राहू दे ! आणि
आपल्या मैत्रीतली गोडीही नतळगळ
ु ासारखी अवीट असू
दे ! अिी सूयन
य ारायिाकडे प्राथयना!

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पालकर-ऑल्रेक्ट
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Children of migrant families can be seen selling items
like flowers, games, or sometimes just begging. SBV
wants to address migrant dropout students, provide a
safe environment, and give them a vision to look at
their life and future. Along with academics, the school
also aims for all round development of kids including
their nutrition, health and hygiene, and grooming, and
has a team of full time teachers to handle it along with
the schooling. Samarth Bharat Vyaspith received a 40
feet long shipping container in donation. The container
had to be converted into a classroom space. The
container was kept under the flyover at ‘Teen Haat
Naka’ and we had to get it to our workshop to work on
it. Later we also had to install it back on location. 2
Classrooms had to be made with a flexible partition to
create a bigger space when needed.

At studio Alternatives, we have been involved in
making container spaces since 2014. After a one time
project to reuse an old shipping container, we took
almost a year off to set up a space and a team for
pursuing further work in this area. Our philosophy has
always been to explore ‘Alternatives’ to everyday
things, to make functional products and not just
artwork, and we love to work in scrap. We strongly
believe in the adhocism philosophy of ‘everything can
become something else’ and work around ‘upcycling’
all kinds of discarded material. Our work is highly
experimental, but we have developed an in-house team
to work with all kinds of material to try out various
designs
and
options
as
we
grow.
Today I would like to share with you an interesting
project we did in a discarded shipping container
recently. Signal school is an innovative concept
initiated by Samarth Bharat Vyaspith along with
Thane Municipal Corporation, to provide education to
underprivileged children living at signals in Thane,
Maharashtra.

A very simple design with enough light and ventilation
was decided. We had to work with a limited budget
without compromising on the aesthetics of the space.
The inside walls were coloured in shades of blue while
the outside colour was chosen to be green. We also
worked on an interactive design on the container wall,
a game of ‘snakes and ladders’ with magnetic counters
and a dice to play on the vertical surface. The smaller
walls were painted with blackboard paint for the kids
to write over it directly.
We were invited for the inauguration of these
classrooms and that day it was a different world
entirely below the flyover! Along with our container,
a science lab has taken shape with the help of their
well-wishers. A volunteer group of college students
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collects ‘Raddi’ or scrap newspaper from household
and donates the collection to this school. Another
unique initiative is by TJSB, who have set up a mini
bank for the kids who can open manage their money
through their personal accounts for better control and
safekeeping with the bank. We were given saplings by
their team on the inauguration day and immediately I
had a few children come up to me and say if they can
have it because they want to take care of it and see it
grow. How could I refuse such a simple, innocent
request!

Sonali Phadke
Email: sonali@studioalternatives.com
Website: studioalternatives.com

शब्दकोडे - उत्तर
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There under that flyover, amidst all sorts of pollution,
is
this
fantastic
project
taking
shape,
and we wish that till the time the necessity of such
schools
are
eliminated,
it
blooms
with
love, care and support from all of us.
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31
33
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I should probably put it out there that I'm a big fan of
podcasts. And a really big fan of
inspirational/motivational/yes,-you-can-do-anythingyou-want kind of stories. Needless to say, I've found
a few really amazing podcasts satisfying this niche
and fulfilling that space in my heart that I think carry
a few pearls of wisdom that would render even the
most steadfast cynics at least a little intrigued. One of
the themes in these podcasts that has been most
fascinating to me is the thought patterns and
mentalities that predispose “top performers”
(people who have reached the pinnacles of
professional accomplishment) towards success.
The biggest thing I've noticed: top performers are
obsessed with their work. I think it’s interesting how
extolling the virtues of and aiming towards a "worklife balance" has become the goal of our generation.
However, I've come to notice that people who are
really top performers don't have that kind of balance.
But here’s the truth: they don't want it. Because they
honestly enjoy doing the work/running the business
they created more than they enjoy relaxing--an idea
and concept I find so interesting. Like when was the
last time that you enjoyed working so much that you
did it instead of watching TV, taking a full two-day
weekend, or complaining about how much you had to
work? Personally, I don't think I've ever had such a
time. But what I've noticed is that people who are truly
successful on a high level achieve it only because they
work all the time, not because they happen to be
"naturally good" at it or "get lucky." They are aware
that “balance” is mostly an illusion and that to
accomplish anything big, there are times in your life
when you need to be wholly “unbalanced” and give
everything you’ve got to your vision.
Another different attitude towards work that sets
highly successful performers apart is that they don't
believe that they are going to get burned out, which I
think is another prevailing mentality in our culture,
especially among students. For example, I remember

some parents in high school who advocated strongly
for decreasing the amount of homework assigned to
their children every night because they feared that
their children would get “burnt out” by the hard work
before they even entered college. As finance and
productivity author Ramit Sethi explains, for some
reason, in American culture we are led to believe that
too much hard work leads to burnout. And while that
may be true in some rare cases, it’s interesting to me
why there are a few select people who believe that
their work does the opposite—that it energizes them.
That it’s not something they need to take a break from
constantly, but something that actually feeds them and
drives them forward. While the rest of us go about our
whole lives thinking that we need another weekend to
do nothing at all and “treat ourselves” for getting
through the week, people like Ramit Sethi seem to
engineer their lives so that “work” is something they
would actually rather be doing most of the time than
other hedonistic indulgences.
One of the other mentalities towards work I've noticed
that's very apparent in highly successful people is that
they seem to run their lives, both personal and
professional, like a well-oiled machine. I first noticed
this when I heard Ramit Sethi swear that one of the
best things you can do is automate and design systems
for your life so that it runs as smoothly as possible.
Having trouble eating healthy? Then meal prep so you
can come home and eat without thinking about what to
cook. Want to get better at a certain skill? Hire a coach
to help you get to your goal faster or outsource your
other obligations (or just plain say, "no", for us moneydeprived students) so you have more time and energy
to concentrate on your main task. In other words, run
your own life like you would run a successful
business.
I think there is so much truth to this: like how many
times do we sit down, reflect on the day, and come up
with ideas so that things that went poorly the first time
around don't happen again? I think most times, we just
chalk up whatever misfortune or undesirable event
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occurred to chance and hope for the best that we'll
improve somehow next time (at least I do). Or worse,
we don't acknowledge it at all, or convince ourselves
that it wasn't even that big of a deal to begin with
(okay, I am also guilty of doing this many, many
times). For example, something insightful I heard in
an interview with popular Youtuber Lilly Singh that I
think sets her and other successful people apart from
the majority of the population is that she constantly
asks herself, "what stressed me out today" and "what
can I do to fix it so it doesn't happen again tomorrow."
Her example for this was forgetting her phone charger
once and then deciding that she would ensure that
never happened again by investing in a few more
phone chargers and leaving them in places she
frequently occupies. This example is so simple but so
powerful: imagine what would happen if you
eliminated all the little nuances in your everyday life.
Would you have enough time to do a half hour of
exercise if you hadn't spent those few minutes this
morning searching for where you placed your keys or
glasses? And this is only considering time. When you
factor in the concept that we only have a limited
amount of energy and willpower to expend every day,
it really makes you wonder what sort of inane tasks
you could automate in your life to make sure that
you're really only spending your time and energy
focused on things that will have the greatest impact on
your success.
What do you think--does this sound like a horrible,
unspontaneous, robotic way to live life? Have you
had any experiences with automating your life? In
what areas would it be most helpful?
Also, what mentality towards work have you noticed
in people who are really successful vs. most people? Is
there any way to develop these traits in oneself?

Kritika Kulkarni, Chicago
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काही प्रकार आहे हे लक्षात तयांच्या आले .. आणि “हो”,
“नाही”, “मला िूक लागली” पासून सुरु झालेली मराठी

The Offspring आणण “त्यांचं” मरा्ी ….

आता “मला लवकर उठवा” “आपि सगळे जाऊ” पयांत कधी
पोहचली काही कळलंच नाही … आणि एक हदवस अचानक

सन २०१३ "आजी is here .. आजी is here” म्हिन
ू

शिवाजी महाराजांवर छोटी नाटुकली बसवण्याचे िाळे ने

डोळे थोडे ओलावले … नातवंडं मोठी व्हायला लागली होती

किाला म्हितात हे मुलांना उमगायला लागले .. लांब लांब

दोघांनीही गलका केला … आजीने दोघांना जवळ घेतलं ..
... प्रवासाने थकलेल्या आजोबांनी तयांना जवळ घेतले ..

कसा आहे स ओजस? किी आहे स ओवी?? पहहला प्रश्न
ववचारला… आणि आजी-आजोबा काय ववचारत आहे त ते
नततकेसे न कळल्यामळ
ु े दोघांच्याही चेहऱ्यावरचे हरवलेले

िाव बघून मला आणि सोनालीला पुन्हा एकदा मुलांना

मराठी कळायला पाहहजे ह्याची तीव्र जािीव झाली …
हदवसातले ८-१० तास घराबाहे र असिाऱ्या मुलांना मराठी
शिकवण्याचे प्रयतन तर केले होते ... पि इंजग्लि तयांची
मायबोली कधी झाली ते कळलंच नाही!
जेव्हा िॉम्बगयमध्ये शिकागो मराठी िाळे ची एक िाखा सुरु
होिार असं कळलं तेव्हा ओजस व ओवीचं नाव चटकन

ठरवले .. आणि िारतीय संस्कृती आणि मराठी बािा

वाक्यं तयांच्या अगदी तोंडपाठ झाली .. स्टे जवर जरी
रे कॉडडांग लावलेले असले तरी सगळी वाक्यं मुलांना पाठ

झालेली असायची .. तयांचे अथय समजन
ू घेऊन तयांनी स्टे ज
वर acting ही सरु े ख केली … आणि मराठी िाळे त मल
ु ांना

पाठवल्याचे साथयक झाल्यासारखं वाटलं … मागच्या वषी
गिपतीला जेव्हा दोघांनी बसून खाडखाड अथवयिीषय म्हं टलं

.. तेव्हा आम्हां घराच्या मंडळींना अगदी पुण्यात असल्याचा
िास झाला… मराठी िाळे ने मल
ु ांना मराठी फक्त बोलिं
वाचिंच शिकवलं नाही तर ववववध उपक्रमांदवारे तयांना
महाराष्ट्राची

ओळख

करून

हदली

..

शिवाजी

महाराजांच्यासोबत तयांचे नाते जोडून हदले … तयांची

नोंदवलं गेलं. अपेक्षा एवढीच की आजीने ववचारलेल्या

मायिूमीिी असलेली नाळ दाखवून हदली .…

प्रश्नांना तयांना उत्तरे दे ता यावीं, नतच्यािी बोलता यावं …

सन २०१८ - “आजी आली… आजी आली” म्हिून

२०१४ ला िाळा सुरु झाली. मुलांची रवववार संध्याकाळ

िाळे त जाऊ लागली आणि "बगावतीला" सुरुवात झाली ..
मला एकही हदवस सट्
ु टी शमळत नाही म्हिन
ू रडिे
वगैरे प्रकारपि झाले.. पि कधी समजावत तर कधी

दामटत मुलांना रे ग्युलरली िाळे त नेिं सुरु झालं. बाराखडी

दोघांनीही गलका केला.. आजीने दोघांनाही जवळ घेतले

…"आजी किी आहे स?” - ओवीने ववचारलं .. “आम्हांला
तझ
ु ी खप
ू आठवि आली" ओजस म्हिाला … आणि
आजी-आजोबांचे डोळे पुन्हा एकदा ओलावले …

शिकतील … थोडे फार मराठीत बोलू िकतील एवढीच
माफक अपेक्षा! जेव्हा िाळे त संक्रांत म्हिजे काय .. आणि
रक्षाबंधन म्हिजे काय ह्याची चचाय सरु
ु झाली … तेव्हा

एक क्षि वाटलं उगाच वेळ तर वाया जात नाही ना? ...
मुलांना मराठी बोलता यायला हवं एवढीच अपेक्षा होती …

वाचता नाही आलं तरी चालेल, असं वाटायचं .. मग उगाच
हे मराठी संस्कृती वगैरे किाला? आपि घरी सगळे सि

साजरे करतो तेव्हा कळे लच की, अिी आपली िाबडी आिा
.. पि हळूहळू मुलांमध्ये बदल हदसू लागला … मराठीची
थोडीथोडी आवड ननमायि होऊ लागली … महाराष्ट्र नावाचा

वविाल डहाळकर, प्रेअरी व्ह्यू

शाळे ने आमहांला काय हदलं?

वेळ सकाळी ११:४५, रवववार, स्थळ कृपा मॉन्टे सरी,
िॉम्बगय (हॉफमन इस्टे टस ्), पररसरात प्रवेि करताच
कानावर एक रोमांचक मराठी गािे पडलं … “िूर आम्हीं
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सरदार आम्हांला काय कुिाची िीती”. मनात िूर

जािवते.

माऊली

नाटकाच्या

ननशमत्ताने

पसायदान

आणि ते ननरागस पि नततकेच धारदार सूर थेट हृदयाला

सवय काययक्रमांच्या अचूक व यिस्वी ननयोजनाचे श्रेय

मावळयांचा अशिमान दाटून आला, अंगावर िहारे आले

शिकवून मुलांना ज्ञानेश्वर महाराजांची ओळख झाली. ह्या

शिडले. मराठी िाळा सुटण्याची वेळ झाली होती!

िाळे तील शिक्षकांचच
े आहे . िाळे तील शिक्षक आपला

माझी मुलगी वैष्ट्िवी गेल्या वषीपासून शिकागो मराठी
िाळे त जाऊ लागली आहे . सध्या ती इयत्ता चौथीत आहे .

माझा तसेच बहुतेक बऱ्याच इतर पालकांचा उददे ि एवढाच
आहे की, आपल्या मल
ु ांना व्यवजस्थत मराठी शलहहता,

वाचता, व बोलता यावे. खरं सांगायचं झालं तर, मला

अमल्
ू य वेळ स्वयंसेवा म्हिन
ू खचय करून नवनवीन अदित
ू
कल्पना मोठ्या चचकाटीने सतत राबवत असतात व या

चचमुकल्यांकडून अप्रनतम काययक्रम सादर करवून घेत
असतात. तयात पालकांचाही तेवढ्याच उतसाहाने सहिाग
असतोच.

िाळे तील अभ्यासक्रम आवडलाच आहे परं तु तयाच्या

या सवय उपक्रमांमुळे मुलांचे लहान वयातच स्टे ज कफयर

करते, तया उपक्रमांमुळे मुलांना तयांच्यातील इतर अनेक

िारताच्या बाहे र राहिाऱ्या आणि अमेररकेत वाढिाऱ्या

समोर सादर करण्याची संधी शमळते, ही गोष्ट्ट मला सवायत

Desi) मनात असलेला माति
ृ ाषेववषयीचा न्यूनगंड कमी

व्यनतररक्त इतर अनेक काययक्रम ज्यांचे िाळा आयोजन

नाहीसे होते आणि तयाही पेक्षा चांगली गोष्ट्ट म्हिजे

कला गि
ु ओळखिे, ववकशसत करिे व तयांना लोकांच्या

अबकड मल
ु ांच्या (ABCD = American Born Confused

जास्त

होतो आणि कळत नकळत तयांचं नातं केवळ मराठी

आवडते.

मंडळाच्या

संक्रांतीच्या

काययक्रमा

ननशमत्त बसवलेलं नाटक ‘स्वराज्याची स्थापना’, ज्यामध्ये
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूवीची पाश्वयिूमी व
जजजाऊ साहे बांनी महाराजांच्या बालमनावर केलेले संस्कार

ह्यांची जािीव ह्या सवय बालकलाकारांना झाली. वैष्ट्िवीने
तयात साकारलेली ‘जजजाऊ साहे बांची’ िूशमका मला खूपच
िावली. तसेच गुढी पाडव्याच्या ननशमत्ताने केलेला

िाषेचीच नव्हे तर संपूिय महाराष्ट्राच्या गौरवपूिय इनतहास
व संस्कृतीिी जोडले जाते, असं माझं ठाम मत आहे .

असेच अशिनव उपक्रम आपली मराठी िाळा ननरं तर चालू
ठे वील हीच िुिेच्छा व्यक्त करतो.
जय िवानी जय शिवाजी!

“अफझलखान वध’ असो, ज्याच्या धमाकेदार प्रयोगातून,

मल
ु ांना शिवछत्रपतींच्या व्यजक्तमत्त्वाची ओळख व तयांची

कूटनीती, युदधनीतीची आणि पराक्रमाची ओळख झाली.
या नाटकात वैष्ट्िवीने साकारलेल्या ववजापूरच्या ‘बड्या

वविाल नवलकर, अशलांग्टन हाईट्स

बेगमेच्या’ िूशमकेने मला माझ्याच मुलीची अगदी नव्याने,
नतच्यातील छुप्या अशिनेत्रीची ओळख करवून हदली.

गिेिोतसवाच्या काययक्रमांत सादर केलेल्या वीर बाजीप्रिू
दे िपांडेंच्या गोष्ट्टीमुळे नतला खूप मजा दे खील आली.

नाटकांच्या व्यनतररक्त िाळे तील अनेकांनी एकत्र येऊन ३
महहने सतत पररश्रमपूवक
य मुलांना शिकवून, मंडळाच्या

काययक्रमात सवाांसमोर सादर केलेले अथवयिीषय सारखे
उपक्रम वाहवा शमळवन
ू जातात. तयामळ
ु े इकडे अमेररकेत
वाढूनही ह्या मुलांच्या संस्कृत सारख्या जक्लष्ट्ट अश्या
िाषेतील िब्दोच्चारांमध्ये होिारी सुधारिा अगदी स्पष्ट्ट

नेपविगल मरा्ी शाळा

नेपववयल मधील मराठी िाळा २०१३ साली सुरु झाली.

सुरुवातीला ह्या िाळे मध्ये ३ इयत्ता व ४० ववदयाथी
शिकत असत. आता ह्या िाळे मध्ये ५ इयत्तांमध्ये ६०

ववदयाथी शिकतात. ही िाळा रवववारी सकाळी १० ते
११:३० चालते. ह्या वेळेमध्ये िाळे तल्या ववदयाथ्याांना
मराठी

िाषा

वाचायला,

म्हिायला

व

शलहायला

शिकवली जाते. ह्या िाळे मध्ये सवय मराठी सि साजरे

४९

केले जातात. गढ
ु ी पाडवा ह्या हदविी मराठी नवीन वषय
साजरे केले जाते. तसेच श्रीगिेि चतुथी, दसरा व
हदवाळी हे पि सि साजरे केले जातात. हदवाळीच्या

चांगल्या चालू आहे त व कुठल्या गोष्ट्टींमध्ये बदल व
सुधारिा हवी आहे ह्यावर ववचार-मंथन केले जाते.

हदविी सवय ववदयाथी कंदील तयार करतात. ह्या
िाळे मध्ये बालवाडी ते पाचवी हे वगय चालतात.
ह्या िाळे मध्ये सवय शिक्षक हे स्वयंसेवक आहे त. सवय

•

शिक्षकांना वषायच्या सुरुवातीला बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळानी

तयार केलेला अभ्यासक्रम सांचगतलं जातो व तो
अभ्यासक्रम ते सवय शिक्षक ववदयाथ्याांना शिकवतात.

मंदार जोगळे कर, नेपववयल
myjo@hotmail.com

अशभनि उपक्म

अभ्यासक्रमात प्रामुख्याने मराठी िाषेचे ववववध पैलू

मी २०१४ पासून शिकागो मराठी िाळे च्या नेपववयल िाखेत

शिकवले जातात. अमेररकेत जन्म झालेली, वाढलेली व

नतसरीची अध्यावपका आहे .

शिकिारी ही मराठी मुले, मराठी िाषा फारच चांगली

शिकागो मराठी िाळा आपल्या संस्कृतीचे जतन करण्याचा

शिकतात व सवय शिक्षक पि ह्या सवय ववदयाथ्याांवर

खूप मेहनत घेतात. ह्या िाळे चा अभ्यासक्रम हा
बह
ृ न्महाराष्ट्र मंडळ व िारती ववदयापीठ ह्यांच्या

संयुक्त उपक्रमाने तयार झाला आहे . ह्या िाळे तफे ‘१
मे हा महाराष्ट्र हदन’ साजरा केला जातो. ह्या हदविी

िाळे चे ववदयाथी नाटक, कववता वाचन, एकपात्री प्रयोग
आणि मराठी बी असे ववववध सांस्कृनतक काययक्रम सादर
करतात. ह्या िाळे चे ववदयाथी हे शिकागो महाराष्ट्र

मंडळाच्या ववववध काययक्रमांमध्ये पि अनेक सांस्कृनतक
काययक्रम सादर करतात. ह्या िाळे च्या प्रतयेक इयत्तेची

२ सत्रे आहे त. सप्टें बर ते जानेवारी हे पहहले सत्र आहे
तर फेरुवारी ते जून हे दस
ु रे सत्र आहे . प्रतयेक सत्राच्या

अशिनव उपक्रम आहे . मराठी िाळे त ववदयाथी मराठी
िाषा, आपला दे ि, आपले राज्य, आपला इनतहास, आपले
सि व आपली परं परा अिा ववववध ववषयांचे अध्ययन
करतात. ववदयाथ्याांना आपल्या संस्कृतीचे आकलन होते.

मराठी िाळे त स्वयंसेववकेचे काम करताना शिकागो
महाराष्ट्र मंडळासाठी मराठी िाळे च्या ववदयाथ्याांबरोबर
मराठी नाटक, पोवाडा अिा काययक्रमांत िाग घेण्याचे
समाधान आहे . शिकागो मराठी िाळे त स्वयंसेववकेचे काम
करण्याचा मला अशिमान आहे . मराठी िाषेची सेवा
करण्याची संधी हदल्याबददल मी शिकागो मराठी िाळे चे
आिार मानते.

िेवटी परीक्षा घेतली जाते. परीक्षा ही लेखी व तोंडी
असते. पहहल्या सत्राची परीक्षा ही िाळे चे शिक्षक घेतात
तर वषायच्या िेवटी परीक्षा घ्यायला शिकागोच्या बाहे रून

परीक्षक येतात. शिकागो मराठी िाळा ही आता येथील
मराठी मािसांच्या सांस्कृनतक जाणिवांचे एक प्रतीक

- सौ. सोनाली राऊत, नेपववयल.

बनलेली आहे . प्रतयेक वषी, िाळे च्या सुरुवातीला सवय
शिक्षकांचे

एक

हदवसाचे

शिबीर

िरते

व

तया

शित्रबरामध्ये संपूिय वषायचे ननयोजन केले जाते. प्रतयेक

वषी, वषय संपल्यानंतर सवय शिक्षकांचे एका हदवसाचे
शिबीर िरते, ह्या शित्रबरामध्ये िाळे मध्ये काय गोष्ट्टी

५०

३,४५६ (शमत्राची संख्या क्रमांक ०) … अिी तयाने संख्या
शलहहली असं मानुयात. मग तयाला काही सेकंद डोळे
माझ्या वप्रय अतयंत तल्लख बुदधीच्या बाल, ककिोर, युवक

शमटायला सांगून आणि तयाला न दाखवता तुमच्या कडील

मैत्रत्रिींनो,

संख्या शलहायची आहे - ती म्हिजे २३,४५४ (जादच
ू ी

ककं वा मनाने ननरं तर ‘यव
ु ा’च असिाऱ्या शमत्रांनो आणि
आपल्या घरातील मंडळींचं सतत “अभ्यास करा …
अभ्यास करा … तयाशिवाय काही तुझं खरं नाही …” वगैरे

वगैरे … ननरं तर चालूच राहिाऱ्या सूचना ऐकून कंटाळा
आला असेल ना? …तर आता वेळ आली आहे … वेळ आहे

की, घरातील ह्या सतत चचंतातुर मंडळींना, ककं वा िाळे तील

एखादया दस
ु ऱ्या वहीत एखादया पानावर तुम्ही एक पुढील
संख्या). तो लगेच ववचारलंच की तू काय शलहहतो आहे स
इतकं लपवून, तयाला सांगताना सांगायचं की मी एक

जादच
ू ी संख्या आधीच शलहून ठे वली आहे … I will get
back to that magic number later … असं म्हिून
तम
ु ची वही बंद करून ठे वायची आहे .

आपल्या शमत्र-मैत्रत्रिींना आपल्यातील बद
ु दीमत्तेचा प्रकाि

आता तुम्ही म्हिाल ही जादच
ू ी संख्या कुठून काढली … तर

करायचे असेल तर गणितातील जाद ू क्रमांक १ हा एकदम

करायचे आहे तयाचवेळेस आलेल्या उत्तराच्या डावीकडे २

दाखवून तयांना थक्क करून सोडायची … असे खरं च

शमत्राने शलहहलेली संख्या ३,४५६ - च्या मधून २ वजा

प्रिावी मागय आहे .

असा अंक लावायचा म्हिजे ३,४५६ - २ = ३,४५४ आणि

ठरलं तर मग - जी जाद ू माझ्या वडडलांनी माझ्या

लहानपिी मला शिकवली होती ती जाद ू ... गणितातील
जाद ू … शिकूया चला !

साहहत्य: ही जाद ू दाखवयाला साहहतय म्हिजे दोन वह्या

(एक शमत्राची आणि एक जादग
ू ाराची) आणि एक पेजन्सल
… आणि महत्त्वाचे म्हिजे तुमची “तल्लख बुदधी” - हो तया

शिवाय ह्या कॉजम्प्लकेटे ड जगाचं काही खरं नाही बरं !
अगदी Excel मध्येही करून पाहहलंत तरी माझी काहीच
हरकत नाही पि ते नततकंसं प्रिावी वाटिार नाही म्हिून
आपलं वही-पेजन्सल बेस्ट आहे .

कृती: ही जाद ू तुमच्या होऊ घातलेल्या “फॅन्सना” सादर
करायच्या आधी तयावर सतत प्रयतनपूवक
य ‘सराव’ करिे

… सराव म्हिजे सोप्या मराठीत म्हिायचं झालं तर
‘प्रॅजक्टस’ करिे मात्र आवश्यक आहे , नाही तर आयतया
वेळी नेमका पोपट व्हायचा.
बरं गणितातील ही जाद ू शिकण्यापुरतं असं मानूयात की,
तम्
ु ही तम
ु च्या एका खास शमत्राला ही जाद ू दाखवत आहात.

आता तुमच्या शमत्राला सांगा की, एखादी ४ अंकी संख्या

तयाच्या वहीच्या एका पानावर शलहून घे .. उदाहरिाथय

तयाच्या डावीकडे २ अंक लावायचा आहे म्हिजे जादच
ू ी
संख्या आली, ती म्हिजे २३,४५४. हे २ वजा करिे आणि
डावीकडे २ अंक लाविे … हे नेहमीच करायचं आहे आणि
जादच
ू ा तो पहहला िाग आहे . जो अथायतच शमत्र समोर
असताना आपल्या मनातच करून शलहायचा आहे . नाहीतर
तुम्ही करत असलेली जाद ू तयाला लगेच ओळखता येईल.
मग शमत्राच्या वहीतील पानावर यायचं आणि तयाला
सांगायचं की, आता तू अजून दोन कुठल्याही ४ अंकी संख्या

तया पहहल्या संख्येच्या (शमत्राची संख्या क्रमांक ०) खाली
शलही. समजा तयाने पुढील दोन संख्या शलहहल्या ५,५८७
(शमत्राची संख्या क्रमांक १) आणि २,९०१ (शमत्राची संख्या
क्रमांक २). आता तयाचे काम झाले आहे .
आता जादच
ू ा दस
ु रा िाग सुरु … तयाने शलहहलेल्या ५,५८७

संख्येला पाहून तम्
ु ही एक संख्या शलहायची आहे ४,४१२
(जादग
ू ाराची संख्या क्रमांक १) आणि तयाने शलहहलेल्या

२,९०१ ला पाहून तुम्ही अजून एक संख्या शलहायची आहे
७,०९८ (जादग
ू ाराची संख्या क्रमांक २). ह्या आता तुम्ही
शलहहलेल्या संख्या शलहहताना तुम्ही चक्क तयाच्या

संख्येतील प्रतयेक अंक ९ मधन
ू वजा करून तम
ु ची संख्या
शलहीत आहात. म्हिजेच ९,९९९ - ५,५८७ = ४,४१२ आणि
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९,९९९ - २,९०१ = ७,०९८. ह्या तम
ु च्या संख्या शलहहताना

शलहहलेल्या दोन संख्यांची बेरीज कर … तयाला जर तम
ु च्या

वजाबाकी करिे फारसे अवघड नाही थोडासा सवय केला की

येईल २३,४५४! … आता तयाला थक्क करायची वेळ आली

तुम्हाला ती ननजश्चतच येईल, कारि ९ हा अंक इतर

… दाखवा तुमच्या वहीत तुम्ही आधीच शलहून ठे वलेली
जादच
ू ी संख्या which matches exactly with his
addition!

वजाबाकी ही अथायतच मनातूनच करायची आहे . ती

अंकांपेक्षा नेहमीच मोठा असतो. आता शमत्राला सांगायचे
की या आतापयांत तयाने शलहहलेल्या तीन आणि तम्
ु ही

इतके नाही पि जरा बरे गणित येत असेल तर तयाचे उत्तर

४ अंकी संख्येची जाद ू
३,४५६

शमत्राने शलहहलेली संख्या ०

५,५८७

शमत्राने शलहहलेली संख्या १

२,९०१

शमत्राने शलहहलेली संख्या २

४,४१२

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या १ = ९,९९९ - ५,५८७

७,०९८

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या २ = ९,९९९ - २,९०१

२३,४५४

शमत्राने केलेल्या तयाच्या तीन आणि जादग
ू ाराच्या दोन अश्या एकूि पाच संख्यांच्या एकूि बेरीजेचे

उत्तर हाच अंक तुमचा जादच
ू ा अंक म्हिून जो तुम्ही तयाने शलहहलेल्या “शमत्राची संख्या ०”ला
पाहताच स्वतःच्या वहीत लपवून शलहहला होता = २ ---> ३४५६ - २ = २३४५४
आता ही जाद ू तुम्हांला समजावी म्हिून मी चार अंकांच्या

जाद ू करून दाखवू िकता … कारि तेच … तुमची

आता तयाला सांगायचं की ६, ८, ११, १२, १७, ९५ अिी

पहा -

संख्या वापरून केली आहे … पि खरी गंमत पढ
ु े आहे …

“तल्लख बद
ु धी”! अजन
ू उदाहरिांसाठी खालील तक्ता

ककतीही अंकी मोठी संख्या शलही आणि तुम्ही तरीही अिी
६ अंकी

११ अंकी

संख्येची जाद ू

संख्येची जाद ू

५७३,४५६

२३,४५९,३०८,९३५

शमत्राने शलहहलेली संख्या ०

२३५,५८७

१२,३३४,५६९,८१२

शमत्राने शलहहलेली संख्या १

१९२,९०१

१६,५८४,७३८,९२३

शमत्राने शलहहलेली संख्या २

७६४,४१२

८७,६६५,४३०,१८७

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या १ = ९९९,९९९ - शमत्राची संख्या २ ककं वा
९९,९९९,९९९,९९९ - शमत्राची संख्या २

५२

८०७,०९८

८३,४१५,२६१,०७६

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या २ = ९९९,९९९ - शमत्राची संख्या ३ ककं वा
९९,९९९,९९९,९९९ - शमत्राची संख्या ३

२,५७३,४५४

२२३,४५९,३०८,९३३

शमत्राने केलेली बेरीज … हा अंक म्हिजे तुमचा जादच
ू ा अंक जो तुम्ही तयाने
शलहहलेल्या “संख्या १”ला पाहताच शलहहला होता = २ ---> (शमत्राची संख्या १) - २

काळजी - शमत्रासाठी ननयम असा करायचा आहे की िक्यतो
संख्येतील अंकांची संख्या ही कायम ठे वायची, म्हिजेच
तयाने सांगायच्या संख्या ह्या ठराववक अंकांच्याच नतन्ही
वेळेला असिे आवश्यक आहे म्हिजे तुमचा गोंधळ उडिार

नाही. आणि दस
ु रे महत्त्वाचे म्हिजे - शमत्राने शलहहलेल्या

संख्या १ ककं वा संख्या २ मध्ये जर पहहलाच अंक जर ९
आला तर जादग
ू ाराच्या संख्या १ ककं वा २ मध्ये ९ - ९ = ०

अंकी होईल. ही जाद ू सादर करायला वयोगट साधारि ७
वषे+ आहे , बेरीज आणि वजाबाकी झटपट तोंडी (मनात)
करता येिे आवश्यक आहे .
जाद ू क्मांक १ विविध विकल्प (Variation Options) -

वर हदलेली जाद ू क्रमांक १ जर नीट कळली असेल तर
अिीच जाद ू पुढे हदलेल्या तक्तया प्रमािे करता येते -

येईल, म्हिजे जादग
ू ाराची संख्या १ ककं वा २, ही िून्याने

सुरुवात झाल्याने ती शमत्राच्या संख्यातील अंकांपेक्षा कमी
४ अंकी संख्येची जाद ू
३,४५६

शमत्राने शलहहलेली संख्या ०

५,५८७

शमत्राने शलहहलेली संख्या १

२,९०१

शमत्राने शलहहलेली संख्या २

८,७३४

शमत्राने शलहहलेली संख्या ३

४,४१२

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या १ = ९,९९९ - ५,५८७

७,०९८

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या २ = ९,९९९ - २,९०१

१,२६५

जादग
ू ाराने शलहहलेली संख्या ३ = ९,९९९ - ८,७३४

३३,४५३

शमत्राने केलेल्या तयाच्या चार आणि जादग
ू ाराच्या तीन अश्या एकूि सात संख्यांच्या एकूि बेरीजेचे

उत्तर हाच अंक तम
ु चा जादच
ू ा अंक म्हिन
ू जो तम्
ु ही तयाने शलहहलेल्या “शमत्राची संख्या ०”ला
पाहताच स्वतःच्या वहीत लपवून शलहहला होता = ३ ---> ३४५६ - ३ = ३३,४५३
जाद ू क्रमांक १ मध्ये शमत्राच्या ० संख्ये नंतर तयाने संख्या

१ आणि संख्या २ अश्या दोन संख्या शलहहल्या होतया आणि

तयादवारे जादग
ू ाराने दोन संख्या मनातच वजाबाकी करून
शलहहल्या होतया. जाद ू क्रमांक १ च्या इतर ववववध ववकल्प

५३

म्हिून शमत्राच्या संख्या क्रमांक ० नंतर जजतक्या संख्या तो
शलहहल नततक्याच संख्या जादग
ू ारही शलहहिार आणि
जादग
ू ार एकूि ककती संख्या शलहहिार तो अंक “जादच
ू ी
संख्या” काढताना तयातून वजा करायचा आहे आणि डाव्या

बाजल
ू ा लावायचा आहे . आणि हाच प्रकार नेहेमी करायचा
आहे .

चला तर मग - या जगाला आपल्या “तल्लख बुदधीने”
आश्चययचककत करूयात.

मातीवरती लहरत होती गहू िाळवाची किसे
वारा फंु कर घाली आणिक खेळ जरा तयांचा त्रबनसे
चालत होती गोंजारत ती किसांना अलवारपिे

स्पिायमधुनी फुलवत होती चैतन्याचे नव गािे
पान्हा पाझरला अन ् उठली कळ मायेची तया हृदयी

व्याकुळ होउन धावत सुटली वेडी रखरखतया समयी

(क्रमिः)

नतथे हदसेना जीव नतचा तया हलतया झुलतया झोळीतं
खसखस येई कानी कुठुनी सरसरिा-या जाळीतं

कापत जाई ननरवतेस आक्रोि कसा इवला इवला
काळीज होइ पािी पािी सष्ट्ृ टीचा श्वासच थमला

क्षििर केवळ .. िय सरसरले हृदयाचा ठोका चुकला
जागी झाली रिराचगिी अन ् धैयायला पान्हा फुटला

- चेतन रे गे, शिकागो
‘रचना’ – संपादक

घेउन खुरपे धावत सुटली सळसळतया झुडपा पाठी

चवताळुन ती चालुन गेली आपल्या तान्हुल्यासाठी
सुरू जाहली नतथे लढाई नरिक्षक तया वाघािी

वानघि होती नतच्यामध्ये जी झगडत होती जजवाननिी
वार ककती अन ् घाव ककती ही मोजदाद होती कोठे

अंगावरती नख दातांचे ओरखडे उमटत होते

घाव लागला वमी तयाच्या क्षिात धडपडही िमली
ममतेची घनघोर लढाई प्रािपिाने ती लढली
उचलुन घेता जजवास इवल्या िाव अनावर होताना
घेत मुके आवेगाने तयाला छातीिी धरताना

चंद्र नदी वारा धरतीही क्षिैक पि थबकुन गेली
रक्त सांडले आईचे तया हहरवाई पावन झाली

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पालकर-ऑल्रेक्ट

- प्राजक्ता पटवधयन, पुिे.

http://praaju.blogspot.com
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हा प्रसंग ककं वा क्षि आपि व्यवजस्थतपिे ननरीक्षि
ववचार म्हटले की लगेच आपल्या मनात ववचार येतात
ते दोन प्रकारचे १. सकारातमक आणि २. नकारातमक.

कळत नकळत आपल्या डोळयांसमोर एक चचत्र तयार
होते ते, दे व आणि दानव यांच.ं दे व म्हिजे

सकारातमक ववचार आणि दानव म्हिजे नकारातमक
ववचार. असा काय होतं की आपि नकळतपिे
आपल्या ववचारांना दे व आणि दानव यांना जोडतो? हे

नातं आपल्या लहानपिापासन
ू च्या आध्याजतमक

शिकविीचं आहे की आपि जी आत्तापयांत पस्
ु तकं
वाचली आणि तयामधील पात्रांचे की आपि आतापयांत
जे शसनेमे पाहहले तयामधील नायक आणि खलनायक
यांचे? या लेखात आपि सकारातमक ववचार आणि

तयांचे िरीरावर होिारे फायदे याबददल जािन
ू
घेऊया.

“मन करा रे प्रसन्न । सिग शसद्धींचे कारण ।”
संत तक
ु ाराम महाराजांनी आपल्या एका अिंगात
म्हटले आहे . आपले मन जर प्रसन्न आणि आनंदानी

िरलेले असेल तर आपल्या पढ
ु े सगळया शसदधी हात
जोडून उभ्या राहतात. मन प्रसन्न होते ते केवळ
सकारातमक ववचारांनीच. आपल्याला जेव्हा आनंद

होतो ककं वा आपल्या मनांत जेव्हा आनंदाचे ववचार

येतात, तेव्हा आपल्या मनात फक्त सकारातमक
ववचार असतात (नकारातमक

ववचारांना तेव्हा

आपल्या मनात थारा पि नसतो). िरीरात तेव्हा एक
ऊजाय, िक्ती ककं वा चैतन्य ननमायि होते. एक प्रकारचे

स्फुरि चढते व कुठले पि काम करण्याची िक्ती
आणि धाडस येत.े

केला तर आपल्याला खालील गोष्ट्ठी ननजश्चतपिे
आढळतील:

१. िरीरात आपला प्रतयेक अवयव एका उजेला
अनि
ु व करत असतो.

२. आपल्या चेहरयावर आनंद असतो.
३. िरीरात एका वेगळया िजक्तचा वास असल्याचा
िास होतो.

४. आपि लोकांनां, नातेवाईकांना, शमत्रांना सहकायय
करायला उतसक
ु होतो.

५. आपल्या पररवारातील सदस्य, शमत्र आणि

नातेवाईक यांच्या चुका माफ करतो. आपल्यात
क्षमािील गि
ु ांचा उदय होतो.

६. कुठल्यापि चांगल्या कामाला आपि आचथयक

दे िगी दयाला तयार होतो. दानिरू गि
ु ांचा उदय
होतो

७. आपि सामाजजक कायायला मदत करायला तयार

होतो. आपल्यात समाजकायय गि
ु ांचा उदय
होतो.

८. आपि श्रमदान करायला तयार होतो.
९. सवायत महत्त्वाचे म्हिजे आपि या प्रतयेक

क्षिात फक्त सदय पररस्थीचीच आनंद घेत
असतो. थोडक्यात आपि तेव्हा ित
ू काळ ककं वा

िववष्ट्यकाळ यांचा ववचार करत नसतो, तर
फक्त वतयमानकाळाचाच ववचार करत असतो.

सकारातमक ववचारांनी आपल्या मनावर आणि तसेच

आपल्या िरीरावरही असे अनेक बदल घडत असतात.

रोज आपल्या िरीरामध्ये पष्ट्ु कळ पेिी (सेल्स) मरत

असतात आणि नवीन पेिी (सेल्स) ननमायि होत
असतात. आपि जेव्हा या नवीन पेिींना सकारातमक

वातावरिात वाढवतो तेव्हा या पेिी आपले कायय
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अतयंत उत्तमपिे करतात. (आधनु नक ववज्ञानानेही हे

पॉणझहटव्ह बोलिं (सेल्फ Talk) हदला जातो की

संिोधन चालू आहे की ते नक्की कसे होते)

आता सकारातमक आणि नकारातमक ववचार

आता प्रमाणित केले आहे आणि याच्यावर अजन
ू
एकोणिसाव्या

ितकात “एमील कोये (Émile

Coué)” नावाच्या एका फ्रेंच डॉक्टरने सांचगतले की
आपि फक्त रोज असे म्हटले तर, “Day by day, in
every way, I am getting better and better.”
अथायत - हदवसेंहदवस मी हरप्रकारे फक्त उतकृष्ट्ठच

ज्यामळ
ु े ते चांगली कामचगरी करू िकतील. आपि
आपल्या िरीरावर कसे पररिाम करतात हे नीटपिे
समजन
ू घेण्यासाठी खालील सोपे प्रयोग स्वतःवर
करूयात:

प्रयोग १ : सकारात्मक विचार

होतो आहे ”, म्हिजे आपले सवय आजार बरे होऊ

(टीप - आपल्या खोली मध्ये एक िांत जागा ननवडा

लेखक क्लॉड त्ररस्टॉल (Claude Bristol) यांनी

वाक्ये मोठयाने म्हिा)

िकतात. “मॅजजक इन त्रबशलजव्हं ग” या पस्
ु तकात

आणि खाली मांडी घालन
ू डोळे बंद करा व खालील

सकारातमक ववचांरानी आपल्या स्वतःच्या आणि

१. मी खूप िाग्यवान आणि निीबवान आहे .

आपल्या अनय
ु ायांच्या िरीरावर कसे चांगले पररिाम

झाले, तयाबाबत तयांना आलेले मोठे रोचक असे
अनि
ु व नमद
ू केले आहे त. तयातील काही ननवडक
अनि
ु व आपि खालील प्रमािे पाहुया:

१. रोज सकारातमक ववचार, सच
ू ना आणि दे वाची

प्राथयना यांनी तयाचा असाध्य असा कॅन्सर बरा
केला.

२. तयाच्या चचय मधील पष्ट्ु कळ लोकांचे पोटांचे
आजार, सततचे डोके दख
ु िे बरे केले.

३. तयांच्या िरीरावरील आणि चेहऱ्यावरील डाग
नाहीसे केले.

४. पोटातील मांसाचा गोळा नाहीिा केला.
५. अपघातात पायांमधील गेलेली िक्ती परत
आिता आली.

६. हातातील बोटांमध्ये ताकत परत आिली.
७. अवघड हाटय सजयरी मधून लोक पि
य िे बरे झाले.
ू प
आज प्रतयेक खेळामध्ये (स्पोट्यस) आणि ऑशलजम्पक
मधील खेळाडून
ं ा सकारातमक ववचारांचे महत्त्व
सांचगतले जाते आणि तयांना स्वतःबददलचं

२. मी खप
ू यिस्वी आहे .

३. मी खूप हुिार आहे आणि ऑकफसमध्ये सवयजि
माझा आदर करतात.

४. मी हाती घेतलेले कुठलेही काम यिस्वीररतया
पि
ू य करतो.

५. शमत्रांना, नातेवाईकांना जेव्हा अडचिी असतात
तेव्हा सवय मला सल्ला ववचारतात आणि
अडचिीचे समाधान मागतात.

६. माझ्या सारखा या जगात कोिीपि नाही, मी
कुठल्याही प्रसंगाला व्यवजस्थतपिे सामोरे
जातो.

७. माझे व्यजक्तमत्त्व अतयंत िारदस्त आहे.
८. माझ्या आई, वडील, पतनी व मल
ु ांना माझा
अशिमान वाटतो. (आपि हे वाक्य आपल्या
प्रमािे बदलू िकता - वववाहहत, अवववाहहत,
ववदयाथी).

९. अिक्य हा िब्द मी मानत नाही कारि प्रतयेक

समस्येला समाधान असतं आणि मी नेहेमी ते
समाधान िोधात असतो.
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१०. मी कुठल्याही समस्यांना समस्या मानत नाही

कारि प्रतयेक समस्या मला काही नवीन
अनि
ु व आणि ज्ञान दे त.े

आता ही वाक्ये मोठ्यानं म्हिताना तम्
ु हांला कसे
वाटले? अंगावर रोमांच उिे राहहले का? िरीरात

आता ही वाक्ये मोठ्यानं म्हिताना तम्
ु हांला कसे

वाटले? िरीरात ऊजाय कमी झाल्यासारखी वाटली
का? तम्
ु हांला नैराश्य आल्यासारखे वाटले का?
या दोन छोटया प्रयोगांनी हे शसदध होते की

सकारातमक ववचार हे नेहमी आपल्या िरररावर
चांगले पररिाम करत असतात. आपि सतत

सकारातमक ऊजाय असल्याचा अनि
ु व आला का?

सकारातमक ववचार केले तर आपल्याला तयाचे तोटे

प्रयोग २ : नकारात्मक विचार

काहीच होत नाहीत, होतात तर फक्त फायदे च

(टीप - आपल्या खोली मध्ये एक िांत जागा ननवडा

होतात.

आणि खाली मांडी घालन
ू डोळे बंद करा व खालील
वाक्ये मोठयाने म्हिा)

१. मी अतयंत कमनशिबी आहे .
२. मी अतयंत अयिस्वी आहे .
३. मी खूप हुिार नाही आहे आणि ऑकफसमध्ये
सवयजि माझा अनादर करत असतात.

सज
ु ीत कुळकिी, िॉम्बगय
sujitshruti@gmail.com

४. मी हाती घेतलेले कुठलेही काम पि
य िे करू
ू प
िकत नाही, तयात मला अपयि येत.े

५.

शमत्रांना,

नातेवाईकांना

जेव्हा

अडचिी

असतात तेव्हा सवयजि मला टाळत असतात.

६. मी कठीि प्रसंगाला सामोरे जावू िकत नाही.
७. माझे व्यजक्तमत्त्व आकषयक नाही आहे .

८. माझ्या आई, वडील, पतनी व मल
ु ांना माझा

त्रबल्कुल अशिमान वाटत नाही . ते सवय सतत
माझ्या चुका दाखवत असतात. (आपि हे
वाक्य

आपल्याप्रमािे

बदलू

वववाहहत, अवववाहहत, ववदयाथी)

िकता

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पालकर-ऑल्रेक्ट

९. समस्यांना मी सामोरे जाऊ िकत नाही
कारि मला तया सोडविं अिक्य वाटतं.

१०. प्रतयेक समस्या मला फक्त अपिय दे ऊन
जाते.
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दस
ु ऱ्या हदविी ठरल्याप्रमािे आणि मनाच्या घालमेलीत

आम्ही कोल्हापूरला ननघालो ... स्टे िनवर टॅ क्सी आली

तस्मै श्री गुरवे नमः

तो काळ होता ६०च्या दिकाच्या िेवटचा. १७ वषाांच्या रे खा

कुलकिीचा “अनप
ु मा” ह्या नावाने जन्म झाला होता.
अनुपमा हे सुंदर नाव मला श्री. मधुसूदन कालेलकर या
नावाजलेल्या कथा, पटकथा, संवाद, व नाट्यलेखक ह्या
नावाने नावलौकककाने प्रशसदध असलेल्या लेखकाने हदले व
तयांच्या स्वतःचे प्रॉडक्िन असलेल्या “आसावरी” ह्या
नाटकाने. माझा रं गिम
ू ीवरचा प्रवेि गाजला, ह्याचं सारं

श्रेय माझे रं गिूमीवरचे गुरू श्री. मो. ग. रांगिेकर ह्या

सुप्रशसदध व गुिांची जाि असिाऱ्या आणि दाद दे िाऱ्या
माझ्या माननीय गुरूंना आहे . असावारीच्या काही

प्रयोगांनंतर तयाचा एक प्रयोग “अमर हहंद मंडळ” दादर ह्या
ओपन एअर नाट्यगह
ू ही
ृ ात झाला. मला ती रात्र अजन

आठवते, तया हदविी अशिनयाच्या आिखी एका दालनाचं
प्रवेिदवार माझ्यापुढं आलं. नाटक संपलं आणि (सुलोचना)

दीदींच्या ड्रॉयव्हरने मला दीदींचा ननरोप हदला की, उदया
पहाटे च्या गाडीने मला व माझ्या बरोबर नाटकात माझ्या
िावाचं काम केलेल्या श्री. राजा दािी ह्यांना नवीन
चचत्रपटाच्या ऑडडिनसाठी कोल्हापूरला बोलावलं आहे .

होती. बाबांचा ननरोप घेऊन तयांचे अशसस्टं ट आले होते.
तयांनी दस
ु ऱ्या हदविी सकाळी ९ वाजता जयप्रिास येण्यास

सांचगतलं होतं. साधना गेस्टहाऊसमध्ये आमची सोया केली
होती. जेवन
ू झोप कधी लागली ते कळलंच नाही.
सकाळी ८:३० वाजता टॅ क्सी आली आणि आम्ही नतघं - मी,
आई व राजा दािी स्टुडडओत गेलो. टॅ क्सी थांबली एका

मोठ्या गेटपुढे. तयाच्या कमानीवर “जयप्रिा स्टुडडओ” असं
मोठ्या अक्षरांत शलहहलं होतं. आम्ही खाली उतरलो आणि

कालच्याच गह
ृ स्थांनी आम्हांला ऑकफसकडे नेलं. बाहे रची

स्वच्छ दगडी फरिी पाहताच आम्हांला बरं च काही लक्षात
आलं. चपला काढून आम्ही आत गेलो. स्वच्छ आणि
अगरबत्तीचा सुगंध असं खूपच प्रसन्न होतं नतथलं

वातावरि. इतर काही अवलोकन करण्याआधीच एक
धीरगंिीर आणि जरबेचा स्वर कानीं आला,
“या. प्रवास हठक झाला? सोय हठक झालेय नं?”
प्रश्नांचं उत्तर दयायच्या आत माझे सवाांग िारावले.
समोरच्या शिसवी नक्षीकाम केलेल्या प्रिस्त टे बलामागे
आसनबदध झालेली एक मत
ू ी. जाज्वल्य तेजस्वी डोळे व

ज्याचं हदग्दियन श्री. राजदत्त (दत्ता मायाळू) करिार आहे त.

व्यजक्तमत्त्व, करारीपिाचे िाव, मी तया डोळयांकडे पाहूच
िकले नाही. जसे काही ते डोळे म्हिजे मला

मी व माझी आई स्तब्धच झालो. आनंद व्यक्त

मायक्रोस्कोपचे लेन्सच वाटले. मी उत्तर दयायला तोंड

करायलापि िीती वाटत होती. बापरे ! कोल्हापूर, जयप्रिा
स्टुडडओ म्हिजे “The One and Only - िालजी
पें ढारकर” ज्यांना पूिय मराठी चचत्रपट सष्ट्ृ टी “बाबा” म्हिून

उघडिार तोच आवाज आला,
“हा प्रश्न तुम्हांला नाहीं, तुमच्या मातोश्रींना आहें .”

ओळखते. फार ववचचत्र आणि खडूस आहे त. िीतीचा प्रचंड
गोळा पोटात उठला. आणि दस
ु रे अल्पकाळात नावाजलेले
राजदत्त. मी आणि आई घरी आलो. आणि ही खळबळजनक
गोष्ट्ट घरात सांचगतली. घरात काय झालं असेल ह्याची
कल्पना तुम्हांला आता आलीच असेल. पि तयावेळच्या
पररजस्थतीपुढे साऱ्यांना नमतं घ्यावंच लागलं.

िालजी पें ढारकर
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आईने नम्रपिे “हो” म्हटले. आईला बसण्याची खूि केली.

मी व राज दािी दोघेही बाजूला उिे होतो. मध्येच फोन

वाजला, अनतिय मादय व िाषेत बाबांनी (सवयजि तिीच
हाक मारत होते तयांना, आई सुदधा) फोनवरच्या व्यक्तीला

उत्तर हदले आणि बेल वाजवली. खिखिीत आवाजात आत
आलेल्या गह
ु े फोन दे ऊ नका म्हिन
ू
ृ स्थांना ह्यापढ
बजावले. तेवढ्यात राजदत्त आले. आम्हीं नतघेही म्हिजे

श्री. िालजी पें ढारकरां बरोबर काम करिं म्हिजे काही
खायचं काम नाही. अनेकांना घाम फुटलाय. मी म्हटलं,
“मी प्रयतन करीन.”
बाबा व दत्ता एकमेकांकडे बघून हसले आणि माझी ऑडडिन
सरु
ु झाली. मला व दािींना एक सीन हदला गेला व तो

आम्हांला आपआपल्या परीने करायला सांचगतला. मी

मी, दािी व राजदत्त उिे होतो. आणि अनपेक्षक्षतपिे सुरु

माझ्या आईकडे पाहहलं, तयात एक प्रकारचा ववश्वास होता.

ववचारला,

करू हदला नाही. तया वास्तूलाही मी नमस्कार केला. आणि

झाला प्रश्नांचा िडडमार! बाबांनी पहहला प्रश्न दािींना

“इथं येण्याचं प्रयोजन काय?.”
तयावर दािींनी काहीतरी थातुर मातुर उत्तर हदलं, मग
बाबांनी मान हलवली आणि डोळे माझ्याकडे वळवले. मी

मी, आईला व बाबांना नमस्कार केला. राजदत्तांनी तयांना

प्रसंग अशिनयादवारे सरु
ु झाला. २ शमननटांतच बाबा
म्हिाले,

“थांबा! तुम्हीं नाटकी ओव्हर ऍजक्टं ग करताय!”

नव्हयसनेस कसाबसा दडवत उत्तरले,

मला कळत नव्हतं, “म्हिजे काय?”

“मला काम करायचंय.”

बाबांनी एक फुल साईझ आरसा मागवला आणि म्हिाले,

तयावर उपहासाने हसत बाबा म्हिाले,

“आता जसा तम्
ु हांला करायचाय तसा प्रसंग सादर करा.”

“तुम्हांला कोिी सांचगतलं की मी तुम्हांला काम दे िार

मी सरू
ु वात केली. एका ओळींनंतर ते म्हिाले,

आहे ? आणि ते तुम्हांला शमळे लंच म्हिून?”

आधीच प्रवासामुळे मी थकले होते. आदल्या नाटकाच्या

प्रयोगाचा िीिही उतरला नव्हता. तयात साडीचं ओझं
आणि गेला अधाय तास उिं राहहल्याने पायाला लागलेली

“कट ”.
तयांच्या तया आवाजाने क्षििर मी खूप िांबावले. पुढच्याच
क्षिी बाबा म्हिाले,

कास. ह्या सगळयाच्या एकत्रत्रत प्रिावामुळे मी काहीसं

“अहो! शसनेमा व नाटक ह्यच्या अशियानात जमीन-

म्हटलं,

सुंदर मागयदियन केलंय, पि ते रं गिूमीला अनतिय िोिून

कळवळून, पि उदधटपिे वाटिार नाही अश्या स्वरांत

“काम दे िं न दे िं तुमच्या हातांत, पि तुमच्याकडून शिकून
तर नक्कीच जाईन.”

व्वा! - अश्या अथायचे िाव बाबांच्या चेहऱ्यावर आले. तरी
कुठे तरी आिखी परीक्षा पाहावी म्हिून ते म्हिाले,
“इतकी जजदद आहे तुमच्यात?”

आस्मानाचा फरक आहे . रांगिेकरांनी तम्
ु हाला अनतिय
हदसतंय पि शसनेमाचं टे जक्नक फार वेगळं आहे . हाच तर

प्रॉब्लेम आहे , तुम्ही नाटकवाले आधीच स्टार झालेले
असता, पि मला स्टार नकोय! कलाकार हवाय, नट हवाय!
ज्याला कुठल्याही रोलमध्ये ताकदीने उिं राहता आलं

पाहहजे! प्रतयेक िूशमकेतलं आगळे पि, वेगळे पि, मग ते
मेकअपपासून, गेटअपपयांत, आवाजापासून चेहऱ्याच्या

हालचालींपयांत, दे हाचा अिू आणि अिू बोलला पाहहजे.

तम
ु च्याकडे पाहताना िशू मकेतली ती व्यक्ती अगदी
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अश्िीच असली पाहहजे, हा िास ननमायि झाला पाहहजे.
तें व्हाच दियकांकडून यिाची पावती शमळते. अशिनय हा

िास व आिासावरतीच अवलंबून असतो. सुरवातीला हा
प्रवास खडतर वाटतो, पि नंतर ह्या कलेच्या अथांग
सागरात पोहोण्याचा आनंद फार वेगळा असतो. समद्र
ु ाच्या
तळािी जसा अनमोल, अमयायद खजजना असतो, तसे एक-

एक रतनरूपी पैलू समोर येतात. हाविाव, िब्दांचा व

आवाजांचा वापर, िरीराचे हाविाव, हालचाली, वेषिूषा,
केििूषा, मेकअप, चेहऱ्याचे परफेक्ट अँगल्स, लाइहटंग
आपल्याला कुठलं सट
ु े बल आहे ? कॅमेरा म्हिजे काय?

कारि कॅमेरा म्हिजे तम
ु चा ित्रू व शमत्र दोन्हीं असतो,
कारि तयादवारे खेचलेली एक-एक फ्रेम तुम्हाला अक्षरिः

‘घडवत’ असते. दियकांना तुमच्या हदसण्यापासून ते
अशिनयापयांत प्रस्तुत करण्याचा आववष्ट्कार तो एखादया

जादग
ू ारासारखा ननरं तर करत असतो. आणि हदग्दियक हा

तर शिल्पकारच असतो. एखादा शिल्पकार जसा समोरील
पाषािातील तयाला नको असलेला दगडाचा िाग कुठला

आणि घडवायच्या मूतीचा िाग कुठला हे आधीच ओळखून
असतो तयाप्रमािे हदग्दियकही कलाकारांच्या कुठल्या

“बाबा कष्ट्ट घेईन पि मला शिकवा.”
बाबांनी एक दृजष्ट्टक्षेप माझ्याकडे, आईकडे व राजदत्त
ह्यांच्याकडे टाकला आणि म्हिाले,
“हठक आहे . ह्या आरश्यासमोर उिे राहा आणि मी जसं
सांगतो तसं करा.”
मी मान हलवली. तया क्षिी माझी िीती नाहीिी झाली.
आता मी कलाकार म्हिून माझे अजस्तत्त्वच ववसरून गेले

होते, आजूबाजूला कोि आहे त, काय चालले आहे ह्याचे
िान सुदधा मला राहहले नव्हते. आणि आता बाबांच्या

समोर उिी होती ती फक्त तयांची एक ववदयाचथयनी! बाबांनी
जे जे मला सांचगतलं ते ते मी समजन
ू -उमजन
ू तस्संच करत

गेले. तो ३ पानांचा सीन कधी संपला ते कळलंच नाही. आणि
संपला ते कळल्यावर, जाग आली … बाबा माझ्याकडे
कौतुकाने बघत होते आणि मान न वळवताच माझ्या
आईला म्हिाले,

“शमसेस कुलकिी, मला वाटतं तुमची मल
ु गी माझ्याबरोबर
काम करू िकेल.”

गि
ु ांना वज्यय करायचं आणि कुठल्या गुिांना ननमीती

म्हिून सादर करायचं हे ठरवत असतो. सेटवरील प्रतयेक
मािूस हा तया ननशमयतीमध्ये सहिागी असतो. अगदी

सहकलाकार, संगीत हदग्दियक, टे जक्नकल स्टाफ ते
तुम्हाला सेटवर पािी आिून दे िाऱ्या व्यक्तींसकट तया
ननशमयतीचा महत्त्वाचा िाग असतात. आणि ह्यांना जेंव्हा

तम्
ु ही मान दे ता, प्रेम दे ता, नतथेच तम्
ु हीं तम
ु च्या यिाचा
अधाय टप्पा गाठता. उरलेले टप्पे मात्र दे व, दै व व दियकांच्या

ताब्यात असतात. ज्यावेळी तुम्हाला हे गमक पूियतः

कळतं, तयावेळी यिाची मोहोर तुम्हांवर लागते. And then
after that the Sky is the Limit!”
बाबा हे सवय इतक्या आस्थेने, व सच्चाईने बोलत होते की,
माझ्या डोळयांत पािी आलं. मी तयांच्या पायांवर डोकं

‘घरची रािी’ - हे माझं चचत्रपट सष्ट्ृ टीतलं रुपेरी पडदयावरचं
पहहलं पाऊल बाबांच्या आिीवायदाने मी टाकलं.

टे कलं आणि म्हिाले,
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बाबांच्या अनेक पैलंप
ू ैकी ही तर नस
ु ती एक छोटीिी झलक
होती. बाबांबददल ककती सांगू? ककती शलहू? ह्यासाठी ही
दोन-तीन पानं खरं च अपूरी आहे त. ही माझ्या गुरूंना
हदलेली मी गुरुदक्षक्षिेतली फुलाची पाकळी व कृतज्ञतेने,
आस्थेची श्रदधांजली.

•

सौ. अनप
ु मा धारकर

(प्रस्तुत लेणखका ह्या मराठी नाट्यसष्ट्ृ टी, मराठी,
हहंदी, गुजराती चचत्रपटसष्ट्ृ टी मधील सुप्रशसदध
अशिनेत्री आणि हदग्दशियका आहे त)
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चचत्रपट की चररत्रपट की एक मंत्रमुग्ध करिारा अनुिव

वसंत काननटकर, सोनाली जोिीची सुलोचना हददी,

प्रेक्षकांना पाजली जाते कधीही न उतरण्यासाठी!!

राजिेखरचे मोहन आगािे, सुशमत राघवनचे डॉ.लागू …

की एक निा जी सुबोध िावे नावाच्या प्याल्यामधून
माझ्या वपढीने प्रतयक्षात घािेकरांची नाटके पाहहली
नाहीत, घािेकर जेवढे पाहहले ते 'हा खेळ सावल्यांचा',
'मराठा नततुका..' सारख्या चचत्रपटांतून ककं वा ए माँ तेरी
सरु त से अलग ..., या गाण्यातन
ू पाहहलेले घािेकर

मोहन जोिीं चे िालजी, वैदेहीची कांचन, स्वप्नील

सगळे च सगळे च उत्तम! पटकथा प्रचंड आखीव, रे खीव,

बांधीव व घोटीव! िारं िार गािी नाहीत, फुटकळ प्रसंग
नाहीत, हदग्दियनावरची पकड कुठे ही सुटलेली नाही,
शसनेमा कुठे ही रें गाळत नाही. सगळया जमेच्याच बाजू!!

कधी आणि... लावावे इतके मोठे असतील हे आई

वडडलांकडून तयांच्याबददल ऐकल्यावरही नततकं पटलं
नव्हतं! पि तयातले प्रसंग, नाटकात दाखवलेले प्रसंग

हे जेव्हा माझ्या आईने याची दे ही याची डोळा पाहहलेले
आहे त अगदी, जेव्हा घािेकर दारूच्या आहारी गेल्यामळ
ु े
मंचावर नाटकातल्या संवादांची सरशमसळ करू लागले
आणि प्रेक्षकांनी नाट्यगह
ृ ात दं गा घातला.
...हा प्रसंग सद
ु धा याची माझ्या आईने याची दे ही याची

डोळा अनुिवला आहे , हे समजल्यावर नतचा प्रचंड हे वा

वाटला नसता तर नवलच!! सुबोधने उिे केलेले घािेकर
मनात खोल खोल जातात. ज्या मराठी नाट्यकमीसाठी
लोक वेडे झाले होते, तयाच्या एन्रीला शिट्ट्या, टाळया
वाजवत होते, ज्यानं खरं खरु ं “स्टारडम” अनि
ु वलं… अिा
एका नाट्यक्षेत्रातल्या दीपस्तंिाला प्रेक्षकांसमोर उिं

करिं म्हिजे शिवधनुष्ट्य पेलण्यासारखेच … सुबोधने ते
फक्त पेललंच नाही तर कडाकड मोडलं सुदधा!!

सुबोध ने आधी रं गवलेले बायो पीक, बालगंधवय,
लोकमान्य हटळक, या व्यक्तीरे खा खऱ्या जरी असल्या
तरी आता तयांना प्रतयक्ष पाहिारे कोिी जजवंत असेल
याची िक्यता अगदीच कमी आहे .. पि घािेकरांना
पाहहलेली एक मोठी वपढी आहे तयामुळे तया वपढी समोर
घािेकर उिे करिे हे ककती कठीि असू िकतं.

हे केवळ तो लेखक, हदग्दियक आणि नटच जािे..!
सुबोध तुझ पे जान कुबायन!!
डॉ. घािेकरांनी कॉलेज तरुिांना मराठी नाटकांसाठी
नाट्यगह
ृ ात यायला िाग पाडलं आणि चथएटरमध्ये

सुबोधने!! एक नाट्यसष्ट्ृ टीत होऊन गेलेला माईल स्टोन
तर एक इन मेककं ग !!

घािेकरांचा बदरकारपिा, लहरीपिा, प्रचंड इगो व
ताकदीचा अशिनय सुबोधने पूिय जीव ओतून दाखवला
हे .. प्रसाद ओकचे प्रिाकर पििीकर, आनंद इंगळे चे

- प्राजक्ता पटिधगन, पि
ु े.

http://praaju.blogspot.com
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संगिकावर

मराठी

टायवपंगसाठी

सध्या

अनेक

applications, sites, softwares वगैरे पयायय उपलब्ध
आहे त, तसेच फोनवर दे खील असे बरे च ववकल्प
उपलब्ध आहे त. तयातील एक आणि सवायत सहजसाध्य
“माझा मरा्ाचच बोलु कौतुकें । परर अमत
ृ ातें ही पैजां स्जंके
। ऐसीं अक्षरें रशसकें । मेळिीन ॥”

६-१४, ज्ञानेश्वरी िावाथयदीवपका
अमत
ृ ातेही पैजा जजंकिाऱ्या मराठीचं कौतुक मोठ्या
अशिमानाने संत ज्ञानेश्वर सांगतात! तोच अशिमान,

मराठी िावषक म्हिून आपिही अनेक ितके हृदयांत

धारि करून आहोत. परं तु ननरं तर पढ
ु े च सरकत

राहिाऱ्या काळासोबत एखादी प्रवाही नदी पुढे पुढे वाहत
जावी तिी आपली मराठी िाषा आणि शलपी ह्या पुढे
वाहत

आहे त.

२१वे

ितक

म्हिजेच

संगिकयुग

येईपयांत िुजप
य त्र, ताम्रपत्र, शिलालेख, कागद अश्या

असा पयायय, तोही “फुकट आणि अतयंत पौजष्ट्टक”
म्हिजे

‘गग
ु ल’

आहे .

गग
ु लच्या

Gmail,

Docs,

Spreadsheet इतयादी applications मध्ये English
सोबत मराठी ही अन्य (second language ककं वा
primary language) म्हिून सेहटंग्समधून add करता

येत.े ते कसे करावे ह्यावर YouTube वरही सोप्या
िाषेत अनेक माहहतीपट सापडतात.
आपि या लेखादवारे Google Docs वर सुलिपिे
मराठी टायवपंग कसे करू िकता हे पाहिार आहोत.

कृपया खालील सूचनांचे पालन करून मराठी टायवपंगला
सुरुवात करा.

अनेक प्रकारे हा िाषाप्रवाह आपि पढ
ु े सरकवत नेला

१. प्रथम आपि docs.google.com या website ला

आपि ननयशमतपिे बोलत आहोत, लेखन करत आहोत,

Password टाकून login करावे. Login केल्यानंतर

आहे , नेत आहोत, पुढेही नेिार आहोत. मराठी म्हिून

visit करा. तेथे आपले Google चे Username आणि

व्यक्त होत आहोत.

आपिास Start

मात्र आता या संगिकयुगात स्वतःला व्यक्त करण्याची

पदधत बदलली आहे , आणि ती पढ
ु े ही बदलत जाईल.
आपल्या

माति
ृ ाषेववषयीचा

आपला

अशिमान

पूवी

a new document चा option

हदसेल. तेथे + या symbol वर जक्लक करा. ककं वा
Google Drive मध्ये जाऊन “+ New” … “Google
Docs” असे select करा.

इतकाच प्रखर जरी असला तरी तयातील लेखन जे पूवी
अतयंत ववपुल होत असे ते मात्र आपि व्यवहारांत खूपच
कमी केले आहे . इंग्रजीने आपल्या शिक्षि, व्यवहार

आणि साहहतयात केलेला प्रवेि हे तयामागचे एक प्रमख
ु

कारि आहे . संगिकयुगात मराठी लेखन जर सुलि
झाले तर अिी िीती बाळगण्याचे मुळीच कारि
असिार

नाही,

पि

तयासाठी

मराठी

साहहतयात,

माहहतीत सतत िर पडली पाहहजे, तयासाठी लेखन
ककं वा संगिकाच्या साहाय्याने स्वतःला व्यक्त करिे
खरं च आवश्यक आहे . खरं तर मराठी टायवपंग खूपच

२. तयानंतर एक blank document open होईल. नतथे
Menu

मध्ये

File

Option

वर

जक्लक

करून

Language खालीलप्रमािे ननवडावी.

सोपे आणि सहज िक्य आहे … कसे ते पाहू …
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खालीलप्रमािे ववकल्प हदसतील तयात नस
ु ता space

bar ककं वा तुमच्या keyboard वरील १ दाबल्यास
“सुलि”

असे

टाईप

होईल,

keyboard

वरील

२

दाबल्यास “सुलिा”, keyboard वरील ३ दाबल्यास
“सल
ु ाि” असे टाईप करता येईल. हवा असलेला पयायय

ह्यात नसेल तर ते साध्य करायला थोडे वविेष प्रयतन
करावे लागतात पि तसे प्रसंग क्वचचतच येतात.

३. आपि Language ननवडल्यानंतर “म” अक्षर Tool
Menu

मध्ये

हदसू

लागेल.

मराठी

टायवपंग

करण्यासाठी तया symobol वर जक्लक करा.

सुरु

५. एक गोष्ट्ट ध्यानात घ्यावी कक आपले document
हे drive.google.com वर save होते. तसेच आपि
type करत असताना ते आपोआप save केले जाते.
आपि edit केल्यानंतर document पन्
ु हा पाहण्यासाठी
drive.google.com या संकेतस्थळाला िेट दयावी.

६. आपिास काही अडचिी आल्या तर आपि रचनाच्या
संपादकांिी संपकय साधल्यास तयाचे स्वागतच होईल.
४. मराठी टायवपंग करण्यासाठी आपिास योग्य ते
इंग्रजी अक्षरे ननवडावी लागतील. उदाहरिाथय, ज्ञानेश्वर
type करण्यासाठी आपिास

dnyaneshwar असे

चला तर मग … समथय रामदास स्वामींनी
सांचगतल्याप्रमािे –

“हदसामाजी काहीतरी ते शलहावे।

शलहावे लागेल आणि गुगलदवारे आपिास बरे च पयायय
हदले जातील. तयातील योग्य पयायय जक्लक करून

select करावा. जर पहहला पयायय आपिास योग्य वाटत
असेल तर Space key वापरू िकता. तम्
ु हाला हवा
असलेला िब्द पहहला पयायय म्हिून उपलब्ध नसेल तर

मराठीमध्ये

प्रसंगी अखंडडत वाचीत जावे।।”
टायवपंग

करून

आपल्या

मराठमोळया

“रचनाला” आपल्या दजेदार कथा, लेख, कववता वगैरे
अश्या ववववध अलंकारांनी नटवूया!

तया पयाययाचा क्रमांक आपि keyboard वर तया
क्रमांकाची

key

दाबून

ननवडू

िकता

ककं वा

तया

हदसिाऱ्या पयाययांपैकी हव्या असलेल्या पयाययावर थेट
जक्लक करून तो ननवडू िकता.
उदाहरिाथय: ‘सुलि’ हा िब्द टाईप करण्यासाठी sulabh
असे

टाईप

केल्यास

space

bar

दाबण्यापूवी

स्वरूप कुलकिी, शिकागो
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गेल्या काही महहन्यांत आपल्याला सोडून गेलेल्या
ववववध क्षेत्रातील हदग्गजांना श्रदधांजली!

ऍलेक पदमसी (ज्येष्ट्ठ नाट्य, शसने, जाहहरात अशिनेत,े हदग्दियक)
मण
ृ ाल सेन (ज्येष्ट्ठ शसने हदग्दियक)
जॉजग बश
ु (शसननअर) (माजी अमेररकन राष्ट्राध्यक्ष)
कादर खान (ज्येष्ट्ठ अशिनेत,े कथा पटकथा संवाद लेखक, शिक्षक)
मोहममद अजीज (पाियवगायक)
रमाकांत आचरे कर (ज्येष्ट्ठ कक्रकेट प्रशिक्षक)
ककशोर प्रधान (ज्येष्ट्ठ ववनोदी अशिनेत)े
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