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महाराषर मांडळ 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:  
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सदस्य िगगणी (Membership Fees) 
 

 
 

ॲमझॉनच्या माध्यामातून हातभार कसा लािाल? 
 

 
 
 

 

महाराषर मांडळ शशकागो - कायगकाररणी २०१९ 
घोषिाक्य: “मायबोली my मरा्ी” 

अध्यक्षा - वैिािी राजे,  

उपाध्यक्ष - अशमत रोग्ये,  

उपाध्यक्षा - तनुजा पोतदार,  

कोशाध्यक्ष - मंदार वपत्रे,  

सचचि - ननिेि मािपेकर 

२०१९ बहृद् कायगकाररणी: 

अशिजीत काळे, अमोि पाटीि, अननकेत सावांत, आनंद हदघे, 
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क्षमा मराठे, मंगिा गडकरी, शमशिदं जोगळेकर, मोननका 
पाटिकर, नीिज श्रीखांड,े पंकज अकोिकर, प्रज्ञा जोगळेकर, प्रज्ञा 
गाडगीळ-सुलाखे, प्रसाद अथिीकर, प्रतीक माने, वप्रयांका पारेख, 
राहुि थते्त, रतनांगी मािपेकर, रवी जोिी, रूपािी हदघे, सदानंद 
जोिी, सदंीप राजे, संगीता चव्हाि, संजीव कुिकिी, ििाका 
पािकर-रेगे, श्रीजा देसाई, शु्रती तेंडुिकर-रोग्ये, िुक्िा जोिी, 
सुचतेा अकोिकर, सुहास गोसावी, सुपिाम थते्त, सुवप्रया जोिी, 
श्रीर्ि जोशी, सुरेि पांडव, स्वाती औटी, स्वाती रायरीकर, हटना 
कांदे, वेदश्री कदम, वैिवी िेट्ये, वर्ाम बाग, वर्ाम ववसाळ, ववद्या 
जोिी, वनृ्दा मोरे  

युवा: अननि खोत, अनुर्ा थते्त, अनुश्री वपत्रे, आयमन रोग्ये, आर्यन 
सपे्र, आयामना डडशसल्ब्वा, आयुर् खोत, आयुश्री वपत्रे, शमहहका 
जोिी, नीि हदघे, सौशमि नाईक 

रचना सांपादक: चतेन रेगे 

मरा्ी शाळा सांचाशलका: ववद्या जोिी 

विश्िस्त: संदीप गाडगीळ, रवी जोिी, आशिर् नगरकर 
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नमस्कार मंडळी! 

“मायबोली My मरा्ी” 

मिाठी नवीन वषायच्र्ा आपणा सवाांना हाददयक शुभेच्छा! 

कुठलेही कार्य र्सद्र्ीस नेण्र्ात कार्यकत्र्ाांच्र्ा अववित मेहनतीची 
जोड असत.े आपला मकिसांक्ाांतीचा सोहळा अनतशर् प्रनतकूल 
हवामानात देखील ददमाखदाि पद्र्तीने साजिा झाला र्ाच ेसवय 
शे्रर् मी मांडळाच्र्ा कार्यकत्र्ाांना आणण त्र्ाांच्र्ा अथक परिश्रमाांना 
देत.े वषायची सुिवात मोठ्र्ा दणक्र्ात झाली आहे, आणण 
आपजर्ाला मादहती असेलच की, २०१९ हे वषय महािाष्र मांडळ 
र्शकागोच े ‘सुवणयमहोत्सवी वषय’ आहे. र्ा वषी आपण ववववर् 
कार्यक्म सादि किणाि आहोत. हे सवय कार्यक्म र्शस्वीिीत्र्ा 
पाि पाडण्र्ासाठी आम्हाला आपजर्ा सवाांच्र्ा सहर्ोगाची आणण 
उत्म प्रनतसादाची अपेक्षा आहे. गुढी पाडव्र्ाच्र्ा कार्यक्मासाठी 
आपण ददलेजर्ा उदांड प्रनतसादाबद्दल मी आपली मनापासून 
आभािी आहे. 

गुढी पाडवा र्ा सणाला आपजर्ा मिाठी सांस्कृतीत 
अनन्र्सार्ािण महत्व आहे.  खास म्हणावे असे मिाठमोळे सण 
मोजकेच, त्र्ात गुढी पाडव्र्ाचा मान पदहला. म्हणूनच तो 
थाटामाटात साजिा होतो. मिाठी माणसाच्र्ा स्वार्भमानाच ेप्रतीक 
अश्र्ा र्ा पाडव्र्ाच्र्ा ददवशी सूर्ोदर्ाच्र्ा वेळेस गुढी उभािली 
जात.े उांच काठीवि िेशमी वस्त्र लपेटून त्र्ावि कलश ठेवला 
जातो. सुवार्सनी त्र्ाच े पूजन कितात. र्ा वेळी गुढीस खास 
नैवैद्र् दाखवला जातो. महािाष्रातजर्ा ववववर् शहिातून र्ा 
ननर्मत्ाने शोभा र्ात्रा काढली जाते, मिाठमोळ्र्ा वेशातील सुांदि 
तरुणी, ढोल ताशाांचा गजि, चचत्रिथात र्शवाजी महािाजाांच्र्ा 

आणण मावळ्र्ाांच्र्ा वेशातली लहान मुलां, र्ाांनी वाताविण भारून 
गेलेलां असतां.  

माझ्र्ाही र्ा सणाच्र्ा काही िम्र् आठवणी आहेत. माझ्र्ा 
लहानपणी गुढी पाडव्र्ाच्र्ा ददवशी आम्ही लवकि उठून गुढीच्र्ा 
पूजेसाठी सज्ज िहात अस,ू हे आपले नवीन वषय असजर्ामुळे 
ददवाळी सािखेच महत्व र्ा सणाला असे. शाळेला सटु्टी 
असजर्ामुळे नवीन कपडर्ाांची खिेदी, आईला पुिणपोळी किताना 
मदत किणे, र्ा सािखे ननखळ आनांद आम्ही अनुभवत असू. र्ा 
ननर्मत्ाने माझ्र्ा काकाांच ेकुटुांब आणण आम्ही एकत्र रे्ऊन हा 
सण साजिा कित असू. एक ववशेष आठवण म्हणजे , पाडव्र्ाच्र्ा 
ननर्मत्ाने आमची आज्जी आम्हाला खाऊ साठी पसेै देत असे. 
एकां दिीत उत्सवी असे वाताविण ननमायण होत असे.  

अमेरिकेतही आपण मिाठी माणसे एकत्र रे्ऊन सण मोठ्र्ा 
ददमाखात साजिा कितो, मला त्र्ाच ेअगदी मनापासून कौतुक 
वाटत.े आपजर्ा पुढच्र्ा वपढीला र्ातून आपजर्ा ओजस्वी 
सांस्कृतीची ओळख व्हावी म्हणून आपण प्रर्त्नशील असतो. 
शेवटी आपले सण हे आपजर्ाला एकतचेा सांदेश देत असतात. 
सवाांनी एकत्र आजर्ाविच खऱ्र्ा अथायने ‘सण’ साजिा होतो.  

गुढी पाडव्र्ाच्र्ा र्ा सणाननर्मत् आपले र्ा पुढील आरु्ष्र् 
सुखसमदृ्र्ीच ेआणण भिभिाटीच ेजावो हीच ईशविचिणी प्राथयना.  

धन्यवाद!  

 

सौ. िैशाली राजे  
अध्र्क्षा, महाराष्ट्र मंडळ शिकागो, २०१९ 
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॥ श्री ॥ 

श्रीगणेशाय नम: ।  ॐ नमो जी आद्या । 
वेदप्रतिपाद्या । जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरुपा ॥ 

अमेरिकेतील माझ्र्ा बांरु् आणण भचगनीांना माझा नमस्काि! 

२०१९ मर्ील ‘मकि सांक्ाांतीच्र्ा’ अांकाला िर्सकाांकडून भिभरून 
प्रनतसाद र्मळाजर्ाने अत्र्ांत कृताथय वाटत े आहे. र्शकागोच्र्ा 
सततोत्साही महािाष्र सािस्वताांनी जे सादहत्र्रूपी अप्रनतम 
अलांकाि श्रीशािदेचिणीां अपयण केले - “तर्ाांसी तुळणा कैची”! खिां 
साांगार्चां झालां ति मला ववशेष आनांद तेंव्हा झाला जेंव्हा माझ्र्ा 
काही र्मत्र मांडळीांना आपणही ‘मिाठीमध्रे्’ काही र्लहाव ेअसे 
वाटले. ककत्रे्क वष े त्र्ाांच्र्ा मिाठी लेखनात खांड पडला 
असजर्ाने सुरुवातीला त्र्ाांच्र्ा चचत्ाांत थोडासा सांकोच होता. 
अश्र्ावेळी त्र्ाांना िचना वाचून मिाठी लेखनाची पे्रिणा र्मळावी 
व त्र्ाांनी ‘पुनश्च हरि ॐ’ म्हणावे हा सांपादक म्हणून माझ्र्ासाठी 
अत्र्ांत सुखद क्षण होता… नव्हे नव्हे र्क्काच होता! आपजर्ा 
सवाांकडून र्मळत असलेजर्ा ह्र्ा अकृत्रत्रम स्नेहामुळेच 
गुढीपाडव्र्ाच्र्ा प्रस्तुत अांकावि काम कित असताना मी 
दशसहस्र कुां जिाांच ेबळ अनुभवतो आहे! 

‘िचना’च ेअांतिांग हे ववववर् कोटीांच े ववषर् व सादहत्र्ालांकािाांनी 
ननत्र् नटलेले असतात. र्ात लेख, कथा, कववता, अनुभव, 
ककस्से, मुलाखती, कलाकृती, पाककृती, पिीक्षणे, वतृ्ाांत, प्रवास 
वणयने, ववनोद, चचत्रे, हास्र्चचत्रे व बिेच काही समाववष्ट असत.े 
प्रस्तुत अांकात ‘रु्वा उवाच’ असा खास ववभाग केला आहे, र्ात 
आपजर्ा तडफदाि तरुण र्मत्राांनी एखाद्र्ा र्बर्ब्र्ासािखे आपले 
मन ओतले आहे. तसेच माझ्र्ा एका बालर्मत्राच्र्ा सजजर्ाने 
एक गोड बालकथाही समाववष्ट केली आहे. ह्र्ा वषीपासून आम्हीां 
फेसबुकविील ‘िचना - Rachana - MMC Magazine’ ग्रुपवरून 
सतत कार्यित होतो व पुढे देखील असणाि आहोत. त्र्ाचा सुद्र्ा 
िर्सकाांनी अवश्र्मेव लाभ घ्र्ावा.  

प्रकाशन (Publication) ि अस्िीकृती (Disclaimer) धोरण: 

साधारि १५ हदवस अगोदर संपादकांच्या हाती आिेिे ननवडक 

साहहतय नजीकच्या अंकात प्रशसद्ध करण्याच े सवम प्रयतन केिे 

जातीि. प्रशसद्ध झािेल्ब्या मजकुरािी संपादक अथवा कायमकाररिी 
सहमत असतातच असे नाही. साहहतय पुरवताना प्रताचधकार 

(Copyright ©) कायद्याच ेउल्ब्िंघन होऊ न देिे हे अतयंत आवमयक 

आहे, तसे उल्ब्िंघन होत नाही आहे हे प्रतयेक वेळेिा संपादकांना 
तपासिे अिक्य आहे, तयामुळे पुरविेिे साहहतय जर 

‘प्रताचधकारमुक्त (copyright free)’ नसेि व त े तुमची स्वननशममती 
नसेि तर मूळ ननशममती जयांची असेि तयांची ‘रचना’ मध्ये प्रकािन 

करण्यासाठी िेखी परवानगी घेिे आवमयक आहे आणि ती तुम्ही तिी 
घेतिी असेि हे संपादकांनी ‘तुमच े उत्तरदानयत्त्व’ म्हिून  गहृीत 

धरिेिे आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. हाती आिेल्ब्या प्रकािन-योग्य 

साहहतयांत ककरकोळ बदि आणि व्याकरिाच्या दृष्ट्टीने 

िुद्धीकरिाच े अंनतम अचधकार संपादकांकड े राहतीि. पाठविेल्ब्या 
साहहतयाची पोच ई-मेि अथवा सोिि मीडडया वरून हदिी जाईि.  

‘रचना’ सांपादकाचे मनोगत आणण ऋणननदेश: 

‘रचना - प्रस्तुत अंकाच्या ननशममतीमध्ये अनेकांनी ‘स्वयंसेवा’ म्हिून 

मोठ्या उतसाहाने सहकायम केिेिे आहे. तया प्रतयेकाच ेनाव येथे शिहहिे 

ववस्तारियास्तव िक्य नाही. तया प्रतयेकाच ेमनःपूवमक आिार !  

सांपादन, प्रकाशन, अक्षर जुळणी, माांडणी आणण मुद्रण: चतेन रेगे 
सांपादन साहाय्य, शीषगक लेखन, माांडणी आणण सजािट:  

सौ. ििाका पािकर-रेगे 
टंकलेखन: चतेन िेगे, सौ. शलाका पालकि-िेगे, सुजीत कुळकणी 
हास्यचित्रे: सौ. प्राजक्ता पािकर-ऑल्ब्रेक्ट, सौ. प्राची कुलकणी 
मुखपषृ्ठ: सौ. शलाका पालकि-िेगे 

र्ांदा मांडळाच्र्ा सुवणयमहोत्सवी वषायतील ‘िचना’च्र्ा गुढीपाडवा 
ववशेषाांकाच्र्ा मुखपषृ्ठाच े शीषयक - “िैत्रांगण” असे आहे. 
गुढीपाडवा हा दहांद ूददनदर्शयकेप्रमाणे चैत्र शुद्र् प्रनतपदेला साजिा 
केला जातो. स्वल्स्तश्री शार्लवाहन शकाचा म्हणजेच सांवत्सिाचा 
हा प्रथम ददवस आहे. वेदाांग ज्र्ोनतष र्ा ग्रांथानुसाि हा साडेतीन 
मुहूताांपैकी एक असा आपजर्ा पिांपिेत मानला गेला आहे. 
पिांपिेनुसाि एक आख्र्ानर्का अशी साांचगतली जात ेकी ब्रह्मदेवाने 
र्ाच ददवशी ववश्व ननर्मयले होत.े म्हणूनच गुढीला ‘ब्रह्मध्वज’ 

असेही सांबोर्तात. भाितीर् ऋतुमानाच्र्ा दृष्टीने पाहता शुष्क 
झालेली सषृ्टी, ननष्पणय वकृ्षाांना नवपालवी फुलार्ला चैत्र मदहना 
ऋतुिाज वसांताची चाहूल घेऊन रे्तो. ननसगायतजर्ा परिवतयनाचे 
स्वागत दािी गुढी लावून किार्च े हा त्र्ामागील एक उद्देश 
आहे. र्ानांति पुढे दोनच ददवसाांत म्हणजेच चैत्र शुद्र् 
ततृीरे्पासून ‘चैत्रगौि’ बसववली जात.े र्शवपत्नी पावयतीची ही गौिी 
रूपातील पूजा होर्. देवीला झोपाळ्र्ात बसवून मदहनाभि म्हणजे 
वैशाख शुद्र् ततृीर्ा अथायत अक्षय्र् ततृीरे् पर्ांत नतची पूजा 
केली जात.े चैत्र मदहन्र्ात मिाठी ल्स्त्रर्ा साजिा किीत असलेला 
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हा एक पािांपरिक सोहळा आहे. र्ा मदहन्र्ात गौिी आपजर्ा 
माहेिी रे्त ेअशी कजपना आहे. त्र्ावेळी चैत्रगौिीपुढे शोर्भवांत 
आिास माांडण्र्ाची पद्र्त आहे आणण र्ा ननर्मत्ाने मदहनाभि 
घिाच्र्ा अांगणात काढलेली वैर्शष्ट्र्पूणय िाांगोळी म्हणजेच 
‘चैत्राांगण’! सांस्कािक्षम अशी ही िाांगोळी भाितीर् सांस्कृतीच्र्ा 
अनेक प्रतीकाांमध्रे् काढली जात.े सांगणकप्रणालीचा कौशजर्ाने 
वापि करून चैत्राांगणातील प्रत्रे्क प्रतीकाच ेलघुचचत्र काढून व त्र्ा 
सवय लघुचचत्राांची कजपकतनेे माांडणी करून प्रस्तुत िाांगोळी सौ. 
शलाका पालकि-िेगे र्ाांनी ननर्मयली आहे.  

गुढीपाडव्र्ापासून सुरू होणाऱ्र्ा नूतन वषायत आपजर्ा सवाांना 
आिोग्र्, ऐश्वर्य व ज्ञानसांपदा लाभो. आपजर्ा जीवनात सुख, 

शाांती व समदृ्र्ी नाांदो अशी मांगल प्राथयना चैत्रगौिीला र्ा 
चैत्राांगणातील ववववर् प्रनतकाांद्वािे केलेली आहे!  

साहहत्य:  

‘रचना’च्या संपादनाच े कायम अतयंत जोखमीच े असिे तरी तवेढेच 

आनंददायी आहे. हे काम करण्याची संधी मिा महाराष्ट्र मंडळाने हदिी 
तयाबद्दि मंडळातीि माझ्या सवम शमत्र-मैत्रत्रिींच े खूप आिार. 

‘रचना’च्या यंदाच्या सुविममहोतसवी वर्ामच्या ‘गुढीपाडवा 
ववशेषाांकासाठी’ स्वर्ांपे्रिणेने व ववनंती केल्ब्यावर ततपरतेने मिा 
अनेक िेख, कथा, कववता, पाककृती, अर्भप्रार्, शब्दकोड,े 
हास्र्चचत्रे असे सवम सुंदर साहहतय पुरविाऱ्या सवाांच े मनःपूवमक 

आिार.  

सवामत उतसाहवधमक गोष्ट्ट म्हिजे मांडळाच्र्ा सुविममहोतसवी 
वर्ामननशमत्त ‘रचना’ कररता जागनतक कीतीच ेखगोििास्त्रज्ञ आणि 

जयेष्ट्ठ वैज्ञाननक प्रा. डॉ. जयंत ववष्ट्िु नारळीकर यांनी िेख पाठविे 

आहेत. आमच े महद्िाग्य म्हिून ‘रचना’च्या प्रस्तुत अंकाकररता 
महािाष्राच ेआघाडीच े व्र्ाख्र्ात,े प्रवचनकाि व भक्तीकोशकाि 
ववद्र्ावाचस्पती श्री. शांकि वासुदेव अभ्र्ांकि र्ाांनी अभांग आणण 

सुप्रशसद्ध साहहजतयक व हदग्दिमक - श्री. राजेंद्र भालचांद्र खेर, व 
प्रख्यात इनतहास संिोधक - श्री. कौस्तुि कस्तुरे यांच्या कडूनही 
साहहतय िाििे आहे, तयाबद्दि तयांचेही वविेर् आिार. महािाष्र 
शािदेला अलांकािाथय साहहतय व साहाय्र् पुरविाऱ्यां इतर सवाांचहेी 
खूप आिार.  

सवाांत महत्त्वाच ेम्हिजे ‘रचना’िा जाहहरातींसाठी पसंती देिाऱ्या व 

‘रचना’िा एक प्रिावी माध्यम ठरविाऱ्या आमच्या सवय प्रार्ोजकाांचे 
आणण ‘िचना’च्र्ा वाचकवगायच े खूप खूप आिार. ‘िचना’मध्रे् 

आपणा सवाांचा सहभाग आवश्र्क आहे ककां बहुना आपजर्ा 
सहभागार्शवार् त े अशक्र्च आहे. कृपर्ा सादहत्र्ाचा ओघ 
असाच ननिांति चालू ठेवावा ही तुम्हाां सवाांना आग्रहाची ववनांती! 
आपजर्ाला त्र्ादृष्टीने काही साहाय्र् हवे असजर्ास, आम्हीां तो 
आपजर्ा सेवेच ेठार्ीां तत्पिच आहोत!  

साहहत्य / मजकूर / सचूना पा्विण्यासा्ी सांपकग  : 
Editor:  Chetan Rege 

Email: rachana@mahamandalchicago.org 

chetanrege@gmail.com 

Facebook: “रचना - Rachana - MMC Magazine” 

ॐ ब्रह्मध्वज नमस्िsेस्िु सवााभीष्ट फलप्रद । 
प्राप्ि ेववकारी नाम संवत्सरे तनत्यं मद्गहेृ मंगलं कुरू ॥ 

नूतन वषायर्भनांदन! आपणाांस आणण आपजर्ा कुटुांत्रबर्ाांस हे नवीन 
वषय सुखाच,े समदृ्र्ीच,े आणण भिभिाटीच ेजावो! 

‘िचना’च्र्ा प्रस्तुत अांकाची माांडणी सूत्रबद्र् व नीटनेटकी व्हावी 
र्ासाठी मी आटोकाट प्रर्त्न केले आहेत. तिीही, काही त्रुटी 
िादहजर्ा असतील ति गोड करून घ्र्ाव्र्ाांत.  

थोडक्र्ात जगत्गुरू सांत तुकािाम महािाजाांच्र्ा शब्दाांत - 

फोडडलें भांडार धन्यािा हा माल । मी िंव हमाल भारवाही ॥ 

बहुत काय शिहहिें? आमच ेअगतय असो द्यावें, ही ववज्ञापना ! 

जाणिजे. िेखनािंकार. मयामदेयं ववराजत.े  

 

चतेन रेगे 

****** 
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मिाठी माझी मायबोली, माझी  माय-मराठी 
त्रत्रवाि वांदन कितो तुजला, माझी मार्-मिाठी 

 
मिाठी मन, मिाठी तन, मिाठी हे जीवन 
सह्र्ाद्रीच्र्ा कणाकणाांतून घडे मिाठी-पण 

 
मावळ्र्ाांची भाषा आणण, तू  सांताांची वाणी 
र्शविार्ाांच्र्ा मुखी शोभली मार्-मिाठी आई 

 
श्लोक मनाच े समथाांच,े तुकोबाांची तू गाथा 
ज्ञानेश्विाांची ज्ञानेश्विी, तू  मार्-मिाठी माता 

 
गीतािहस्र् दटळकाांच,े ववनोबाांची गीताई 

वागीश्विी साविकिाांची, तू मार्-मिाठी आई 
 

िणाांगणी प्रखि खडगाहूनी, वीिाांची वाणी 
हि ! हि ! महादेव गजयली, मार्-मिाठी आई 

 
लेक लाडकी सांस्कृतची, तू सांस्कृतीची िक्षक्षका 
त्रत्रवाि मुजिा करितो तुजला, मार् मिाठी माता 

 
कुसुमाग्रज आदीांनी  तुजला, शब्दाांनी सजववले 
मी पामि असमथय, उडववतो शब्दाांच ेबुडबुडे 

 
स्वातांत्र्र्ाची स्फूतीदेवता, तू देशभक्तवाणी 
नमोsस्तुत े! नमोsस्तुत े! मार्-मिाठी आई 

 

 

डॉ.  सुभाष वाईकर 

 

 
एखाद्र्ाच ेअर्ायशे वर्मान ऐकून 
वाटेल आता वर्ायक्र् जवळ आले 
पण इकड ेबघता कोणीही म्हणेल 
तारूण्र् पहा कसे अजूनच खुलले! 

 
जुन्र्ा-नव्र्ा सगळ्र्ाांच्र्ा सहभागाने 
र्ा वषी जणू नवचैतन्र्च अवतिले 
प्रत्रे्क कार्यक्म र्शस्वी किार्ला 
उत्साहाने कार्यकत ेतर्ािीस लागले! 

 
मोठ्र्ाांसाठी प्रचथतर्श नाटके 

तरूण तुकय  ववववर् खेळाांत िमले 
मिाठी शाळेच्र्ा सहभागामुळे 

छोटे मावळे व्र्ासपीठावि जमले! 
 

इथे कोणताही कार्यक्म बघार्ला 
लहानमोठे शेकडोंनी हजि झाले 

र्ाांचा उत्साह पाहता वाटणाि नाही 
आज वर्ाच ेअर्यशतक पाि केले! 

 
अखांड उत्ि अमेरिकेतले अग्रणी 
बीएमएमचहेी सांस्थापक असलेले 
चचितरुण आणण सवाांच ेहे लाडके 
महािाष्र मांडळ र्शकागो आपले! 

 
 
 

 

    अभभजजि रायरीकर 
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वजै्ञाननक दृल्ष्टकोन म्हणजे कार्? हा दृल्ष्टकोन व्र्क्तीववर्शष्ट 
असतो की समाज, सांस्कृती र्ाांचाही ववशेष असतो? आज तो 
ककतपत अल्स्तत्वात आहे? त्र्ाच्र्ा प्रसािासाठी कार् किता 
रे्ईल? थोडक्र्ात वैज्ञाननक वाताविण आपजर्ा देशात ननमायण 
किण्र्ाची आत्र्ांनतक गिज का भासत?े र्ा प्रश्नाांची उत्िे देण्र्ाचा 
मी प्रर्त्न किणाि आहे.  

वैज्ञातनक पद्धि 

शालेर् ववद्र्ार्थर्ाांना ववज्ञान र्शकवताना साांचगतले जात े की 
वैज्ञाननक पिीक्षणाच्र्ा तीन पार्ऱ् र्ा आहेत:  प्रर्ोग (प्र),  
ननिीक्षण (नन) आणण तर्थर् (त). पिीक्षणाची ही पद्र्त 
ववज्ञानाच्र्ा शेकडो वषाांच्र्ा वाटचालीतून ननमायण झाली 
आहे;  आणण मी ज्र्ा वैज्ञाननक दृल्ष्टकोनाबद्दल बोलतो आहे, 
तोच र्ा साऱ्र्ाच्र्ा मुळाशी आहे.  ववज्ञानाची सुरुवात माणसाला 
ननसगायववषर्ी वाटणाऱ् र्ा  कुतूहलातून झाली. त्र्ाच ेमूळ आहे ते 
प्रश्नाांत ‘कार्?’ ‘कसे?’ आणण ‘का?’ हे प्रश्न मानवाने स्वतःलाच 
ववचािले आणण उत्िे शोर्ण्र्ाचा प्रर्त्न केला. प्रत्रे्क उत्िाने 
आणखी अनेक प्रश्नाांना जन्म ददला. एका उत्िाने एक प्रश्न 
सोडवला, त्र्ाच वेळी अनेक नव्र्ा ददशा ददसू लागजर्ा. 
अलेक्झाांडिने - तो ‘गे्रट’ म्हणवला जाण्र्ाआर्ी एकदा तक्ाि 
केली होती की त्र्ाच्र्ा वडडलाांनी एवढे ववजर् र्मळवले होत ेकी 
त्र्ाला पादाक्ाांत किार्ला जग र्शजलकच िाहणाि नाही. मला 
वाटत ेकी ननसगायची गूढे उकलण्र्ाच्र्ा शास्त्रज्ञाांच्र्ा लढाईत ही 
परिल्स्थती कर्ीच रे्णाि नाही.  

ववज्ञानात ‘प्र-नन-त’  प्रकक्र्ा कशी कार्य कित ेत ेआपण बघू र्ा. 
आर्ी साांचगतजर्ाप्रमाणे मुळाशी ननसगायबद्दलचा कोणतातिी 
प्रश्न असतो, जसे बहुतके जगातली कोणती तिी 
घटना.  उदाहिणाथय, ववजेच्र्ा तािेतून वाहणािा प्रवाह सभोवती 
चुांबक क्षेत्र ननमायण कितो.  र्ासांबांर्ीच ेववर्ान घ्र्ा. र्ाची पिीक्षा 
आपण कशी घेऊ?  त्र्ासाठी ‘प्रर्ोग’ किावाच लागेल. 
ववद्रु्त्प्रवाह वाहून नेणाऱ् र्ा एका तािेच्र्ा जवळ ठेवलेजर्ा एका 
चुांबकसूचीत होणाऱ्र्ा हालचालीच े ननिीक्षण किण्र्ाचा प्रर्ोग 
किावा लागेल. त्र्ातजर्ा प्रर्ोगाच्र्ा माांडणीत ककां वा प्रर्ोगातील 
घटकाांमध्रे् अनेक बदल किता रे्तील, जसे ववद्रु्त्प्रवाहाची 
तीव्रता, तािेपासून चुांबकसूचीपर्ांतच े अांति, वगैिे.  र्ातून 
वेगवेगळ्र्ा परिल्स्थतीांतील ननष्कषय अभ्र्ासता रे्तील.  अशा 

प्रर्ोगाांच ेदसुिे उद्ददष्ट त्र्ातली व्र्ल्क्तननष्ठता शक्र् नततकी 
कमी व्हावी व ननष्कषय शक्र् नततके वस्तुननष्ठ असावेत, हे 
असत.े म्हणजे प्रर्ोग कोण कितो र्ाला महत्त्व िाहत नाही. 
ननष्कषय नेहमी तेच रे्तात.  

पुढची ननिीक्षणाची पार्िी वाटत े तवेढी सिळ नाही प्रर्ोगाच े
ननष्कषय कर्ी गुणात्मक असतात, कर्ी सांख्र्ात्मक. सांख्र्ात्मक 
ननष्कषाांत वैज्ञाननकाला आकडर्ाांनी सांच र्मळतात. उदाहिणाथय, 
वि ददलेला प्रर्ोग आणण इथेच तथाकचथत ‘सांदेश’ आणण ‘गोंगाट’ 
गुणोत्िाचा ववचाि किावा लागतो. इथे सांदेश म्हणजे आपण 
शोर्त असतो तो आकृतीबांर् त्र्ाला पाश्वयभूमी असत ेसांबांचर्त 
नसलेजर्ा मादहतीच्र्ा गुांतागुांतीची, ज्र्ाला ‘गोंगाट’ म्हणतात. 
नेमका सांदेशाचा आवाज आणण त्र्ाला असणािी गोंगाटाची 
पाश्वयभूमी र्ातून ‘सांदेश’ कसा लक्षात रे्तो? अनुभवी वैज्ञाननकाची 
नजि बहुर्ा तो नेमका शोरू् शकत.े पण कर्ीकर्ी गवताच्र्ा 
गांजीत हिवलेजर्ा सुईप्रमाणे सांदेश हिवून जातो. अशा वेळेला 
अनुभवी नजि पुिेशी नसत,े आणण सांख्र्ाशास्त्राच्र्ा पद्र्ती 
वापरून मादहतीच े पथृक्किण किावे लागत.े सांख्र्ाशास्त्राचा 
अवलांब किणे वस्तुननष्ठतसेाठीसुद्र्ा उपरु्क्त आहे. ददैुवाने 
काही परिल्स्थती सांख्र्ाशास्त्राच्र्ा पद्र्ती ही नेमकी उत्िे देऊ 
शकत नाहीत. वैज्ञाननकाला मग पित नव्र्ा आणण अचर्क 
चाांगजर्ा प्रर्ोगाच्र्ा आखणीचे काम सुरू किावे लागत.े  

र्ातली शेवटची, आणण नततकीच महत्त्वाची पार्िी म्हणजे ‘तर्थर्’ 
शोर्ण्र्ाची - म्हणजेच प्रर्ोगाांच े ननष्कषय काढण्र्ाची, अथायतच, 
आपण नुकत्र्ाच केलेजर्ा एखाद्र्ा प्रर्ोगाचा ननष्कषय काढण्र्ाने 
शास्त्रज्ञाला समार्ान र्मळत नसते, ति त्र्ा प्रर्ोगाच्र्ा पलीकडे 
जाणाऱ्र्ा परिल्स्थतीसाठी सुद्र्ा भाककत ेवतयवण्र्ात त्र्ाला िस 
असतो. र्ातला हेतू इतकाच की त्र्ातून नांति ही भाककत े
पडताळून पाहण्र्ासाठीच े प्रर्ोग केले जावेत. र्ातूनच ज्ञानाचा 
ववकास होत िाहतो. 

उपपत्ी (चथअिी) आणण ननिीक्षणे र्ाांच्र्ा पिस्पिसांबांर्ातूनच 
ववज्ञानाची वाढ होत िाहत.े उपपत्ीच े मागयदशयन नसेल, ति 
प्रर्ोगकत्र्ायला नेमके कोणते ननिीक्षण घ्र्ार्च े त े कळणािच 
नाही. उपपत्ीांचा ववकास किणािा शास्त्रज्ञ जेव्हा प्रर्ोग किणाऱ्र्ा 
शास्त्रज्ञाला आपली भाककत ेसाांगतो, तवे्हा प्रर्ोगकत्र्ायला त्र्ाांचा 
पडताळा घेण्र्ाच े मागय ठिवता रे्तात. उपपत्ीांचा ववकास ही 
कार्म स्वतांत्रपणे होत नसतो. प्रर्ोगाांच्र्ा साहाय्र्ाने त्र्ाांची 
तपासणी किता रे्त,े असे ननष्कषय हवेत.  
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ववज्ञानाच्र्ा इनतहासात ननष्फळ ककां वा शेवटी चुकीच्र्ा ठिलेजर्ा 
अनेक उपपत्ी जागोजागी सापडतात. दोघाांमध्रे् फिक किणे 
आवश्र्क आहे. पदहजर्ा प्रकािची उपपत्ी पडताळा घेण्र्ासािखी 
भाककत े वतयवत नाही. ववज्ञानाच्र्ा ववकासाला नतचा कोणताही 
हातभाि लागत नाही. दसुऱ्र्ा प्रकािच्र्ा उपपत्ी काही काळ खऱ्र्ा 
समजजर्ा जातात. त्र्ातून प्रर्ोगाांची आखणी किण्र्ाला चालना 
र्मळत ेआणण अखेिीस त्र्ातून त्र्ा चुकीच्र्ा ठितात. पण त्र्ातून 
वैज्ञाननकाांच्र्ा ज्ञानात भिच पडत.े  

वैज्ञाननक दृल्ष्टकोन फक्त शास्त्रज्ञाांची मक्तदेािी असण्र्ाची जरुिी 
नाही. अखेिीस त्र्ाचा उगम माणसाच्र्ा ननसगायबद्दलच्र्ा 
कुतूहलातून झाला आहे, त्र्ामुळे आपजर्ापैकी प्रत्रे्कालाच हा 
दृल्ष्टकोन असार्ला हवा. खिोखि ज्र्ाप्रमाणे कठोि पिांपिा 
वादावि जेव्हा वैज्ञाननक दृष्टीकोनाने मात केली, तवे्हाच 
ववज्ञानाची प्रगती झाली; त्र्ाचप्रमाणे मानवी समाजातही हा 
दृल्ष्टकोन, पूवयग्रह आणण अांर्श्रद्र्ा र्ाांच्र्ाविचा उपार् आहे. 
ननसगायच्र्ा कार्ायबद्दलच्र्ा अज्ञानातून अांर्श्रद्र्ा गवसतात. 
ववज्ञान ननसगायची गूढ उकलण्र्ाच ेकार्य कित.े एक गूढ उकलले 
की त्र्ासांबांर्ीच्र्ा अांर्श्रद्र्ा दिू होतील अशी अपेक्षा असत.े पण 
प्रत्र्क्षात असे नेहमीच घडत ेअसे नाही. कािण त्र्ा माणसात 
वैज्ञाननक दृल्ष्टकोन नसतो. एक उदाहिण देतो.  

प्राचीन मानवी समाजाने ग्रहाांना दैवी शक्ती बहाल केली.  ग्रह 
म्हणजे कार् आणण त े कसे कफितात र्ाच्र्ा अज्ञानातून ही 
कजपना आली. आता खगोल ववज्ञानाने ग्रहाांसांबांर्ीच्र्ा बहुसांख्र् 
प्रश्नाांची उत्िे ददली आहेत. ही कजपना लर्ाला जाईल अशी 
अपेक्षा साहल्जकच ननमायण होत.े पण असे घडले नाही. अगदी 
ताांत्रत्रकदृष्ट्र्ा प्रगत समाजातील सुर्शक्षक्षत वगायतही हा ववश्वास 
मूळ र्रून आहे.  १९७०च्र्ा सुमािास पाश्चात्र् देशातजर्ा काही 
प्रमुख शास्त्रज्ञाांनी एक पत्रक काढून र्ा ववश्वासाचा पार्ाच 
चुकीचा असजर्ाच ेसाांचगतले.  

‘ग्रहताऱ् र्ाांचा माणसाच्र्ा ननर्तीवि परिणाम होतो का’ र्ा प्रश्नाच े
उत्ि शास्त्रज्ञ कसे शोरे्ल? एका कुां डलीवरून एका माणसाच े
भववष्र् साांगणे र्ासाठी पुिेसे नसेल. प्रथम त्र्ाला असे भववष्र् 
वतयववण्र्ासाठीच े नेमके ननर्म लागतील. ननर्म ननःसांददग्र् 
असावे लागतील, त्र्ामुळे एका कुां डलीच्र्ा आर्ािाने वेगवेगळे 
ज्र्ोनतषी एकच भववष्र् वतयवतील. नांति भाककत े र्ोगार्ोगाने 
बिोबि रे्त नाहीत, अशी खात्री पटावी लागेल. त्र्ासाठी 
वेगवेगळ्र्ा परिल्स्थतीत अनेक मुद्दे तपासणीसाठी घ्र्ावे 
लागतील.  

फलज्र्ोनतषाची पडताळणी किण्र्ासाठी अमेरिकेत असे अनेक 
प्रर्ोग किण्र्ात आले, त्र्ाची दोन उदाहिणे पाहू. - 

बी. जे. र्सजव्हिमनने  लग्न आणण घटस्फोट र्ाांच्र्ा 
र्मर्शगनमर्ील १९६७-६८ मर्ील  नोंदीांचा अभ्र्ास केला. त्र्ाने 
२,९७८ वववाह आणण ४७८ घटस्फोट र्ाांचा अभ्र्ास केला. त्र्ाांच्र्ा 
कुां डजर्ा ज्र्ोनतषाकड े देऊन, त्र्ाांना हे वववाह र्शस्वी आणण 
दटकणािे असतील का, र्ाबद्दल मत देण्र्ास साांगण्र्ात आले. 
ज्र्ोनतषाांनी (त्र्ाांची पद्र्त वापरून) दोन गट बनवले: 
जुळणाऱ्र्ा  पत्रत्रकाांच े आणण न जुळणाऱ्र्ा पत्रत्रकाांच.े त्र्ाांचे 
भववष्र् वस्तुल्स्थतीशी पडताळून पाहण्र्ात आले. 
सांख्र्ाशास्त्राच्र्ा चाचण्र्ा लावजर्ावि असे लक्षात आले की, 
भववष्र्-कथन आणण वस्तुल्स्थती र्ाांत पिस्पिसांबांर् नाही.  

फ्रें च आणण त्र्ाच्र्ा सहकाऱ्र्ाांनी घेतलेजर्ा दसुऱ्र्ा चाचणीचे 
ननष्कषय असेच होत,े पण त्र्ातून फलज्र्ोनतषाकड े आकवषयत 
होणाऱ्र्ा व्र्क्तीांच्र्ा मानर्सकतवेिही प्रकाश पडतो. र्ालाच 
कर्ीकर्ी ‘बानयम परिणाम’ म्हणतात. अमेरिकेतजर्ा ‘बानयम 
आणण बेली सकय स”च्र्ा प्रर्सद्र् ‘बानयम’ वरून हे नाव 
पडले.  सकय शीचा मालक असलेजर्ा बानयमला एकदा त्र्ाची सकय स 
एवढी लोकवप्रर् असण्र्ाच ेकािण ववचािले. त्र्ाने साांचगतले की 
र्ाच्र्ा सकय शीत ववववर् प्रकािच ेखेळ होत.े त्र्ातजर्ा प्रत्रे्काला 
कोणता ना कोणता खेळ आवडत असे, आणण त्र्ामुळे प्रत्रे्क 
जण शेवटपर्ांत बसून िाही. ज्र्ोनतषी अशाच प्रकािे त्र्ाांच ेभववष्र् 
सांददग्र् भाषेत अशा प्रकािे माांडतात, की त्र्ातील कोणतातिी 
भाग प्रत्रे्काला पटतोच.  

विील प्रर्ोगात ५२ व्र्क्तीांच्र्ा कुां डजर्ा प्रर्सद्र् ज्र्ोनतषाांना देऊन 
त्र्ाांच्र्ा व्र्ल्क्तमत्त्वाांच े ववश्लेषण किावर्ास साांचगतले. प्रत्रे्क 
व्र्क्तीला नांति तीन ववश्लेषणे देण्र्ात आली. एक त्र्ाच्र्ा 
कुां डलीच्र्ा आर्ािाच,े दसुिे दसुऱ्र्ा एखाद्र्ा व्र्क्तीच े आणण 
नतसिे बानयम पद्र्तीच.े बानयम ववश्लेषण मोघम र्लदहलेले असून 
त ेसवाांसाठी समान होत.े  प्रत्रे्काने र्ा तीनही वणयनाांपैकी कोणते 
ककती पटत ेत े५ पैकी गुण देऊन साांगण्र्ास साांचगतले. त्र्ापैकी 
बानयम पद्र्त बहुतकेाांना पटली. त्र्ाांच ेसिासिी गुण होत े३.६९. 
अन्र् दोन ववश्लेषणाांना सिासिीने जवळजवळ सािखे गुण 
र्मळाले. ३.०८ आणण ३.०६.  र्ाचा अथय सािे जण बानयम  
परिणामाने वाहवून गेले. आणण ‘खऱ्र्ा’ आणण ’चुकीच्र्ा’ 
ववश्लेषणात फिक जवळ जवळ नव्हताच.   
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फलज्र्ोनतषाची शास्त्रीर् पद्र्तीने पडताळणी किण्र्ासाठीच्र्ा 
प्रर्ोगाची अशीच अनेक उदाहिणे देऊ शकेन. नेहमीच 
फलज्र्ोनतष फोल ठिले आहे. पण तिीही दःुखाची गोष्ट ही की 
आपण अशा देशात िाहतो आहोत, ल्जथे समाजाला आरु्ननक 
रु्गात घेऊन लोकच र्ा अांर्श्रद्रे्च्र्ा पगडर्ातून बाहेि पडलेले 
नाहीत. सूर्यग्रहणाच्र्ा वेळी अगदी आरु्ननक शहिात शुकशुकाट 
असतो, नतथे कार् बोलार्च?े आमच े शास्त्रज्ञ सुद्र्ा ननणयर् 
घेताना बुवा-महािाजाांचा सजला घेतात, नतथे कार् बोलार्च?े 
व्र्क्ती म्हणून ककां वा समाजाचा घटक म्हणून माणूस नेहमीच 
पिांपिा पाळत आला आहे. र्ा पिांपिा त्र्ाांच्र्ा साांस्कृनतक आणण 
र्ार्मयक वािशाचा भाग आहेत. र्ा पिांपिेच्र्ा ववश्वासाांना वैज्ञाननक 
दृल्ष्टकोनाची चाचणी लावली जाते, तवे्हा अननवार्यपणे सांघषय उभा 
िाहतो. काही सांघषाांच ेमूळ र्ात असत ेकी पिांपिा ककां वा रुढीांमागे 
पूवी काही ताककय क ववचाि होता, जो आज र्शजलक नाही. काही 
रूढीांना शतकाांपूवीच्र्ा समाजिचनेत प्रतीकात्मक अथय 
होता,  आज बदललेजर्ा काळात त्र्ा ननिथयक ठिजर्ा आहेत.  
प्रश्न असा पडतो की अशा सांघषायच्र्ा वेळी आपण कार् किावे? 
पित रे्थे वैज्ञाननक वाताविण उपर्ोगी पडत.े  स्वतःलाच ववचािा 
की र्ा रुढीच ेप्रर्ोजन का?  तुमच्र्ा आर्ीच्र्ा वपढर्ाांनी हे केले,  
तुम्ही किता आहात, आणण त्र्ाच्र्ा आर्ीच्र्ा वपढर्ाांनी केले 
म्हणून तुमच्र्ा पूवयजाांनी त ेकेले, असे ति नाही ना?  

ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा पिीक्षा जवळ आजर्ा, की देवळासमोिच्र्ा िाांगा 
वाढू लागतात.  तुमचा नांबि लागेपर्ांत र्ा िाांगाांमध्रे् तासन्तास 
उभे िाहण्र्ात कार् फार्दा आहे? हा वेळ अभ्र्ासासाठी अचर्क 
उपर्ोगी लावता रे्णाि नाही कार्?  की तुमची अशी कजपना 
आहे की तुम्ही अपयण केलेजर्ा छोट्र्ाशा भेटीने पिमेश्वि सांतुष्ट 
होईल  तुम्ही उत्ीणय होण्र्ासाठी प्रर्त्न केले नसतानाही तुम्हाला 
उत्ीणय किेल?  तसे असेल ति पिमेश्वि आणण लाच घेऊन हेच 
काम किणािा एखादा भ्रष्ट पिीक्षक र्ात फिक कार् िादहला?  

गणपतीच्र्ा मूती दरू् प्र्ार्जर्ा, तो ददवस आपजर्ा अजून 
स्मिणात आहे. ककती झपाट्र्ाने ही बातमी साऱ्र्ा देशभि 
-  ककां बहुना जगभि पसिली होती!  आणण गणपतीने (आणण 
अन्र् देवाांच्र्ा मूतींनी) हजािो भक्ताांसमोि कसे दगु्र्प्राशन केले 
र्ा दैवी चमत्कािाला आपजर्ा अनेक नेत्र्ाांनी र्शफािस पत्र ददले. 
सुदैवाने वैज्ञाननक जगताने देखील प्रनतकक्र्ा व्र्क्त केली आणण 
ववज्ञानाच्र्ा ननर्माांच्र्ा आर्ािे स्पष्टीकिण ददले. खिा चमत्काि 
वेगळाच झाला. तो पुढे साांगतो आहे. आजही चमत्काि आणण 
बुवाबाजी र्ाांची देशात चलती आहे. रु्िी गेलि प्रकिण डोळे 

उघडणािे आहे. दरुून मानर्सक शक्ती ने आपण चमच ेवाकवू 
शकतो असा त्र्ाचा दावा होता. चमच े वाचवण्र्ाच्र्ा त्र्ाच्र्ा 
प्रर्ोगाने काही काळ शास्त्रज्ञही फसले. अखेि िँडी नावाच्र्ा एका 
व्र्ावसानर्क जादगूािाने हा चमत्काि म्हणजे ननव्वळ हातचलाखी 
कशी आहे, हे दाखवले. अांर्श्रद्र्ा ननमूयलन किणाऱ् र्ा सांघटनाांचे 
असे कार्यक्म मी पादहले आहेत.  

मला वाटत े अशा कार्यक्माांच े लक्ष प्रामुख्र्ाने लहान मुले 
असावीत. मोठ्र्ाांच ेपूवयग्रह आता ठाम आहेत. त ेबदलणे सोपे 
नाही. मुलाांची मने मोकळी असतात. नतथे आपजर्ाला सांर्ी आहे. 
त्र्ाांना वैज्ञाननक वाताविणाचा अथय लवकि समजू शकेल. त्र्ाांना 
खिे आणण भ्रामक र्ातला फिक ति कळला पादहजेच, पण तो 
त्र्ाांनी प्रत्र्क्ष प्रर्ोग करून त्र्ानी समजून घ्र्ावा.  र्ाला आता 
फािच महत्त्व ननमायण झाले आहे, कािण - ऑल्जवन टॉफलिच्र्ा 
शब्दाांत -  भववष्र्काळाचा र्क्का. गेजर्ा शतकात ववज्ञान-
तांत्रज्ञानाने झपाट्र्ाने गोष्टी ददजर्ा - ववशेषतः शेवटच्र्ा काही 
दशकाांत. ज्र्ाच ेपरिणाम जगभिातजर्ा मानवी समाजावि झाले. 
र्ा साऱ्र्ा बदलाांशी कसे जुळवून घ्र्ार्च?े समाजाला अचर्क 
फुिसत असती, ति त्र्ाांनी कदाचचत हे प्रश्न हाताळले असते, 
पण ददैुवाने तसे घडले नाही.  झपाट्र्ाने बदलणाऱ्र्ा 
परिल्स्थतीत प्रनतकक्र्ाही ताबडतोब हवी. ‘पिांपिे’ला र्रून 
ठेवताांना ‘नव्र्ा’शी कसे जुळवून घ्र्ार्च?े ‘पिांपिे’मध्रे् पािांपारिक 
मूजर्ें रे्तात, व्र्क्तीच्र्ा जबाबदाऱ्र्ा रे्तात. समाजाने व्र्क्तीला 
चाांगजर्ा जीवनाच े ददलेले आश्वासन रे्त.े आपजर्ा परिसिाचे 
सांिक्षण रे्त.े र्ा आर्ािाने माणूस ववज्ञानाच्र्ा देणगीच े
मूजर्मापन करू शकेल.  

ववज्ञान-तांत्रज्ञानाच्र्ा अननबांर् वाढीच ेदषु्परिणाम पाश्चात्त्र् देश 
अनुभवत आहेत. घातक शस्त्राांच ेसाठे, कािखानदािीच ेप्रदषूण, 
लादलेले रिकामेपण, त्र्ातून रे्णािे मानर्सक तणाव वगैिे गोष्टी 
ददसतात. म्हणून आपण वैज्ञाननक आणण ताांत्रत्रक प्रगती 
थाांबवार्ची कार्? प्रगत देशात हा ववचािही माांडला जातो आहे. 
हे भर्भीत झाजर्ाच े लक्षण आहे. पािांपारिक मूजर्ाांचा आदशय 
स्वीकािला, ति विील र्ोक्र्ाांना टाळणािा मागय र्मळू शकेल. 
खिोखि, प्रथम दशयनी आपजर्ा समोिच्र्ा समस्र्ा अत्र्ांत कठीण 
वाटतात. पण गेजर्ा काही दशकाांतली  ववज्ञानाची लक्षणीर् 
प्रगती पाहा.  र्ोग्र् मागायने असलेला वैज्ञाननक दृल्ष्टकोन हीच 
आपजर्ाला आशा आहे. पित एकदा मी गणपतीच्र्ा आर्ीच्र्ा 
उदाहिणातकड े रे्तो. त्र्ात एक चमत्काि होता. कोणता 
चमत्काि? ‘गणपती दरू् वपतो’ र्ा बातमीचा झपाट्र्ाने सवयदिू 
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प्रसाि, हा तो चमत्काि. र्ासाठी सांदेशवहनाची सार्ने नव्र्ा 
तांत्रज्ञानाने पुिवली होती. दिूध्वनी, ई-मेल, िेडडओ, दिूदशयन र्ाांनी 
जग लहान केले आहे आणण पूवी कर्ीही नव्हत े इतके लोक 
जवळ आले आहेत. ववज्ञानाने आणखीही चमत्काि केले आहेत, 
जे खिे आहेत त्र्ात हातचलाखी नाही. अांतिाळ-प्रवास, माणसाच े
चांद्रावि पदापयण, मांगळावि उतिलेले र्ान, ‘रिमोट सेल्न्सांग’च े
आपजर्ा देशाला असलेले फार्दे, वैद्र्क, जीवशास्त्र, शेती र्ातील 
प्रगती … हे सािे आपजर्ा डोळ्र्ाांसमोि घडणािे चमत्काि नाहीत 
कार्? एका वपढीच्र्ा कालावर्ीत ते घडले आहेत. एखाद्र्ा 
बुवामहािाजाांच्र्ा चमत्कािासािखे त ेनाहीत. ववज्ञानाच ेचमत्काि 
एका व्र्क्तीच े नव्हे,  ति साऱ्र्ा मानवजातीच े भले कितात. 
गरिबाांना आणण श्रीमांताांना त्र्ाचा फार्दा घेता रे्तो.  वीज केवळ 
श्रीमांताांची र्ांत्रे चालवीत नाही, दिुच्र्ा खेडर्ातजर्ा झोपडीतला 
ददवाही पेटवत.े  

 
प्रा. डॉ. जयांत विषणु नारळीकर 

(प्रस्तुत िेखक हे जागनतक कीतीचे खगोििास्त्रज्ञ, जयेष्ट्ठ वैज्ञाननक, 
सुप्रशसद्ध िेखक - पद्मिूर्ि, पद्मवविूर्ि, महाराष्ट्र िूर्ि, फाय 
फौंडिेन तफे राष्ट्रिूर्ि, िटनागर, कशिगंा, त्रबिाम, इंहदरा गांधी अमया 
असंख्य राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्माननत आहेत. 
‘रचना’च्या दृष्ट्टीने उतसाहवधमक गोष्ट्ट म्हिजे खास सुविममहोतसवी वर्ाम 
ननशमत्त ‘रचना’ कररता प्रा. डॉ. जयंत ववष्ट्िु नारळीकर यानंी 
आिीवामदरूपी िेख पाठविे आहेत. तयांच्या प्रख्यात व प्रेरिादायी 
कायामिा ‘रचना’ कडून ‘नमन’ - ‘रचना’ संपादक)  

 

 

थोि नतच ेउपकाि, गजाय जर्जर्काि 
नतचा गजाय जर्जर्काि || र् ृ|| 

 
एक साध्वी मनी मोहिली 

मानवतचे ेममय जाणणले ल्जने 
स्त्री-र्शक्षणाच े व्रत घेऊनी 

र्त्न पूल्जला नतने 
थोि नतच ेउपकाि || १ || 

 
ककतीक झाले कष्ट नतला 
ककनतकाांनी  केजर्ा वांचना 
पिी माांडुनन  सांसाि आगळा 
फुलववला स्त्री-र्शक्षणाचा मळा 
थोि नतच ेउपकाि || २ || 

 
र्न्र् ती माऊली क्ाांती  ज्र्ोत  साववत्रीबाई 

र्मय, जात, समाजबांर्ने  तोडुनी 
अबलाांना  करून सबला 

जगाच्र्ा उद्र्ािाचा मागय नतने  दावला 
थोि नतच ेउपकाि || ३ || 

 

 
कै. मीनाक्षी िंद्रमोहन भांबुरे 

(मांडळ सदस्र्ा सौ. सािा समीि बोंगाळे र्ाांच्र्ा मातोश्री) 
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गणपतीच्र्ा ददवसाांमध्रे् घिीदािी मांत्रपुष्पाांजली म्हटली जात.े 
कुबेिाला उद्देशून ही मांत्रपुषपाांजली आहे. ‘ॐ र्जे्ञन र्ज्ञ 
मर्जन्त …’ अशा र्ा ऋग्वेदातील मांत्रानांति ‘ऐतिेर् ब्राह्मणा’तील 
पल्चचका काांडामर्ले मांत्र पुढे रे्तात, त े असे:- ॐ स्वल्स्त 
साम्राज्र्ां भौज्र्ां स्वािाज्र्ां वैिाज्र्ां पािमेष्ठ्र्ां िाज्र्ां 
माहािाज्र्माचर्पत्र्मर्ां ... पचृथव्रै् समुद्रपर्ांतार्ा एकिार्ळनत! 
गणेशोत्सवाननर्मत् हा मांत्र आपण दटकवला गेला ही फाि मोठी 
गोष्ट आहे. पण र्ा मांत्राांमरू्न कार् साांचगतले आहे? आज र्ा 
मांत्राांनी खिोखि आपली अल्स्मता फुलत ेका? र्ा मांत्राांचा अथय 
ध्र्ानात घेतला जातो का? र्ा मांत्राांमरू्न प्राचीन भाितातील 
देदीप्र्मान िाजव्र्वस्था समजावलेली आहे. िाज्र्ां, भोज्र्ां, 
स्वािाज्र्ां… र्ा वणयनाांतून िाज्र्ाांच्र्ा सीमा ननल्श्चत होत असत. 
ककती तालुक्र्ाांच ेगाव, ककती गावाांच ेनगि अशी र्ा मांत्रात नावे 
आहेत. एवढेच नव्हे ति ‘समुद्रपर्ाांता र्ा एकिार्ळनत’ असे साांगून 
ऋषीांनी भाितवषायची अल्स्मता फुलवली आहे. भाितवषायतजर्ा 
बलशाली िाजाांची थोिवीच उद्र्तृ केली आहे. प्राचीन भाितीर्ाांच्र्ा 
र्ा देदीप्र्मान कालखांडाववषर्ीच्र्ा जाणणवेने आपली छाती 
खिेति अर्भमानाने फुलून आली पादहजे. 

प्राचीन ऋषीांच्र्ा मांत्राांचहेी सांस्कृत परिभाषा अवगत नसजर्ामुळे 
आज चुकीच ेअथय लावले जातात. उदा. हा श्लोक पहा:- 

गोमांसं भक्षयेि ्तनत्यं वपबेि ्अमरवारुणीम।् 
कुलीनं िदहं मन्ये इिरे कुलघािका:।। 

र्ा श्लोकाचा सांस्कृत परिभाषा अवगत नसलेजर्ा ‘पांडडताांनी’ 
काढलेला अथय असा: ‘जो िोज गोमाांस खातो, मद्र्पान कितो 
तो कुलीन! तसे न किणािा कुलघातक! 

पुढचा श्लोक ववचािात घेतजर्ार्शवार् पदहजर्ा श्लोकाचा खिा 
अथय कळत नाही. पुढे म्हटले आहे:- 

गोशब्दे नोददिा जजह्वा  ित्प्रवेशो  दह िालुतन। 
गोमांस भक्ष्यं ित्त ुमहापािकनाशनम ्।। 

आता हे श्लोक हटर्ोगाच ेआहेत. र्ा दोन श्लोकाांमरू्न जीभ 
उलटी करून टाळूपर्ांत नेण्र्ाच्र्ा हटर्ोग प्रकक्रे्ला गोमाांस 
भक्षरे्त ्म्हांटले आहे! ही कक्र्ा कोणी किार्ची र्ाचाही ननदेश 
हटर्ोगात आहे. हे अथय पिस्पि वविोर्ी आहेत. पण सांस्कृत 
परिभाषा रे्त नसजर्ामुळे अर्यवट अभ्र्ासक र्ा श्लोकाांचा आर्ाि  
घेऊन टीका कितात.  

र्ानांति र्नाववषर्ीचा प्राचीन ववचाि पाहू. र्नाववषर्ी अथायत 
‘श्री:’ ववषर्ीच े जाज्वजर् आणण आजही मान्र्ताप्राप्त सूक्त 
म्हणजे ऋग्वेदातील श्रीसूक्तम.् ऋषी कशा प्रकािच्र्ा लक्ष्मीची 
अपेक्षा र्ितात? ति अश्वपूवाां िथमध्र्ाां हल्स्तनादप्रबोचर्नीम ्। 
‘माझ्र्ा घिी जे र्न रे्णाि आहे त ेलक्ष्मी बनून वाजतगाजत 
रे्ऊ दे. अथायत गजान्त लक्ष्मी माझ्र्ाकड े रे्ऊ दे आणण ती 
घिाच्र्ा समोिच्र्ा दािातूनच रे्ऊ दे. म्हणजेच ‘बॅक-डोअिने 
नको!’ हे साांगतानाच ऋषी मागणे मागतात, ‘अलक्ष्मी 
नाशर्ाम्र्हम।् ‘अलक्ष्मी’ म्हणजे घिातील दीनता, क्षुद्रता, 
दबुयलता, नकािात्मकता आदी. म्हणजे अलक्ष्मीच्र्ा स्वरुपात जे 
जे त्र्ाज्र् आहे त्र्ाांचा ववनाश होवो, अशी ऋषी मागणी कितात. 
ककती प्रगत ववचािसिणी होती ही! घाणीने भिलेली बादली 
रिकामी झाजर्ार्शवार् स्वच्छ पाणी त्र्ात कसे भिता रे्णाि? 
म्हणून ऋषी प्रथम ‘अलक्ष्मी’ ववनाश मागतात आणण मग 
लक्ष्मीची मागणी कितात. ‘लक्ष्मी’ म्हणजे केवळ र्न नव्हे; ति 
र्नाबिोबि शिीिस्वास्र्थर्, मन:स्वास्र्थर्, दीघायरु्ष्र्, उत्म 
नातसेांबांर्, गोर्न अशा ववववर् सांपत्ीांचा अांतभायव ‘लक्ष्मी’ मध्रे् 
होतो. आज ‘बॅक-डोअि’ने र्न र्मळवण्र्ाची समाजात 
अहमहर्मका लागलेली ददसत.े अशी काळी सांपत्ी कर्ी ‘लक्ष्मी’ 
होऊ शकत नाही. ती वाजतगाजतही रे्ऊ शकत नाही. बॅक-
डोअिने आलेली सांपत्ी ववघातकही असत.े ती मनुष्र्ाला सखुही 
प्रदान करू शकत नाही आणण घिातील अलक्ष्मीचा ववनाशही करू 
शकत नाही. भगवद्गीतते भगवान १८व्र्ा अध्र्ार्ात साांगतात, 
’तू तुझ्र्ा कमायच े खा… स्वकमयणात ् तमभ्र्च्र्य…’ दसुऱ्र्ाच्र्ा 
कमायच े फुकट खाऊ नकोस! अन्र्था तुला त्र्ाची पितफेड 
किावीच लागेल.’ दसुऱ्र्ाला ओिबाडून, दसुऱ्र्ाच्र्ा कष्टाच ेफुकट 
र्मळवून कदावप सुख लागू शकत नाही.   

जग ल्जांकार्ला ननघालेला अलेक्झाांडि भाितववजेताही न होता 
बात्रबलोनमध्रे् मिण पावला. मतृ्रू्पूवी त्र्ाने आपजर्ा सिदािाला 
जवळ बोलावले आणण साांचगतले, ‘आपजर्ा रिवाजानुसाि माझ्र्ा 
मतृ्रू्नांति तुम्ही माझी शहिातून र्मिवणूक काढाल. त्र्ावेळी 
माझ े दोन्ही हात उपड ेआणण मोकळे ठेवा.’ सिदािाने कािण 
ववचािले तवे्हा अलेक्झाांडि म्हणाला, ’मी जग ल्जांकार्ला ननघालो 
होतो, दसुऱ्र्ावि सत्ा गाजवार्ला ननघालो होतो. पण आता 
मिताना बिोबि काहीच घेऊन जात नाही. त्र्ामुळे लोकाांना कळू 
दे, अलेक्झाांडि खाली हात आर्ा औि खाली हात चला गर्ा!’ 
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म्हणजे, जे बिोबि रे्णाि नाही आणण र्मळवण्र्ासाठी केवळ 
अववश्राांत र्ावण्र्ापेक्षा जे बिोबि रे्णाि आहे त ेर्मळवण्र्ासाठी 
सुद्र्ा मनुष्र्ाने वेळ ददला पादहजे, भाितीर् तत्त्वज्ञान र्ाच 
गोष्टीांची सहस्रो वषाांपासून जाणीव करून देत आहे. ‘मी कोण 
आहे, मी कुठून आलो आणण मी कोठे जाणाि आहे. त्र्ाचप्रमाणे, 
मी का आलो, मी कार् किणे अपेक्षक्षत आहे आणण मी कार् 
बिोबि घेऊन जाणाि आहे‘ र्ा दोन त्रत्रपुटीांचा उद्भव मनात झाला 
की व्र्क्तीांची पावले आपोआप तत्वज्ञानाकड ेवळू लागतात. त्र्ात 
अगनतकता नसत.े आज तत्वज्ञानासांदभायतही काहीशी भिकट 
झालेली ददसत.े दैनांददन ताणतणाव, र्ावार्ाव र्ातून व्र्क्ती 
पुष्कळदा ध्र्ानाकड ेवळत.े पिांतु; ध्र्ानाच्र्ा बाबतीतही बऱ्र्ाचदा 
दिुाग्रह ददसतो. प्राचचन ववचािाांमध्रे् ध्र्ान सार्ण्र्ासाठी प्रथम 
वतृ्ी तशी बनणे आवश्र्क असे. चचत्शुद्र्ीर्शवार् मन ल्स्थि 
होऊ शकत नाही. ध्र्ानाला बसणे ही गोष्ट चाांगलीच आहे. पिांतु; 
केवळ ध्र्ान करून बुद्र्ी ल्स्थि होत नाही. त्र्ासाठी बुद्र्ीवि 
सद्ववववचािाांच े सातत्र्ाने सांस्काि किावे लागतात. र्ा मागायत 
शॉटय-कट नाही. उभा जन्म त्र्ासाठी कािणी लावावा लागतो. 
कमायत शुध्दी आणावी लागत.े सार्नशुचचता, कमयशुचचता आणण 
ववचािसशुचचता अांचगकािावी लागत.े सततचा ननददध्र्ास 
आवश्र्क असतो. ज्ञानी, नन:सांग महात्म्र्ाांच्र्ा सांपकायत िाहावे 
लागत.े म्हणूनच कवपलमुनीांनी र्सद्र् केलेले आणण भगवान 
पतांजली मुनीांनी सूत्रबद्र् केलेले ‘र्ोगदशयन’ प्रथम र्म-ननर्माांचा 
आग्रह र्ित.े 

ध्र्ानाच ेसुद्र्ा एक तांत्र आहे. कॉम्प्रु्टिच्र्ा ’हाडय-डडस्क’ मध्रे् 
अनावश्र्क फाइजसचा प्रचांड साठा साठून िादहला ति कम्प्रु्टि 
स्लो होतो. आल्त्मक ववकासासाठी अनावश्र्क असा 
जन्मोजन्मीचा ववचाि-सांस्कािाांचा प्रचांड साठा आपजर्ा 
अर्यजाणीवरु्क्त मनात (sub-conscious-mind) साठलेला 
असतो. बुद्र्ीतही चालू जन्माचा प्रचांड ववचाि-साठा साठलेला 
असतो. ध्र्ानातून हा साठा काढण्र्ाच्र्ा प्रकक्रे्तून मेंद ू पुन्हा 
सशक्त बनतो. सद्ववचािाांच्र्ा सांस्कािामुळे मेंदचूी सािासाि 
वववेक किण्र्ाची क्षमताही वाढत.े मेंद ूअशा तऱ्हेने प्रबळ होताच 
तो इांदद्ररे् आणण मनाच्र्ा गुलामीतून मुक्त होऊ लागतो. तो 
सदासवयदा सांतुष्ट िाहतो. अशातऱ्हेने चचत्ाच े आणण इांदद्रर्ाांचे 
ननर्मन किणे सार्ले ति व्र्क्ती प्राप्त कतयव्र् करूनही 
कमयबांर्नातून मुक्त िाहू शकत.े नतच े चचत् ल्स्थि होत;े आणण 
मग त ेध्र्ानासाठी तत्पि होत.े र्ासाठी मन व चचत् र्ाांमर्ला 
भेद मुळात जाणून घेतला पादहजे. मन हे सैिभैि असत.े त ेजेव्हा 
ल्स्थि होत ेतवे्हा त्र्ाला चचत् म्हणतात. अथायत, ल्स्थि झालेले 

मन म्हणजे चचत्; आणण अल्स्थि चचत् म्हणजे मन! र्ा चचत्ाची 
शुद्र्ी झाजर्ार्शवार् ध्र्ान भक्ती सांभवत नाही. गढूळ पाणी 
मलहीन झाजर्ार्शवार् सूर्यककिणे तळापर्ांत पोहोचू शकत नाही. 
चचत्शुद्र्ी होण्र्ासाठी प्रथम ननष्काम कमयर्ोग सार्ावा लागतो. 
म्हणूनच प्राचीन ऋषीमुनी आणण नांतिच्र्ा काळातले सांतमहात्मे 
समाजामध्रे् सद्ववचाि घेऊन ननष्कामतनेे कफित असत. 
त्र्ामुळेच चचत्शुद्र्ी होऊन ते समार्ी-अवस्था प्राप्त करून घेत 
होत.े आज स्वाध्र्ार् परिवािातले स्वाध्र्ार्ी र्ाच हेतूने गावोगाव 
कफरून कृनतभक्ती कित असतात. कृनतभक्ती आणण भावभक्ती 
सार्ली तिच भक्ती खऱ्र्ा अथायने फुलत.े भाववदृ्र्ी होत.े 
व्र्क्तीचा पिस्पिाांप्रती पे्रमभाव फुलतो. नतची सषृ्टीप्रती असलेली 
भोगदृष्टी क्षीण होत.े ईश्विाप्रती अत्र्ांनतक पे्रमभाव जागतृ होतो. 
स्व-अध्र्ार् आणण ननष्काम कमयर्ोगाच े शास्त्रशुद्र् िीतीने 
आचिण केले ति शिीिाांतगयत सवय चके् आपोआप  शुद्र् होऊन 
जीव ऊध्वयगामी बनतो. र्म-ननर्माांच्र्ा कडक व कठोि 
बांर्नाखेिीज र्ोगमागय साध्र् होतो. 

आज र्ोगमागायचहेी स्वरूप बदललेले ददसत.े पिदेशी लोक 
अजाणतमेुळे ‘र्ोग’ला ‘र्ोगा’ म्हणतात. दीड हजाि वषाांच्र्ा 
पिाभूत मानर्सकतमेुळे ककत्रे्क ‘देशी’ ही ‘र्ोगा’ म्हणतात! खिा 
शब्द ‘र्ोग’ हा आहे. त्र्ासाठी भगवान पतांजलीकृत ‘र्ोगदशयना’चा 
अभ्र्ास किार्ला हवा. गुरूकडून िीतसि त्र्ाच ेर्शक्षण घ्र्ार्ला 
हवे. ‘र्ोग’ म्हणजे र्ोगासन नव्हेत! र्ोग म्हणजे To Join! 
आत्मा-पिमात्म्र्ाच े र्मलन होण्र्ाच्र्ा - जोडण्र्ाच्र्ा - 
अभ्र्ासाला र्ोग म्हणतात. र्ोगमागय र्भन्न र्भन्न प्रकािचे 
आहेत. पिांतु To Join हा र्ा सवाांचा मुख्र् हेतू. रूढ र्ोगमागय 
असे आहेत:- ध्र्ानर्ोग (ज्ञानर्ोग), साांख्र्र्ोग, भल्क्तर्ोग 
आणण कमयर्ोग. प्राचीन भाितीर् ववचािर्ािेने साऱ्र्ा 
र्ोगमागीर्ाांच े ववचाि मान्र् केले आहेत. उदा. भगवान 
कवपलमुनीांनी साांख्र् तत्त्वज्ञान िचले. र्ा तत्त्वज्ञानानुसाि, 
जवळजवळ पूणयत्व पावलेला जीव प्रत्रे्क रु्गाच्र्ा आिांभी 
रु्गशास्ता असतो. त्र्ालाच आपण पिमेश्वि म्हणतो अशी त्र्ाांची 
ववचािर्ािा आहे. (र्ाचा अथय साांख्र् ईश्विवादी नव्हत ेअसे नाही.) 

देवाांववषर्ी सुद्र्ा समज-गैिसमज आहेत. ’ददव’ र्ा सांस्कृत ‘र्ातू’ 
पासून देव हा शब्द आला. ‘ददव’ म्हणजे चमकणे. जे  चमकतात 
त े देव! महाभाितात अजुयन जेव्हा देवलोकात जातो तवे्हा 
देवलोकाांच ेवणयन किताना व्र्ासाांनी भिभरून र्लदहले आहे. त्र्ात 
त ेम्हणतात, देव हे स्वर्ांप्रकार्शत होत.े देवाांसांबांर्ी आणखी एक 
मान्र्ता अशी आहे की, देव हे तहेतीस कोटी होत.े प्राचीन काळचा 
गुणात्मक भाग आज सांख्र्ात्मक घेतला गेला! तहेतीस कोटी देव 
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म्हणजे ‘उच्च कोटीां’ चे तेहतीस देव! कोटी म्हणजे गुणात्मक 
उच्चतचे े पुरुष. म्हणजेच उच्चकोटीच!े हे तेहतीस ‘कोटी’ देव 
म्हणजे: - र्ाता, र्मत्र, अर्यमा, शक्, वरूण, अांश, भग, वववस्वान, 
पूषा, सववता, त्वष्टा, वसू हे र्मळून बािा आददत्र्. र्ि, धु्रव, 
सोम, अह, अननल, अनल, प्रत्रु्ष आणण प्रभास हे अष्टवसू. हि, 
बहुरूप, त्र्र्म्बक, अपिाल्जत, वषृाकपी, शांभू, कपदी, िैवत, 
मगृव्र्ार्, शवय आणण कपाली हे अकिा रुद्र. र्ार्शवार् दोन 
अल्श्वनीकुमाि र्मळून तहेतीस ‘कोटी’ देव! देव-देवता आणण 
पिमात्मा हे दोन र्भन्न तत्वे आहेत. आज पिमात्म्र्ालाच ‘देव’ 
म्हणून सांबोर्ले जात.े मनुष्र्ाांपेक्षा अत्र्ांत प्रगतावस्थेत असणािे, 
स्वगायत वास्तव्र् किणािे - म्हणजेच ददव्र् अशा र्भन्न र्मतीत 
वास्तव्र् किणािे त े देव. गीतते भगवान साांगतात, ‘माणूसच 
नव्हे; ति देवही माझ ेस्वरूप जाणू शकत नाही.’ (क्रमिः) 

   
श्री. राजेंद्र खेर 

www.rajendrakher.net 

(जयेष्ट्ठ साहहजतयक कै. श्री. िा. द. खेर यांचे प्रस्तुत िेखक श्री. राजेन्द्र खेर 
हे चचरंजीव. राजेंद्र खेरांनी चचत्रपट के्षत्रात प्रकाि मेहरा प्रॉडक्िन्स, शसनेमा 
जव्हजन्स, शसनेमेन इ. ननमामतयांबरोबर सुमारे नऊ वर्ां िेखन-हदग्दिमन, 

ननशममती अिा ववववध के्षत्रात काम केिं आहे. तयानंा अनके गौरव आणि 

पुरस्कार प्राप्त झािेिे असून तयांच्या पुस्तकांचे इंग्रजी, गुजराती आणि हहदंी 
िार्ांमध्ये अनुवाद झािे आहेत. तयांची पुस्तकं रशसकमान्य ठरिी आहेत 

आणि अिीकडच्या यिस्वी साहहजतयकांमध्ये तयाचंी गिना होते. – संपादक) 

  

 
 

झािे दरुर्ि संतांचा सोहळा । 

ववठ्ठि सावळा मायबाप ॥ 

िागवत धमम झािासे साकार । 

िक्तीच ेमजन्दर उिारीिे ॥ 

पंचप्राि संत सखे ववठ्ठिाच े। 

ज्ञान कैवल्ब्याच ेिजक्तसंगे ॥ 

एकातम दिमन स्वये पांडुरंग । 

मस्तक त ेचांग रामदास ॥ 

नामदेव वाचा, कण्ठ एकनाथ । 

हृदयसम्पुट तुकाराम ॥ 

िंकर म्हिे ज्ञानदेव आतमा । 

पाहहिा परमातमा ववटेवरी ॥ 

॥ श्रीववठ्ठिापमिमस्तु ॥ 

 

विद्यािाचस्पती श्री. शांकर अभ्यांकर   

(प्रस्तुत अभांग हे महािाष्राचे आघाडीचे व्र्ाख्र्ात,े प्रवचनकाि व 
भक्तीकोशकाि ववद्र्ावाचस्पती श्री. शांकि वासुदेव अभ्र्ांकि र्लणखत 
‘वािकिी सांप्रदार्’ र्ा बहृद् ग्रांथातील आहेत. गुरुदेव अभ्र्ांकि हे ‘अणखल 
भाितीर् सांत ववद्र्ापीठाच े सांस्थापक व प्रवतयक आहेत व 
ववद्र्ावाचस्पती, पांडडत, प्रवचनभास्कि, प्रवचनवाचस्पती अश्र्ा ववववर् 
पदाव्र्ाांसह असांख्र् िाज्र्ीर्, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारानंी 
सन्माननत आहेत. ‘रचना’च्या दृष्ट्टीने महद्भाग्र्ाची गोष्ट्ट म्हिजे खास 
सुविममहोतसवी वर्ाम ननशमत्त ‘रचना’ कररता यानंी आिीवामदरूपी अभांग 
पाठविे आहेत. तयांच्या प्रख्यात व प्रेरिादायी कायामिा ‘रचना’ कडून 
‘नमन’ - ‘रचना’ संपादक - चेतन रेगे) 
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छत्रपती संिाजी महाराजांचं आयुष्ट्य हे एका धगधगतया 
अजग्नसमान होत.ं अनेकदा ददैुवाने घेरल्ब्या गेिेल्ब्या 
वनराजासारखी जस्थती असतानाही या शिवपुत्राने पररजस्थतीिा 
तोंड देत तयावर मात केिी. आजवर संिाजी महाराजांच्या 
आयुष्ट्यावर अनेक पद्धतीने शिखाि झािं. तयात अनेक 
कादंबऱ्या शिहहल्ब्या गेल्ब्या, अनेक नाटकं शिहहिी गेिी, अनेक 
िहान सहन गोष्ट्टींची पुस्तकंही शिहहिी गेिी. या ववर्यावर 
शसनेमे आिे तिाच दरूदिमनवर माशिकाही आल्ब्या. पि 
वास्तवात, हे सगळं होताना संिाजी महाराजांचं ‘चररत्र’ ककतपत 
पोहोचिं? जेव्हा मी ‘चररत्र’ म्हितो आहे तवे्हा ते ‘साधार चररत्र’ 
असायिा हवं, केवळ मनािा आिं अथवा दंतकथांमध्ये आहे 
म्हिून तो ‘इनतहास’ समाजािा जाऊ िकत नाही. मग वर 
उल्ब्िेखिेिं ज े काही आहे त े सारं ननष्ट्फळ का? याचं उत्तर 
नाईिाजाने ‘होय’ असंच आहे. एखादी कजल्ब्पत गोष्ट्ट (Fiction) 
आणि सतयवतृ्त (Non Fiction) या दोहोंमध्ये जमीन अस्मानाचा 
फरक असतो. आपि संिाजी महाराजांच्या सुरुवातीच्या काही 
घटना बघण्याआधी प्रथम तयांच्या चररत्राचा अभ्यास  
करण्यासाठी, ककंबहुना इतर कोितयाची चररत्राचा इनतहासाचा 
अभ्यास करण्याआधी काय गरजेचं असतं त ेपाहू.  

इनतहास सांशोधनातील महत्िाच ेघटक: 

आज इनतहासाचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक साधने उपिब्ध 
आहेत, पि तयातिी सगळीच ववमवसनीय असतात अथवा 
सगळीच महतवाची असतात असं नाही म्हिता येत. साधनांचहेी 
वगमवारीनुसार अनेक प्रकार पडतात. आपि सवमसाधारितः तीन 
वगामत याची वविागिी करू- 

● प्रथम दजामची साधने- एखाद्या व्यक्तीच्या चररत्राचा अथवा 
घटनेचा अभ्यास करायचा तर तयावेळेसच शिहहल्ब्या गेिेल्ब्या 
कागदपत्रांना प्रथम दजामची साधने म्हितात. परंतु यातही 
समकािीन हा एकच ननकर् होऊ िकत नाही. अनेकदा कागद 
समकािीन असिा तरीही तो कोिाच्या प्रिावाखािी शिहहिा 
गेिा आहे का हे पाहावं िागतं. िक्यतो राजकारिी आणि 
प्रिासकीय पत्रे ही कोिाच्या प्रिावाखािी शिहहिी जात नाहीत, 

पि वैयजक्तक पत्रात कौतुक, सूड, मतसर इतयादी अनेक गोष्ट्टी 
आपल्ब्यािा पाहायिा शमळतात. याशिवाय परकीय दरबारातीि 
बातमीपत्रे, प्रवासवतृ्तांत इतयादी गोष्ट्टीही महतवाच्या असतात. 

● दयु्यम साधने- बखरी, काव्य, उत्तरकािीन स्मतृी इतयादी ही 
सारी दसुऱ्या दजामची साधने म्हिून आपल्ब्यािा स्वीकारता येतात. 
बखरीसुद्धा अनेकदा समकािीन आणि उत्तरकािीन असतात. 
काही उदाहरिं सांगायची तर सिासदाची बखर ही शिवाजी 
महाराजांच्या मतृयूनंतर चौदा वर्ाांनी शिहहिी गेिी, पि ती 
राजाराम महाराजांच्या सांगण्यावरून शिहहिी गेिी. हा ‘कृष्ट्िाजी 
अनंत सिासद’ स्वतः शिवाजी महाराजांच्या दरबारात ‘मजिसी’ 
म्हिजेच सिासद होता, यावरून तयाने अनेक गोष्ट्टी पाहहल्ब्या-
अनुिवल्ब्या आहेत ही गोष्ट्ट खरी. स्वतः राजाराम महाराज तयािा 
‘तुम्ही राजयातीि पुरातन माहहतगार’ म्हितात, यावरून तयाच्या 
बखरीवर आपल्ब्यािा ववमवास ठेवावा िागतो. पि असं असूनही 
सिासदाने सुरत िुटीच्या दोन हकीकतींची सरशमसळ केिी आहे. 
ही गोष्ट्ट इतर कागदपत्रांच्या साहाय्याने नजरेस पडत.े यामुळेच 
समकािीन असिं तरी तयािा इतर पुरावा सुद्धा आहे का हे 
पाहावं िागतं. काव्य इतयादींच्या बाबतीतही असंच. अनेकदा ही 
दयु्यम साधनं केवळ त्रबदागी शमळवण्यासाठी अथवा मािकािा 
खुि करण्यासाठी शिहहिी जात असत.  

● नतय्यम साधने- दंतकथा, पोवाड ेही नतय्यम साधने समजिी 
जातात. पूवी कोिे एकेकाळी घडिेल्ब्या घटना अिा घडल्ब्या 
असतीि अिी कल्ब्पना तयात असत.े पोवाड े तरी अनेकदा 
समकािीन असत पि प्रतयक्ष पोवाडा रचल्ब्यावर पुढच्या काळात 
एकाकडून दसुऱ्याने ऐकताना आणि तो पुन्हा म्हिताना तयात 
अनेक गोष्ट्टींची सरशमसळ झािेिी असे. दंतकथा तर अनेकदा 
एका व्यक्तीववर्यी दसुऱ्याकडून नतसऱ्याने ऐकिं अिा 
स्वरूपाच्या असतात. आणि म्हिूनच इनतहास संिोधनात तयांना 
मानाच ेस्थान देण्यात आिे नाही.  

एकूिच काय, तर इनतहास सिंोधनाच्या अनेक पायऱ्या आहेत 
आणि आपि अनतिय व्यवजस्थतपिे सगळ्याचा अभ्यास करून 



      

 

       
 

  
१६   

  

एखादे चररत्र शिहावे िागत.े एखाद्या माशिकेत, एखाद्या 
नाटकात अथवा एखाद्या कादंबरीत अमुक एक गोष्ट्ट शिहहिी 
म्हिजे ती खरी होत नाही. या िशित गद्र्ाांतील संवाद हा मोठा 
ववरंगुळ्याचा ववर्य असतो. पि अनेकदा िोकांना िशित गद्य 
आणि सतयेनतहास यातीि फरक समजत नसल्ब्यानेच मग 
'श्रीमानयोगी, छावा' सारख्या कादंबऱ्यांना इनतहास म्हिून  
गौरविे जात े आणि तयातीि संवाद हे जिू खुद्द छत्रपती 
महाराजांच्या तोंडच ेआहेत असा गैरसमज करून घेतिा जातो. 
वास्तववक हे संवाद म्हिजे कादंबरी िेखकाच्या मनातीि 
कुििता असत.े असो, या आपल्ब्या पुढच्या संिाजी महाराजांच्या 
काही घटना यासुद्धा आपि अिाच पारखून घेतिेल्ब्या आहेत, 
इथे दंतकथांना आणि ऐकीव गोष्ट्टींना अजजबात स्थान नाही.  

युिराज सांभाजीराजे 

इ.स. १६७४ मध्ये, म्हिजेच जयेष्ट्ठ िुद्ध १३ िके १५९६ रोजी 
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राजयाशिर्ेक झािा, आणि 
तयांच्यासोबत युवराज म्हिून िंिूराजे अशिवर्क्त झािे.  

 

शिवाजी महाराजांना एकूि आठ अपत्रे् होती, तयात सहा कन्या 
आणि दोन पुत्र. तयातीि जयेष्ट्ठ पुत्र म्हिजे िंिूराजे आणि 

धाकटे म्हिजे रामराजे. िंिूराजांच्या जन्मानंतर तयांच्या मातोश्री 
सईबाईसाहेब या काही मदहन्र्ाांतच स्वगमवासी झाल्ब्या आणि 
शिवाजी महाराजांची जयेष्ट्ठ रािी म्हिून सोयराबाईंना मान 
शमळािा. राजयाशिर्ेकाच्या वेळेसही सोयराबाईंना महारािीपद 
शमळािं. दरम्यान इ.स. १६७० मध्ये सोयराबाईंना पुत्र झािा, 
तचे राजाराम. आता राजयाशिर्केाच्या वेळेस सोयराबाई महारािी 
झाल्ब्यानंतर अथामतच तयांच्या मनात आपल्ब्या पुत्रािा 'युवराज' 
पद शमळावं अिी अपेक्षा घर करू िागिी, पि अथामत यावेळेस 
त े िक्य नव्हत.ं पुढे अिा अनेक घटना घडल्ब्या की जयात 
महाराजांचं सबंध कुटंुब होरपळून गेिं, आणि ही राजकारिं स्वतः 
शिवाजी महाराजांना आणि संिाजी महाराजांनाही वेदनादायी 
ठरिी.  संिाजी महाराजांच्या शिक्षिाची शिवाजी महाराजानंी 
अनतिय उत्तम व्यवस्था करून ठेविी होती. कोकिातीि 
संगमेमवर येथीि दामोदरिट्ट पुरोहहतांच्या मुिगा केिव पंडडत 
यािा शिवाजी महाराजांनी िंिरुाजांना शिक्षि देण्यासाठी नेमिं. 
हाच केिव पंडडत महाराजांचा दानाध्यक्षही झािा. पंडडती 

शिक्षिासोबतच िंिूराजांच्या िष्ट्करी आणि प्रिासकीय 
शिक्षिाचीही सोया शिवाजी महाराजांनी चोख रीतीन ेकेिी होती. 
मल्ब्हार रामराव चचटिीस म्हितात, "घोड्यावर बसिे, 
िस्त्रववद्या, तािीम, नतरंदाजी यांच ेशिक्षि देववविे. आपि राजे 



      

 

       
 

  
१७   

  

व हे राजपुत्र. पुढे राजयास अचधकारी हेच. आपि महाराष्ट्र 
आक्रमून धममसंस्थापना केिी त ेपुढे वदृ्धीस या हात ेपावावी. 
अष्ट्टप्रधान यांतच राजपुत्राची गिना आहे. सवम अमातय राजयाचा 
वाम िुज, युवराज, राजपतु्र हा सतयिुज आहे. तया अथी 
सुशिक्षक्षत असावे म्हिून िेखनाहद अभ्यास करवविा. मातबर 
सरकारकून प्रौढ यांजपािी बसावे, राजयकारिार माहहत होत जावे 
असे सांगून करववत ेजािे. श्रीरामदासस्वामी यांच ेदिमन, सहवास, 
युवराज संिाजी यांस पाठवविे होत"े.    

इ.स. १६७५ च्या नोव्हेंबर महहन्यात साताऱ्याचा ककल्ब्िा 
स्वराजयात आिा आणि शिवाजी महाराज ककल्ब्िा पाहायिा गेिे 
असता काही हदवसातच तयांना प्रचंड ताप आिा. खरंतर 
महाराजांची तब्येत त्रबघडिी होती ती सततच्या श्रमाने, पि 
वाऱ्यावर जया बातम्या उठल्ब्या तया काही वेगळ्याच होतया. १७ 
जानेवारी १६७६ च्या मुंबईकर इंग्रजांच्या पत्रात "शिवाजीच्या एका 
मुख्य राह्मिाच्या मुिीिी संिाजीने व्यशिचार केिा, नतिा 
िेटण्यासाठी गडाखािी तयाने न सोडल्ब्यास तयाचा कडिेोट 
करण्याचा हुकूम शिवाजीने हदल्ब्याच े ऐकून संिाजीने तयािा 
ववर्प्रयोग केिा असे ककतयेक बोितात". अथामत, 'असे ककतयेक 
बोितात' यावरून कोिीतरी या वावड्या मुद्दाम उठवल्ब्या होतया 
हे उघड आहे.  

या प्रकरिाबद्दि आणि ओघाओघानेच पुढच्याही घटनांबद्दि 
अिुपुरािकर (कवींद्र परमानंदाचा मुिगा आणि नातू) 
मखिािीकररता अक्षरिः काहीही शिहहतात. शिवछत्रपती महाराज 
जिू दिरथसमान, सोयराबाई या कैकेयी आणि संिाजीराजे हे 
रामचंद्र अिा प्रकारे अिुपुरािकाराने विमन केिं आहे. शिवाजी 
महाराजांनी िहानपिापासून िंिुराजांना ककती ममतनेे वागविं 
हे सवमशु्रत असतानाही अिुपुरािकर शिहहतो, "शिवाजीराजांना तो 
(राजाराम) वप्रय झािा व मोठ्या मुिाचा त े नतरस्कार करू 
िागिे". अनतिय उत्तरकािीन असिेिी शिवहदजग्वजय बखरही 
सोयराबाईंना स्वाथी आणि मतिबी म्हित,े पि अथामत यािा 
काहीही आधार नाही.  अिुपुरािकर शिहहतात की संिाजी 
महाराजांचं आणि अष्ट्टप्रधान मंडळातीि काही मंत्रयांचं वाकड ं
पडिं, आणि म्हिून मंत्री संिाजीराजांचा द्वेर् करू िागिे. पि 
अथामत, शिवाजी महाराजांना ही गोष्ट्ट समजिी नसेि हे िक्य 
नाही, आणि तरीही महाराज मंत्रयांना असे मोकळे सोडतीि हे 
वाटत नाही. पुढे रामचंद्रपंतांच्या आज्ञापत्रात शिवाजी महाराजांचे 

अष्ट्टप्रधानांववर्यीच े ववचार उद्धतृ झािे आहेत, "सरकारकून 
पदवी सामान्य नव्हे, नपृपदवी उपरी सरकारकून पदवी. प्रधान 
म्हिजे राजयरक्षिाच े स्तंि" इतयादी. शिवरायाचं्या 
मंत्रत्रमंडळाबद्दि स्वतः राजाराम महाराजांनी काय म्हटिं आहे 
त े केिव पंडडत सांगतो, "श्री शिवाजीराजांनी आणि मोरेमवर 
प्रभतृी प्रधानांनी व वीरांनी रक्षि केिेिे हे सप्तांगयुक्त, ित्रूिा 
अजजंक्य, िरिराट पाविेल्ब्या परंतु आता ववस्कळीत झािेल्ब्या 
अिा या राजयाच ेरक्षि मी कसे करू?" मंत्रत्रमंडळातीि प्रधानांनी 
उगाच संिाजीराजांववरुद्ध काही कुचाळक्या केल्ब्या असतया तर 
शिवाजी महाराजांनी तयांना धारेवर धरिेच असत,े कारि याच 
सुमारास महािाजाांनी जजवाजी ववनायकािा "राह्मि म्हिून कोि 
मुिाहहजा करू पाहतो" असं खरमरीत पत्रं शिहहिं होत ंआणि 
िगेच तयाची उचिबांगडीही केिी होती. स्वतः संिाजी महाराज 
आपल्ब्या ‘बुधिूर्िम’ या ग्रंथात मंत्रत्रमंडळाववर्यी शिहहतात, 
"वंिपरंपरेने चाििारे मंत्री प्रामाणिक आहेत". मग याच वेळेस 
अिुपुरािकर जेव्हा संिाजीराजांच्या तोंडी "हे पहा िबाड मंत्री 
आिे" असं जेव्हा घाितो तवे्हा ववमवास कोिावर ठेवावा? 
अिुपुरािकारावर का स्वतः सिंाजीराजांवर? आपिच ठरवावं.  

पि अथामतच, महाराजांनी संिाजीराजांना कनामटकच्या स्वारीवर 
सोबत नेिे नाही, ककंबहुना मागे तयांना राजधानीवरही न ठेवता 
दरू कोकिात का ठेविे याचं उत्तर मात्र आजही सापडत नाही. 
ऑक्टोबर १६७६ च्या पहहल्ब्या आठवड्यात महाराज रायगड सोडून 
ननघािे, आणि तयांनी संिाजीराजांना कोकिात प्रिावळीचा 
सुभ्यावर जाऊन राहण्यास सांचगतिे. अिुपुरािकर 
शिवाजीराजांच्या तोंडी जी वाक्य घाितो ती अिी- "हे वतसा, 
माझ्या आजे्ञप्रमािे सवम प्रिावळीचा कारिार कर. रायगडावर 
सध्या तुझ्याववरुद्ध किी मातिा आहे. तवे्हा तथेे तुझ्याववरुद्ध 
असिाऱ्यांच्या जवळ राहिे तुिा हहतावह नाही". पि नीट ववचार 
केल्ब्यास ही महाराजांच्या कायमपद्धतीवर िंका घेतल्ब्यासारखा 
नाही का? आपल्ब्या मागे राजपुत्राच्या ववरुद्ध काही होऊ िकतं 
हे महाराजांना माहहत असेि तर महाराज तया मािसांना असंच 
मोकळं सोडून खुद्द राजपुत्रािा दसुरीकड े पाठवतीि का तया 
मािसांना कडक िासन करतीि? अिुपुरािकर इथे िटका 
पडतो. महाराजांनी रायगडची व्यवस्था राहुजी सोमनाथांकड ेहदिी. 
जया व्यक्तीने शिवाजी महाराजांसाठी अनेकदा मोहीम केल्ब्या, 
आत्ताही महाराजांनी जयािा ववमवासाने रायगड हदिा तया 
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मािसािा हा अिुपुरािकर 'राहू' म्हितो. महाराज दक्षक्षिेकडे 
गेल्ब्यानंतर महहन्यािरातच संिाजीराजे येसूबाईंसह िृंगारपूरिा 
येऊन राहहिे.  

िृंगारपूरचा हा प्रदेि सध्या िाक्तपंथाचं एक कें द्र बनिा होता. 
काट्यानेच काटा काढायचा या उक्तीनुसार जया गोष्ट्टींपासून 
आपि दरू राहायच ेआहे तयाच गोष्ट्टींची अनत जवळीक करायची 
आणि तयातून परमाथामचा मागम अविंबायचा असा हा िाक्तपंथ 
हळूहळू या प्रांतात फोफावत होता. इथपासून कवी कििाचा 
संिाजी महाराजांच्या आसपासचा वावर वाढिेिा हदसून येतो, 
कवी किि हा स्वतः िाक्तपंथाकड ेआकृष्ट्ट झािा होता, आणि 
तयाने हळूहळू जाळं वविायिा सुरुवातही केिी होती. हद. २३ 
माचम १६७८ रोजी िृंगारपुरताच सगळ्या िाक्तपंथीय मंडळींनी 
संिाजीराजांना कििाशिर्ेक केिा. याबद्दि अिुपुरािकर 
म्हितो, "तीन वर्ाांच्या आताच, रौद्र संवतसरी, कल्ब्पना नसताना 
शिवाजी महाराज कैिासवासी होऊन तयाची िीती नष्ट्ट 
झाल्ब्यामुळे सुििपिे संिाजींच्या डोक्यावर शसहंासनस्थ 
छत्रचामरें ढाळिी गेिेिी हदसिी असा पूवमवतृ्तांत कवी कििाने 
संिाजींच्या कारककदीत सांचगतिा".  

महाराज रायगडावर आल्ब्यानंतर तयांना या सगळ्या बातम्या 
समजल्ब्या. तया अष्ट्टप्रधानांना आधीच समजल्ब्या होतया, तयांनीही 
महाराजांच्या कानावर या बातम्या घातल्ब्या. कवी कििाने 
जवळपास या वेळेपासूनच अष्ट्टप्रधान मंडळाबद्दि संिाजी 
महाराजांच्या मनात ववर् कळविे सुरु केिे होत,े आणि याबद्दि 
कििाच ेमनोदय स्पष्ट्ट होत.े पुढे संिाजी महाराजांनी तयािा 
'कुिेखतयार' म्हिजे 'सगळ्याची अखतयारी असिारा' असा 
'ककताब हदिा तयावरूनच अष्ट्टप्रधानांना बाजूिा सारून केवळ 
आपि एकटेच राजास अखतयार व्हावे ही तयाची मनीर्ा उघड 
होत होती. कदाचचत हे मंत्रयांना आणि महाराजांना आधीच 
समजिं. शिवाजी महाराजांनी िंिुराजांना या दवुमतमनांना रामराम 
करून ककमान सजजनगडावर जाऊन समथाांच्या साजन्नध्यात 
राहा' असं समजाविं. संिाजी महाराज वडडिांच्या आजे्ञप्रमािे 
रायगडावर न येता थेट सजजनगडावर गेिे, पि ददैुवाने या 
काळात समथाांची आणि िंिूराजांची िेट काही घडू िकिी नाही. 

नेमकं याच काळात हदिेरखानाच्या या सगळ्या गोष्ट्टींकड ेबारीक 
डोळा होता. तयाने संिाजीराजांना 'मुघिांकडे' येण्याचा तगादा 

िाविा होता. आधी िंिूराजानंी ऐकिं नाही, पि नंतर तयांना 
रायगडापासून महाराजांनी आपल्ब्यािा दरू ठेविं ही घुसमट 
असह्य होऊ िागिी, आणि डडसेंबर १६७८ मध्ये एके हदविी 
तयांनी माहुिी संगमावर स्नानाचं ननशमत्त करून हदिेरखानाच्या 
छाविीचा रस्ता धरिा. आपल्ब्या बरोबरच्या मािसांना तयांनी 
महाराजांसाठी ननरोप हदिा- "मी आता परत येईन त ेसह्याद्री 
जजंकून घेण्यासाठीच येईन". जेध्यांची िकाविी म्हित,े "िके 
१६००, पौर् िुद्ध १० संिाजीराजे पारख ेहोऊन परिी गडावरून 
पळोन मोंगिाईट हदिेरपासी गेिे तयानी तयांसी हप्तहजारी हदिी, 
सन्मान केिा". शिवाजी महाराजांच े जावई महादजीनाईक 
ननबंाळकर हे संिाजीराजांच े सख्खे मामेभाऊच होत.े तयांनी 
संिाजीराजांना समजावण्याचा प्रयतन केिा असता हदिेरखानाने 
तयांनाही काही हदवस अटकेत ठेविं.  

स्वतः संिाजीराजांचं शिवाजी महाराजांच्या बद्दि म्हििं काय 
होत?ं बाकरेिास्त्रींना हदिेल्ब्या दानपत्रात त े म्हितात, ".. 
ददैुवविात ् वैरिाव पतकरिेल्ब्या प्रधानाहदकरून प्रबि दषु्ट्ट 
मंत्रयांच्या सांगण्यावरून जयेष्ट्ठ पुत्रािा राजय न देण्याचा दषु्ट्ट 
सल्ब्िा मानिा गेल्ब्यामुळे जयािा नानाववध उपसगम झािे आहेत, 
स्फहटकमण्र्ाप्रमािे जयाच े हृदय आहे, सौजन्याची मूती, 
सापतनिावाची झपाटिेल्ब्या राण्यांच्या क्रोधािा अनुसरून 
वपतयाच्या कतमव्यािा न जागिाऱ्या छत्रपती शिवराजांचा ववचार 
कळल्ब्यामळेु वपतिृक्तीपासून दरू गेिेिे (संिाजीराजे)..". म्हिजे 
मांत्र्र्ाांच्र्ा आणि सावत्र आईच्या (सोयराबाई) सांगण्यावरून 
शिवाजी महाराजांनी आपि ंवपतयाचं कतमव्य ननिाविं नाही असा 
संिाजीराजांचा आरोप आहे. अथामत या सगळ्यात 
संिाजीराजांचीही काही चूक नाही. आपि नीट ववचार केल्ब्यास 
असं हदसून येत ंकी हे दोनही पक्ष आपापल्ब्या बाजूिा अगदी खरे 
आहेत. संिाजीराजांनी हदिेरखानाकड ेजाण्याची चूक जरी केिी 
असिी तरी तयांची अंतगमत घुसमट ही तयांना स्वस्थ बसू देईना. 
मुघि राजपुत्र जसं बापाववरुद्ध बंद उिारून वाईट िावनेने येत 
तसा िाव संिाजीराजांचा खचचतच नव्हता. तयांना केवळ आपि 
पराक्रमी आहोत हे दाखवून द्यायचं होत.ं आणि म्हिूनच तयांनी 
हा मागम पतकरिा. ववरुद्धपक्षी ंसंिाजीराजांचा स्विाव मंत्रत्रमडंळ 
आणि महाराजांना धोकादायक वाटिा असल्ब्यास नवि नाही. पि 
मग यात नेमकी मेख होती कुठे? नीट पाहहिं असता िाक्तपंथ 
आणि मुख्यतः कवी किि हा या सगळ्यामागचा सूत्रधार हदसून 
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येतो. वाईट गोष्ट्ट एकच की हदिेरखानािा संिाजीराजांनी 
िूपािगड जजंकून हदिा आणि तयाबदल्ब्यात गडावरच्या िरि 
आिेल्ब्या शिवाजी महाराजांच्या ७०० मािसांचा एकेक हात तोडून 
मगच तयांना सोडण्याची हदिेरखानाने आज्ञा हदिी. असं असूनही 
संिाजीराजे बाकरेिास्त्रींच्या दानपत्रात तयाबद्दि अशिमानाने 
शिहहतात. िूपािगड केवळ संिाजीराजांमुळे सोडिा असं म्हिून 
शिवाजी महाराजांनी िूपाळगडचा ककल्ब्िेदार कफरंगोजी नरसाळा 
यािा तोफेच्या तोंडी हदिं. िंिूराज े आणि हदिेरखानाने 
संयुक्तररतया ववजापूरवर हल्ब्िा केिा तवे्हा ववजापूरचा वजीर 
शसद्दी मसूद महाराजांची मदत माग ूिागिा आणि शिवरायांनी 
तयािा मदत केिी. हा तोच मसूद जो पन्हाळ्याच्या वेढ्यात 
महाराजांच्याच ववरोधात होता. ववजापूरहून जेव्हा हदिेरिा माघार 
घ्यावी िागिी तवे्हा शमरजमागे पुन्हा स्वराजयात प्रवेि केिा 
आणि अथिीत अनेक गररबांवर आणि जस्त्रयांवर अतयाचार केिा. 
३०० िोकांना जेरबंद केिं. िेवटी हे सगळं काहीतरी ववचचत्रच 
घडत आहे आणि आपि हदिेरिा सामीि होऊन चूक झािी हे 
संिाजीराजांना सामाजयल्ब्याने तयांनी पुन्हा स्वराजयात 
परतण्याचा ननमचय केिा. महाराजांची मािसं संिाजीराजाचं्या 
मागावर होतीच. संिाजीराजे प्रथम पळून ववजापूरिा मसूदकड े
गेिे आणि नतथून कोल्ब्हापूरमागे डडसेंबर १६७९ मध्ये पन्हाळ्यास 
येऊन थांबिे. जेधे िकविीत उल्ब्िेख आहे, "मागमसीर्ममासी 
संिाजीराजे मोंगिाईतून पळोन पिाशियासी आिे". ददैुवाने 
संिाजी महाराज ननसटिे तरी तयांची एक बायको आणि एक 
बहीि हे मात्र हदिेरखानाच्या कचाट्यात सापडले, तयांना पुढे 
नगरच्या ककल्ब्ल्ब्यात कैद करण्यात आिे.    

संिाजीराजे पुन्हा स्वराजयात आिे याचा शिवरायांना आनंद 
झािा, िगेच जानेवारी १६८० रोजी तंजावरिा एकोजीराजानंा 
शिहहिेल्ब्या खाजगी पत्रात त े शिहहतात, "चचरंजीव राजश्री 
संिाजीराजे मोंगिाईत गेिे होत,े तयांस आिावयाचा उपाय बहुत 
प्रकारे केिा, तयांसही कळों आिे की या पातिाहीत अगर 
ववजापूरच ेअगर िागानगराचे पातिाहीत आपिे मनोगतानुरूप 
चाििार नाही. ऐसे जािों तयांनी आमच ेशिहहणियावरून स्वार 
होऊन आिे. तयांची आमची िेट झािी, घरोब्याच ेरीतीने जैसे 
समाधान करून ये तैसे केिे". जानेवारी १६८० मध्ये शिवाजी 
महाराज पन्हाळगडावर जाऊन संिाजीराजांना िेटिे. नतथे तयांनी 
प्रथम सोयराबाई-मंत्रत्रमंडळ आणि संिाजीराजांमधीि िाडंि 

सोडवण्यासाठी राजयवविाजनाचा प्रस्ताव मांडिा, तयावर 
संिाजीराजे म्हिािे, "आपिास साहेबांच े पायाची जोड आहे. 
आपि दधूिात खाऊन साहेबांच ेपायाच ेचचतंन करून राहीन".  

 
यावेळी शिवाजी महाराज िंिुराजांना म्हिािे तयाचा थोडक्यात 
सारांि असा- "साल्ब्हेरपासून गोदावरीच्या उत्तर तीरापयांत कुि 
देि, घाट, तळघाट (कोकि) हा तंुगिद्रा नदीपयांतचा एक प्रांत 
आणि तंुगिदे्रच्या पिीकड ेअसिेिा कोल्ब्हार, बाळापूर, जजजंी 
वगैरे कावेरीच्या सरहद्दीपयांतचा एक प्रांत असे दोन प्रांत शमळून 
हे राजय आहे". महाराजांनी यावेळेस संिाजीराजांना पन्हाळ्यावरच 
थांबायिा सांचगतिं, तयांना रायगडावर घेऊन गेिे नाहीत, पि 
जाताना म्हिािे, "मी रायगडावर जातो, धाकटा पुत्र राजाराम 
यांच ेिग्न करून येतो, तयानंतर आपि राजयकारिाराचा ननिमय 
करू, तू मोठा आहेस, सगळ्या प्रकारे िरवसा आहे तुझ्यावर". 
असं म्हिून महाराज रायगडी ननघून गेिे. हीच संिाजीराजे आणि 
शिवाजी महाराजांची िवेटची िेट. महाराज नतथून सजजनगडिा 
जाऊन समथमनच दिमन घेऊन मग रायगडिा गेिे. हद. १५ माचम 
रोजी राजाराम महाराजांचं प्रतापराव गुजरांच्या मुिीसोबत, 
जानकीबाईंसोबत िग्न झािं आणि तयानंतर नऊ हदवसांनी 
महाराज रायगडावर आजारी पडिे, तयांना ताप येऊ िागिा. 
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आणि अखेरीस हद. ३ एवप्रि १६८० रोजी रायगडावर या जाितया 
राजाची इहिोकीची यात्रा संपिी. (क्मशः) 

 

 
कौस्तुि कस्तुरे 

www.kaustubhkasture.in 
(यापुढीि िागात संिाजी राजांच्या राजयग्रहिाचा प्रसंग, 
रायगडावरीि अंतगमत राजकारिं आणि िेवटी संिाजीराजांचा 
राजयाशिर्ेक. प्रस्तुत लेखक हे कौस्तुभ कस्तुिे इनतहासाच ेगाढे 
अभ्र्ासक असून गेजर्ा काही वषाांत त्र्ाांनी महत्त्वाच ेसांशोर्न 
करून महािाष्राच्र्ा सत्र् आणण सप्रमाण इनतहासाविील सादहत्र् 
सांपदेत मोलाची भि घातली आहे आणण पुढेही घालत िाहणाि 
आहेत. िाफ्टि पल्ब्लकेशन्स द्वािे प्रकार्शत झालेली त्र्ाांची 
अभ्र्ासपूणय ग्रांथसांपदा: ‘पेशवाई’, ‘इनतहासाच्र्ा पाऊलखुणा भाग 
१ व २’, ‘पुिांदिे’ आणण सकलिाजकार्यरु्िांर्ि सदार्शविावभाऊ’. 
विील लेखातील चचत्रे ही ववषर्ानुरूप ववककपीडडर्ा व गुगल वरून 
साभाि सांकर्लत केली आहेत - सांपादक) 

स्रोत: 
केिवपंडडत शिणखत राजारामचाररतम 
संिाजी महाराजांचं बाकरेिास्त्रींना हदिेिं दानपत्र 
संिाजीकिीन पत्रसारसंग्रह 
सिासद बखर 
चचटिीस बखर 
परमानंदकाव्यम 
जेधे िकाविी 
िीमसेन सक्सेना कृत ताररखे हदिकुिा    
बुसातीनुस्सिातीन अथवा ववजापूरची आहदििाही  
९१ किमी बखर 

 
गुढीपाडवा ि ेगणेशोत्सव 

५  एप्रिल    चैत्र शु. १   

(िप्रिपदा ५ एप्रिल ३:५१ 

िे ६ एप्रिल ४:५४) 

गुढीपाडवा   

(१९४१ प्रवकारी संवत्सरारंभ) 

१३ एप्रिल   चैत्र शु. ९  श्रीराम नवमी  

१९ एप्रिल    चैत्र पौप्रणिमा     हनुमान जयंिी, छत्रपिी 

प्रशवाजी महाराज पुण्यप्रिथी 

१ मे     चैत्र कृ. १२      महाराष्ट्र  प्रदन 

७ मे     वैशाख शु. ३   

(िृिीया ६ मे १६:४८ िे ७ 

मे  १५:४७) 

अक्षय्य िृिीया, परशुराम 

जयंती  

१६ मे     वैशाख शु. १४     श्रीनृप्रसंह जयंिी 

१८ मे  वैशाख पौप्रणिमा  बुध्दपौप्रणिमा  

१६ जुन  जेष्ठ पौप्रणिमा वटपौप्रणिमा  

१६ जुलै  आषाढ पौप्रणिमा  गुरुपौप्रणिमा 

४ ऑगस्ट  श्रावण शु. ५  नागपंचमी  

१४ ऑगस्ट  श्रावण शु. १४  नारळी पौप्रणिमा , रक्षाबंधन 

१५ ऑगस्ट  श्रावण पौप्रणिमा भारि स्वािंत्र्यप्रदन  

२२ ऑगस्ट  श्रावण कृ.  ७ श्रीकृष्ण जयंिी  

२३ ऑगस्ट  श्रावण कृ. ८ गोपाळकाला  

२ सप्टेंबर  भाद्रपद शु. ४  

(चिुथी १ सप्टें. १८:२७  िे 

२ सप्टें. १५:२४) 

ऋप्रषपंचमी , श्री गणेश चिुथी  

(गणपिी उत्सवारंभ) 

५ सप्टेंबर  भाद्रपद शु. ७  प्रशक्षक प्रदन, जेष्ठागौरी 

आवाहन (१७.३९ पयंि) 

६ सप्टेंबर  भाद्रपद शु. ८ जेष्ठागौरी पूजन  

७ सप्टेंबर  भाद्रपद शु. ९ जेष्ठागौरी प्रवसजिन (१९.५९ 

पयंि) 

१२ सप्टेंबर  भाद्रपद शु. १४(चिुदिशी 

११ सप्टें. १८.३७ िे १२ 

सप्टें. २१.०५) 

अनंि चिुदिशी  

वरील प्रदनदप्रशिका प्रशकागोच्या स्थाप्रनक वेळेनुसार असल्याने काही 

सण भारिीय कालप्रनणियापेक्षा वेगळे आहेि ह्याची कृपया नोदं घ्यावी.   

संदभि: कालप्रनणिय, दािे पंचांग.  

 

 

 

सौ. वर्षा रष. ववसषळ 



      

 

       
 

  
२१   

  

 
ककिाणासामान घेऊन, घिी पितली आई  

सामान जागेवि ठेवार्ची, होती नतला घाई   
आठ वषाांचा नतचा मुलगा, उभा होता दािात  
र्ाकट्र्ा भावाबद्दल, साांगत आला घिात 
म्हणाला आईस, अगां, केला तेजूने कहि  
के्र्ॉन घेऊन तेज,ू चगिवत बसला र्भांतीवि 
खेळत होतो मी चेंडू, बाबा होत ेकामात 
तजेूचा उपद् व्र्ाप, उर्शिा आला ध्र्ानात   
‘डने’मर्जर्ा वॉलपेपिला, समजला तो वही 
म्हांटले होत ेमी त्र्ाला, िागावले िे आई 

ऐकून आईच्र्ा कपाळी, क्षणभि आठी उमटली 
'आहे कुठे तो तजेू', त्राग्र्ाने ती पुटपुटली 
सामान ठेवून खाली, करू लागली शोर्ाशोर् 
थबकली क्लॉजेटपाशी, स्वािी होती कपाटात 
कर्ी नव्हे त े'तजेेश्वि', आई त्र्ावि ओिडली 

आता मात्र तजेूची, घाबिगुांडीच उडाली 
पुढची दहा र्मननटे, तजेूवि ती चचडली होती 
मुलाच्र्ा मूखयपणावि, खूप आग पाखडत होती 

'ककती भािी वॉलपेपि', उगाळले होत ेनतने जनाांत 
पुन्हा खूप रे्ईल खचय, ववचाि आला नतच्र्ा मनाांत 

तथूेन झटकन उठून, आई गेली 'डने’मरे् 
पण र्भांतीकड ेपाहताच, पाणी आले डोळ्र्ाांमरे् 
चचतािले होत ेतेजूने, हृदर्ाच ेचचत्र वॉलपेपिवि 
अन ् ‘आई मला आवडत’े, र्लदहले होत ेचचत्रावि 
आईने तो वॉलपेपि, 'डने'मरे् तसाच ठेवलार्ां 

त्र्ाविील चचत्राभोवती, सुबक चौकटही बसवलीर्ां 
समजून घ्र्ावे प्रत्रे्काने, ननिागस बालमन 

असाच जणुां सांदेश देतांर्, र्भांतीविच ेचचत्रलेखन! 
       

 
डॉ. ववनिा कुलकणी      

टीप: Handwriting on the Wall - by Anonymous 

या इंग्रजी कवितेचा भािानुिाद. 

 
 

शुभ्र रुपेिी सौंदर्ायची खाणी 
आली आली ही दहमिाणी 
मऊशाि पदन्र्ास घेउनी 

लाजत मुिकत अलगद रे्उनी 
अच्छाददत ेएक गालीचा 

त्र्ावि चमचम चाांदण्र्ाचा सडा 
आठवणीने दहच ेआगमन 
दि वषायला आर्ीच ठिवूनी 
मुक्काम दहचा सवड काढूनी 

र्ितीसाठी भेटी घेवूनी 
छपिाांना काचचेी तोिणां 

फाांद्र्ाांना मोत्र्ाांच ेआविण 
ककती नटवत ेककती सजवते 
सषृ्टीला ही पाठिाखीण 
दहच्र्ासवें ककती खेळावे 
िचुनी दहमिाशीांच ेडोंगि 
हाती हात दहचा घेऊनी 

झोकूनी द्र्ावे डोंगिावरुनी 
खेळ सांपता पट्कन जाईल 
वसांत ऋतूला पुढे सारूनी 
ननिोप घेईल अशू्र ढाळूनी 

कवेत ओजर्ा मज कवटाळूनी 
रे्त,े रे्त ेम्हणत ननघाली 
रे्त,े रे्त ेम्हणत ननघाली 
माझी सुांदि दहमिाणी 
माझी सुांदि दहमिाणी 

 
 

 
मांगला गडकरी 
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भमसळ साहहत्य: (२ लोकांसाठी) 
मूग -  १ वाटी (र्भजवून मोड आणावे ) 
मटकी - १ वाटी (र्भजवून मोड आणावे) 
पाांढिे वाटणे - १/२ वाटी (र्भजवलेले) 
तले - ४ लहान चमच े 
काांदा - १ मोठा (बािीक चचिलेला) 
लसूण - ३ पाकळ्र्ा (ठेचून घेणे) 
गिम मसाला - १ मोठा चमचा  
लाल नतखट - १ लहान चमचा (चवीनुसाि) 
हळद - १ लहान चमचा  
लोणच ेमसाला - १ लहान चमचा  
मीठ - चवीनुसाि  
र्लांबू  
कोचथांबीि - (बािीक चचिलेली) 
नतखट फिसाण 
भमसळ पाककृती: 
१) भाांडर्ामध्रे् तले घ्र्ावे. तेल गिम झाले की त्र्ात ठेचलेली 
लसूण घालावी. लसूण लाल झाली की त्र्ात काांदा घालून मऊ 
होईस्तोवि र्शजवून घ्र्ावा. मग त्र्ात गिम मसाला, लाल नतखट, 
हळद, लोणच ेमसाला घालून सगळे एकत्र छान ढवळून घ्र्ावे.   

२) नांति र्भजवलेले व मोड आलेले कडर्ान्र् (मूग, मटकी, पाांढिे 
वाटणे) घालून पित सगळे एकत्र ढवळून घ्र्ावे. चवीनुसाि मीठ 
घालून, व झाकण ठेऊन माध्र्म आचवेि कडर्ान्र् बोटचपेे 
र्शजवून घ्र्ावेत. बशीत तर्ाि र्मसळ घेऊन त्र्ावि फिसाण आणण 
बािीक चचिल्रली कोचथांबीि घालून र्लांबू वपळावे आणण पावाबिोबि 
खावी  

दटप्स - 
१) भाांडर्ाच्र्ा ऐवजी कुकि मध्रे् आपण र्मसळ करू शकतो. 
त्र्ासाठी सगळी कृती सािखीच आहे. शेवटी ३ र्शट्र्ा किार्च्र्ा 
पण कुकि पूणय थांड न होऊ देता र्शटी थोडी हलकीशी वि करून 
वाफ काढून टाकार्ची. नाहीति कडर्ान्रे् जास्ती र्शजतील. पण 
असे किताना हात र्भजणाि नाही र्ाची काळजी घार्वी.  

२) काांदा मऊ र्शजण्र्ासाठी त्र्ात थोड ेमीठ घालार्च.े 
 

भमसळीिी िरी/कट/रस्सा साहहत्य: 
वाटलेले आले-लसूण - १ मोठा चमचा  
लालनतखट - १ लहान चमचा  
हळद - १ लहान चमचा  
गिम मसाला - १ मोठा चमचा  
लोणचां मसाला - १ लहान चमचा  
तले - २ मोठे चमच े 
मीठ - चवीनुसाि  
पाणी - दीड वाटी 
पाककृिी - 
कुकि मध्रे् तले घ्र्ावे. तले गिम झाले की त्र्ात वाटलेले आल-
लसूण घालावे. मग त्र्ात लाल नतखट, हळद, गिम मसाला, 
लोणच ेमसाला, मीठ आणण पाणी घालावे आणण कुकि च ेझाकण 
लावून ३/४ र्शट्ट्र्ा करून  घ्र्ाव्र्ात. कुकि थांड झाला की तिी 
तर्ाि होईल आणण र्मसळ तर्ाि झाली कक त्र्ावि तिी घालावी 
आणण नतखट फिसाण, काांदा आणण बािीक चचिलेली कोचथांबीि 
घालून र्लांबू वपळून पावाबिोबि खावे. 
 

 
 
 

 
सौ. शु्रिी िेंडुलकर-रोग्ये 
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आडिे शब्द 

1. िाम आणण भित र्ाांची भेट 

4. 'वपतळ नगि' म्हणून प्रर्सद्र् असलेले 
शहि 

7. ननिाश, उदासवाणे (दठकाण) 
8. र्ोबी 
10. करुणा, दर्ा 
11. पत्रे, डाक 

13. नेटस, देखणे, सुांदि 

15. देव ___, प्रसन्न झाला 
16. कैवजर्ाच्र्ा चाांदण्र्ाला भुकेला पक्षी 
17. इांददिा गाांर्ीचा मुलगा, सोननर्ाचा नविा 
18. पाण्र्ात पोहणािा सामान्र् पक्षी 
19. र्भक्षुक 

21. पौल्ष्टक 

23. ओबामा 
25. चालुक्र् घिाण्र्ाची िाजर्ानी 
27. शल्क्तशाली 
28. िोजच / सािखेच घडणािे 

29. कार्यक्माच्र्ा शेवटी म्हणार्च ेसांत 
ज्ञानेश्विाांच ेपद 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

           

7 
   

8 9 
  

10 
  

           

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
  

  
16 

   
17 

    

18 
   

19 20 
  

21 
 

22 

           

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
  

           

28 
     

29 
    

 
उभे शब्द 

1. आचथयक प्रगती (व्र्क्तीची, िाज्र्ाची) 
2. शोर् 

3. ___ झाली, एकमेकाांवि आपटली (उदा. 
दोन वाहनाांची) 
4. गणपतीचा आवडता पदाथय 
5. चटका देणािा 
6. पसिला (उदा. सुगांर्) 
9. र्ाक 

12. मुिड (स्नारू्ची) 
13. सुवार्सक 

14. कडक स्वभावाचा 
15. स्वामी स्वरूपानांदाांची समार्ी र्ा 
गावात आहे 

18. सोबतीने 

20. ननर्म 

22. सगळेजण 

24. दोन प्रकािच्र्ा (जातीच्र्ा) झाडाांना 
एकत्र करून बनवलेले िोपाचा प्रकाि 

25. अनेक 

26. एकत्रीकिण, मीलन 

27. महापूि 

 

 
 
 
 
 

अशभजजत रायरीकर 

 

चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पािकर-ऑल्ब्रेक्ट 
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र्शवाजीमहािाजाांच्र्ा असामान्र् शौर्ायच्र्ा, मुत्सद्दी 
िाजकािणाच्र्ा अनेक कथा आपण ऐकत असतो पिांतु ह्र्ाच 
बिोबि त े एक कजर्ाणकािी िाजे होत.े िाज्र्ाचा व्र्ाप 
साांभाळताना ववद्र्ा आणण कला ह्र्ा क्षेत्राांमध्रे्सुद्र्ा त्र्ाांनी 
बिीच कामचगिी केली आहे. अनेक पांडडत आणण कलावांत र्ाांना 
महािाजाांचा आश्रर् लाभला होता. कवीांद्र पिमानांद, जर्िाम 
वपांडरे्, भूषण कवी, समथय, गागाभट्ट अशी अनेक नावे र्ा 
सांदभायत आपण वाचतो. सतिाव्र्ा शतकामध्रे् िाज्र्ार्भषेकानांति 
िाजव्र्वहािामध्रे् व पत्रव्र्वहािामध्रे् रे्णािे फािसी आणण 
दख्खनी उदूय शब्दाांऐवजी सांस्कृत पर्ायर् वापरून िाजव्र्वहािाचे 
मिाठीकिण किण्र्ाची र्ोजना महािाजाांनी आखली. अश्र्ा 
प्रकािचा कोश तर्ाि किण्र्ाच े काम त्र्ाांनी िघुनाथ नािार्ण 
हणमांत े ह्र्ाांच्र्ावि सोपवले. िघुनाथ पांडडताांनी रु्ांडडिाज व्र्ास 
ह्र्ा ववद्वान माणसाकडून िाजव्र्वहािकोश र्सद्र् केला. 

 
चचत्रकाि: पिाग घलसासी 

कृि ेम्लेंछोच्छेदे भुवव तनरावशेषम ्
रववकुलाविंसेनात्यर्थ ंयवनविनैलुाप्िसरणीम ्। 
नपृव्याहारार्थ ंस िु ववबुधभाषां ववितनिुम ्

तनयोक्िोऽभूद्ववद्वान्नपृवर भशवच्छत्रपतिना ।। 

अथय: र्ा परृ्थवीतलावरून म्लेंच्छाांचा पूणय उच्छेद केजर्ानांति 
सूर्यवांशाला ललामभूत ठिलेजर्ा त्र्ा छत्रपती र्शवाजी महािाजाांनी 
र्वनाांच्र्ा भाषेने लोपून गेलेजर्ा िाजव्र्वहाि पद्र्तीचा सांस्कृत 
भाषेतून प्रसाि किण्र्ासाठी (िघुनाथ) पांडडताांची ननरु्क्ती केली. 

विील श्लोकावरून र्ा कोशाची मर्ायदा स्पष्ट होत.े र्वनाांच्र्ा 
भाषेने लोपून गेलेजर्ा िाजकीर् व्र्वहाि पद्र्तीचा सांस्कृत 

भाषेतून प्रसाि किण्र्ासाठी र्ा कोशाची ननर्मयती झाली होती. 
महािाष्रातील ३०० वषे नाांदलेजर्ा पिकीर् िाजवटीांमुळे फािसी 
आणण उदूय ह्र्ा भाषाांना िाजभाषेचा स्वरूप प्राप्त झाले होत.े पिांतु 
ववववर् थिाांमध्रे् उदाहिणाथय इनामे, दानपत्रे, नेमणूका, वतृ्ी, वतने 
इत्र्ादी बाबतीत मिाठीचा वापि अपरिहार्य होता. तत्कालीन 
पत्रव्र्वहाि बघता िाज्र्व्र्वहाि व लोकव्र्वहािामध्रे् अनेक 
फािसी शब्द वापिले जात होत.े एवढेच कार् सामान्र् लोकाांच्र्ा 
तोंडी सुद्र्ा अजाणतपेणे फािसी आणण उदूय शब्दच प्रचािामध्रे् 
होत.े आपण सवयजण आताच्र्ा प्रचर्लत मिाठीमध्रे् सुद्र्ा 
ककमान दहा टक्के शब्द फािसी वापितो आणण त ेशब्द मिाठी 
मध्रे् - आपजर्ा बोली भाषमेध्रे् इतके रुजले आहेत कक त े
पिकीर् भाषेमर्ले आहेत दह जाणीव ही आपजर्ाला होत नाही. 
उदाहिण द्र्ार्च ेझाजर्ास - मसाला, फल्जती, इमाित, कािांजे, 
गुलाब, ल्जलबी, समई आणण असे ककती तिी...!  

दक्षक्षण ददल्ग्वजर्ानांति महािाजाांच्र्ा िाज्र्ात महािाष्रामर्ले सहा 
ल्जजहे, कनायटक मर्ले चाि ल्जजहे व तार्मळनाडू मर्ले दोन 
ल्जजहे एवढा भूप्रदेश होता. मिाठीमध्रे् रूढ असलेली परिभाषा 
सगळ्र्ा िाज्र्ात चटकन समाजेल व रुजेल दह परिल्स्थती 
नसजर्ामुळे िाजकोशाची कजपना आली असावी असे वाटत.े 
कोशामध्रे् एकूण १३८० शब्द आहेत. फािसी बिोबिच अनेक उदूय 
शब्द ही समाववष्ट आहेत. उदाहिणाथय अडककत्ा, चोळी, ढाल, दौड 
इत्र्ादी. अश्र्ा अनेक शब्दाांमुळे र्ा कोशाच ेस्वरूप उदूय-सांस्कृत 
तसेच फािसी-सांस्कृत म्हणता रे्ईल. र्ा कोशात र्ोजलेजर्ा 
अनेक शब्दाांपैकी काही शब्द पुढील काळात चालू िादहले 
उदाहिणाथय अमात्र्, मुजुमदाि, सचचव, मांत्री, सुभेदाि इत्र्ादी.  

कोशाची िचना किताना आठवतील व सुचतील तसे शब्द ना 
जुळवता त्र्ा शब्दाांच ेकाळजीपूवयक वगीकिण केले आहे. कोणते 
ववषर् कोणत्र्ा वगायत व कोणत्र्ा क्माने र्ावेत ह्र्ाचा आिाखडा 
आखला होता व त्र्ाला अनुसरून शब्द बसवले आहेत. व्र्क्ती, 
वस्तू त्र्ाच ेमहत्व व मूजर् र्ाांचा  उतित्र्ा क्माने उजलेख आहे. 
कोशातील शब्दाांची दहा वगायत ववभागणी केली आहे. 

१. िाजवगय - र्ा वगायत िाजा, रु्विाज, िाजपुत्र व अांत:पूि ह्र्ा 
गोष्टीांचा उजलेख असून, नांति प्रर्ान, अमात्र् इत्र्ादी अचर्कािी 
साांचगतले आहेत. िाजाने दशयन घ्र्ार्च्र्ा वस्तू, िाजाने दिबाि व 
वैर्ल्क्तक जीवनात वापिार्च्र्ा वस्तू र्ाांच ेउजलेख आहेत. 

२. कार्यस्थानवगय - िाजसेवेशी सांबांचर्त असलेजर्ा ववववर् कचेऱ्र्ा 
र्ा वगायत साांचगतजर्ा असून त्र्ा कचऱे्र्ा कोणती कामे कित 
असत हे साांचगतले आहे. 
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३. भोग्र्वगय - ह्र्ा वगायत ववववर् वस्तू क्माने ददजर्ा आहेत. 
अन्न पदाथय, पेरे्, मेवा इत्र्ादी तसेच वेगवेगळ्र्ा पात्राांची नावेही 
आहेत. 

४. शस्त्रवगय - शास्त्रागािाविील अचर्कािवगायची नावे तसेच 
शास्त्राांची नावे ह्र्ात ददली आहेत. तलवाि, कट्र्ाि इत्र्ादी 
हातात र्िार्ची शस्त्रे त े गदेसािखी बोथट शस्त्रे, भाले, बिची, 
र्नुष्र् इत्र्ादी फेकण्र्ाची शस्त्रे इत्र्ादी रे्तात. ह्र्ा शस्त्राांच्र्ा 
वेगवेगळ्र्ा भागाांची सुद्र्ा नावे आहेत. 

५. चतुिांगवगय - र्ा वगायत लढाईला उपरु्क्त ठिणाऱ्र्ा हत्ी, घोड,े 

िथ, गाडर्ा, उां ट व िानवाद्रे् र्ाांचा उजलेख आहे. र्ा सवाांशी 
सांबांचर्त असलेजर्ा सेवकाांचाही उजलेख आहे. वेगवेगळे घोडे, हत्ी 
ह्र्ाांची दह तपशील मादहती आहे. 

६. सामांतवगय - हा वगय सैन्र्ाच्र्ा व सैन्र्ाच्र्ा हालचालीांशी 
सांबांचर्त असून िाजनीतीमर्ील साम दाम आदी डावपेच र्ा वगायत 
उजलेखले आहेत. 

७. दगुयवगय - र्ा वगायत ककजजर्ाांच्र्ा प्रकािाांचा उजलेख करून 
ककजजर्ाांची मादहती ददली आहे. त्र्ात तट, बुरुज, माची, खांदक 
इत्र्ादी ककजजर्ाांच्र्ा बाह्र् रूपाची मादहती ददली आहे. 

८. लेखनवगय - र्ा कोशातील हा सवायत मोठा वगय आहे. जमाखचय, 
कजयवसुली, पत्रलेखन, किाि, तहनामे, ननिोप आणण अन्र् िाजकीर् 
कामाांसाठी वापिण्र्ात रे्णािे शब्द ह्र्ा वगायत ददले आहेत. 

९. जनपदवगय - िाजव्र्वहािाशी सांबांचर्त व कि र्मळवून देणाऱ्र्ा 
जमीन व वाहतुकीशी सांबांचर्त शब्दाचा हा वगय आहे. गावाांचे, 
जर्मनीच,े महसुलाच ेव किाांचे प्रकाि नमूद केले असून ह्र्ाची 
मादहती ददली आहे. 

१०. पण्र्वगय - र्ा वगायत ववववर् तहेने व्र्वसार् करून 
उपजीववका किणाऱ्र्ा लोकाांची मादहती ददली आहे. दैनांददन 
जीवनातील अनेक वस्तू पुिववणाऱ्र्ा लोकाांची ह्र्ात मादहती आहे.  

र्शवाजीमहािाजाांच्र्ा िाज्र्ार्भषेकानांति पत्रव्र्वहािाच्र्ा भाषेमध्रे् 
हा फिक जाणवतो. पिांतु अठिाव्र्ा शतकापर्ांत मिाठी साम्राज्र् 
भाितभि पसिले. मिाठी िाजकािणाला भाितीर् स्वरूप प्राप्त 
झाले. भाितभि होणाऱ्र्ा पत्रव्र्वहािामध्रे् अनेक दठकाणी पुन्हा 
फािसी शब्दाांचा वापि वाढला. १८१८ नांति मात्र मिाठी र्शक्षणाचा 
प्रसाि सगळीकड ेझाला आणण फािसी शब्दाांच ेप्रमाण कमी होत 
गेले. अठिाव्र्ा शतकामध्रे् पत्रव्र्वहािामध्रे् ७५% शब्द उदूय 
अथवा फािसी आढळून रे्तात. पिांतु मिाठीचा प्रचाि झाजर्ानांति 

त े प्रमाण १०% वि रे्ऊन थाांबले आहे. अलीकड े मिाठीमध्रे् 
सिायस वापिले जाणािे इांग्रजी िाजव्र्वहािातील शब्द काढून 
त्र्ाच्र्ा जागी देशी ककां वा मूळ सांस्कृत शब्द वापिण्र्ाची चळवळ 
सुरु झाली आहे. महािाष्र शासनातफे प्रर्सद्र् झालेले 
पदनामकोष ककां वा ननिननिाळ्र्ा ववषर्ाांविील कोष ही ह्र्ा 
चळवळीची फळे आहेत. अश्र्ा वेळेस मिाठीत रूढ किण्र्ात रे्त 
असलेले काही शब्द िाजव्र्वहािकोशात आढळतात. सचचव, मांत्री, 
सभासद, दगुय, कोषागाि, न्र्ार्ार्ीश, शस्त्रागाि, सभा, लेखा, वेतन, 

ऋण, कािागहृ, आर्पत्र, सहकािी इत्र्ादी. तीनशे वषायनांति सुद्र्ा 
हा िाजकोश  उपरु्क्त ठितो हे लक्षणीर् आहे.  

ह्र्ा कोशाची िचना १६७६ साली झाजर्ामुळे उदूय भाषेचा हा पदहला 
कोश म्हणता रे्ईल. ह्र्ा दृष्टीने र्शवाजीमहािाज हे उदूय भाषेचे 
पदहले कोशकाि ठितात, एवढेच नाही ति उदूय-सांस्कृत र्ा एकमेव 
कोशाच ेपे्रिक ठितात. िाजव्र्वहािातील मिाठीच ेस्वरूप अचर्क 
शुद्र् असावे असा जाणीवपूवयक प्रर्त्न र्शवाजीमहािाजाांनी केला 
ही त्र्ा महापुरुषाच्र्ा चतुिस्त्र प्रनतभेची साक्ष आहे. एखाद्र्ा 
भाषेतून मूळ शब्द नाहीसे व्हावेत, त्र्ाची जागा पिकीर् शब्दाांनी 
घ्र्ावी आणण त े शब्द सवर्ीच े व्हावे अशी परिल्स्थती होती. 
आजची परिल्स्थती पाहता िाष्रपनतभवन, सचचवालर्, प्रनतक्षालर्, 

मुख्र्मांत्री, मांत्रालर्, वारु्दल, भुसेना, िोदहणी, भास्कि, आर्यभट्ट हे 
उपग्रह, गांगा, गोदाविी, र्वलचगिी ही नौकानावे, पद्मश्री, 
पद्मभूषण इत्र्ादी त्रबरुदे, वीिचक्, पिमवीिचक् इत्र्ादी 
पारितोवषके ही अल्स्मतेची जागतृी दाखवतात. िाष्राच्र्ा सवाांगीण 
ववकासातील हा एक टप्पा असतो. िाजव्र्वहािातील शब्दाांच े
मिाठीकिण किावे ही कजपनाच मुळी महािाजाांच ेस्वप्न ककती 
भव्र् होत ेहे दाखवून देण्र्ास समथय आहे. 

सांदभय: छत्रपतीांच्र्ा पे्रिणेनी झालेला िाजकोश - अ. द. मिाठे 

 

 

सौ. शलाका पालकर-रेगे 
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जेहेते् काळाच ेठार्ी अर्म्रका नामक भूप्रदेशी फुतबल नावाची दांगल 
फािच मशहूि जाहाली. पार्ाचो चेंडूच ेननर्मत् किोन २२ लोकाांना 
र्ोपटण्र्ाची ऐसी कला बहुजनास ववल्स्मत किोन जाई. शार्लवाहन 
शके १९४० च्र्ा फुतबल सांग्रामाच ेसदि वतयमान र्शकागो वासी 
मिहठ्ठ्र्ाांच्र्ा चिणी सादि. 

साांप्रतकाळी अर्म्रका वासी ३२ िाज्र्ाांच ेसिदाि पार्दळासमवते ५ 
मदहने इति सिदािाांशी पार्चेंडूची लढाई लढले आन आखेिीस ४ 
फौजा र्शजलक िादहजर्ा. कां स शहिाच्र्ा प्रमुखाांनी (Kansas City 
Chiefs)  िामभक्ताांबिोबि (Los Angeles Rams) घनघोि रु्द्र् 
केले, व आणखि कच खाउन माघािे जाहले. तसेच नवीन 
आर्लांसच्र्ा सांत मांडळीनी (New Orleans Saints) जीवाची तमा 
न किोन नवीन आांग्ल देशभक्ताांवि (New England Patriots) 
आक्मण केले. प्रांतु श्रीमांत टोममहािाज बे्रडी र्ाांच्र्ा मुलुकमैदान 
पिाक्मानां सांतमांडळीांच े समूळ पािपत्र् होवोन देशभक्त 
सुपिसांग्रामात उभे ठाकले. र्शकागो िाज्र्ाच ेअस्वलदळ लौकिच 
हिर्लर्ाने इथजर्ा मिहठ्ठ्र्ाांनी “कुत्ा जाने अन चमडा जाने” 
म्हणून सोमिसावि लक्ष कें दद्रत केर्लरे्. 

िामभक्त ववरुद्र् देशभक्त ऐसा महा-सांग्राम आटलांता शहिी 
ववलांबीनाम सांवत्सिे शके १९४० पौष कृष्ण चतुदयशी सार्ांकाली ५ 
व्र्ा प्रहिी आर्ोल्जत जाहला, कार्य र्सद्र्ीस नेण्र्ास दिूचचत्रवाणी 
समथय ठाकले. एकीकड ेिामभक्त कप्तान नामदाि गौफ स्वामी व 
त्र्ाांच्र्ाहून कमी उम्रच े त्र्ाांच े गुरूां ची फुतबलमदी अल्जांक्र् 
होणणर्ाची आकाांक्षा, ति दसुिीकड ेदेशभक्त श्रीमांत टोममहािाज 
बे्रडी र्ाांसी 6 व्र्ाांदा आखाडा मारून बोस्तोन मध्रे् नवी पातशाही 
ननमायण किोनी नाव ददगांतात किावे ऐसी महत्त्वाकाांक्षा! ५ व्र्ा 
प्रहिी देशभक्तीपि गाणी सांपजर्ावि तोप फुटली, आन जैसे 
भडभुांजे लाह्र्ा भाजतात की ववद्रु्जलतापात व्हावा तसा एकच 
र्डाका जाहला. उभर् बाजोंच े र्शलेदाि, बािगीि चेंडू सोडून 
एकमेकाांना र्भडले. टोममहािाज व गौफ स्वार्मनी प्रर्त्नाांची शथय 
केली पण अपाि पिाक्माचा अद्भुत अर्भनर् किोन ही सिशी 
कोणाचीच होईना. एक मात्र खिे, दरुूनच िण पहाणे टवाळाांना 
मौजेच े! आणखि ३-३ गुण सांपादन किोन सुपि-सांग्रामाचां पदहलां 
सत्र सांपलां.  

मध्र्ांतिात शाहीि आदम लेववन व साथीदािाांनी गार्न कला सादि 
केली. गाताना आवाज बसका जार्लर्ाने सांतप्त होउन शाहीि 
आदमाांनी खुद्दाांच्र्ा अांगातली कापड ेफेडून टाकली, पण जाले ते 
उलटेच. हे दृश्र् बघोन बार्ा-बापडर्ा चीत्कािजर्ा, सांस्कृती िक्षक 
हादिले अन दिूचचत्रवाणी आनांदले. पुरुष मांडळीनी ऐसा तमाशा 
बांद किोन गाव-दवांडर्ा व मेजवानी वि लक्ष वेर्ले.  मग 
अजपोपाहािासाठी ३०० लाख कोंबडर्ा फुटजर्ा, दोनशे कोट वपांप 
सोमिस गळाले, २७ लाख चीज थालीपीठे लुप्त झाले औि 
चचजलिखुद्यर्ाचा तो दहशेबच नाही.  

फुतबल सांग्रामाच्र्ा दसुर्ाय सत्रात साड-ेचाि शहाण्र्ातले एक, भले 
बुद्र्ीच े सागि बेलीचचक गुरुजीांनी देशभक्ताांची शाळा घेतली. 
काहीजण जागे जाहाले खिे, पण मुद्दाम झोपोन िादहलेजर्ाांच्र्ा 
कानाखाली गणपती काढण्र्ाची सोर् किववण्र्ात आली. िणमैदानी 
एकापिीस एक भीमाजुयनासारिखे महावीि, पण चेंडू काही २० 
गजाांपेक्षा लाांब जाईना, काळ तो मोठा कठीण पातला. प्रांतु इच्छा 
असेल त े दठकाणी मागय गावतोच. मध्र्ांतिात ओिवपरे्लेजर्ा 
कोंबडर्ानी िामभक्ताांना र्ाववणे मुश्कील जाहले असण्र्ाचा दावा 
आर्कून देशभक्त श्रीमांत टोममहािाजाांनी िणगाजी आक्मण 
आिांभ केले व उभर् तीिी मलुुकमैदान बेचचिाक केला. बािगीि 
ग्रौंक अन जनाबेअली एडलेमाण र्ानी शत्रूच ेननदायलन करून चेंडू 
िामभक्ताांच्र्ा गोटात नेवोन देशभक्ताांची फते् केली. 

ऐसेची लागोपाठच्र्ा दोन आक्मणाांनी १३-३ गुण जार्लर्ाने 
देशभक्ताांच े फावले व िामभक्ताांच्र्ा गोटात हाहा:काि माजला. 
बोस्तोनच े र्शलेदाि िामभक्ताांना डडवचत े जाहले “औि लढेंगे 
फुतबल से ?”, तद्वत िामभक्त गौफ स्वामी बाणेदािपणे कडाडले 
“बचेंगे तो औि भी लढेंगे !” मात्र दसुर्ाय सत्राच्र्ा शेवटी खुद्दच 
तांबूत पोबािा कित े जाहले. अशा िीतीने देशभक्त श्रीमांत 
टोममहािाज बे्रडी र्ाांनी फुतबल सुपि-सांग्राम ल्जांकला, 6 व्र्ाांदा 
लोम्बादी कफिती ढाल उचलली, इनतहास घडवला व स्वतःची दौलत 
अस्मानापत्ि नेली. इनत लेखनसीमा. 

 
प्रणणल वैद्य 
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पुरातन ग्रीस राजयांमध्ये सुरु झािेिा, २६०० वर्ाांपूवीचा, 
िोहमागाांचा इनतहास तसा जुनाच. रस्तवेाहतूक ६००० वर्ाांपूवी 
मोहोंजो दारो आणि हडप्पा िहरांमध्ये, िारतात सुरु झाल्ब्याचे 
पुरावे आहेत. हवाई वाहतूक १७८३ मध्ये गरम हवेच्या फुग्यांपासून 
सुरु झािी. जिवाहतूक तर अगदी मानवाच्या पार्ाि युगात सुरु 
झािी. मानवाच्या स्थिांतर करण्याच्या गरजेमुळे तयार झािेल्ब्या 
ह्या प्रवासी आणि मािवाहतूक प्रिािी (Systems) आपि 
रोजच्या जीवनात वापरतो. ह्या िेखात आपि िोहमागाांचा  
परामिम घेऊयात. केवळ इनतहास नाही तर िोहमागामच्या 
उद्योगक्षेत्रात आज काय चािू आहे आणि िववष्ट्यातीि िोहमागम 
कसे तयार होत आहेत, हेही पाहूयात.  

भूत (The Past) 
Pre-Steam Era म्हिजे, वाफेच ेइंजजन येण्यापूवीच्या काळात, 
िोहमागामच्या मािगाड्या मािसांकडून ककंवा प्राण्यांकरवी ओढल्ब्या  
जात असत . परंतु, ह्या काळातीि  िोहमागामिा िोहमागम असे  
म्हििे चुकीच े ठरेि. तया काळी िोखंडाचा वापर फार कमी 
प्रमािात होता. िोहमागामसाठी िागिारे रूळ िाकडाच ेहोत ेककंवा 
रस्तयावर सरळ रुळासारखा एकसंध चर खोदनू तयाचा रुळ म्हिून 
वापर केिा जात असे. मािवाहू डबेपि िाकडाचेच असायच.े अिा 
प्रकारचा िोहमागम तयाकाळात सवामत जास्त खािकामाच्या 
उद्योगात वापरिा गेिा.  

 
िाकडाची मािगाडी, िाकडाच ेरूळ 

मानवी िोहमागामनंतर वाफेच्या इंजजनाचा िोध िागिा. वाफेचे 
इंजजन मुख्यतः िांब पल्ब्ल्ब्याच्या मािवाहतुकीसाठी वापरिे गेिे. 
वाफेच्या इंजजनानंतर आिे ववजेच ेइंजजन. ववजेवर चाििारे इंजजन 
रस्तयात खििेिे चर व तयातून घोड्यांनी ओढिेिी रेन मुख्यतः 
छोट्या पल्ब्ल्ब्याच्या प्रवासी वाहतुकीकरीता वापरण्यात आिे. 

उदाहरिाथम, मुंबई िहरातीि रेन सववमस. जेंव्हा ववजेवर चाििारी 
रेन प्रगती करत होती, तयाचवेळेस डडझिेवर चाििारे इंजजन 
प्रचशित झािे. िोहमागाांच ेववद्युतीकरि ही फारच खचचमक आणि 
वेळखाऊ प्रकक्रया आहे. आजही कुठल्ब्याच देिामध्ये िोहमागामच े
१००% ववद्युतीकरि झािेिे नाही. ह्याच कारिामुळे डडझिे 
इंजजनाने िवकरच िांब पल्ब्ल्ब्याच्या मािवाहतूक आणि प्रवासी 
वाहतुकीवर जम बसविा. 

 
पूवीच ेवाफेच ेइंजजन 

 
पहहिे ववजेवर चाििारे इंजजन 
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ितगमान (The Present) 
आजशमतीिा ववद्युत आणि डडझिे रेल्ब्वे वाहतूकीची प्रगती चािू 
असताना, आपि हाय-स्पीड रेन बद्दिसुद्धा ऐकतो  आहोत. 
ह्या अनत-जिद रेन्स, चंुबकीय तत्त्वावर चाितात. इंग्रजी िार्ेत 
तयािा “मॅग-िेव” (मॅग्नेहटक िेजव्हटेिन) असे म्हितात. मॅगिेव 
रेल्ब्वे वाहतूकप्रिािी दोन चंुबकांचा वापर करत.े पहहिं  चंुबक 
कुठेही िोहमागामिा स्पिम न करता गाडी हवेत उचिून धरत ेआणि 
दसुरं चंुबक उचिून धरिेिी गाडी पुढे ढकिण्याच ेकाम करत.े 
हवेत उचिून धरल्ब्यामुळे, गाडी पुढे ढकिण्यासाठी िागिाऱ्या 
िक्तीमध्ये प्रचंड कपात होत.े तयामुळे मॅगिेव इतर प्रिािींपेक्षा 
अनत-जिद आणि कमी इंधनात धावू िकत.े मॅगिेव रेन्सने ३७५ 
मैि प्रनत तास (MPH) असा प्रगतीदिमक आणि ऐनतहाशसक वेग 
गाठिा आहे. इतर रेल्ब्वे प्रिािींना हे ध्येय अजून साधता आिेिे  
नाही.  

 
मॅगिेव चंुबकीय प्रिािीच ेताजतवक ववमिेर्ि    

 मॅगिेव रेन आणि ह्या प्रिािीचा िोहमागम 
रेल्ब्वेमागे मािवाहतूक (Freight Transport) करण्यामध्ये 
अमेररका हा जगातीि अग्रगण्य देि आहे, तर फ्रान्स आणि 
जपान, ही राष्ट्रे प्रवासी रेल्ब्वे वाहतूक (Passenger Transport) 
क्षेत्रात आघाडीची आहेत. जगातीि रेल्ब्वे मािवाहतूक उद्योगक्षेत्रात 
(Industry) अमेररकेने प्रमािबद्ध केिेल्ब्या  देखरेख, व्यवस्था 
आणि ववकासाच्या आराखड्यांचे अनुसरि केिे जात.े अमेररकेतीि 
रेल्ब्वेमागम, रेल्ब्वेवाहतूक, रेल्ब्वेची उपकरिे आणि सवम पायािूत 
सुववधा (Infrastructure) १००% खाजगी कंपन्यांच्या मािकीचे 
आहेत. िारतात हे सवम तंत्रज्ञान, व्यवस्था आणि 
उपकरिे  सरकारी  मािकीच ेआहे. खाजगी कंपन्यांना, कंत्राटदार 
ककंवा खाजगी उपकरि ववके्रत े म्हिून वापरिे जात.े वावर्मक 
मािवाहतुकीच्या आकडवेारीमध्ये अमेररका जगात नतसऱ्या 
स्थानावर, तर िारत चौथ्या  स्थानावर आहे. जगातीि सवामत 
मोठ्या कंपन्यांमध्ये आठवी मानिी जािारी िारतीय रेल्ब्व े १.३ 
दििक्ष (millions) कममचाऱ्यांना रोजगार देत.े  

रेल्ब्वे मािवाहतूक कायमक्षमतेच्या बाबतीत (efficiency, not 
speed) जगातीि दसुऱ्या क्रमाकंाची वाहतूक प्रिािी आहे. तुमचा 
ववमवास बसिार नाही, पि पहहल्ब्या क्रमांकािा याबाबतीत 
जिवाहतूक येत.े या कायमक्षमतचे ेमोजमाप असे करतात. रेल्ब्वे 
एक गॅिन पेरोिमध्ये, एक टन माि, ४७९ मैि (miles) वाहून 
नेऊ िकत.े हे अंतर रस्तवेाहतुकीपेक्षा  ४ पटीने जास्त आहे. ह्या 
हहिोबाने जर अमेररकेतीि रकद्वारे होिारी मािवाहतूक १०% 
कमी करून, तीच वाहतूक रेल्ब्वेने करायच े ठरविे, तर ७५% 
हररतगहृ वायू (Greenhouse gas) कमी होईि आणि १.५ कोटी 
गॅिन कच्च ेतिे (Crude Oil) दरवर्ी कमी िागेि. म्हिजेच, 
३.२ दििक्ष छोट्या प्रवासी गाड्या (Sedan Cars) वर्मिर बंद 
ठेवल्ब्यासारखे आणि ४०० दििक्ष झाड ेतयाच वर्ामत िावल्ब्यासारखे 
आहे. अमेररकन रेल्ब्वे प्रनत नागररकाच्या हहिोबाने दरवर्ी ७५ टन 
माि वाहतूक करत.े 

िारत सरकारने गेल्ब्या दोन वर्ामत रेल्ब्वेच े पायािूत सुववधांचे 
महत्त्वाकांक्षी  प्रकल्ब्प हाती घेतिे आहेत. Dedicated Freight 
Corridor (DFC) प्रकल्ब्प िारताच्या दळिवळिाचा आणि 
तयाचबरोबर अथमव्यवस्थेचा कायापािट करतीि. २०१९ वर्ामच्या 
सुरवातीिाच DFC चा ३०६ ककिोमीटरचा पहहिा टप्पा पूिम झािा. 
हा टप्पा Western DFC प्रकल्ब्पाचा एक िाग आहे. तब्बि ११४ 
अब्ज (billions) डॉिर खचामचा Western आणि Eastern DFC 
शमळून जवळपास ३,३०० ककिोमीटर िांबीचा, मािवाहतुकीिा 
समवपमत असा िोहमागम प्रकल्ब्प,  दळिवळिाच्या उद्योगात 
िारतात आचथमक क्रांती करेि हे ननजमचत आहे.  

िारत सरकारने २०१८ च्या रेल्ब्वे अथमसंकल्ब्पात रु. १.४८ िाख 
कोटींची ($२१२ Billion) तरतूद केवळ पायािूत सुववधांच्या 
िांडविी खचामसाठी (Capital Expenditure) केिी आहे. पायािूत 
सुववधांवर एवढ्या मोठ्या प्रिामावर तरतूद पहहल्ब्यांदाच होत आहे. 
एवढा िांडविी खचम धरून ह्या वर्ी िारतीय रेल्ब्वेने रु. २ िाख 
कोटी ($२८५ Billion) नफ्यात येण्याच ेअंदाज केिे आहेत. ह्या 
िांडविी खचामत, DFC प्रकल्ब्प, १२००० नवीन मािगाड्या, ५१६० 
िांब पल्ब्ल्ब्याच े प्रवासी डबे, ७०० इंजजन, ४००० ककिोमीटरच्या 
िोहमागाांच े ववद्युतीकरि, प्रवासी सुरक्षेसाठी CCTV/Wi-
Fi/आधुननक रेल्ब्वे क्रॉशसगं्स, ९० ककिोमीटसमच ेमुंबईकरांसाठी दहेुरी 
िोहमागम,  ६०० रेल्ब्वे स्थानकांच े  आधुननकीकरि, २५००० 
एस्केिेटर, ४२६७ रेल्ब्वे क्रॉशसगं्स त्ररज बांधून बंद करिार, वा पूिम 
िारतीय रेल्ब्वेच ेरॉडगेजमध्ये रूपांतर आणि अजून बरेच प्रकल्ब्प 
या योजनेत आहेत. पुढीि पाच वर्ामत िारतीय रेल्ब्व ेनवीन युगात 
पदापमि करेि ह्यात काही वाद नाही.  
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भविषय (The Future) 

एक िववष्ट्यकािीन िोहमागम प्राथशमक ववकासाच्या टप्प्यात आहे 
- तो म्हिजे ‘हायपरिूप’. हायपरिूप म्हिजे अंितः ननवामत 
पोकळी असिेिी पाइपिाइन ककंवा खििेिा बोगदा (Partial 
Vaccum tube/Tunnel). अिा ननवामत पोकळी असिेल्ब्या 
बोगद्यात मॅगिेव रेन या प्रिािीत चािविी जात.े मॅगिेव रेन 
ही जरी कमी घर्मि होिारी वाहतूकप्रिािी असिी तरी ह्या 
प्रिािीत हवेचा प्रनतरोध  करतच पुढे जावं िागतं. हायपरिूप 
प्रिािीमध्ये हवेचाही प्रनतरोध टाळता यावा याकरीता ननवामत 
पोकळीचा उपयोग केिा आहे. ७६० मैि प्रनत तास हा वेग ह्या 
प्रिािीिा सहज गाठता येईि अिी अपेक्षा आहे. हा वेग आताच्या 
हवाई वाहतुकीपेक्षाही जास्त आहे. 

 
 

 
 
‘हायपरिूप वन’ (Hyperloop One) कंपनी ह्या प्रिािीच्या 
पायािूत सुववधा तयार करण्यात सवामत जास्त सकक्रय आहे. 
आजशमतीिा हायपरिूप वन ह्या कंपनीिा िॉस अँजेशिस त ेसॅन 
फ्राजन्सस्को (३० शमननटात कम्युट) आणि शिकागो डाउनटाउन ते 
ओ’हेर (O’Hare) (६-८ शमननटात कम्युट) ह्या मागाांच े कंत्राट 
बहाि करण्यात आिे आहे.  
अजून एक कंपनी ह्या प्रयोगात उतरिी आहे ती म्हिजे, ‘व्हजजमन 
हायपरिूप’. व्हजजमन हायपरिूप िारतात मुंबई-पुिे हा १०० मैिाचा 
मागम बांधण्याच्या तयारीिा िागिी आहे. हा मागम पूिम होताच 
मुंबई-पुिे हे अंतर २५ शमननटात पार करता येईि. हा १०० मैिाचा 

मागम नवी मुंबईच्या प्रस्ताववत आंतरराष्ट्रीय ववमानतळावरून 
जािार आहे. एकदा मुंबई-पुिे हायपरिुप प्रिािीची व्यावसानयक 
व्यवहायमता शसद्ध झािी की हेच तंत्रज्ञान वेगवेगळ्या िांब आणि 
छोट्या पल्ब्ल्ब्यांच्या मागाांना वापरिे जाईि. हदल्ब्िी-जयपूर-इंदोर-
मुंबई - ५५ शमननटं, मुंबई-बंगिोर-चने्नई - ५० शमननटं, बंगिोर-
नतरुवनंतपूरम - ४१ शमननटं, बगंिोर-चने्नई - २० शमननटं. िारतात 
अहमदाबाद-मुंबई बुिेट मॅगिेव िोहमागामचहेी काम जोरात सुरु 
आहे. आज िारतात, जुन्या िोहमागाांचं आणि उपकरिांचं 
आधुननकीकरि, बुिेट मॅगिेव रेन, आणि हायपरिूप रेन ह्यांचं 
काम एकाच वेळी चाि ूआहे ह्यावर ववमवास बसिं कठीि आहे. 
ववमवास असो व नसो, २०२५ पयांत िारतीय रेल्ब्वेचा चहेरामोहरा 
नक्कीच बदिेिा असेि.  

 

  

सािनकुमार पाटील डुांबरे 
 
 

 

 
चचत्रकार: सौ. प्राजक्ता पािकर-ऑल्ब्रेक्ट 
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मोगरा फुलला 
सांत नामदेव महािाज हे सांत ज्ञानेश्वि कृत ज्ञानेश्विीबद्दल अत्र्ांत 
मनापासून कौतुकाने सवाांना सुचवताना म्हणतात - 
“नामा म्हणे ग्रांथ शे्रष्ठ ज्ञानदेवी। एक तिी ओवी अनुभवावी||” 
अथायतच एका तिी ओवीचा गूढाथय उकलून घेण्र्ाचा प्रर्त्न किावा.  

असेच काहीसे एक गोड बातमी ऐकजर्ावि माझ े झाले ... 
Stevenson High School ने मिाठी भाषेसाठी ‘२ Credits’ 
अचर्कृतरित्र्ा आता मांजूि केले आहेत. सध्र्ा त े त्र्ाांच्र्ा 
ववद्र्ालर्ाच े सांकेतस्थळ अद्र्र्ावत कित आहेत. ववद्र्ाथी 
मिाठीची पिीक्षा त्र्ाांच्र्ा Portfolio Management व ACTFL 
माफय त देऊ शकतील. पिीक्षा उत्ीणय झाजर्ावि त्र्ाांच्र्ा उत्िपत्रत्रकेत 
(transcripts) वि द्ववभाषा उत्ीणय असे चचन्हाांककत (Seal of 
Biliteracy) करून र्मळणाि आहे. र्ाचा एतत्स्थाननक मिाठी 
भावषक ववद्र्ार्थर्ाांना इर्लनॉर् िाज्र्ातील महाववद्र्ालर्ाांत प्रवेश 
घेताना खूप उपर्ोग होणाि आहे. र्शकागो मिाठी शाळेच ेहे र्श 
महत्प्रर्ासाांच ेफल आहे.  

सौ. ववद्र्ा जोशी व र्शकागो मिाठी शाळेच्र्ा सांपूणय सांघाच ेखूप 
खूप कौतुक आणण अर्भनांदन !  

सांत ज्ञानेश्विाांच्र्ा पुढील अभांगाची अगदी र्थाथय प्रचीती आली ...  

इवलेंसें रोप लाववयलें द्वारी । 
ियािा वेलु गेला गगनावेरीं ॥ 
मोगरा फुलला मोगरा फुलला । 

फुलें वेचििा बहरू कभळयांसी आला ॥ 

 

  

- चतेन रेगे. 
 

माझी आवडिी भशकागो मराठी शाळा 

“ लाभले आम्हांस भाग्य बोलिो मराठी, 
जाहलो खरेि धन्य ऐकिो मराठी  ” 

लहानपणापासून कवी सुिेश भट र्ाांच े मिाठी अर्भमान गीत 
मनावि खोल त्रबांबले आहे. अमेरिकेत आजर्ापासून आम्हाांला सतत 
एक चचांता भेडसावत होती की आमची मुलां मिाठी र्लहू, वाचू 
शकतील की नाही? पण ‘र्शकागो मिाठी शाळेने’ हा आमचा प्रश्न 
पूणयपणे सोडववला.  

सुरुवातीला माझी ज्रे्ष्ठ कन्र्ा - सानाला मिाठी शाळेत जाणे 
फािसे आवडत नव्हत ेकािण नतला मिाठी भाषा कठीण वाटार्ची. 
पण शाळेतील र्शक्षकाांनी  ज्र्ाप्रकािे नतला मिाठी भाषेची ओळख 
करून ददली, नतला मिाठी भाषा हळूहळू आवडू लागली.  छान छान 
गोष्टी साांगून, अक्षिाांची ओळख,  ववववर् मनोिांजक खेळ खेळून 
अांक आणण जोडाक्षिे र्ाांची ओळख, पािांपरिक वेषभूषाांतून  मिाठी 
सणाांची ओळख , आणण प्रश्न मांजुषेतून आठवडर्ातील ददवसाांची 
ओळख. दहांद ूसणामुळां नतला आपजर्ा देवदेवताांची मादहती झाली, 
तसेच ती वेगवेगळी स्तोत्रां आणण िाष्रगीत र्शकली.  

नतला सगळ्र्ाांत जास्त शाळा आवडार्ला लागली ती र्शवाजी 
महािाजाांविील नाटकाांमुळे. ह्र्ा नाटकाांमुळे नतला मिाठी 
इनतहासाची ओळख  झाली, मिाठी माणसाांच ेआद्र् दैवत छत्रपती 
र्शवाजी महािाज व त्र्ाांच ेअचाट पिाक्म, तजेस्वी नेततृ्व र्ाांची 
मादहती समजली. मिाठी शाळेतील नाटकाांमुळे नतला नवीन मैत्रत्रणी 
व र्मत्र र्मळाले, नतचा आत्मववश्वास वाढला, 
पे्रक्षकाांसमोि  बोलण्र्ाची भीती ननघून गेली. आता मिाठी शाळेतील 
सगळ्र्ा कार्यक्माांत  नतला सहभाग घ्र्ार्चा असतो. आता मात्र 
साना मिाठी र्लहू, वाचू व व्र्वल्स्तथपणे  बोलू शकत.े 

हे सवय शक्र् झाले त ेशॉम्बगय रे्थील र्शकागो मिाठी शाळालेतील 
र्शक्षकाांमुळे आणण त्र्ाांच्र्ा अथक परिश्रमामुळे. प्रत्रे्क 
आठवडर्ात त े नवनवीन रु्क्त्र्ाांनीां मुलाांना अभ्र्ासात रुची 
ननमायण कितात, िोज सांध्र्ाकाळी त ेकहूत ऍपमध्रे् मुलाांसोबत 
अांक, शब्द, वाद्रे्, पालेभाज्र्ा, फळ र्ाांच ेखेळ खेळतात व  मुलाांना 
नवीन गोष्टी खेळातून र्शकवतात. मुलाांना छोटे-छोटे पुिस्काि 
देऊन सतत चाांगला अभ्र्ास किण्र्ासाठी प्रोत्सादहत कितात. र्ा 
सवय र्शक्षकाांच किावां तवेढां कौतुक कमीच आहे, कािण हे सवय जण 
हे काम आवडीने अगदी मनापासून, स्वर्ांसेवा मानून कितात आणण 
ददवसातील आपला बिाच वेळ र्ा सवय कामाांना देतात. सवय 
र्शक्षकाांच ेआणण त्र्ाांच्र्ा सहकाऱ्र्ाांच ेमनापासून अर्भनांदन! 
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आता असां वाटू लागलां आहे की आपजर्ा र्शकागो मिाठी शाळेची 
स्वतःची म्हणून एक जागा आणण त्रबल्जडांग असावी, म्हणजे आपली 
मुलां मिाठी भाषा आणण सांस्कृती बिोबिच आपले खेळही र्शकू 
शकतील, आपले स्वतःच े मिाठी पुस्तकाांच े ग्रांथालर् िाहील, 

मुलाांसाठी मिाठीतील एखादे ननर्तकार्लक ककां वा मार्सक सुरु 
किता रे्ईल. आपजर्ा मिाठी मांडळाला स्वतःची म्हणता रे्ईल 
अशी हक्काची जागा र्मळेल.  

  
सुजीत कुळकणी 

 

शाळेिे मराठी कायाक्रम आणण मी 
अमेरिकेत आम्हाांला रे्ऊन आता जवळपास सात वषे होत आली 
आहेत. २०१२ मध्रे् जेव्हा आम्ही नुकतेच आलो, तवे्हा आमचा ३ 
वषाांचा मुलगा - गुणणन - मिाठी सांस्कृती आणण मिाठी बाण्र्ाशी 
ककती जुळून िाहील हा प्रश्न बिेच वेळा पडार्चा. पदहली काही 
वषे तुटक प्रर्त्नाांतून आम्ही सणाांमरू्न, गोष्टी-गाण्र्ानां मरू्न 
आणण आठवणीांतून असां अनेक प्रकािे त्र्ाला मिाठीशी जळुवून 
ठेवलां. दोघाांच्र्ा प्रर्त्नाांचा जेवढा उपर्ोग होणाि तवेढा झाला, पण 
तिीही कुठेतिी उणीव भासार्ची - "अजून काहीतिी हवां" असां सािखां 
वाटार्चां. ह्र्ा ववचािाांना शाांतता र्मळाली ही र्शकागो भागात 
िाहार्ला आजर्ापासून महािाष्र मांडळ र्शकागोच्र्ा "मिाठी शाळा" 
र्ा माध्र्मातून. शाळेचा अभ्र्ास, इति मिाठी भावषक मुलाांबिोबि 
सहवास, नवीन ओळखी आणण त्र्ा ओळखीांमरू्न मिाठमोळ्र्ा 
सणाांमध्रे् सहभाग अश्र्ा वाताविणात गुणणन घिीच नव्हे ति 
बाहेि आणण भाितातही छानपणे मिाठी बोल ू लागला. शाळेचा 
फार्दा भाषा र्शकण्र्ात आणण बोलण्र्ात ति नक्कीच झाला - 
पण, आमच्र्ा दृष्टीकोनात, शाळे तफे आर्ोल्जत  केले जाणािे इति 
कार्यक्म हे अभ्र्ासाहून जास्त परिमाणकािक ठिले! लहानपणी 
आपण जसे श्लोक र्शकार्चो, नाच-गाण्र्ाांत भाग घ्र्ार्चो, 
नाटकाांमरू्न कला दाखवार्चो; अगदी तसेच वाताविण आपजर्ा 
मुलाला इथे र्मळत आहे हे बघून आम्हाांलाच नव्हे ति भाितातील 
आमच्र्ा नातवेाईकाांनाही कौतुक व अर्भमान वाटला! 

२०१७ साली, शाळेच्र्ा स्वर्ांसेवकाांनी आणण पालकाांनी तब्बल तीन 
मदहने प्रनतददन परिश्रम करून एकूण तब्बल ६६ मुलाांना 
"श्रीगणपती अथवयशीषय" र्शकवले. त्र्ाच ेफळ गे्रस लेक मांददिात 

झालेजर्ा कार्यक्मात आणण र्शकागो महािाष्र मांडळाच्र्ा 
गणेशोत्सवाच्र्ा कार्यक्मात सुमािे ४०० लोकाांच्र्ा उपल्स्थतीत 
मुलाांनी शुद्र् उच्चिणात म्हांटलेजर्ा श्लोकाांमरू्न झळकून ददसले. 
मुलाांना त्र्ानांतिही अनेक अश्र्ा सांर्ी र्मळाजर्ाने त्र्ाांच्र्ात 

"मिाठी" अर्भमान वाढता बघून समार्ान वाटलां. २०१८ सालीही 
"र्शवचरित्राविील आर्ारित नाटके आणण पोवाड"े, "वऱ्हाड ननघालांर् 
अमेरिकेला" हे नाटक, आणण अजून काही सांर्ीांमरू्न इति 
मुलाांसोबत गुणणन एकदम "मिाठमोळा" होऊ लागला आणण मी पण 
ठिवलां की आपणही ह्र्ा कार्यक्माांना हातभाि लावार्चा! 

"मनापासून काही गोष्ट माचगतली की ती नक्की र्मळत"े हे खिां 
ठिलां जेव्हा मागच्र्ा ददवाळी कार्यक्मात मला शाळेच्र्ा नेपववयल 
शाखेच्र्ा कार्यक्माांसाठी ‘समन्वर्क’ बनार्ची सांर्ी ददली गेली. 
अश्र्ा प्रकािे माझा मिाठी शाळेसोबतचा प्रवास एक पालक, मग 
श्रोता, नांति स्वर्ांसेवक त े आता समन्वर्कापर्ांत झाला आहे. 
शाळेच्र्ा इति स्वर्ांसेवकाां बिोबि नवीन-नवीन कजपना आणण 
प्रर्ोग घेऊन, मुलाांच्र्ा गुण-कौशजर्ाला प्रोत्साहन देणािे उत्म 
दजायच ेकार्यक्म प्रस्तुत किण्र्ाचा ननर्ायि घेऊन आम्ही तुमच्र्ा 
समोि रे्णाि आहोत! ति भेटूर्ात र्ा कार्यक्माांमध्रे्! 

 
चिन्मय गदे्र 

 

भशकागो मराठी शाळेिे अभभनदंन 
२०१३ मध्रे् आम्ही पुण्र्ाहून अमेरिकेला ह्रु्स्टन शहिात आलो. 
माझी मुलगी र्सर्ा ही तवे्हा दोन वषाांची होती. ह्रु्स्टनच्र्ा 
अमेरिकन बालवाडी अथायतच ‘प्री स्कूल’ ककां वा ‘नसयिी’ मध्रे् र्सर्ाला 
नतच्र्ा र्शक्षकाांसोबत सांवाद घालताना अडचण रे्ऊ नरे् म्हणून 
आम्ही देखील नतच्र्ाशी घिी इांग्रजी मध्रे् बोलार्ला सरुुवात केली. 
नतची वैचारिक क्षमता इांग्रजीमध्रे् ‘डवेलप’ होत असतानाच नतची 
मिाठी सोबतची नाळ तुटत ेकी कार्, अशी भीती होतीच. माझां 
स्वतःच दहावीपर्ांतचां र्शक्षण हे मिाठी माध्र्मातून झाजर्ामुळे 
आणण घिात पूणयतः मिाठमोळां वाताविण असजर्ामुळे माझ्र्ातला 
मिाठी बाणा र्सर्ाला मिाठी पासून दिू जाऊ द्र्ार्ला तर्ाि 
नव्हता. अशातच माझी कामाननर्मत् र्शकागोला बदली झाली. 
नव्र्ा शहिात आणण नव्र्ा लोकाांमध्रे् ‘सेट’ होत असतानाच 
र्शकागो मिाठी शाळेववषर्ी ह्र्ाच ‘िचना’ मार्सकातून मादहती 
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र्मळाली. शाळा ही अनार्ासे आम्ही िहात असलेजर्ा शॉम्बगय 
मध्रे्च असजर्ामुळे ताबडतोब र्सर्ाला मिाठी शाळेत घालण्र्ाचे 
ठिवले. अजपावर्ीतच र्सर्ाने नवनवीन मिाठी र्मत्र गोळा केले 
आणण त्र्ामुळे नतला मिाठी शाळेची गोडी फाि लवकिच लागली. 
मिाठी शाळेमुळे र्सर्ाला मिाठी वाचता आणण र्लदहता ति रे्ऊ 
लागलेच पण नतच्र्ा सवाांगीण ववकासाला सुद्र्ा चालना र्मळाली. 
महािाष्र मांडळाच्र्ा कार्यक्माांमरू्न र्शकागो मिाठी शाळेच्र्ा 
ववद्र्ार्थर्ाांना ननर्र्मत व्र्ासपीठ र्मळत असजर्ामुळे त्र्ाांच्र्ामध्रे् 
सभार्ीटपणा वाढला. महािाष्राची भौगोर्लक आणण साांस्कृनतक 
मादहती मुलाांपर्ांत पोहोचार्ला लागली. महािाष्रातील वेगवगेळे 
सण, थोि व्र्क्ती आणण र्शवाजी महािाजाांच ेगड-ककजले र्ाांच्र्ा 
ववषर्ी मुलाांना उत्सुकता ननमायण व्हार्ला लागली. गणेशोत्सवाच्र्ा 
ननर्मत्ाने र्सर्ा आणण नतच्र्ा र्मत्र-मैत्रत्रणीांनी पाठ केलेले 
अथवयशीषय ऐकून ति भाितातजर्ा आमच्र्ा नातवेाईकाांनी सुद्र्ा 
तोंडात बोटे घातली आणण आई-बाबाांबिोबिच नतच्र्ा आजी-
आजोबाांचादेखील उि अर्भमानाने भरून आला. मिाठी शाळेच्र्ा 
ववद्र्ार्थर्ाांनी सादि केलेजर्ा मिाठी अर्भमान गीतात र्सर्ाने 
साकािलेली ‘शािदा देवी’ मनाला भावून गेली. त्र्ानांति ‘पर्ल नमन’ 

चा नाच असो, र्शवाजी महािाजाांची ‘िार्िेश्विासमोिील स्विाज्र्ाची 
शपथ’ असो ककां वा ज्ञानेश्वि माऊलीांच्र्ा ‘पसार्दानाचे’ पठण असो. 
ह्र्ा सवय कार्यक्माांमरू्न आपजर्ा मुलाांच े मिाठी मातीशी नाते 
हजािो मैल दिू असून सुद्र्ा घट्टच होत गेले आणण पुढेही होणाि 
आहे. दि िवववािी शाळेची साांगता ही ‘जन-गण-मन’ ह्र्ा 

िाष्रगीताने होत असजर्ामुळे मुलाांमध्रे् िाष्रभक्तीची भावनाही 
जागतृ िाहत े आणण मुलाांना घ्र्ार्ला आलेले पालक सुद्र्ा 
मुलाांच्र्ाच जोमाने शेवटी ‘भाित माता की जर्’ ची घोषणा देतात. 

मिाठी शाळेमुळे फक्त मुलाांचाच नाही ति आम्हा पालकाांचाही 
‘सोशल कनेक्ट’ बऱ्र्ापैकी वाढला आहे. त्र्ामुळे सवय मुले आणण 
पालकसुद्र्ा िवववािच्र्ा मिाठी शाळेची आतुितेने वाट बघत 
असतात. आर्ी मिाठी नीट बोलता रे्त नसजर्ामुळे आजी-
आजोबाांसोबत फक्त पाच र्मननटे बोलणािी त्र्ाांची अमेरिकेतील 
नातवांड ेआता चक्क १५ त े२० र्मननटे त्र्ाांच्र्ाशी मिाठीत बोलू 
शकतात, र्ातच र्शकागो मिाठी शाळेच ेर्श दडलेले आहे.  

२०१३ मध्रे् लावलेले र्शकागो मिाठी शाळेच ेहे िोपटे हळूहळू मोठे 
होतच आहे आणण त्र्ा िोपट्र्ाला मिाठी शाळेचा सगळा र्शक्षक 
वृांद आपजर्ा अथक परिश्रम रुपी खतपाणी घालतच आहे. 
त्र्ाकरिता मिाठी शाळेच्र्ा सगळ्र्ाच र्शक्षकाांचे व 
स्वर्ांसेवकाांच े  मनःपूवयक अर्भनांदन व आभाि. ह्र्ा िोपट्र्ाचे 
लवकिच वटवकृ्ष होईल र्ात मला तीळमात्रही शांका नाही. 

 
सदानंद जोशी 
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फेब्रुवािी मदहना चालू झाला की ‘व्हॅलेंटाईन्स ड’े सोबतच ‘फॉल-
इन-लव्ह-ववथ-द-हाऊस ड’े चालू होतो! र्शकागो व आजूबाजूच्र्ा 
प्राांताांतली घिे ‘माकेटवि’ र्ार्ला लागतात. काही मांडळी ‘र्सिीर्स’ 
होऊन घि घ्र्ार्चा ववचाि कितात ति काही मांडळी नुसतांच आपलां 
‘वव ांडो-शॉवप ांग’ करून आपजर्ा ड्रीम हाऊसची हौस भागवतात.  
जसा देश तसा वशे. प्रत्रे्क देशात प्रत्रे्क गोष्टीच्र्ा व्र्ाख्र्ा 
बदलतात. भाितात घि घेणे ककां वा ववकणे आणण अमेरिकेत घि 
घेणे आणण ववकणे हे अनुभव अगदी वेगळे आहेत. भाितात आपण 
घि घेतले की त े नेहमीसाठी घेतले अशी काहीशी मानर्सकता 
असत;े त्र्ा उलट इकड े सार्ािण ६-७ वषाांनी घि बदलण्र्ाचा 
रेंड  ददसतो. घि बदलताना कािणेही ववववर् असतात - कोणी 
मोठ्ठ घि हवे म्हणून घि बदलतात ति कोणी जॉब  बदलला 
म्हणून ति कोणी आता मुले मोठी होऊन घिाबाहेि पडली, आता 
सुटसुटीत घि हवे म्हणूनही घि बदलतात.  
मला खूप वेळा एक प्रश्न जरूि ववचािला जातो, “घि ‘िेंट’ किावे 
का ‘ववकत’ घ्र्ावे घि?” तसे पाहता, हा थोडा वैर्ल्क्तकच प्रश्न 
आहे कािण आपला देश सोडून ‘वकय -ल्व्हसावि’ आपण इकड ेआलो 
की त्र्ाला चचकटून असलेली थोडी अननल्श्चतता आपजर्ाला सतत 
भेडसावत असत.े पण एकदा थोड े चचत्र साफ झाले की िेंटपेक्षा 
ववकत घि घेणे केव्हाही चाांगले वाटू लागत.े िेंटमध्रे् तुमच ेजे 
पैसे वार्ा जात असतात; त्र्ा ऐवजी घि ववकत घ्र्ार्चा ववकजप 
ननवडला ति त्र्ाच पैश्र्ाांची गुांतवणूक होतेच व त्र्ासोबत ‘होम 
इल्क्वटी’ सुद्र्ा जमा होत.े अथायत नोकिी व ल्व्हसाच्र्ा दोिीविची 
कसित किता किता हे घिाचां आव्हान पेलवतां का ह्र्ाचां गणणत 
मात्र शाांतपणे बसून प्रत्रे्काने जरूि माांडलां पादहजे. पदहलां घि 
ववकत घ्र्ार्ला ल्जतका उशीि किता तवेढां िेंट तुम्हीां त्र्ा 
घिमालकाच्र्ा णखश्र्ात भरून त्र्ाने केलेजर्ा ‘इन्व्हेस्टमेंटच्र्ा 
ननणयर्ाला र्थाथय ठिवत असता हे समजणां आवश्र्क आहे. एकदा 
का र्ातील खोच ध्र्ानीां आली की अगदी २-३ वषाांचां स्थैर्यही आलां 
आहे हे एकदा जाणवू लागलां ति िेंटल घिात पैसे वार्ा घालावाण्र्ा 
ऐवजी स्वतःचां हक्काचां घि ववकत घेणां हा ववकजप कें व्हाही 
शे्रर्स्कि ठितो. पिांतु हा झाला फक्त पदहला टप्पा … पुढे अजून 
बिेच काही समजून घेणे आवश्र्क आहे …  

नेहमी मी माझ्र्ा क्लार्ांट्सना साांगते, “आपण घि शोर्णां सुरु 
किार्च्र्ा आर्ी ‘लेंडिला’ भेटून सार्ािण आपलां ‘लोन’ आणण 
‘डाउन-पेमेंट’ र्मळून ककती पर्ांतच्र्ा घिात इन्व्हेस्ट किता रे्ईल 

हे पाहणां गिजेचां आहे. कािण often dreams and reality 
collide. त्र्ा नांति टॉप तीन गोष्टी र्लस्ट किा की - ‘ज्र्ा 
तुम्हाांला घिात हव्र्ाच आहेत.’ (उदाहिणाथय: घिाची लोकेशन, 
शाळा, ककां मत वगैिे) व तीन अश्र्ा गोष्टी र्लस्ट किा की, ‘ज्र्ा 
तुम्ही कॉम्प्रमाईज करू शकता (उदाहिणाथय: डने नसणे, बेसमेन्ट 
कफननश नसणे, ककां वा काही अप्लार्न्सेस आउटडटेेड असणे वगैिे). 
घिां शॉटयर्लस्ट करून बघार्ला सुरुवात केजर्ानांति पदहजर्ाांदा खूप 
ओव्हिव्हेल्जमांग होतां. पिांतु, नेहमी कॉस्मेदटक गोष्टीांकड ेलक्ष न 
देता आपण घिाच्र्ा स्रक्चिकड े जास्त लक्ष द्र्ार्ला पदहजे. 
आपजर्ाला न आवडलेलां दहिवां जदय कापेट बदलून घेता रे्तां पण 
बेसमेंटमध्रे् फौंडशेनला मोठी ‘कॅ्क’ गेली असेल ति त्र्ाकड ेलक्ष 
देणां जास्त महत्त्वाचां आहे. घिात गेजर्ावि हे घि आपलां वाटलां 
पदहजे, म्हणजे  र्सनेमामध्रे् म्हणतात तसां "घांटी वाजली पादहजे"! 
एकदा ती घांटी वाजली आणण घि आवडलां की त्र्ा नांति ऑफि, 
कॉन्रॅक्ट, वकील, अप्रैझल, होम इन्स्पेक्शन अश्र्ा बऱ्र्ाच स्टेप्स 
रे्तात. हे सगळां एकदा त्र्ात पडलां की ओघानेच कळू लागतां …  
लग्न पहावे करून आणण घि बघावे घेऊन म्हणतात त ेखिेच 
आहे. ति मी एक matchmaker आहे... लग्नासाठी नाही हो , 
घिासाठी !! तुमचां sweetheart घि र्मळवार्ला किार्ची का 
तर्ािी चालू ? 

सौ. अिाना परांजपे, नेपरजव्हल  
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र्शकागोनगिीतील खेळाडूांसाठी “MMC आर्ोल्जत क्ीडा महोत्सव” 
म्हणजे एक महत्त्वाचां पवय असतां. दिवषी मकि सांक्ाती आणण 
गुढी पाडवा र्ा MMC च्र्ा दोन्ही कार्यक्माांच्र्ा दिम्र्ान ह्र्ा 
अत्र्ांत प्रनतल्ष्ठत समजजर्ा जाणाऱ्र्ा क्ीडा स्परे्चां आर्ोजन केलां 
जातां. मकि सांक्ाांतीच्र्ा र्शस्वी कार्यक्मानांति, मांडळाने शननवाि, 
ददनाांक २ माचय २०१९ िोजी सकाळी १०:३० पासून सांध्र्ाकाळी 
६:०० पर्ांत  शॉम्बगय (Schaumburg) रे्थील ‘Play N Thrive’ 
र्ा भव्र् क्ीडासांकुलात ‘क्ीडा महोत्सव’ आर्ोल्जत केला होता.  

क्ीडा महोत्सवात पुढील प्रमाणे स्पर्ाय आर्ोल्जत केजर्ा होत्र्ा:  

1. टेबल टेननस (एकेिी - १५ वषाांखालील वर्ोगट),  
2. टेबल टेननस (एकेिी - खुला गट),  
3. बॅडर्मांटन (दहेुिी - खुला गट),  
4. कॅिम (एकेिी - खुला गट),  
5. थ्रो बॉल (१८ वषाांविील ल्स्त्रर्ाांसाठी).  

MMCच्र्ा क्ीडा महोत्सवाच्र्ा लोकवप्रर्तमेुळे र्शकागोनगिीतील 
तब्बल १३० खेळाडू सहभागी झाले होत.े विील सवय स्पर्ाांना उदांड 
प्रनतसाद लाभला! र्ा खेपेला स्परे्तील सहभागी मांडळीांत 
महािाल्ष्रकाांसोबत महािाल्ष्रकेतिाांचेही प्रमाण लक्षणीर् होत.े क्ीडा 
महोत्सवात स्पर्यकाांसोबत त्र्ाांचा खेळ पहार्ला व उत्साहवर्यनाथय 

आलेले र्मत्रही पे्रक्षक म्हणून बहुसांख्र् उपल्स्थत होत.े मांडळाने 
खास र्ा क्ीडा महोत्सवासाठी एक आकषयक “टी-शटय” ही बनवला 
होता. क्ीडा महोत्सवातील खेळाडू आणण कार्यकत्र्ाांनी तो टी-शटय 
मोठ्र्ा हौसेने परिर्ान केला होता. मांडळाच्र्ा अनेक कार्यकत ेव 
स्वर्ांसेवक र्ाांच्र्ा सांरु्क्त ववद्र्माने र्ा क्ीडा महोत्सवाच े
ननर्ोजन मांडळाच्र्ा नूतन सांकेतस्थळाद्वािे व ववववर् व्हॉट्सॅप 
ग्रुप्सद्वािें खूपच उत्कृष्टिीत्र्ा केले होत.े क्ीडा महोत्सवाांतील सवय 
सामन्र्ाांच ेवेळापत्रक व ननकालाांची घोषणा असे सवय ननर्ोजन हे 
थेट मांडळाच्र्ा सांकेतस्थळावरून केले गेजर्ाने सवय उपल्स्थत 
मांडळीनाच नव्हे ति अनुपल्स्थत असलेजर्ा त्र्ाांच्र्ा स्नेहीांनाही घि 
बसजर्ा फोनवरून सामन्र्ाांच्र्ा ननकालाांचा लाभ घेता आला आणण 
सवाांची सोर्ही झाली. सवय स्पर्यक व पे्रक्षक मांडळीांनी आवजूयन 
मांडळाच ेत्र्ाबद्दल खूप कौतुक केले. मध्र्ांतिाच्र्ा वेळी मांडळाने 
श्रम-परिहािाथय पुिवलेजर्ा गिमागिम वडापाव-चटणी, ववववर् मरु्ि 
फळे, गिम चहा-कॉफी अश्र्ा रुचकि स्वजपाहािाने श्राांत स्पर्यक 
व इति समस्त उपल्स्थताांच ेमन ल्जांकले. 

सवायत मजेदाि गोष्ट म्हणजे उपिोक्त खेळाांतील ‘थ्रो बॉल’ हा 
खेळ MMCच्र्ा क्ीडा महोत्सवात पदहजर्ाांदाच घेण्र्ात आला 
होता. ‘थ्रो बॉल’ किीता तब्बल ७ सांघाांनी नाांवें नोंदवजर्ाने त्र्ाच्र्ा 
ननर्ोजानाथय अनेक कार्यकत्र्ाांची व स्वर्ांसेवकाांची मोठी लगबग 
सुरु होती. र्ा खेळातील प्रत्रे्क सांघाांत ६ खेळाडू व १ िाखीव 
खेळाडू असजर्ाने, थ्रो बॉलच्र्ा कोटयवि एकूण ४९ खेळाडू, त्र्ाांचे 
प्रर्शक्षक व सोबत आलेला र्मत्रवगय असे बिेच लोक उपल्स्थत 
होत.े र्ा सवय मांडळीांची आपापजर्ा सांघाांच्र्ा प्रोत्साहनाथय सतत 
घोषणाबाजीही सुरु होती. हे सवय कमी होत ेकी कार् म्हणून र्ा 
शूिवीि मदहला स्पर्यकाांना प्रोत्साहन देण्र्ासाठी उत्साही पे्रक्षक 
मांडळी देखील अपेक्षेप्रमाणे गदी करून होती. र्ामुळेच स्परे्त 
अत्र्ांत उत्कां ठेच ेवाताविण ननमायण झाले होत.े एकां दिीत ‘थ्रो बॉल’ 
हे र्ांदाच्र्ा क्ीडा महोत्सवाच ेखास आकषयण ठिले. र्ातूनच पे्रिणा 
घेऊन महािाष्र मांडळ र्शकागोने आपजर्ा मांडळाचा एक “मदहला 
थ्रो बॉल सांघ” ननमायण किण्र्ाच ेठिवले आहे व त्र्ाकरिता नाव-
नोंदणी देखील सुरु झाली आहे. इच्छुक असाल ति त्विा किा !  

बॅडर्मांटन दहेुिी लढतीांमध्रे् अभूतपूवय चुिशीच े सामने पहार्ला 
र्मळाले र्ामध्रे् काही सामन्र्ाांमध्रे् र्मश्र-दहेुिी (पुरुष व स्त्री 
र्ाांचा दहेुिी सांघ) ववरुद्र् पुरुष दहेुिी असेही सामने झाले. ते 
सामने खूपच अटीतटीच ेव लाजवाब झाले. एक ‘मिाठी फुलिाणी’ 
ति चक्क सूि मारून सामन्र्ाची ‘िॅली’ तुटू देत नव्हती व ‘शटल’ 
जाळीपाि र्ाडत होती, हे पाहताना अचांत्रबत पे्रक्षकाांनी नतला 



      

 

       
 

  
३५   

  

उत्स्फूतय दाद ददली. उपाांत्र् फेिी आणण अांनतम सामन्र्ातील 
खेळाचा दजाय ति पे्रक्षकाांना तोंडात बोटें घालार्ला लावणािा होता. 

‘टेबल-टेननस - एकेिी’ स्परे्साठी अपेक्षक्षत उत्स्फूतय नाव-नोंदणीमुळे 
वर्ोगटानुसाि दोन गट केले होत.े एकेिी - १५ वषाांखालील वर्ोगट 
आणण एकेिी - खुला गट. दोन्ही गटाांमध्रे् झालेले अत्र्ांत चुिशीचे 
सामने सतत पे्रक्षकाांची वाहवा र्मळवत होत.े ककशोि गटातील 
काही खेळाडूांची शैली ति खुजर्ा गटातील काही खेळाडूांच्र्ाही उिाांत 
र्डकी भिवेल इतकी वाखाणण्र्ाजोगी होती. खुजर्ा - गटातील 
सामने अनेकदा ‘डरु्स’ (Deuce) झाजर्ाने अत्र्ांत अटीतटीच ेहोत 
होत ेव त्र्ामुळे पे्रक्षकाांची उत्सुकता र्शगेला पोहोचली होती.  

कॅिम र्ा ‘अस्सल भाितीर्’ असलेजर्ा खेळामध्रे् सहभागी 
झालेजर्ा स्पर्यकाांच्र्ा ववववर् शैली, एकाच स्राईकमध्रे् अनेक 
सोंगट्र्ा ववववर् पॉकेट्स मध्रे् ढकलण्र्ाची काही खेळाडूांची ववशेष 
हातोटी व ‘िाणी नेमकी कुणाची होणाि?’ र्ासाठी पणाला लागलेली 
खेळाडूांची सवय कुशलता फािच िोचक होती. ‘कॅिम - एकेिी’चे 
अनेक सामने अत्र्ांत चुिशीच ेझाले. 

‘चकेसय’ ह्र्ा लहान मुलाांसाठी ठेवलेजर्ा स्परे्साठी नाव-नोंदणी 
अपेक्षेपेक्षा कमी झाजर्ाने हा खेळ र्ांदाच्र्ा स्परे्तून वगळण्र्ात 
आला होता. 

आता वळूर्ा क्ीडामहोत्सवातील ‘कुरुक्षेत्रात’ सहभागी झालेजर्ा 
सवय महािथी व अनतिथीांमध्रे् ववजर्ी कोण झाले र्ाांच्र्ाकड े- 

टेबल टेननस (एकेिी - १५ वषाांखालील वर्ोगट) - एकूण ८ सहभागी 
स्पर्यकाांमध्रे् ववजेत ेखालीलप्रमाणे: 
सुवणय पदक: अक्षर् एम ्(Akshay M.) 
िौप्र् पदक: रिल्त्वक माने (Rithvik Mane) 
टेबल टेननस (एकेिी - खुला गट) - एकूण २२ सहभागी 
स्पर्यकाांमध्रे् ववजेत ेखालीलप्रमाणे: 
सुवणय पदक: वीि सवायनन चांदद्रका (Veera Saravanan 
Chandrika) 
िौप्र् पदक: तुषाि नाईक (Tushar Naik) 
बॅडर्मांटन (दहेुिी - खुला गट) - एकूण १६ सहभागी सांघाांमध्रे् 
ववजेत ेखालीलप्रमाणे: 
सुवणय पदक: अल्जत - निेश सांघ (Ajit - Naresh) 
िौप्र् पदक: परृ्थवी - पीटि सांघ (Prudhvi - Peter)  
कॅिम (एकेिी - खुला गट) - एकूण १९ सहभागी स्पर्यकाांमध्रे् 
ववजेत ेखालीलप्रमाणे: 

सुवणय पदक: सुभाष वैद्र् (Subhash Vaidya) 
िौप्र् पदक: सांदीप िाजे (Sandeep Raje) 
थ्रो बॉल (१८ वषाांविील ल्स्त्रर्ाांसाठी) - एकूण ७ सहभागी सांघाांमध्रे् 
ववजेत ेखालीलप्रमाणे: 
सुवणय पदक: ग्रीन हरिकेन्स सांघ (GREEN Herricanes)  
िौप्र् पदक: सांघ - रुद्र (Rudra) 
क्ीडा महोत्सवातील अत्र्ांत चुिशीच्र्ा ननवडक सामन्र्ाांचे थेट 
प्रक्षेपण मांडळाच्र्ा फेसबुक पेजवरून किण्र्ात आले. स्परे्ची 
साांगता ही नेहेमीप्रमाणे क्ीडा महोत्सवाच्र्ा प्रार्ोजकाांच्र्ा हस्ते 
‘पारितोवषक ववतिण सोहळ्र्ाने झाली. ह्र्ा सोहळ्र्ाच ेदेखील थेट 
प्रक्षेपण मांडळाच्र्ा फेसबुक पेजवरून किण्र्ात आले होत.े  

मांडळाच्र्ा सवय उपक्माांना सढळहस्त ेनेहेमीच भावननक व आचथयक 
उते्जन देणाऱ्र्ा तसेच ज्र्ाांच्र्ा र्शवार् क्ीडा महोत्सवाच ेआर्ोजन 
शक्र् झाले नसत ेअश्र्ा सवय प्रार्ोजकाांच ेखूप खूप आभाि ! 

जाणिजे. िेखनािंकार. मयामदेयं ववराजत.े  

 

चतेन रेगे 
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ददलवाले दजुहननर्ा मर्ला अमिीश पुिी लांडन मध्रे् िाहून सतत 
मेिा देश, मेिे देश के र्मट्टीकी खुशबू, वगैिे म्हणत हळहळत 
असतो. बॅकग्राऊां डला “घि आजा पिदेसी तिेा देस बुलाए िे” हे लूप 
मध्रे् चालू असतां. र्श चोप्राने अननवासी भाितीर्ाांची नाडी अचूक 
ओळखली होती त्र्ामुळे हे सवय हमखास डोळ्र्ातून पाणी काढणाि 
आणण पर्ायर्ाने भिपूि पैसे र्मळवून देणाि हे त्र्ाच्र्ातजर्ा चलाख 
त्रबझनेसमनने जोखले होत.े आज किोडो भाितीर् भािताबाहेि 
िाहत आहेत, त्र्ातजर्ा बऱ्र्ाच जणाांनी त्र्ा त्र्ा देशाच ेनागरिकत्व 
घेतले आहे, पण तिीही त्र्ाांच्र्ा मनात अजूनही कुठेतिी ‘भाित’ 
वसलेला आहे, आणण त े त्र्ाांच्र्ा पिीने ‘तो’ जपार्चा प्रर्त्न 
कितात.  

इति प्राांतीर्ाांप्रमाणे मिाठी माणूसही गेजर्ा ककत्रे्क वषाांपासून 
ववववर् देशात वास्तव्र् करून आहे. चाळीस वषाांपूवी जे चचत्र 
दरु्मयळ होत ेत ेआता झपाट्र्ाने बदलत चालले आहे. आज प्रत्रे्क 
मध्र्मवगीर् घिातली एखादी तिी व्र्क्ती ववदेशात िाहत असते, 
ननदान ती ववदेश-प्रवास तिी कित असत.े गेजर्ा काही वषायतली 
िाजकीर् अल्स्थिता, भ्रष्टाचाि, असुिक्षक्षतता, नवनवीन क्षेत्रात 
काहीतिी वेगळां करून दाखवण्र्ाची उमी ककां वा नोकिी-व्र्वसार्ाांत 
चालून रे्णाऱ्र्ा उत्म सांर्ी आणण सवायत महत्वाच ेम्हणजे quality 
of life चा अभाव, ह्र्ा आणण इति काही कािणाांनी मिाठी माणूस 
मोठ्र्ा प्रमाणावि स्थलाांति कित आला आहे. ववशेषतः मुांबई 
शहिातून १९९३ नांति बऱ्र्ाच प्रमाणात पाांढिपेशा घिातले तरुण 
देशाबाहेि गेले. महािाष्रातजर्ा इति शहिाांतून तसेच ननमशहिाांतून 
बऱ्र्ाच तरुणाांनी आपले क्षक्षनतज ववस्तािार्चा ननणयर् घेतला. आज 
लाखो मिाठी माणसां देशाबाहेि वास्त्र्व्र् कित आहेत.  

पदहजर्ाांदा देश सोडताना नेमकी भावना कार् असत े हे साांगणे 
अवघड आहे पण तिीही मनात हुिहूि, उत्साह, थोडीशी भीती हे 
असतांच, एकीकड ेआपजर्ा माणसाांना सोडून जाण्र्ाचां दःुख असतां 
पण त्र्ाही पेक्षा अचर्क नव्र्ा जीवनाची ओढ असत.े त्र्ा 
आनांदात, आणण प्रगत देशाच्र्ा सुखसोर्ीांचा आस्वाद घेत आपली 
मागयक्मणा सुरु होत.े नव्र्ाची नवलाई सांपून, ‘रुटीन’ सुरु होतां 
आणण मग उितो तो ‘नॉस्टॅल्जजर्ा’. “आपण इकड े केवळ पैसे 
कमवार्ला आलो आहोत, कार्म वास्तव्र् किण्र्ाची आपली 
अल्जबात इच्छा नाही.” - हे आपण र्मत्राांना साांगत सुटतो, “कजय 
कफटलां की”, “ठिाववक सेल्व्हांगचा टप्पा गाठला की”, असे आपणच 
आपजर्ा मनाला बजावार्ला लागतो ककां बहुना भुलवार्ला लागतो. 
अशातच आपजर्ाला ‘होमर्सकनेस’ जाणवार्ला लागतो, आपले 

र्मत्र, आपले शहि, आईच्र्ा हातच ेजेवण हे सगळां आठवून मन 
ओढ घेऊ लागतां. मग र्थावकाश लग्न होतां, आपलां असां कोणीतिी 
माणूस घिात रे्तां, हळूहळू घि घेणां हे कसां सोर्ीचां आहे, र्ाचा 
ववचाि आपण किार्ला लागतो, मग आपण भाितात जार्चा 
ववचाि पाच वषे पुढे ढकलतो. नांति एका भािताच्र्ा दरप नांति 
नतथजर्ा गदी, केऑसचा अनुभव घेऊन आपण इथे िाहार्च्र्ा 
ननणयर्ावि ‘र्शक्कामोतयब’ कितो तोपर्ांत नव्र्ा मेंबि ची चाहूल 
लागलेली असत.े त्र्ाच ेआगमन झाजर्ावि आपण खऱ्र्ा अथायने 
ल्स्थिावतो. इथांपर्ांत आई-वडीलाांनी आशा सोडलेली नसत े पण 
त्र्ाांना अांदाज आलेला असतो. आपजर्ाला इथजर्ा शाांत, 
ववनासार्ास आरु्ष्र्ाची सवर् व्हार्ला लागत.े इथले र्मत्र हेच 
आपले कुटुांब वाटू लागत.े नोकिी र्ांद्र्ातली अननल्श्चतता सांपून 
एक ल्स्थिावलेपण रे्त.े सगळांच छान चाललेले असते, पण 
मनातला एक कोपिा अजूनही जन्मभूमीच्र्ा आठवणीने व्र्ाकुळ 
होत असतो. आपण इथले नागरिक असलो तिी आपण जन्माने 
भाितीर् आहोत, मिाठी आहोत, ही जाणीव वािांवाि होऊन 
अस्वस्थ वाटत असतां, आपले कुटुांबीर् इथजर्ा lifestyle ला छान 
रुळलेत हे कुठेतिी खुपत असतां. मग इथजर्ा समववचािी माणसाांना 
एकत्र करून काहीतिी उपक्म सुरु होतात, मुलाांना आपजर्ा 
सांस्कािाांची ओळख करून द्र्ार्चा प्रर्त्न सुरु होतो. आपले सण 
साजिे किणे, साग्रसांगीत पूजा करून घेणे, घिात कटाक्षाने मिाठी 
बोलणे हे ति कित असतोच र्शवार् ववववर् कार्यक्माांना हजेिी 
लावून आपण आपजर्ा ‘त्र्ा’ भूतकाळाला जपार्ला लागतो. त्र्ात 
आपजर्ाला एक आल्त्मक समार्ान र्मळत.े हे सवय कित असताना 
आपण आपजर्ापुिता एक काळ ननमायण कित असतो. म्हणजे 
आपण भाित सोडून आलो तो काळ. आजचा भाित आणण पर्ायर्ाने 
महािाष्र ककती बदलला आहे र्ाची आपजर्ाला कजपना नसत.े 
मग सुरु होतो तो ‘नॉस्टॅल्जजर्ाचा खेळ’.  

सार्ािण २ त े३ वषायतून एकदा अमेरिकेतून ककां वा वषायतून एकदा 
भािताजवळच्र्ा देशातून आपण आपजर्ा मार्भूमीला 
कुटुांबीर्ाांसकट भेट देतो. दोन-तीन वषाांचा काळ फाि मोठा नसला 
तिी, आपले मूळ वास्तव्र् बाहेि असजर्ामुळे आपला नतकडच्र्ा 
दैनांददन जीवनाशी तसा काही सांपकय  िादहलेला नसतो. त्र्ामुळे 
काही गोष्टी बदललेजर्ा असतात, नतथली माणसां कालानुरूप वागत 
असतात. आपण मात्र अजूनही भूतकाळात असतो. 
रिक्षावाजर्ासकट सवाांशी आपण अस्खर्लत मिाठीत बोलू पहातो. 
आपजर्ा जुन्र्ा कट्ट्र्ावि पुन्हा एकदा जाऊन रे्तो, नतकड ेआता 
कोणीच भेटत नाही कािण सगळेच कुठे ना कुठे तिी ‘सेटल’ 
झालेले असतात, मुलाांना काही खास आपजर्ा गमतीच्र्ा जागा 
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दाखवू पाहतो पण त्र्ा नतथे नसतातच ककां वा त्र्ा पुष्कळांच 
बदलेजर्ा असतात. आपण एके काळी ज्र्ा गाडीविच ेपदाथय चवीने 
खाजले असतात, नतथे आता अस्वच्छतमेुळे घिचेही कफिकत 
नसतात. िोजच्र्ा वापिातजर्ा वस्तूांच े वाढत े भाव आपजर्ाला 
चक्ावून टाकतात. र्मत्राांच्र्ा स्नेहसांम्मेलनात आपणच जुन्र्ा 
आठवणीांनी सािखे गदहवित असतो, त्र्ाांना सतत भूतकाळातजर्ा 
आपजर्ा िम्र् आठवणीांनी बोि कित िाहतो. त्र्ाांच्र्ा दृष्टीने र्ात 
काहीच ववशेष नसतां कािण त ेिोजच हे अनुभवत असतात. त्र्ाांना 
आपजर्ा पिदेशातजर्ा वास्तव्र्ाववषर्ी ऐकण्र्ात िस असतो. 
आणण आपजर्ाला आपला नॉस्टॅल्जजर्ा गोंजािण्र्ात. Life has 
to move on, कालचक् हे अपरिहार्य असतां. आपली भावांडां, 
आपले नातवेाईक, आपले आई-वडील र्ा सगळ्र्ाांनीच आपजर्ा 
नसण्र्ातून त्र्ाांचां असां एक वगेळां ववश्व ननमायण केलेलां असतां. 
आणण आपण, आपण मागे सोडून गेलेजर्ा आठवणीांचा पाठपुिावा 
कित असतो. आपजर्ा देशाबद्दल आता एकममत्व ननमायण 
झालेलां असत, अपिार्ीपणाची भावना मनात असतचे. आपजर्ा 
एखाद्र्ा िाजकीर् ववर्ानावरून आपली चाांगलीच शाळा घेतली 
जात,े “तुम्ही नतकड े गेलात तुम्हाला कार् कजपना” र्ा शब्दात 
आपला उद्र्ाि होत असतो. काही प्रमाणात हे खिां असलां तिी 
आपली भावना खोटी नसत.े आपजर्ाला आठवत असतात त े
तवे्हाच ेलेखक, कलाकाि, गार्क. आपण सांदभय देऊ पहातो आणण 
आपलांच हस करून घेतो. अथायत हळूहळू हीही परिल्स्थती बदलत 
आहे र्ाला कािण ‘सोशल मीडडर्ा’. इांटिनेटने जगाला खूप जवळ 
आणलां आहे. ‘Up to date knowledge’ र्मळाजर्ामुळे आपण 
बऱ्र्ापैकी भाितातजर्ा वतयमानाशी जोडलेले असतो.  

तिीही प्रत्रे्क अननवासी भाितीर् माणसाच्र्ा मनात कुठे ना कुठे 
हे एक िम्र् स्वप्न ननिांति तिळत असतांच, की ‘आपण जेव्हा 
भाितात पित जाऊ तवे्हा गावात आपलां एक कौलारू घि असेल, 
आपली छोटीशी जमीन असेल, चूल असेल, चुलीविची खमांग 
भाकिी घिच्र्ा लोण्र्ाबिोबि चवीने खाऊ, ऊनऊन विण भात 
आणण त्र्ावि साजूक तुपाची र्ाि….  

“घि आजा पिदेसी तिेा देस बलुाए िेऽऽ” 

 

 

 

 

सौ. जुईली वाभळंबे 

 
खूप वषाांनी  भेटली … ती त्र्ाला व तो नतला... 
तू कुठे? मी कुठे? तू कसा? मी कशी? कोणाला ककती मलुां? घिी 
कोण कोण असांतां? सध्र्ा कार् चाललांर्? भेटू एकदा कुटुांबासकट, 
जमू पुन्हा एकत्र, सािां बोलून झालां. पते्, फोन नांबि ह्र्ाांचीही 
देवाण-घेवाण झाली … आणण मग … हळुहळू भूतकाळ उलगडू 
लागला ... 
तो होता तस्साच अजुनही र्मल्श्कल, गालातजर्ा गालात हसणािा 
आणण ती ... आजही भिभरुन बोलणािी त्र्ाच्र्ा कोट्र्ाांवि 
मनमुिाद हसणािी! खूप जुन्र्ा आठवणी ननघाजर्ा, जुने ववषर् 
ननघाले, तो कॉलेजचा कट्टा, त्र्ा कट्ट्र्ाविची िांगलेली व 
गाजलेलीही भाांडणां, ददवस-ददवस बसून कां प्लीट केलेली जनयजस, 
त्र्ाचा चहा, दहची कॉफी आणण त्र्ावि तास अन ्तास त्र्ाांच ेते 
चालणािे वादवववाद सािां कसां पुन्हा उजळून ननघालां, अगदी 
मुलामा ददलेजर्ा सोन्र्ासािखां! लख्ख अगदी कालांच घडजर्ागत 
सािां कसां पािदशयक! 
ती म्हणाली,  
“चल, आता ननघत ेिे … घिच ेवाट बघत असतील!”  
तो म्हणाला,  
“ठीक. लवकिांच भेटू पुन्हा!” 
ती ननघतरे् तोच त्र्ाची पित आलेली हाक ऐकून ती जिा 
थबकलीच ... आश्चर्ायनेच मागे वळली. नतच्र्ा चहेऱ्र्ाविील 
प्रश्नचचन्ह वाचतच तो र्मश्कील हासत म्हणाला,  
“अगां ए, ऐक ना! त ेएक साांगार्चां िादहलांच! … तुझ्र्ात ना काडी 
इतकाही बदल झालेला नाही!” 
ती ननतळ हसली! म्हणाली,  
“सािां काही जिी बदललां ना तिी आपले एकमेकाांकड ेपहाण्र्ाचे 
‘चष्मे’ अजूनही त ेजुनेच आहेत िे! त ेनाही कर्ीच बदलणाि! हो 
ना?” 

 

शमा (सौ. वैशाली सोनपाटकी) 
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आरमषर उभे करण्यषमषगची कषरणे 

भाितीर् उपखांडामध्रे् नौकानर्न आणण समुद्री व्र्ापाि 
भिभिाटीला आलेला असताना सुद्र्ा अडीच हजाि वषाांमध्रे् 
कोणत्र्ाही िाजाने ककां वा सते्ने समुद्रावि व समुद्रामागे होणाऱ्र्ा 
व्र्वहाि, व्र्ापाि व दळणवळणावि आपला हक्क दाखववला 
नव्हता. समुद्र हा सवाांसाठी उपलब्र् असलेली सामदुानर्क पार्ाभूत 
सुववर्ा र्ाच दृष्टीने वापिला जात होता. समुद्राच ेमालकी ककां वा 
हक्क कोणाकडेही नव्हत े ककां वा कोणी त्र्ासाठी आपला हक्क 
साांचगतला नव्हता. 

पोतुयगीज लोकाांच्र्ा रे्ण्र्ामुळे मात्र र्ा सवयमान्र् व्र्वस्थेला 
समजुतीला तडा गेला. वास्को-द-गामा  कार्लकत मध्रे् 
आजर्ानांति आपजर्ा पदहजर्ाच भेटीमध्रे् त्र्ाने तेथील 
ननर्मानुसाि आवश्र्क असलेला कि भिण्र्ास नकाि ददला. 
पोतुयगीज लोकाांच्र्ा म्हणण्र्ानुसाि समुद्रामध्रे् प्रवास किार्चा 
हक्क सवाांना आहे आणण रु्िोपमध्रे् त ेतो मान्र् सुद्र्ा कित 
पिांतु रु्िोपच्र्ा बाहेि मात्र पोतुयगीज लोक हेच समुद्राच ेबादशाह 
असजर्ामुळे त्र्ाांच्र्ा पिवानगीर्शवार् दळणवळण व व्र्ापाि कित 
असलेजर्ा सवय जहाजाांना सादहत्र्ासदहत जप्त किण्र्ाच ेअचर्काि 
त्र्ाांच्र्ाकड ेआहेत. पोतुयगीज लोकाांच्र्ा अशा आक्मक भूर्मकाांमुळे 
त्र्ा काळापर्ांत सलोख्र्ाने चाललेजर्ा समदु्राविील व्र्ापाऱ्र्ाांवि 
अचानक मर्ायदा आजर्ा. पोतुयगीज लोक हे अत्र्ारु्ननक जहाजे व 
हत्र्ािाांसह रु्क्त असजर्ामुळे त्र्ाांना फािसा वविोर् झाला नाही. 
पोतुयगीजाांनी त्रबनददक्कतपणे आपले पिवाने (Cartaz) ववकून पैसे 
कमवावर्ास सुरुवात केली व सांपूणय सागिी ककनािपट्टीवि आपले 

िाज्र् प्रस्थावपत केले. पोतुयगीज लोकाांनांति आलेजर्ा डच, फ्रें च 
आणण इांग्रजी लोकाांनी सुद्र्ा त्र्ाांचाच ककत्ा चगिवार्ला सुरुवात 
केली.  

कोकण प्रांि-ववजय आणण आरमारािी तनभमािी  

1656 मध्रे् जावळी काबीज केजर्ानांति आणण उत्ि कोकणाची 
व्र्वस्था लावजर्ानांति र्शवाजी महािाजाांनी 1661 त े1663 मध्रे् 
दक्षक्षण कोकणावि आपले लक्ष कें दद्रत केले. हे सवय घडत 
असतानाच र्शवाजी महािाजाांनी कजर्ाणच्र्ा खाडीमध्रे् आणण 
र्भवांडी, पनवेल मध्रे् 1657 नांति आणण 1659 च्र्ा आर्ी 
जहाजबाांर्णीचा श्रीगणेशा केला होता. पोतुयगीजाांच्र्ा लक्षात ही 
गोष्ट आजर्ानांति त्र्ाांनी आपजर्ा वसईच्र्ा अचर्काऱ्र्ास र्शवाजी 
महािाजाांची जहाजे कोणत्र्ाही परिल्स्थतीत समुद्रात उतरू नरे्त 
र्ाची काळजी घेण्र्ाच ेआदेश ददले होत.े  

र्शवाजी महािाजाांनी आिमािाच ेव सागिी व्र्ापािाच ेमहत्त्व पुिेपूि 
जाणले होत.े सागिी व्र्ापािार्शवार् आिमाि ककां वा आिमािार्शवार् 
सागिी व्र्ापाि र्ा दोन्ही गोष्टी साध्र् किणे अशक्र् असजर्ाचे 
त्र्ाांनी जाणले होत.े  

र्शवाजी महािाजाांनी तीन प्रकािच े ककजले ककां वा जलदगुय बाांर्ले. 
त्र्ातला पदहला प्रकाि हा समुद्रातील बेटाांवि बाांर्लेले ककजले 
(Island) हा होर्. दसुिा प्रकािाांमध्रे् चचांचोळ्र्ा ककनािपट्टीवि 
समुद्रामध्रे् आलेले सुळके ओळखून त्र्ाचा वापि ककजजर्ाच्र्ा 
(Headland) स्वरूपात किण्र्ाचा प्रर्त्न त्र्ाांनी केला. नतसऱ्र्ा 
प्रकािच ेककजले हे सागिी ककनािापासून थोड ेआत अशा भूभागावि 
(Inland) उभािलेले आहेत. 

नाववक दलािी मादहिी 

सभासद बखिीनुसाि र्शवाजी महािाजाांच्र्ा आिमािामध्रे् प्रत्रे्की 
दोनशे जहाजाांच्र्ा अशा दोन स्क्वाड्रन तर्ाि होत्र्ा. आणण सवय 
जहाजाांची सांख्र्ा सार्ािणपणे सातशे होती. चचत्रगुप्ताांच्र्ा 
इनतहासानुसाि र्ा जहाजाांची सांख्र्ा खालील प्रमाणे होती: गुिब 
मोठे – 30, गुिाब छोटे – 50, होडी – 160, गलबत – 100, तारू 
– 60, महाचगऱ् र्ा – 150, जग – 15, पाल – 25, मचवा – 50. 
र्ा 640 जहाजाांपैकी सार्ािण तीनशे जहाजे लढाईसाठी वापिली 
जात असत. चचत्रगुप्त इनतहासामध्रे् र्ाव्र्नतरिक्त 1000 तारूचा 
उजलेख आहे. 
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सभासद बखिीमध्रे् र्ा नौकाांचे 6 प्रकाि ददले आहेत: 

1. गुिाब ( इांल्ग्लश मध्रे् ग्राब) - सामान्र्तः दोन 
र्शडकाठी असलेजर्ा र्ा जहाजाांच ेवजन शांभि टन होत.े काही 
तीन र्शडकाठी असलेजर्ा गुिाबाांच ेवजन तीनशे टनापर्ांत होत.े 

 
2. गलबत - आि ऑमेच्र्ा दाखजर्ानुसाि गलबत म्हणजे दोन 
र्शडकाठी असलेले सार्ािणपणे 70 टनाांच ेहाताने वजहावर्ाचे 
जहाज होत.े आि ऑमेच्र्ा पुिाव्र्ावरून त ेजहाज एक ककां वा 
दोन ककलो गोळाफेक किणाऱ्र्ा सहा त ेआठ तोफा घेऊन जाऊ 
शकत असे. चाळीस त ेपन्नास वजहे असलेजर्ा र्ा जहाजाांचा 
वेग ताशी सहा त ेसात ककलोमीटि असे.

   

3. र्शबड - ही जहाजे स्पॅननश हाफ गॅली प्रमाणे होती. 

4. तिाांड े- हे मोठ्र्ा आकािाच ेजहाज होत.े 
5. तारु हे व्र्ापािी वापित असत.  
6. पगि हे सुबक पडाव होत.े 

  
7-10. दबुािे, वभोि, तीिकाटी आणण पाल ही चाि नावे चचटणीस 
आणण चांद्रगुप्त बखिीमध्रे् आढळतात. 

 
ववजर्दगुय पाल 

पाश्चात्र् तटावि खालील प्रकािच्र्ा नौकाांचा सामान्र्पणे वापि 
होत होता. 
11. दहांदसु्तानी मच्छवा (मचवा) - हे एक तीनशे-चािशे ककलोच,े 
एक र्शडकाठी, 12 वजहे आणण 4 तोफा असलेले जहाज होत.े 

 
  

 
12. गॅलॉन्स ही मोठे जलवाहतुकीच ेजहाज होती ज्र्ात 
पोतुयगाल आणण पूवे दिम्र्ान समुद्रपर्यटन होत असे. 
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गॅली 

13. होडी र्ा सामान्र् नौका होत्र्ा. 
14. महाचगर्ाय हे 7 त े50 टनापर्ांत वस्तू/माल वाहून नेणािे 
व्र्ापािी जहाज होत.े  

 
महाचगिी 

जहाज बांधणी आणण व्यवस्र्थापन  

जहाज बाांर्णी हा त्र्ा काळातील कोकणातील एक मोठा उद्र्ोग 
होता. वसईच्र्ा आजूबाजूला मोठ्र्ा प्रमाणावि टीक लाकूड 
उपलब्र् असजर्ामुळे हा उद्र्ोग भिभिाटीस आला होता. वसईच्र्ा 
बांदिाांबिोबिच ठाणा, कजर्ाण, र्भवांडी, अर्लबाग, ववजर्दगुय आणण 
मालवण ही मिाठ्र्ाांच ेमहत्वाच ेजहाजबाांर्णीच ेदठकाणे होती.  

मराठा आरमारािी साधारण युद्धपद्धिी 

र्शवाजी महािाजाांनी इतिाांच्र्ा तुलनेत जाणून बुजून छोट्र्ा 
आकािाची जहाजे बाांर्लेली असजर्ामुळे त्र्ाांना वाऱ्र्ाची साथ 
असेल ति र्शडकाठी वापरून ककां वा वािा मदतीला नसेल ति हाताने 
वजहवून शत्रूवि हजला ककां वा पलार्न किता रे्त असे. आपजर्ा 
गननमी काव्र्ाच्र्ा र्ोिणाप्रमाणे र्शवाजी महािाजाांची जहाजे 
स्वतःला शत्रूच्र्ा जहाजाांच्र्ा वाऱ्र्ाच्र्ा ववरुद्र् ददशेला वजहवून 
जाऊन त्र्ाांच्र्ा माऱ्र्ाच्र्ा पजर्ाबाहेरून आक्मण कित असत. 
शत्रूची जहाजे हालचालीसाठी पूणयपणे वाऱ्र्ावि अवलांबून 

असजर्ामुळे त्र्ाांच्र्ाकड े प्रनतकाि ककां वा प्रनतहजला किण्र्ाचा 
कोणताही मागय उपलब्र् िाहत नसे. नैसचगयक सांपत्ीचा आणण 
परिल्स्थतीचा पुिेपूि फार्दा र्शवाजी महािाजाांनी जर्मनीविील 
लढाईबिोबिच समुद्राविील लढाईमध्रे्ही घेतलेला ददसून रे्तो. 

भशवाजी महाराजांच्या आरमाराि ेयश 

1. कोकण काबीज केजर्ानांति त्र्ावि रु्िोवपर्न, मोगल ककां वा 
र्सद्र्ीकडून होऊ शकणाऱ्र्ा हजजर्ाांना र्शस्वीपणे पार्बांद 
घालण्र्ासाठी व प्रसांगी हे हजले मोडून काढण्र्ासाठी आिमािाचा 
उपर्ोग झाला. 

2. आिमािाची शक्ती व समुद्रमागे होत असलेला व्र्ापाि र्ामुळे 
कोकण ववभागातील समुद्रामध्रे् सावयभौमत्व र्सद्र् किण्र्ासाठी 
र्शवाजी महािाजाांना मदत झाली. र्ामुळे तथेे होत असलेला 
व्र्ापाि, दळणवळण आणण इति सवय सार्नसांपत्ीवि हक्क 
प्रस्थावपत किण्र्ाचा अचर्काि र्शवाजी महािाजाांना प्राप्त झाला. 

3. स्वतःची ताकद र्सद्र् केजर्ामुळे पोतुयगीजाांची समुद्राविील सत्ा 
झुगारून देऊन व्र्ापाि  दळणवळणासाठी त्र्ाांच ेपिवाने घेण्र्ाची 
गिज सांपली. र्ाउलट मिाठा आिमाि इति जहाजाांना आपले 
पिवाने ववकून एक मोठे आचथयक पाठबळ ननमायण किण्र्ात ते 
र्शस्वी झाले. 

4. पिकीर् शत्रूांच्र्ा समुद्रमागे होत असलेजर्ा हालचाली/व्र्ापाि 
र्ावि बािकाईने लक्ष ठेवणे शक्र् होऊ लागले. 

5. आपजर्ा सोर्ीनुसाि पोतुयगीज, डच, इांग्रज आणण फ्रें च र्ाांना 
आपापसात लढवण्र्ात ककां वा त्र्ाांचा वापि करून घेण्र्ाची सांर्ी 
प्राप्त झाली. आपले कतुयत्व र्सद्र् केजर्ामुळे र्ा लोकाांना र्शवाजी 
महािाजाांना बिोबिीची वागणूक द्र्ावी द्र्ावी लागली र्ाचा फार्दा 
वाटाघाटी व इति किाि किण्र्ामध्रे् खूप मोठ्र्ा प्रमाणात झाला.  

6. आिमािातील सवय कामासाठी खूप मोठ्र्ा प्रमाणावि लोकाांची 
नेमणूक केजर्ामुळे नवीन उद्र्ोग आणण िोजगाि ननर्मयतीस 
चालना र्मळाली.  

7. इति मोदहमाांमध्रे् नाववकदलाच ेसहकार्य व मदत र्मळू लागली. 
सुितची लूट ककां वा बसरुिची लूट किताना आिमािाने खूप मोठी 
भूर्मका बजावली आहे. 
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8. सुितचे्र्ा लुटीच े वेळी व इति दठकाणी औिांगजेब मक्केला 
पाठवत असलेजर्ा भाववकाांच्र्ा जहाजाांना लुटण्र्ासाठी तसेच 
जीवळ, पाबळ आणण सुित शजेािील इति ककजले लुटण्र्ासाठी 
आिमािाचा वापि झाला. 

9. खाांदेिी बेट ताब्र्ात घेण्र्ात आणण त ेस्वतःकड ेठेवण्र्ासाठी 
आिमािाला बलाढर् अशा इांग्रज आणण र्सद्र्ी त्र्ाांच्र्ा समुद्री 
ताकदीशी  झुांज देण्र्ाच ेसामर्थर्य र्मळाले. 

10. जांल्जऱ् र्ाच्र्ा र्सद्दीने कोकणामध्रे् घातलेले बेबांद थैमान व 
अिाजक ननर्ांत्रणात आणण्र्ासाठी व त्र्ाच्र्ावि वचक 
बसवण्र्ासाठी महािाजाांच्र्ा आिमािाचा खूप मोठा वापि झाला. 

11. मिाठ्र्ाांच्र्ा मनात आपणही समुद्रावि ननववयवाद वचयस्व 
प्रस्थावपत करू शकतो आणण बलाढर् रु्िोवपर्न ताकदीशी दोन 
हात करू शकतो र्ाचा प्रचांड आत्मववश्वास मनात ननमायण झाला. 
र्ा मजबूत उभािणीविच पुढे कान्होजी आांगे्र आणण आनांदिाव 
रु्ळप र्ासािख्र्ा पिाक्मी सेनानीांनी बलाढर् इांग्रजाांना सळो की 
पळो करून सोडले. 

12. र्शवाजीमहािाजाांच्र्ा स्विाज्र्ाच्र्ा र्ोजनेनुसाि त्र्ाांनी जे 2 
सांिक्षणाथय तट ननमायण केले होत े त्र्ापैकी पल्श्चम 
ककनािपट्टीविील आिमाि हा एक होर्. दसुिा तट म्हणजे दक्षक्षण 
ददल्ग्वजर् करून ल्जांकलेली िार्गड त ेल्जांजीपर्ांतची अभेद्र् र्भांत 
होर्. पुढे र्ाच अभेद्र् र्भांतीचा फार्दा िाजािाम महािाजाांना खूप 
मोठ्र्ा प्रमाणावि झाला. 

13. र्शवाजी महािाजाांना पल्श्चम ककनाऱ्र्ावि सांकटकाळी आसिा 
घेण्र्ासाठी तसेच इति िसद व सार्न-सामुग्रीचा पुिवठा सुिळीत 
ठेवण्र्ासाठी तर्ािी किावर्ाची होती. स्विाज्र्ाच्र्ा नतन्ही बाजूांनी 
जि सवय शत्रूांनी एकत्र रे्ऊन र्शवाजी महािाजाांची कोंडी केली असती 
ति कोकण आणण आिमाि र्ाच्र्ा जीवावि त्र्ा सवाांचा मुकाबला 
किण्र्ाच्र्ा मनसुबा महािाजाांनी केला होता. 

अशा िीतीने र्शवाजी महािाजाांच्र्ा स्विाज्र् मोदहमेचा सागिी 
आिमाि हा एक अनतशर् महत्त्वाचा आणण अववभाज्र् अांग बनला 
होता. 1680 मध्रे् वर्ाच्र्ा पन्नासाव्र्ा वषी झालेजर्ा र्शवाजी 
महािाजाांच्र्ा अकाली ननर्नामुळे त्र्ाांच े स्विाज्र्ाच े पूणय स्वप्न 
कार् होत े र्ाची फक्त आपण कजपनाच करू शकतो.. 
 

              
तनलेश काजळे 
www.missingthebus.co.in 
(प्रस्तुत लेखक हे एक प्रचथतर्श लेखक, वक्ते आणण पिफॉमयन्स कोच 
आहेत. त्र्ाांनी र्लदहलेजर्ा ‘र्मर्सांग द बस’ र्ा पुस्तक समहूाला 
जगभिातून उस्फुतय प्रनतसाद लाभलेला आहे. करिअि मॅवपांग, 
Entrepreneurial Transition, ऑकफस पॉर्लदटक्स आणण करिअि 
सांदभायत इति ववषर्ाांवि त ेसजलागाि म्हणून काम कितात. हे कित 
असताना त्र्ाांनी छत्रपती र्शवाजी महािाजाांच्र्ा कािककदीचा अभ्र्ास 
करून, त्र्ाचा आपजर्ा वैर्ल्क्तक आणण व्र्ावसानर्क आर्ुष्र्ामध्रे् प्रगती 
किण्र्ासाठी कसा वापि किता रे्ईल र्ा ववषर्ावि व्र्ाखाने ददलेली 
आहेत. त्र्ाचे ल्व्हडडओज वेबसाईट वि उपलब्र् आहेत. र्ा सांदभायतील 
पुस्तकावि त ेसध्र्ा काम किीत आहेत. – ‘िचना’ सांपादक) 

 

 

शब्दकोड े– उत्तर 
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‘Mauli’ - Nostalgia 

 

I am nostalgic about the days I was part of a play; of our 
practices and performances. This nostalgia is more rooted 
in the evolution of myself, than the events that happened. 
In the beginning, I would crib about fitting this into my 
schedule. I would do anything to have those months back, 
not to change anything, but feel those emotions once 
more. Though the process was hard, I gained new friends 
and experiences. My personality grew from a shy kid to 
one that is adaptable, able to talk to many different people 
because I was observing and interacting with varying age 
groups, from 4 year olds to 70+. It was a learning zone for 
me to gain people who I would call friends instead of 
superficial acquaintances. We were just placed in a room 
together, like the universe had a plan, and I became part 
of an extended family. I wish for more time to discover 
where this path would lead me, because we are most 
nostalgic for the people we haven’t met, places we never 
went, things we’ve never done. 
 

 

Anish Khot 

Australia, India on Diverging Paths 

ahead of World Cup 

India would have felt something marvelous about its 
chances in this home series two months ago, batting order 
shakiness notwithstanding. Having come off a historic 
series win Down Under in both ODIs and Tests, India had 
every reason to feel confident on home soil against a 
weakened Australian side. Yet here we are in March, 
unimpressed. 

It’s a recurring theme in wins - two of the top three of Rohit 
Sharma, Virat Kohli, and Shikhar Dhawan click, and it’s 
curtains for the opposition. Unfortunately, it’s also a 
recurring theme in losses. One or two of them fall early, 
and the extremely flimsy middle order either has to dig in 
and build up a chase slowly, or there’s an inevitable 
collapse. Even Dhoni’s recent purple patch might not be 
able to string together enough innings in a row to salvage 
this. There are many options to choose from, yet none of 
them up to par as one would expect from a usually star 
studded Indian batting lineup. 

You have got young gun Vijay Shankar. His name is rising 
among the ranks: solid all-rounder, can contribute with 
both ball and bat. The issue is he always seems to hit a rash 
shot to throw his wicket away after solid starts. You’ve got 
some old heads like Ravindra Jadeja. Personally, I don’t 
believe he should have a slot in the World Cup roster but 
name recognition may say otherwise. Hardik Pandya will 
be back. He’s a solid option so no questions there. 

That leaves the juggling of Ambati Rayudu, Dinesh Karthik, 
Rishabh Pant, Suresh Raina and KL Rahul. Not exactly fear-
inducing for the opposition, especially when you factor in 
the inexperience coupled with English conditions. 

One stat that stands out is the average starting position for 
the middle order is around 37-3. That’s simply 
unacceptable. At that point, if you’re lucky, you’re relying 
on one of the experienced top 3 to shine and carry his bat. 
India could not defend 358 in the fourth match, and it 
could not chase 273 in the defining one-day. Granted, 
these are on totally different wickets, but the main point 
still stands. It was the same result. 

It took an incredible display of willful late-order batting by 
Kedar Jadhav and Bhuvneshwar Kumar in the final match 
to even bring India close to chasing a winnable score. 
There needs to be a serious internal discussion by the 
selectors and Kohli to decide as to who will bring stability 
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to the middle order. I feel like we have talked about this 
topic the most by far, but nothing has changed for almost 
three years. 

As for the Australians, Usman Khawaja really emerged this 
series. He deserved the Man of the Series award with 383 
runs and two centuries over the five matches. It’s the most 
by any batsman in a bilateral series vs India. With 
Khawaja’s comeuppance and the return of Mitchell Starc, 
Steven Smith, and David Warner, Australia’s stock certainly 
looks to be rising as the World Cup nears. 

I would not necessarily call them favorites as there’s still a 
considerable gap between them and the upper tier of 
England and India, but it’s not a stretch to say they could 
make some noise. After all, the men in Canary Yellow 
usually do when it comes to these major tournaments. 

Aashay Chavan  
www.followoncricket.com 

 

IPL 2019 Preview: Do Teams 

Eventually Regress to the Mean? 

We've heard the term "regression to the mean" used in 
sports. It's similar to the law of averages in a way and 
basically follows the thought process that eventually, every 
team's performance averages out. For example, if a team 
shoots 70 percent from the floor in the first half of a 
basketball game, regression to the mean would suggest 
they would shoot significantly worse in the second half to 
bring their overall percentage for the game to around their 
season average. With 11 seasons of IPL data at our 
disposal, we can make accurate conjectures on whether 
teams eventually regress to the mean over the long run. 

METHODOLOGY 

I started by looking at the finishing position of each team 
over the 11 editions of the tournament. Some of this data 
is skewed because certain IPL years had more teams than 
others. Some franchises became defunct. Others were 
suspended for two seasons. For the sake of simplicity, I 
looked specifically at the eight franchises that will be 
competing in IPL 2019. I assigned Rising Pune Supergiant's 
two seasons to the Chennai Super Kings and Gujarat Lions' 
two seasons to Rajasthan Royals to account for the 
suspensions. Since Sunrisers Hyderabad started the year 
after Deccan Chargers went defunct, they absorbed 
Deccan's earlier finishes. Delhi, unfortunately, got stuck 

with a 10th place finish in the lone season where the IPL 
had 10 teams. 

Another hiccup was the changing playoff format. There 
was initially two semifinals and then a final, meaning 
fourth place wasn't assigned for the first two seasons. To 
keep things fair, I assigned third place finishes to both 
losing teams from the semifinals in the first two seasons. 
Here are the average finishing positions for each franchise 
in the IPL: 

Chennai Super Kings - 2.36  
Mumbai Indians - 3.45 
Kolkata Knight Riders - 4.36 
Royal Challengers Bangalore - 4.54 
Sunrisers Hyderabad - 4.63 
Rajasthan Royals - 4.81 
Kings XI Punjab - 5.72 
Delhi Capitals/Daredevils - 6.18 

Obviously, winning titles and getting a first-place finish 
helps. The top three teams have all won multiple titles. CSK 
has only missed the playoffs once, which came under the 
Rising Pune Supergiant name. However, it does look like 
each team averages out its finishes in an eight-team 
league. The talent distribution is fairly even and thus, any 
team could win the competition in any given season. The 
average finishes reflect this fact, given that five of the eight 
teams average a finish near 4.5, which is the exact middle 
of the IPL standings. CSK is boosted by its long run of 
success, but the other teams are fairly consistent in 
eventually regressing back to the mean. But does winning 
a title change things? 

For those unfamiliar with the IPL format, there's an auction 
held every offseason where franchises bid on players who 
need new contracts. There's occasionally an auction where 
a massive amount of players become free agents, but 
usually there's only two or three big names available. This 
means good teams tend to retain most of their key players 
for longer times, so shouldn't they consistently be good? 

To account for this, I looked at the title team's finishing 
position in the season before it won the title and the 
season after it won the title and calculated the average. 
This would show year-to-year regression to the mean for 
title teams, even though the roster would be fairly similar. 
This data is somewhat incomplete because we don't know 
how the defending champions Chennai will finish in IPL 
2019. The Royals won the first IPL tournament and thus 
have no finishing position before they won the title. 

Here are those results: 
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Average Standings Position Before Title Season: 4.5 

Average Standings Position After Title Season: 4.3 

This shows teams fluctuate significantly year to year, 
creating the excitement for IPL every season. A title team, 
with essentially the same roster, was in the middle of the 
pack on average the year before capturing the trophy. In 
the same way, a title team reverted back to league-
average levels the season after winning it all. This isn't 
exactly great news for Punjab, Bangalore and Delhi fans 
given the franchise's respective struggles, but the next set 
of data is what brings fans back to the IPL every single year. 
There's a reason this tournament is the most successful 
T20 league in the world. 

I tracked how many new playoff teams entered the fray 
from one season to the next. The early results were 
somewhat disappointing as three of the first four seasons 
featured only one new team entering the playoff stage. 
But, the competition has become much closer in the last 
six seasons with at least two new playoff teams each year. 

The average number of new teams entering the playoff 
stage is 1.8, which we can round up to 2. That's half the 
playoff field changing every year, on average. With only 
eight teams in the league, eventually every club is going to 
regress to the mean and find itself in the postseason. 

Chinmay Vaidya 
www.followoncricket.com 

 

5-0 Loss to South Africa Shows Sri 

Lanka Still Stuck at Square One 

As the 2019 World Cup approaches, many teams still have 
questions that need answers in the next few months. For 
India, who can step up and provide reliable support in the 
middle overs outside of the top 3 batsmen? In New 
Zealand's case, it will be about finding a balanced opening 
pair to complement their strong top/middle order. And of 
course, the Australians will be focused on the comeback of 
superstars Steve Smith and David Warner into the side 
after their year-long suspensions. 

While most upper echelon teams are now looking for final 
refinements to compete for a World Cup title in June, the 
Sri Lankans seem to be stuck at square one. Despite being 
over a half decade removed from their Golden Era, Sri 
Lanka is yet to bounce back in the white ball cricket 
rankings. Constant captaincy changes, big roster shifts, and 

poor team management have all contributed to a long 
period of disappointment. 

After a dominating 5-0 series win by the South Africans, 
the inexperience and overall lack of talent in the Sri Lankan 
batting lineup was once again exposed. Only two times did 
a Sri Lankan opener score more than 10 runs throughout 
the entire series. Kusal Mendis was the only batsman in the 
side to cross 200 runs for the series. He also scored two of 
the three half centuries. He is also the only Sri Lankan to 
play more than one match in the series and average over 
26 runs. From a bowling perspective, the stat line does not 
get much better. The top 4 wicket takers of the series were 
all South Africans. The next leading wicket taker, 
Dhananjaya de Silva, took 5 total wickets and leaked close 
to five and a half runs per over. There was a lack of 
performance in all three cricketing categories. 

While we recognize how prolific the South African limited 
overs side is (ranked third in the world only behind England 
and India), this ODI series performance by the Lankans can 
only be described in one word: unacceptable. The players 
will automatically take a bulk of the blame for overall poor 
performances these past couple weeks.  

However, Sri Lankan management is far from clear. With 
constant lineup shifts and role changes, it has been a 
struggle for any player in this team to find a rhythm for the 
last few years. Coach Chandika Hathurusingha and captain 
Lasith Malinga will have a lot to sort out in the next few 
months if they plan to put on a respectable performance 
in the World Cup. 

Paarth Joshi 
www.followoncricket.com 
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The Injustice in Affirmative Action 

“We hold these truths to be self-evident, that all men are 
created equal…” These words were written by our 
founding fathers in the Declaration of Independence 
almost 250 years ago, and since then they have guided 
both the United States of America and the rest of the world 
on the path to equality. However, despite the strides that 
have been made over the years in the pursuit of true 
equality, there is still one structural system that is widely 
considered to be an injustice and a symbol of inequality. 
Affirmative Action is a program that is used by colleges and 
universities all over the country in an effort to promote 
“diversity”. However, this is done by offering the seats of 
more well qualified applicants to other less qualified 
individuals simply because they come from an 
“underrepresented” background. In this essay, I am 
exploring whether the practice of affirmative action an 
injustice to college applicants. Applicants who belong to 
races that do not have a high demographic at colleges 
(Mostly Black and Latino) are part of the group that 
benefits from Affirmative Action programs. On the other 
hand, applicants who belong to races that are supposedly 
overrepresented at colleges (Mostly White and Asian) are 
part of the group that suffers from Affirmative Action 
programs. In my opinion, the practice of affirmative action 
is an injustice to certain college applicants because it 
unfairly discriminates against some groups based on their 
race, and an applicant’s race is something that they have 
no control over.  

An article from The New Yorker tells the story of Michael 
Wang, an Asian-American student from the Bay Area who 
graduated high school with a 4.67 GPA, had a perfect ACT 
and SAT, was ranked nationally in Piano, and sang at 
President Obama’s inauguration. But despite all these 
accolades, Michael was rejected from every Ivy League 
school except the University of Pennsylvania. However, 
some of his African-American and Hispanic classmates 
were accepted at these schools even though their 
credentials were not nearly as good as his. This same story 
is seen all over the country every year when well qualified 
White and Asian-American students are rejected from 
their dream colleges simply because of their racial 
background. The article goes on to say that it has become 
such a big problem among the Asian community that the 
Bay Area has become home to admissions-counseling 
companies who “promise to make students appear less 
Asian.” In November of 2014, Michael Wang, along with 
several other Asian groups, filed a complaint with the 

Department of Education against Harvard University, 
which is now under investigation for its affirmative action 
policy. According to the allegations, “Harvard routinely 
gives Asian-American applicants—who often excel when it 
comes to standardized testing, grades, and extracurricular 
activities—lower marks in the more subjective “personal” 
category, which includes everything from the student’s 
admissions essay to letters of recommendation and alumni 
interviews.” This is a very serious allegation because it may 
be considered as “racial balancing”, or deliberately using 
race as a factor for decisions, and has been deemed 
unlawful by the Parents Involved in Community Schools v. 
Seattle School District No. 1 Supreme Court case.  

An article by The Wall Street Journal continues the 
discussion, and even states that: “Students for Fair 
Admissions, which brought the lawsuit, has produced 
considerable evidence that Harvard uses various means to 
exclude Asian-Americans … These means include 
suspiciously lower ratings given Asian-Americans for 
personality traits such as ‘kindness’ and ‘likability.” This is 
another example what could be considered racial 
balancing, since it is a sign that Harvard may be cheating 
their own system in an effort to lower the number of Asian-
Americans they accept to their school. The article goes on 
to document the results of a 2009 Princeton on SAT scores. 
“The Harvard pretense is that it is possible to favor one 
race without discriminating against others. A 2009 
Princeton study demonstrates otherwise. It found that an 
Asian-American applicant to an elite university has to score 
450 points higher on the SAT to get in than a black 
applicant, 270 points higher than a Latino one and 140 
points higher than a white one.”  

All in All, I believe that affirmative action is an inherently 
unjust practice because it discriminates against certain 
applicants based on what skin color they are. Though it 
may have founded with good intentions, the 
consequences of affirmative action far outweigh the 
benefits. As Chief Justice Roberts wrote in the Parents 
Involved case, “The way to stop discrimination on the basis 
of race is to stop discriminating on the basis of race.”  

 

 

Kartik Kulkarni 
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सानू.. गोबऱ्र्ा गालाांची आणण कुिळ्र्ा केसाांची छोटीशी बाहुलीच 
जणू .. बाबाांच ेनाव सागि व आईच े नुपूि म्हणून नतचां सानू !  
सानू िाहत ेअमेरिकेत आणण नतचा छांद आहे बोलणे. अगदी सुवप्रर्ा 
मावशीच्र्ा छोट्र्ाश्र्ा नील बिोबि ककां वा शेजािच्र्ा आजोबा त्रबल 
बिोबि … ती अखांड बोलत असत.े शाळेमध्रे् नतला खूप मैत्रत्रणी 
आहेतच आणण सगळे पालकसुद्र्ा नतला ओळखतात. 
सानूची ह्र्ा जगातील सगळ्र्ात आवडती व्र्क्ती म्हणजे आजी. 
तसे आई-बाबा सुद्र्ा नतला आवडतात पण कर्ी कर्ी त े
िागावतात ना ! आणण आजोबा सुद्र्ा आवडतात पण त्र्ाांना 
आजीसािख्र्ा गोष्टी कुठे रे्तात साांगार्ला? त्र्ाांचां आपलां ते 
सािखां बुद्चर्बळ आणण कक्केट. आजी आली उन्हाळ्र्ाच्र्ा सुट्टीत 
की सानूची मज्जाच असत.े िोज नवीन गोष्टीांची मेजवानी. कर्ी 
पिीची, कर्ी िामार्णातली, कर्ी झाशीच्र्ा िाणीची. आजी कर्ी 
कर्ी नतला स्वतःच गोष्टी पण बनवून साांगत.े आणण नुसत्र्ा 
साांगत नाही हाां त्र्ा िांगवून सादि कित.े सहा मदहने आजी 
भाितात असताना फक्त शननवािी गोष्टी ऐकार्ला र्मळतात 
सानूला.  
एकदा सानूच्र्ा शाळेत होती गोष्टीांची स्पर्ाय. सानूनीही भाग घेतला 
आणण जय्र्त तर्ािी चालू केली. आईने नतच्र्ासाठी एक गोष्ट 
ननवडली, पाठाांतिावि भि देऊ लागली. पण सानूच्र्ा मनात 
आजीच्र्ा गोष्टी दमुदमुत होत्र्ा. 
स्परे्चा ददवस उजाडला. सानूति पूणय तर्ाि होतीच. गोष्टी आणण 
बोलणे दोन्ही नतच्र्ा आवडीची कामे होती. नतच्र्ा आर्ीच्र्ा 
मुलाांपैकी स्परे्च्र्ा अटीनुसाि कोणीही टार्मि पर्ांत बोलू शकलां 

नाही. सानू एकदम ऐटीत माईक समोि गेली आणण गांमतच झाली. 
अखांड बोलणािी सानू अचानक एकदम बाविली. समोि एवढे लोक 
बघून नतला थोडी भीती वाटली. नतला आईने पाठ किार्ला 
लावलेली गोष्टच आठवली नाही. आणण नतला आई-बाबा त्र्ा 
गदीत काही ददसत नव्हत.े आता झाली का पांचाईत ! अचानक 
सानूला आजीची आठवण झाली. आणण आजीच्र्ा गोष्टीांमर्जर्ा 
थोडर्ा थोडर्ा ओळी नतला आठवू लागजर्ा. अगदी आजी 
सािख्र्ाच सादि किार्चा ती प्रर्त्न करू लागली आणण आश्चर्य 
म्हणजे नतला त्र्ातून एक नवीनच गोष्ट सुचत गेली. हळूहळू 
नतची भीती कमी झाली. पिी, िाजकुमाि, घोड,े डॅ्रगन, कम्प्रु्टि, 
बांटी नावाचा कुत्रा सगळां सगळां र्मळून र्मसळून आलां होतां नतच्र्ा 
गोष्टीत. सानू पूणय िांगात रे्ऊन गोष्ट साांगत होती आणण अचानक 
एक जोिात घांटी वाजली. सानू दचकली. सगळे पे्रक्षक कौतुकाने 
हसले आणण टाळ्र्ाांचा गडगडाट झाला. सानूच्र्ा आजीच्र्ा 
गोष्टीला पादहलां बक्षक्षस र्मळाले. 
आता नतने नवीन छांद जोडला आहे. एक गोष्ट नतची आणण एक 
गोष्ट आजीची.. िोज िात्री... आणण ह्र्ा गोष्टीच्र्ा वगायला घिातले 
सगळे असतात बिां का, अगदी िॉकी कुत्रा सुद्र्ा ! .. र्ा तुम्ही 
पण ऐकार्ला ! 
 

 
सौ. कोमल वपत्र े
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िवववाि, १७ माचय िोजी, आिामात व्हाट्सऍप बघत असताना, 
कौटुांत्रबक ग्रुपवि, मनोहि पिीकि ननवतयजर्ाची बातमी समजली 
आणण मन एकदम णखन्न झालां. ६३ वषय हे काही जग सोडून 
जाण्र्ाचां वर् नाही पण आपजर्ा हातात आता फक्त त्र्ाांच्र्ा 
आठवणी आणण र्शकवणी.  
BMM २०१७ मध्रे् त्र्ाांच्र्ा भेटीचा र्ोग आला. मी, ननलेश, आणण 
आपजर्ा MMC ढोल ताशा पथकातले काही मेंबसय, SFOच्र्ा 
पथकाबिोबि सिाव कित असताना, पिीकि आणण त्र्ाांचा एक 
सहकािी नतथून जात होत.े आम्हाला त्र्ाांना बघून ति आनांद 
झालाच पण तो द्ववगुणणत झाला जेव्हा त े चक्क आमच्र्ाशी 
बोलार्ला थाांबले, आणण त्र्ाांनी ढोल ताशाबद्दल आम्हाला 
प्रोत्साहन ददले. फोटो काढार्ला सुद्र्ा त्र्ाांनी आढेवेढे न घेता, 
आपजर्ा सहकाऱ्र्ाला सहज मदत किार्ला साांचगतली.  
त्र्ाांच्र्ा बिोबिचा एक जुलै २०१७ मर्ील फोटो! 

 
डावीकडून - सुनीला प्रर्ान, शादूयल वलेापुिे, मनोहर परीकर, 
ित्नाांगी मालपेकि आणण ननलेश मालपेकि 
‘बोलावे तैसा चाले त्र्ाची वांदावी पाऊले’ ही उक्ती त्र्ाांनी कार्म 
जपली. त्र्ाांची अजून एक आठवण म्हणजे त्र्ाांच्र्ा भाषणात 
त्र्ाांनी दीप प्रज्वर्लत किताना पादत्राणे काढून ठेवावी असां सूचचत 
केलां आणण BMM च्र्ा त्र्ा सभागहृात सवय पे्रक्षकाांसमोि त्र्ाांनी 
त्र्ाांची पादत्राणे दीप प्रज्वर्लत किताना काढून ठेवली. बघार्ला 
गेलां ति ककती छोटी गोष्ट पण आपली सांस्कृती आणण पिांपिा, 
अमेरिकेतही जपार्ची त्र्ाांची ही कृती कार्म मनात घि करून 
िादहली. एक र्ोग्र् िाजकीर् नेता गेजर्ाचां दःुख ति आहे पण एक 
ववनम्र व्र्क्ती, ल्जने ‘सार्ी िाहणी आणण उच्च ववचािसिणी’ 
अगदी कार्म जपली असां भािताचां लाडकां  व्र्ल्क्तमत्व गेजर्ाचां 
दःुख जास्त आहे! त्र्ाांना मनःपूवयक श्रद्र्ाांजली! 

सौ. रत्नांगी मालपेकर 

 

माझ्र्ा आजीचा शेला पाांघरून घेत ेआहे 

अल्स्तत्व नतच ेसोनेिी माझ्र्ात उतित ेआहे 

शेजर्ाच्र्ा सुांदि काठी उसवून ननघाले र्ागे 

पाांघिता खाांद्र्ाविती आजीच्र्ा गोष्टी साांगे 

ती होती नाि किािी तलम मलुार्म सोनेिी 

स्त्री म्हणु की ऊजाय हसिी ती क्वचचत कर्ी काटेिी 

हृदर्ात नतच्र्ा दहिवाई मारे्ची गदयच िाई 

ववझजर्ा सवतीची बाळे त्र्ाांचीच खिी ती आई 

ती एक कथा सजृनाची त्र्ा सुबक नतच्र्ा िचनाांची 

जपलेली माणुसकी ती ती एक प्रथा वचनाांची 

आजीचा शेला घेउन अलवाि स्पशयत ेत्र्ाला 

आजीच्र्ा अल्स्तत्वाचा मग गांर् दिवळे ओला 

आठवत ेसाांजेला मज सुिकुतली सोज्वळ मार्ा 

र्भजतात कडा डोळ्र्ाांच्र्ा अन ्र्मटून जात ेकार्ा 

आजीच्र्ा स्पशायसाठी शेला मी ओढून घेते 

ववसरून जगाला साऱ्र्ा हलकेच ननजूनी जाते 

- प्राज ू

आजी..! एक वषय झालां तुझ्र्ा जाण्र्ाला! 
मारे्चा हात सतत पाठीवि िाहू दे! 

 

  
सौ. प्राजक्ता पटिधगन  

http://praaju.blogspot.com 
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गेल्या काही मवहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या  

विविध के्षत्रातील वदग्गजांना भािपूर्ण श्रद्ांजली! 

 

न्या. चंद्रशेखर धर्ााधधकारी (पद्मभूषण, माजी मंुबई सरन्यायाधीश) 

जॉजा फर्ाांधिस (जे्यष्ठ समाजवादी नेिे, माजी संरक्षण मंत्री) 

र्ीरा सन्याल (माजी संचाप्रलका रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड, इंप्रडया) 

ररे्श भाटकर (जे्यष्ठ नाट्य-प्रसने अप्रभनेिे) 

र्हेश आरं्द (बॉलीवूड खलनायक अप्रभनेिा) 

िॉ. धिठ्ठल प्रभू (लेखक) 

र्र्ोहर पर्राकर (माजी संरक्षण मंत्री, माजी गोवा मुख्यमंत्री) 

जैसें जीणय वस्त्र साांडडजे । मग नतून वेदढजे । तसैें देहाांतिातें स्वीकारिजे । चैतन्र्नाथें ॥  
- ज्ञानेश्विी २-१४४ 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



     
 

 

  

 


