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

सदस्य वगगणी (Membership Fees) 

 
 

ॲमझॉनच्या माध्यामातून हातभार कसा लावाल? 

 
 
 

 

महाराष्ट्र मंडळ शिकागो - कायगकाररणी २०१९ 
घोषवाक्य: “मायबोली my मराठी” 

अध्यक्षा - वैशाली राजे,  

उपाध्यक्ष - अमित रोग्ये,  

उपाध्यक्षा - तनुजा पोतदार,  

कोिाध्यक्ष - िंदार पपत्रे,  

सचिव - ननलेश िालपेकर 

२०१९ बहृद् कायगकाररणी: 

अमिजीत काळे, अिोल पाटील, अनिकेत सावंत, आनंद ददघे, 
आनंद थत्त,े अनुपिा बुझरूक, अर्चना परांजपे, अर्चना मिडे, िारती 
वेलणकर, रै्तन्य आगाशे, चैतन्य तांबे, रे्तन रेगे, चर्न्िय ढवळे, 
दीपा मििनवार, दीपाली काळे, धनंजय काळे, हर्चदा सावंत, हेिंत 
र्व्हाण, जयदीप बुझरूक, जुईली वामळंबे, कल्पना ननिकर, 
कश्मिरा िगर, कपवता िुंडल,े कोिल पपत्रे, क्षिा िराठे, िगंला 
गडकरी, मिमलदं जोगळेकर, िोननका पाटणकर, िीरज श्रीखंडे, 
पंकज अकोलकर, प्रज्ञा जोगळेकर, प्रज्ञा गाडगीळ-सुलाखे, प्रसाद 
अथणीकर, प्रतीक िाने, पप्रयांका पारेख, राहुल थत्त,े रतनांगी 
िालपेकर, रवी जोशी, रूपाली ददघे, सदानंद जोशी, सदंीप राजे, 
संगीता र्व्हाण, संजीव कुलकणी, शलाका पालकर-रेगे, श्रीजा 
देसाई, शु्रती तेंडुलकर-रोग्ये, शुक्ला जोशी, सुरे्ता अकोलकर, 
सुहास गोसावी, सुपणाच थत्त,े सुपप्रया जोशी, श्रीधर जोशी, सुरेश 
पांडव, स्वाती औटी, स्वाती रायरीकर, दटना कांदे, वेदश्री कदि, 
वैिवी शेट्ये, वर्ाच बाग, वर्ाच पवसाळ, पवद्या जोशी, वनृ्दा िोरे.  

युवा: अननश खोत, अनुर्ा थत्त,े अनुश्री पपत्रे, आयचन रोग्ये, आययि 
सप्रे, आयाचना डडमसल्वा, आयुर् खोत, आयुश्री पपत्रे, मिदहका जोशी, 
नील ददघे, सौमिल नाईक. 

रिना संपादक: रे्तन रेगे. 

मराठी िाळा संिाशलका: पवद्या जोशी. 

ववश्वस्त: संदीप गाडगीळ, रवी जोशी, आमशर् नगरकर. 
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ॐ एकदन्ता॑य विद्महे िक्र्ुण्ता॑य धीमहह ।  

्न्ना॑ दन्ीी॒ प्रचनी॒दयता्॑ ्॥ 
भारतीयांचा आवडता सण कुठला यावर एकमतािे “दिवाळी” हे 
उत्तर ममळेल, परंतु हाच प्रश्ि मराठी माणसाला ववचारला तर तो 
तत्परतेिे “गणेशोत्सव” हे उत्तर िेईल. मराठी माणसांसाठी 
गणेशोत्सव हा सगळ्यात मोठा सण आहे. श्रावण सुरु होताच 
आपल्याला गणेशाच्या आगमिाची चाहूल लागते. मग ते मूती 
मसलेक्ट करण्यापासूि ते या वर्षी कुठला िेखावा करायचा याबद्िल 
घरोघरी चचाय सुरु होतात आणण वातावरणनिममयतीला सुरवात होते. 
प्रत्यक्ष गणेशोत्सवाचे १० दिवस तर अनतशय उत्साहात आणण 
धडाक्यािे साजरे करण्यात येतात. सावयजनिक असो ककंवा 
व्यक्क्तगत तोच उत्साह, तीच लगबग, तीच भाविा घरोघरी दिसूि 
येते. लोकमान्यांिी मुहूतयमेढ रोवलेल्या सावयजनिक गणेशोत्सवाचा 
आज वटवकृ्ष झाला आहे. असंख्य मंडळे, आपापल्या परीिे 
गणराजाच्या आगमिाची आणण वास्तव्याची तयारी करत असतात. 
एवढेच िाही तर त्या िहा दिवसात अिेक सांस्कृनतक काययक्रमांचे 
आयोजि करण्यात येते, त्यात बौद्धधक तसेच मिोरंजक काययक्रम 
आयोक्जत केले जातात. आज मराठी माणूस महाराष्ट्राबाहेर, तसेच 
िेशाबाहेर मोठ्या संख्येिे स्थलांतरीत झाला आहे, तरी त्यातला 
उत्साही काययकताय जागतृ आहे. त्यामुळे िेशाबाहेरही गणेशोत्सव 
अनतशय दिमाखात साजरा होत असतो. आपले मशकागो महाराष्ट्र 
मंडळ त्याला कसे अपवाि असेल. आणण ह्या वर्षी मंडळाला ५० 
वर्षे पूणय होत असल्यामुळे िगु्धशकय रा योग आहे असे म्हणावे 
लागेल.  

आपल्या सवाांच्याच आपल्या मायभूमीच्या काही आठवणी 
असतात, ववशेर्षतः गणेशोत्सवाच्या. माझ्याही आठवणीतला बाप्पा 
मला इथे मांडायला आवडेल. त्या िहा दिवसात आमच्याकडे 
ववववध प्रसािाची लयलूट असे. मोिक म्हटलं की, मला माझे 
लहािपणच आठवते. िातेवाईक ममत्र यांच्या साक्न्िध्यात मोठ्या 
आवाजात आणण झांजांच्या गजरात आरत्या गायची मजा काही 
वेगळीच असे. सावयजनिक गणेशोत्सवाचा ववसजयि सोहळा ढोल 
ताशांचा गजर हे सारेच ककती चैत्यन्यमयी असे, घरच्या आयांिी 
आणण आजयांिी केलेल्या प्रसािाची, मोिकांची चव आजही क्जभेवर 
रेंगाळते, ती चव, तो जल्लोर्ष आपण सवयच ‘ममस’ करत असतो. 

परंतु, याचसाठी आपलं महाराष्ट्र मंडळ आपल्याला हा आिंि 
ममळावा म्हणूि प्रयत्िशील असते. अगिी पूजेपासूि, मोिकापयांत 
तसेच आरत्यांपासूि ते ढोलताशांपयांत सगळंच आपण एका 
दिवसात साजरे करतो. त्यामळेु आपल्याला प्रत्यक्ष भारतातील 
गणेशोत्सवात सामील झाल्याचे समाधाि ममळते.  

मंडळी, आत्तापयांत आपण मंडळाचे सवय सोहळे मोठ्या संख्येिे 
उपक्स्थत राहूि यशस्वी करूि िाखवले त्याबद्िल आपले 
मिःपूवयक आभार. आता बाप्पाच्या आगमिासाठी आपण सगळे 
पुन्हा एकत्र जमणार आहोत. या वर्षीच्या गणेशोत्सवाचे प्रमुख 
आकर्षयण असणार आहे - श्री. राहुल िेशपांडे यांचे स्वगीय गायि. 
त्याचप्रमाणे गणेशाची पूजा, स्िेहभोजि आणण ढोलताशाच्या 
गजरात गणरायाचे ववसजयि अशी काययक्रमाची रूपरेर्षा असेल. 
आपला भरभरूि प्रनतसाि या वेळीही आमच्या पाठीशी असेल यात 
काही शंकाच िाही. मंडळाची ५० वर्षे आणण गणेशोत्सवाचे औधचत्य 
साधूि मी आपणां सवाांिाच सहकायायचे आवाहि करते आणण 
गणपती बाप्पाकडे आपल्या सवाांच्या सुखसमाधािाची आणण 
भरभराटीची प्राथयिा करते.  

आपली,  

 

सौ. वैिाली राजे  
अध्यक्षा, िहाराष्ट्र िंडळ मशकागो, २०१९ 
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अमेररकेतीि माझ्या बंधु आणण भवगनींना माझा सप्रेम नमस्कार! 

ॐ ग॒णानािं ां॑ त्वा ग॒णपां॑त िं हवामहे क॒तविं कां॑ व न॒ाम ां॑प॒मश्रां॑वस्तमम् ॥ 

ज॒े्ष्॒ठराजिं॒ ब्रह्मां॑णािं ब्रह्मणस्प ॒ आ न ां॑ श॒ण्वन्नत॒ त  ां॑ स द॒ सादां॑नम् ॥  

- ऋगे्वद – २.२३.०१ 

देवगणांचा तू स्वामी गणपवत, कववजनांत (द्रष्टे-ज्ञानी ऋषी) तू अवत अनुपमेर् 
कवव; ज्यांची कीवति  अवतिर् उतृ्कष्ट त्यांच्यामध्येंही तंू श्रेष्ठ. तू राजाभधराज, 
आम्हीं तुझें आदरानें आवाहन करतो. हे ब्रह्मणस्पते, आमची स्तोत्रें ऐकताच तू 
सवय िक्तीसह त्वरेनें रे्, ह्या आसनावर ववराजमान हो व आमचे रक्षण कर. 

भारतीर् संसृ्कती आणण हहिं दू परंपरेनुसार ‘ऋग्वेद’ हा ववश्वातीि सवायत 
प्राचीनतम असा अपौरुषेर् ज्ञानकोि आहे. ऋग्वेदातीि बृहस्पवतसूक्तांत, 
म्हणजेच मण्डि २ सूक्त २३ मधीि पहहल्याच ऋचेमधे्य ‘गृत्समद िौनक’ 
नावाच्या द्रष्ट्या ऋषींनी श्रीगणिेािा ‘ब्रह्मणस्पवत’ म्हणजेच संपूणय 
ब्रह्मज्ञानाचा अभधपवत, असे संबोधून, त्याचे समग्र रूप उिगडिे आहे. गणांचा 
पती तो ‘गणपवत’ अिा प्रकारे अत्यंत आदराने ऋषींनी त्याचे आवाहन केिे 
आहे. िुक्ल र्जुवेदांतही ऋषींनी श्रीगणेिाचे स्तवन गार्िे आहे –  
ॐ गणानाां त्वा गणपत िं  हवामहे । तियाणाां त्वा तियपत िं  हवामहे । तनधीनाां त्वा 
तनधधपत िं  हवामहे वसो मम । आहमजातन गर्भधमा त्वमजासस गर्भधम् ॥ (माध्यांदिन 
शुक्ल यजुवेि २३.१९) - अथायत - तू गणांचा स्वामी गणपवत, तू वप्रर्ांचा (सवय 
जे वप्रर् आहे ते) स्वामी वप्रर्पवत, तू वनधींमधे्य सवयश्रेष्ठ वनधीपवत आहेस, 
आम्हीं तुझें आवाहन करतो. तू संपूणय सृष्टीचा जनक आहेस, ‘हहरण्यगभय’ 
धारण करणाऱ्या मूळ प्रकृतीचा स्वामी आहेस. तू आम्हांिा प्राप्त हो. श्रीगणेि 
अथवयिीषय र्ा सुप्रशसद्ध उपवनषदांत महान ‘गणक ऋषी’ देखीि म्हणतात –  
त्वमेव ित्यक्षां  त्त्वमसस । त्वमेव केवलां क ाभसस । त्वमेव केवलां ध ाभसस । त्वमेव 
केवलां ह ाभसस । त्वमेव सवं खल्वििां ब्रह्मासस । त्वां साक्षािात्मासस तनत्यम् ॥ 

(श्रीगणपत  अथवभशीर्भ ‘अधधिैव  ित पािक’ – िथम खण्ड) - अथायत - तूच जीवात्मा 
व परमात्मा र्ांचा संगम होऊन प्रस्थावपत होणारे वनरं्द्वर्द्व अरै्द्वत असे ॐ 
काररूपी, परब्रह्मस्वरूपी तत्त्व आहेस, तूच कताय, तूच धताय, तूच हताय आहेस, 
खरोखर तूच हे सवयव्यापी ब्रह्म आहेस. तू साक्षात प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) व 
परमात्मा र्ांचे वनत्य अरै्द्वत आहेस. अिा प्रकारे आपल्या द्रष्ट्या ऋषींनी 
गणपतीचे वनगुयण व सगुण रूप वनत्य स्तविे आहे. ही श्रीगणेि उपासनेची 
परंपरा एखाद्या महान सररतेच्या प्रपाताप्रमाणे अखंहडतपणे वेदकािापासून पुढे 
सहस्रावधी वष ेअनेक श्रेष्ठ आचार्य व महान संत र्ांच्या पासून वाहत आज 
आपल्या आधुवनक जीवनापरं्त रे्ऊन पोहोचिी आहे.  

‘रचना’ सांपादकाचे मनोगत आणि ऋिवनदेश: 
२०१९ मधीि ‘मकर संक्रांती’ व ‘गुढीपाडवा’ र्ा दोहीं अंकांना आपणां मार्बाप 
रशसक वाचकांकडून भरभरून प्रवतसाद व प्रोत्साहन भमळाल्याने मिा अत्यंत 
कृताथय वाटते आहे. शिकागोच्या सततोत्साही महाराष्ट्र सारस्वतानंी जे 
साहहत्यरूपी अप्रवतम अिंकार श्रीिारदेचरणीं अपयण केिे - “स्वगय कार् तो, 

तुिना नच ती त्याची!” आपल्या सवांकडून भमळत असिेल्या ह्या से्नहामुळेच 
गणेिोत्सवाच्या र्ा प्रस्तुत अकंावर काम करत असताना मिा 
‘गजारु्तसत्त्ववीर्यः’ म्हणजेच दहा हजार हत्तींप्रमाण ेउत्साह व सामर्थ्य प्राप्त 
झाल्याचा अनुभव होतो आहे! ‘रचना’चे अंतरंग हे ववववध कोटींचे ववषर् व 
साहहत्यािंकारांनी वनत्य नटिेिे असतात. र्ात िेख, कथा, चररते्र, कववता, 
अनुभव, ककस्से, मुिाखती, किाकृती, पाककृती, परीक्षणे, वृत्तांत, प्रवास 
वणयने, ववनोद, भचते्र, छार्ाभचते्र, हास्यभचते्र व बरेच काही समाववष्ट असते. 
मागीि अंकांप्रमाणे प्रस्तुत अंकातही ‘रु्वा उवाच’ असा खास ववभाग केिा 
आहे, र्ात आपल्या तडफदार तरुण भमत्रांनी एखाद्या धबधब्यासारख ेआपिे 
मन ओतिे आहे. ह्या वषायपासून आम्हीं फेसबुकवरीि ‘रचना - Rachana 
- MMC Magazine’ ग्रुपवरून सतत कार्यरत होतो व पुढे देखीि असणार 
आहोत. त्याचा सुद्धा रशसकांनी अवश्य िाभ घ्यावा. ‘रचना’च्या - प्रस्तुत 
अंकाच्या ननर्मितीमधे्य अनेकांनी ‘स्वयंसेवा’ म्हणून मोठ्या उत्साहाने सहकायय 
केलेले आहे. त्या प्रत्येकाचे नाव येथे ललहहणे नवस्तारभयास्तव शक्य नाही. 
त्या प्रत्येकाचे मनःपूवयक आभार !  

सांपादन, प्रकाशन, अक्षर जुळिी, माांडिी आणि मुद्रि: चेतन रेगे 
सांपादन साहाय्य, टांकलेखन व मुदि  शोधन: चेतन रेगे, सुजीत कुळकणी, 
सावनकुमार पाटीि डंुबरे 
शीषषक लेखन, माांडिी आणि सजािट:  
सौ. शलाका पालकर-रेगे 
हास्यचित्रे: सौ. प्राची कुिकणी 
हास्यभचत्रांर्द्वारें गहदमा, बाबूजी व पिुं र्ा मराठी साहहत्य व किा ववश्वातीि 
‘कत्रदेवांना’ त्यांच्या जन्मिताब्दी वनभमत्त ववनम्र अभभवादन केिे आहे. 
मुखपृष्ठ: सौ. ििाका पािकर-रेग े
हहिं दू धमायत अनेक सण, उत्सव व समारंभ उत्साहाने साजरे केिे जातात. हहिं दू 
धमायचे ते अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. आह्लाद उत्पन्न करणारा उद्योग म्हणजे 
उत्सव होर्. तस्मात, सवय सणामंधे्य आपल्यािा वेद, परुाण व इवतहास र्ांतून 
प्राप्त होणाऱ्या आपल्या तेजस्वी तत्त्वज्ञानाचे प्रवतवबिंबच हदसून रे्ते ककिं बहुना, 
आपिे सण हे आपल्या गौरविािी परंपरा व पुराणांमधीि सुरस कथा र्ांचे 
प्रतीकच ठरतात, असे म्हणणे अवतिर्ोक्त नाही. आपल्या सणांमधे्य 
चातुमायस्यव्रतािा अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आषाढ िुद्ध र्द्वादिी ते कावतिक 
िुद्ध र्द्वादिी र्ा चातुमायसांत तर सणाचंी एक शंखिाच असते. वविेषतः श्रावण 
महहन्यांतीि काळांत नाग पंचमी, रक्षाबंधन, नारळी पौणणिमा, श्रीकृष्ण 
जन्माष्टमी, गोपाळकािा आणण पोळा असे अनेक महत्त्वाचे सण साजरे केिे 
जातात. भाद्रपद िुद्ध चतुथीिा श्रीगणरार्ांचे आगमन होते, भारतातच नवे्ह तर 
भारताबाहेरीि अनेक देिांत हा उत्सव साजरा केिा जातो. महाराष्ट्रातीि 
गणेिोत्सव तर ह्या सवय उत्सवांचा मुकुटमणी िोभावा इतका मोठा आहे! 

महाराष्ट्र, गुजरात व कनायटक र्ा राज्यांत तसेच दादरा व नगरहवेिी र्ा 
कें द्रिाशसत प्रदेिांत आढळणारा एक आहदवासी समाज – ‘वारिी’. ह्या 
वारिी समाजाने जगािा हदिेिी देणगी म्हणजे त्यांची अत्यंत भचत्तवधेक 
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आणण सुप्रशसद्ध ‘वारिी भचत्रकिा’. ह्या किेचे वैशिष्ट्य म्हणजे इवतहास, 
संसृ्कती, सण, समारंभ, उत्सव आणण जीवनप्रसंग स्वचं्छदीपणे प्रकट करणारी 
उत्कट अिी त्यांची कथाभचते्र.  

संगणकप्रणािीचा कौिल्यान े वापर करून श्रावण-भाद्रपदांतीि साजऱ्या 
केल्या जाणाऱ्या सणांची वारिी िैिीतीि भचते्र काढून त्यांची कल्पकतेने 
मांडणी करून ‘रचना’ गणेिोत्सवाच्या र्ा प्रस्तुत अंकाचे मुखपृष्ठ हे सौ. 
ििाका पािकर-रेग े र्ांनी वनभमि िे आहे. श्रावणातीि ववववध उत्सव व 
भाद्रपदांतीि गणेिोत्सव र्ांच्या र्द्वारें आपल्या सवांच्या जीवनात आनंद, 
उत्साह, ज्ञान व समृद्धी नांदो अिी मंगि प्राथयना सुखकत्याय श्रीगणेिािा 
र्ातीि ववववध उत्सवांच्या प्रवतकांर्द्वारे केिेिी आहे!  
साहहत्य:  
‘रचना’च्या संपादनाचे कायय अत्यंत जोखमीचे असले तरी तेवढेच आनंददायी 
आहे. संपादनाची संधी मला महाराष्ट्र मंडळाने हदली त्याबद्दल मंडळातील 
माझ्या सवय र्मत्र-मैत्रत्रणींचे खूप आभार. ‘रचना’च्या यंदाच्या सवुणयमहोत्सवी 
वर्ायच्या ‘गणेिोत्सव वविेषांकासाठी’ स्वरं्प्रेरणेने व नवनंती केल्यावर 
तत्परतेने मला अनेक लेख, कथा, कनवता, पाककृती, अभभप्रार्, िब्दकोडे, 
छार्ाभचते्र व हास्यभचते्र असे सवय सुंदर साहहत्य पुरवणाऱ्या सवांचे खूप आभार.  

सवायत उत्साहवधयक गोष्ट व आमचे महद्भाग्य म्हणजे मंडळाच्या सुवणयमहोत्सवी 
वर्ायननर्मत्त ‘रचना’च्या ह्या प्रस्तुत अंकाकररता, जागनतक कीतीचे 
खगोलशास्त्रज्ञ व ज्येष्ठ वैज्ञाननक प्रा. डॉ. जयंत नवष्णु नारळीकर, महाराष्ट्राचे 
आघाडीचे व्याख्याते, प्रवचनकार व भक्तीकोिकार ववद्यावाचस्पवत श्री. िंकर 
वासुदेव अभं्यकर, सुप्रलसद्ध साहहत्यत्यक व हदग्दशयक - श्री. राजेंद्र भािचंद्र खेर, 
प्रख्यात इनतहास संशोधक - श्री. कौस्तुभ कस्तुरे आणण प्रभथतर्ि िेखक व  
वके्त श्री. वनिेि काजळे यांच्या कडून साहहत्यािंकार लाभल ेआहेत, त्याबद्दल 
र्ा सवय हदग्गजांचे नवशेर् आभार. त्याचबरोबर, श्रीमहाराष्ट्रिारदेच्या चरणीं 
अिंकाराथय साहहत्य व साहाय्य परुवणाऱ्यां इतर सवाांचेही खूप आभार.  

सवाांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘रचना’ला जाहहरातींसाठी पसंती देणाऱ्या व ‘रचना’ला 
एक प्रभावी माध्यम ठरवणाऱ्या आमच्या सवय प्रार्ोजकांचे आणण ‘रचना’च्या 
वाचकवगायचे खूप खूप आभार. ‘रचना’मधे्य आपणा सवांचा सहभाग 
आवश्यक आहे ककिं बहुना आपल्या सहभागाशिवार् ते अिक्यच आहे. 
कृपर्ा साहहत्याचा ओघ असाच वनरंतर चािू ठेवावा ही तुम्हां सवांना 
आग्रहाची ववनंती! आपल्यािा त्यादृष्टीन े काही साहाय्य हव े
असल्यास, आम्हीं तो आपल्या सेवचेे ठार्ीं तत्परच आहोत! ज्ञानेश्वर 
माऊिींच्या िब्दांत आपणां मार्बाप रशसक वाचकांस ववज्ञापना – 

हें सारस्व ािें गोड ।  ुम्हींचि लातवलें जी झाड । 
 री आ ाां अवधानामृ ें वाड । ससिंपोतन कीजे ॥ 

मग हें रसर्ाव फुलीं फुलेल । नानाथभ फळर्ारें फळा येईल । 
 ुमिेतन धमें होईल । सुरवाडु जगा ॥ 

‘रचना’च्या प्रस्तुत अंकाची मांडणी सूत्रबद्ध व नीटनेटकी व्हावी र्ासाठी 
आम्हीं आटोकाट प्रर्त्न केिे आहेत. तरीही, काही तु्रटी राहहल्या असतीि 
तर गोड करून घ्याव्यांत. माऊिींच्याच िब्दांत नम्र ववनवणी - 

जया ें कामधेनु माये ।  यासी अिाप्य काांहीं आहे । 
म्हणौतन मी िव ों लाहें । ग्रांथीं इये ॥ 
 री न्यून  े पुर ें । अधधक  ें सर ें । 

करूतन घेयावें हें  ुम ें । तवनतव ु असे ॥ 

प्रकाशन (Publication) ि अस्वीकृती (Disclaimer) धोरि: 
अवधाररजो जी! साधारण १५ हदवस अगोदर संपादकांच्या हाती आलेले 
ननवडक साहहत्य नजीकच्या अंकात प्रलसद्ध करण्याचे सवय प्रयत्न केले जातील. 
प्रलसद्ध झालेल्या मजकुराशी संपादक अथवा काययकाररणी सहमत असतातच 
असे नाही. साहहत्य पुरवताना प्रतार्धकार (Copyright ©) कायद्याचे 
उल्लंघन होऊ न देणे हे अत्यंत आवश्यक आहे, तसे उल्लंघन होत नाही आहे 
हे प्रत्यके वेळेला संपादकांना तपासण े अशक्य आहे, त्यामुळे पुरवलेले 
साहहत्य जर ‘प्रतार्धकारमुक्त (copyright free)’ नसेल व ते तुमची 
स्वननर्मिती नसेल तर मूळ ननर्मिती ज्यांची असेल त्यांची ‘रचना’ मधे्य प्रकाशन 
करण्यासाठी लेखी परवानगी घेण ेआवश्यक आहे व ती तुम्हीं तशी घतेली 
असेल, हे संपादकांनी ‘तुमचे उत्तरदार्यत्त्व’ म्हणून  गृहीत धरलेले आहे याची 
कृपया नोंद घ्यावी. हाती आलेल्या प्रकाशन-योग्य साहहत्यांत त्रकरकोळ बदल 
व  व्याकरणाच्या दृष्टीने शुद्धीकरणाचे अंनतम अर्धकार संपादकांकडे राहतील. 
पाठवलेल्या साहहत्याची पोच ई-मेल वा सोशल मीहडया वरून हदली जाईल.  

साहहत्य / मजकूर / सूचना पाठविण्यासाठी सांपकष  : 
Editor:  Chetan Rege 
Email: rachana@mahamandalchicago.org 

chetanrege@gmail.com 
Facebook: “रचना - Rachana - MMC Magazine” 

ॐ नमो सज गणनायेका । सवभ सससिफळिायेका ।  
अज्ञानभ्ाांत छेिका । बोधरूपा ॥  

माझझये अां रीं र्रावें । सवभकाळ वास्तव्य करावें ।  
मज वागु्ांन्यास विवावें ।कृपाकटाक्षेंकरुनी ॥ (श्रीमि ग्रांथराज िासबोध) 

श्रीगणपती आपल्या सवांच्याच अंतरी भरून राहों व सवयकाळ वास्तव्य करों! 

बहुत काय ललहहणें? आमचे अगत्य असो द्यावें, ही 
नवज्ञापना ! 

जाणणजे. लेखनालंकार. मयायदेयं नवराजते.  

 
श्री. चेतन रेगे 

****** 
राष्ट्राय स्वाहा, इिां न मम । 
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मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया  
गणपती िावा सोबत मोरया मोरया  

पण कोण हा मोरया ? 
कुठला हा मोरया ? 

गोसावी कुलोत्पन्ि मोरया होत ेिाव  
धचचंवडचा वासी हा गणेशाचा िास  

कोणी म्हणती तो किायटकवासी  
शाळीग्राम िगरे मंदिरे उभारी  

गणपतीचा होता तो एक महाि भक्त  
रात्रंदिवस मि गणेशाठायीं आसक्त  

एके दिवशी गणाधधपती त्याला पावला  
सांग तुला काय िेऊ अस ेम्हणता झाला  

पथृ्वीचे सारे धि समुद्रातल ेमोती 
त्रैलोक्याचे राजय तुझ्या हाती येती 

ऋद्धी-मसद्धीचा िायक मी 
सवय गणांचा मी अधधपती 

प्रसन्ि झालो आज तजु वरी  
माग काय जे असे तजु मिी  

िेवा रूप तुझे पाहुिी धन्य मी जाहलो 
याच िेही तंव चरणकमल मी पावलो   

सवय कामिा तपृ्त जाहल्या तव िशयिी  
काही आसक्ती िा उरली आता मिी 

फक्त मागणे एकच आहे िेवा तुज पाशी   
मोरयाच ेिाव तुझ्या संगे जुळोनिया राही 

कोल्हापुरी मराठीत जि म्हणती  
समोर या पुढे या मोहरे या मोहरे या  

ववसजयिाच्या वेळी सवय जि म्हणती  
मोहरे या मोहरे या मोरया मोरया  

काही कारण का असिेा पण आम्ही हे जाणतो  
गणपती बाप्पा िाम घतेा मोरया आम्ही म्हणतो  

मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया 
मोरया मोरया गणपती बाप्पा मोरया 

 
 
 
 

 
घेवुनिया धचपळ्या झालो वारकरी 
ववठ्ठलाच्या पायी जाहलो मभकारी 
लावुनिया झोळी निघालो वारीला 

सोबतीला घेऊिी सख्या सजजिांिा 
ववठ्ठल ववठ्ठल ववठ्ठल ववठ्ठल 

 

िजुे िाही मिी ध्यास तुझा लागे 
पाऊल पडते पंढरीच्या वाटे 

सोडडयले सारे आता काम धाम 

पांडुरंग पांडुरंग मुखी तुझे िाम 

ववठ्ठल ववठ्ठल ववठ्ठल ववठ्ठल 

 

ममळे सुखशांती पाहता सगुणरूप तुझे 

संसाराच्या मोहाला ववटे मि माझे 
धररतो मी तुझे पाय रे अिंता 
जगाची सुटेल आता सारी धचतंा 
ववठ्ठल ववठ्ठल ववठ्ठल ववठ्ठल 

 

 

कै. मी्तक्षी चंद्रमनह् भतंबुरे 
(मंडळ सिस्या सौ. सारा समीर बोंगाळे यांच्या मातोश्री) 

 
पैं ब्रह्मबीजत जतहलत अंकुरु । घनषध्ि्ी्तदतकतरु ।  

्यतचें गत भुि् जन ॐकतरु । ्नही मी गत ॥ 
- ज्ञािेश्वरी २-२७५ ॥ 

संकलि – ‘रचिा’ संपािक - चेति रेग े
ववठ्ठल-गणशे एकरूप िशयि - छायाधचत्र गगूलवरूि साभार. 

्ॉ.  सुभतष ितईकर 
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‘काय?’, ‘कसे?’ आणण ‘का?’ या प्रश्िांतूि ववज्ञाि हा ववर्षय 
जन्माला आला व या प्रश्िांची उत्तरे शोधतािा त्याचा िकळत 
ववकास होत गेला. निसगायच्या व्यवहारांमागे काही सुसूत्रता आहे. 
ते व्यवहार कोणाच्या लहरींवर अवलंबूि िसूि काही ठराववक 
चाकोरीतूि चालू असतात, याचा प्रत्यय मािवाला हळूहळू झाला 
व त्यामागचे रहस्य उकलतािा त्याला ववज्ञािाचा साक्षात्कार होत 
गेला. वर फेकलेली वस्तू खाली येते, पथृ्वी सूयायची प्रिक्षक्षणा करते, 
समुद्रात ठराववक वेळी भरती येते या ववववध स्वरूपाच्या 
घटिांमध्ये ववज्ञािाचा एकच नियम आहे - तो आहे 
‘गुरुत्वाकर्षयणाचा’. आकाशात चमकणाऱ्या ववजा, इंद्रधिुष्ट्याचे 
सप्तरंग ककंवा लोहचंुबकाचे आकर्षयण हे सवय ‘ववद्युतचंुबकीय 
शास्त्र’ या एकाच नियमात बसतात.  

ववज्ञािाची मादहती ममळवतािा नतचा उपयोग आपल्या 
जीविक्रमात करायला मािवािे सुरुवात केली व तेथूिच 
तंत्रज्ञािाचा प्रारंभ झाला. प्राथममक तंत्रज्ञाि अवतरले तेव्हा 
आदिमािवािे कृत्रत्रम मागाांिी अग्िी निमायण केला. ऊजायनिममयतीचा 
तो पाया समजला पादहजे. आजच्या ववज्ञाि युगात अनतवेगािे 
वाढणाऱ्या तंत्रज्ञािामागे तीच ऊजायनिममयती आहे. ववज्ञाि हे 
क्जज्ञासेतूि ववकमसत होते, तर तंत्रज्ञाि गरजेतूि. प्रश्ि ववचारूि, 
वाि घालूि, प्रयोग करूि, तपासणी करूि ववज्ञािाचा पाया घट्ट 
केला जातो. तसेच इहलोकात जगण्याची क्जद्ि असेल, आपले 
राहणीमाि सुधारण्याची अहमहममका असेल तर िवे तंत्रज्ञाि 
निमायण करायची क्षमता येते. आजचे युग हे ववज्ञाि-तंत्रज्ञािाचे 
युग आहे. ववज्ञािात िविवीि शोध लागत आहेत व त्यांचे रूपांतर 
वेगािे उपयोक्जत तंत्रज्ञािात होत आहे. अशा वेगवाि जीविात 
ववज्ञाि व तंत्रज्ञािापासूि अमलप्त राहणे कुठल्याही समाजाला 
परवडणारे िाही. अश्या पाश्वयभूमीवर मराठी भार्षेचे काय स्थाि 
राहील? प्रथम ववज्ञािाच्या संिभायत पाहू. 

ववज्ञाि हा पाठांतराचा ववर्षय िव्हे, तो खरोखर समजला पादहजे 
… म्हणजे त्यामागे मेंिलूा ववचार करण्याचे श्रम घ्यावे लागतात. 
मेंिचूी िोि कामे असतात. एक म्हणजे मादहती साठवणे आणण 
नतचा हवा तो भाग जरूर असेल तेव्हा काढूि िेणे. िसुरे काम 
म्हणजे ववचार करूि त्या मादहतीतूि िवी कल्पिा, िवे तकय , िवे 
निष्ट्कर्षय काढणे. पदहला भाग पाठांतराचा आहे, िसुरा 
सजयिाचा. पाठांतराच्या बाबतीत संगणक मािवी मेंिचू्या पुढे गेला 
आहे, पण सजयिक्षमतेबाबतीत मािव अजूिही संगणकाच्या पुढे 

आहे. ववज्ञािाचा ववकास करायला हवी असलेली सजयिक्षमता 
यायला मेंितू ववचारमंथि होणे आवश्यक असते. सामान्यपणे हे 
ववचारमंथि एखाद्या भार्षेच्या माध्यमािे होते. ते जया भार्षेत होत 
असेल त्या भार्षेत मेंि ूववज्ञाि समजूि घेत असतो आणण (शक्य 
झाल्यास) त्यात भर टाकतो. हे ववचारमंथि मातभृार्षेत होत असते 
असे मािले जाते. अिेक भार्षा बोलणाऱ्या गहृस्थाची मातभृार्षा 
शोधूि काढण्याचे कसब िािा फडणवीस यांिी िाखववल्याची 
आख्यानयका आहे. प्रत्येक व्यक्तीची मिात ववचार करण्याची जी 
एक निक्श्चत भार्षा असते तीच भार्षा ववज्ञािासाठी स्वाभाववक 
समजली पादहजे. या लेखासाठी मी त्या भार्षेला ‘मातभृार्षा’ म्हणेि. 
ववशेर्षतः ववज्ञािाच्या प्राथममक मशक्षणासाठी हीच भार्षा सवयथैव 
योग्य आहे. 

सध्याचे ववज्ञाि यूरोपातूि आले म्हणूि त्याचे प्राथममक मशक्षण 
यूरोपीय भार्षेतूि दिल ेपादहजे हा अट्टहास चुकीचा आहे. स्वतः 
ववज्ञाि हा ववर्षय अमुक एका िेशातला म्हणूि त्या िेशाची छाप 
घेऊि आलेला िसतो. पाण्याप्रमाणे ववज्ञाििेखील निगुयण आहे. 
टँकरमधले ककंवा िळाचे पाणी आपण आपल्या सोयीिे योग्य त्या 
भांड्यात साठववतो व वपतो. न्यूटििे जुन्या इंग्रजीत मांडलेले 
नियम जर मराठी भावर्षकाला मराठीत समजत असतील, तर ते 
त्या भार्षेतच सांधगतले पादहजेत. त्यामुळे त्या नियमांची 
ववश्वासाहयता िष्ट्ट होत िाही व त्यांतील तथ्येही शाबूत राहतात. 
सामान्य अिुभव असे सांगतो, की कुठलीही प्राथममक स्वरूपाची 
वैज्ञानिक मादहती मातभृार्षेतूि अधधक सहजगत्या कळते. 
इंग्रजीतूि ववज्ञाि मशकणाऱ्या मराठी भावर्षक मलुाला प्रथम इंग्रजी 
ववधािाचे मराठीकरण मिातल्या मिात करूि मग त्याचा अथय 
लावावा लागतो. पुढे त्या ववधािाची छाििी करण्यासाठी लागणारे 
ववचारमंथि मराठीतच केले जाते. ही प्रकक्रया मूळ ववधाि मराठीत 
असल्यास अधधक सोपी व सुटसुटीत होते. प्राथममक शाळांत 
इंग्रजीतूि मशकववल्या जाणाऱ्या वैज्ञानिक अभ्यासक्रमाकडे दृष्ट्टी 
टाकल्यास, या वस्तुक्स्थतीची कल्पिा येते. ‘Air is necessary 
for existence.’ या वाक्यात िोि मोठाले इंग्रजी शब्ि आहेत. 
त्यांचे स्पेमलगं बरोबर करूि अथय लावण्याच्या खटपटीत मूळ 
वैज्ञानिक तथ्य बाजूला पडते. या वाक्यातील तथ्य मराठी 
ववद्याथ्यायला ‘अक्स्तत्त्वासाठी हवेची जरूरी असते’ - अशा सोप्या 
शब्िांत सांगता येते आणण हाच मुद्िा सामान्य माणसाला ववज्ञाि 
समजावूि सांगतािा ववचारात घेतला पादहजे. 

मराठीतूि अथवा अन्य िेशी भार्षांतूि ववज्ञाि सांगण्यासाठी 
पाररभावर्षक शब्िांचा बागुलबुवा उपक्स्थत केला जातो. इथे चूक 
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िोन्ही बाजूंकडूि होते. िेशी भार्षांचे कट्टर समथयक िवे पाररभावर्षक 
शब्ि वापरण्याचा हट्ट धरतात. ककत्येक पाररभावर्षक शब्ि मूळ 
इंग्रजी शब्िांपेक्षा बोजड, क्क्लष्ट्ट आणण ओढूिताणूि तयार केलेले 
वाटतात. पाररभावर्षक शब्िांबद्िल माझे मत अस ेआहे की, सोपे 
प्रचारातले इंग्रजी पाररभावर्षक शब्ि जसेच्या तसे मराठीत घ्यायला 
हरकत िाही. कुठलीही भार्षा िव्या शब्िांमुळे समदृ्ध होते. इतर 
भार्षांतूि आलेले शब्ि आत्मसात करूिच इंग्रजी भार्षा समदृ्ध 
झाली. दहिंी, मराठीसारख्या भार्षांिाही काही प्रचमलत इंग्रजी 
वैज्ञानिक शब्ि आहेत. ते त्या रूपांत वापरणे वावगे वाटू िये. 
रेडडओ, टेमलफोि, पोस्ट ऑकफस यांसारखे इंग्रजी शब्ि आता 
मराठीत रूढ झाल े आहेत. रेडडओसाठी संस्कृतजनित एखािा 
क्क्लष्ट्ट शब्ि तयार करण्यात अथय िाही. अिेकिा मराठीतूि 
ववज्ञाि सांगतािा ‘शुद्ध’ भार्षचे्या आग्रहाखातर अिोळखी बोजड 
शब्िांचा भडडमार केला जातो आणण त्यामुळे वैज्ञानिक ववधािे 
मातभृार्षेतूििेखील कळत िाहीत. समाज प्रबोधिासाठी ववज्ञािाची 
मादहती िेतािा ‘इंग्लंडमधूि आलेले ववज्ञाि त्याच िेशाच्या 
भार्षेतूि कळेल’ असा आग्रह धरणे क्जतके चुकीचे आहे, नततकेच 
वरील शुद्ध संस्कृतजनित भार्षेचा वापर करणेही सिोर्ष आहे. 
मातभृार्षेतूि ववज्ञाि सांगण्याचे कसब या दृक्ष्ट्टकोिाच्या िरम्याि 
सापडेल.  

स्वातंत्र्योत्तर काळात ववववध भारतीय भार्षांतूि पाररभावर्षक शब्ि 
तयार करण्यावर पुष्ट्कळ भर दिला गेला; पण एका महत्त्वाच्या 
गोष्ट्टीचे भाि राखले गेले िाही. एका उिाहरणािे हा मुद्िा स्पष्ट्ट 
होईल. Atom आणण Molecule यांसाठी मराठी पाररभावर्षक शब्ि 
आहेत ‘अणू’ आणण ‘रेणू’. दहिंीत मात्र हे पाररभावर्षक शब्ि आहेत 
‘परमाणु’ आणण ‘अणु’. गंमत म्हणजे हे सगळे शब्ि संस्कृत 
भार्षेतूि तयार केले आहेत! जया भारतीय भार्षा संस्कृतपासूि 
जन्मल्या त्यांिा हे वैज्ञानिक शब्ि तेच ठेवता आले िसते का? 
प्राथममक मशक्षणापासूि, उच्चमशक्षण आणण संशोधि हे िसुरे टोक 
पादहले तर मात्र अस ेवाटते की, इंग्रजीचा अव्हेर करुि चालणार 
िाही. वैज्ञानिक संशोधि, मग ते उच्च िजायचे असेल तर बऱ्याच 
वेळा िेशांची, राष्ट्रांची मयायिा ओलांडूि आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे 
असते. तेथे ववचारांची िेवाणघेवाण प्रांनतक भार्षेतूि ि होता 
आंतरराष्ट्रीय भार्षेतूि होते आणण इथे इंग्रजी भार्षाच योग्य ठरते. 
इथे इंग्रजीकडे गुलामधगरीची भार्षा म्हणूि ि पाहता िेशािेशांिा 
जोडणारी भार्षा म्हणूि पादहले पादहजे. उच्च मशक्षणासाठी िेखील 
इंग्रजीतूि प्रमसद्ध होणारा ग्रंथसमुिाय आणण नियतकामलकांचे 
जाळे उपयोगी पडते. इंग्रजीच्या अिाठायी द्वेर्षामुळे आपले 
ववद्याथी आणण संशोधक या समदृ्ध साधिाला मुकतील. या 

कारणांमुळेच रमशया, जपाि, चीिसारख्या िेशांमध्ये सदु्धा 
ववज्ञािाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्यासाठी इंग्रजीची 
निकड भासू लागली आहे. इंग्रजी आत्मसात करायला तेथील 
शास्त्रज्ञांिा जेवढे कठीण जाते, तेवढे आपल्या िेशातील शास्त्रज्ञांिा 
जात िाही. कारण इंग्रजीचा वारसा अद्याप या िेशात दटकूि आहे. 
तेव्हा ववज्ञािाच्या मशक्षण व संशोधिासाठी इंग्रजीकडे एका वेगळ्या 
दृक्ष्ट्टकोिातूि पाहणे आवश्यक आहे. जरी ती भार्षा इंग्रजांच्या 
वसाहतवािामुळे आपल्यावर लािली गेली असली तरी आजच्या 
ववज्ञाियुगात िेशािेशांतील संलग्ि भार्षा म्हणूि नतच्याकडे पादहले 
पादहजे. संकुधचत दृक्ष्ट्टकोिातूि नतचा अवमाि करणे िेशाच्या 
प्रगतीच्या दृष्ट्टीिे महागात पडेल. परंतु, प्राथममक मशक्षणासाठी 
आणण समाज प्रबोधिासाठी ववज्ञाि मातभृार्षेतूि सांधगतले जावे. 
तेथे इंग्रजीचा आग्रह धरणे खुळेपणाचे  ठरेल. 

आता तंत्रज्ञािाचा ववचार करू. आधी सांधगतल्याप्रमाणे तंत्रज्ञािाचा 
ववकास व्हायला ‘गरज’ भासणे आवश्यक आहे. आपले तंत्रज्ञाि 
अववकमसत रादहले याचे कारण आम्हां भारतीयांची अल्पसंतुष्ट्ट 
प्रवतृ्ती. इहलोकात आपण भोगतो ते पूवयजन्मीचे फळ व परलोकात 
सगळी सुखे आहेतच. अश्या भाविेिे व त्यामुळे इथे राहणीमाि 
सुधारण्यासाठी लागणारी क्जद्ि िसल्यािे आपले तंत्रज्ञािही पुढे 
जाऊ शकल ेिाही. यूरोपातील गररबी व निष्ट्ठुर हवामाि यांवर 
तोडगा काढता काढता तेथे तंत्रज्ञाि आपोआप आले. कािेकोपरे 
गाठले. आपण मात्र ‘आपली भूमी सोडूि परिेशी जाणे म्हणजे 
पाप’ असे मािूि घरी बसूि रादहलो. गरज भासणे ही पदहली 
पायरी! ती पूणय करणे ही िसुरी! ती सहजगत्या पूणय करणे म्हणजे 
िसुऱ्यांिी तयार केलेले तंत्रज्ञाि ववकत घेऊि वापरणे. ही सोपी 
पद्धत आपल्याला परावलंबी करते. त्या उलट, उशीर लागला तरी 
स्वबळावर आवश्यक तंत्रज्ञाि निमायण करणे हे केव्हाही अंततः 
शे्रयस्कर ठरते. भारताला अलीकडे सवायधधक उपभोक्ते असलेला 
िेश म्हटले जाते. आपल्याला तंत्रज्ञाि व त्यातूि निमायण झालेली 
सामग्री ववकणाऱ्यांच्या दृष्ट्टीिे जरी आकर्षयक बाब असली तरी 
आपल्या स्वावलंबिाच्या व आत्मववश्वासाच्या दृष्ट्टीिे खधचतच ती 
उपयुक्त िाही आहे.  

तंत्रज्ञािाबद्िल ओढ निमायण व्हायला, त्याचे आिाि-प्रिाि, त्याची 
मादहती, िव्याची निममयती आिींसाठी िेशाची, प्रांताची भार्षा 
महत्त्वाची असते. म्हणूि मराठीचा वापर गरजेचा आहे. शहरी 
समाज सोडला तर महाराष्ट्रात अजूिही मराठीच सावयजनिक भार्षा 
आहे, पण ती दटकूि राहील का? या प्रश्िाचे उत्तर भार्षेच्या 
उत्क्रांतीवर अवलंबूि आहे. भार्षेला या िव्या CD ROM च्या 
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युगात संगणकाशी जोडूि घ्यावे लागणार. भार्षा मलदहण्याचे, 
संपािि करण्याचे संगणकीय मागय शक्य नततके उपयोगकत्यायच्या 
सोईचे (User Freindly) असले पादहजेत. त्याचप्रमाणे ववज्ञाि-
तंत्रज्ञािातले िविवे पाररभावर्षक शब्ि भार्षेला खपवूि घेता आले 
पादहजेत. पण त्यातूिही महत्त्वाचे म्हणजे भार्षेत सतत िवनिममयती 
होत रादहली पादहजे. ही िवनिममयती झपाट्यािे घडणाऱ्या 
क्स्थत्यंतराला सक्षमपणे प्रनतत्रबतं्रबत करणारी असायला पादहजे. 

किाधचत एक काळ असा येईल जेव्हा सवय राष्ट्रांचा सारखा ववकास 
होऊि जीविमािात सारखेपणा येईल. सगळीकडे समािता आली 
की, मग लक्षणीय अस ेकाही घडणार िाही. भौनतकशास्त्रात अश्या 
क्स्थतीला ‘ऊष्ट्मागनतकी समतोल’ (Thermodynamic 
Equilibrium) असे म्हणतात. त्या िशेत जीवि अनतशय 
कंटाळवाणे होईल. तशी क्स्थती आज िाही व निकटच्या भववष्ट्यात 
येणारही िाही. आपण आशा करूया की, तशी क्स्थती पषु्ट्कळ 
शतके उद्भवणार िाही व तोपयांत जीविात ववववधता आहे, 
हास्यरस आहे, तसा करुणरसही आहे. सामाक्जक असमतोल 
आहेत, संघर्षय आहेत. ववज्ञाि-तंत्रज्ञािाच्या गनतमाितेमुळे 
सभोवतालची एकंिर क्स्थती बिलते आहे. या गनतमाितेचे धचत्र 
समथयपणे प्रनतत्रबतं्रबत करणाऱ्या भार्षाच क्जवंत राहतील व समदृ्ध 
होतील. मी आशा करतो, की मराठी भार्षा अश्या भार्षांत असेल 
आणण शंभर वर्षाांिंतरिेखील आजच्याप्रमाणे काव्य-शास्त्र-
वविोिाबरोबर ववज्ञािाला घेऊि पुढे जात असेल. 

 
प्रा. डॉ. जयंत ववष्ट्णु नारळीकर 

(प्रस्तुत लेखक हे जागनतक कीतीचे खगोलशास्त्रज्ञ, जयेष्ट्ठ वैज्ञानिक, 
सुप्रमसद्ध लेखक - पद्मभूर्षण, पद्मववभूर्षण, महाराष्ट्र भूर्षण, फाय 
फौंडेशि तफे राष्ट्रभूर्षण, भटिागर, कमलगंा, त्रबलाय, इंदिरा गांधी अशा 
असंख्य राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांिी सन्मानित आहेत. 
‘रचिा’च्या दृष्ट्टीि ेउत्साहवधयक गोष्ट्ट म्हणजे खास सुवणयमहोत्सवी वर्षाय 
निममत्त ‘रचिा’ कररता प्रा. डॉ. जयतं ववष्ट्णु िारळीकर यांिी आशीवायिरूपी 
लेख पाठवल ेआहेत. त्यांच्या प्रख्यात व प्रेरणािायी कायायला ‘रचिा’ कडूि 
‘िमि’ - ‘रचिा’ संपािक - चेति रेगे)  

 
बाई घरी येते धावत पळत. 

पाठीवर वाहूि आणलेले असते ओझे 
क्जवलगांसाठी पाय तुटेपयांत 

दहडूंि ममळवलेल्या छोट्या छोट्या वस्तंूचे. 
 

िारात भेटतात क्जवलग. 
ओळखीचं क्स्मतही करत िाहीत. 

प्रवासाचा शीण आणण भुकेजलं मि घेऊि 
बाई घरात मशरते. 

 
जाणाऱ् या कृतघ्ि पाठींिा पाठमोरं करूि 

हातात झाडू घेते. 
नतच्याकडे आसासूि पाहत असतात, 

घराचे कािेकोपरे 
उजळतं हसू नतिे जीव लावूि सजवलेल्या मभतंींवर 

 
झाडं वाट पाहत असतात आतूरतेिे 

िव्या कळ्या िाखवायला. 
णखडक्या वाट पाहत असतात, 

स्वच्छ प्रकाश आत येईल म्हणूि! 
 

निगुतीिे सांभाळलेल्या वस्तू 
पुन्हा एकिा जाणीव करूि िेतात, 

संसारच फक्त नतचा असतो, 
माणसं नतची िसतात. 

 

 
सौ. सुजत्त महतज् 
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(प्राचीि ववचारप्रणाली – आधुनिक आचारप्रणाली या 
लेखमामलकेच्या पुष्ट्प पदहले व पुष्ट्प िसुरे या लेखांच्या कररता 
पहा – ‘रचिा -२०१९-०१ मकर संक्रांनत ववशेर्षांक व २०१९-०२ 
गुढीपाडवा ववशेर्षांक) 

मशक्षणासंिभायतही प्राचीि ववचार आणण आधुनिक मशक्षणव्यवस्था 
यामध्ये महिंतर पडलेले दिसते. या संिभायत छांिोग्य 
उपनिर्षिात (४ था खंड, ४ था अध्याय) आलेली सत्यकाम 
जाबालची कथा त्या गोष्ट्टीवर प्रकाश टाकते.  

सत्यकाम आठ वर्षाांचा होतो तेव्हा आईला म्हणतो, “ब्रह्मचयय 
व्रताचं  पालि करूि मी गुरुगृही राहूि मशक्षण घेऊ इक्च्छतो. 
आचायय माझं गोत्र ववचारतील. तर मी कोणतं गोत्र सांगू?” आईच्या 
डोळ्यात पाणी तरळते. आई सांगते “मी एक िासी आहे. त्यामुळे 
मला तुझे वडील िेमके कोण हे ठाऊक िाही. तेव्हा तू आचायाांिा 
माझंच िाव गोत्र म्हणूि सांग.” सत्यकाम पाठशाळेत जातो. 
आचायय हररद्रमुत यांची भेट घेऊि सांगतो, “आचायय, मी सत्यवचिी 
आहे म्हणूि माझे िाव सत्यकाम आहे. मी सद्ववतयिी असूि 
ब्रह्मचययव्रताचं पालि करूि मशक्षण घेवू इक्च्छतो.” आचायय त्याला 
गोत्र ववचारतात. तेव्हा सत्यकाम सांगतो, “माझी आई एक िासी 
आहे, नतचं िाव जाबाली. हेच माझं गोत्र समजावं.” आचायय त्याला 
अत्यािंिािे ममठी मारूि म्हणतात, “तू सत्यवचिी आहेस, 
ब्रह्मचयय व्रताचे पालि तू करू इक्च्छतोस! तेव्हा ववद्याग्रहणासाठी 
तू योग्य ववद्याथी आहेस.” 

हळू हळू काळ उलटला. पाश्चात्य मशक्षणपद्धती भारतीयांिी 
उचलली. त्यांचे रीतीरीवाज उचलले. भर उन्हात टाय(!) लावूि 
मुलगा इंग्रजी शाळेत जाऊ लागला. बौद्धधक गुलामीचे जोखड 
गौरवािे खांद्यावर वागवूि वाढदिवसाला केक कापू लागला. 
मेणबत्त्या ववझवू लागला! दिव ेलावण्याची संस्कृती त्यागूि दिवे 
ववझवण्यात भूर्षण मािू लागला. त्या गोष्ट्टीचे आई-वडीलही कौतुक 
करू लागले. मातभृार्षा धड बोलता ि येण्यात तो भूर्षण मािू 
लागला. अश्या मशक्षण-पद्धतीमध्ये मशकलेली मंडळी केवळ 
तंत्रज्ञािाचे गोडवे गाऊ लागली. जस े काही प्राचीि भारतीयांिी 
संस्कृती कधी बनघतलीच िव्हती! उत्तम राजयव्यवस्था त्यांिी केली 
िव्हती. पण अक्स्मताशून्यता आली की राष्ट्रासाठी काळ कफरतो. 
या काळात रमलेली आजची आई मग आपल्या मैत्रत्रणीकडे  मि 
उघड करू लागते, “मला िोि मुलं आहेत. धाकटा पक्का बेरकी 
आहे. आपला स्वाथय कसा साधायचा हे तो चांगलं जाणतो. आमचा 

मोठा म्हणजे धमयराजाचा अवतार! सद्ववतयिी, सत्यवचिी! मला 
माझ्या धाकट्याच्या भववतव्याची मुळीच काळजी वाटत िाही ग! 
मला काळजी आहे ती या माझ्या सद्वतयिी थोरल्याची!” सद्वतयिी, 
सत्शील मुलांची आजच्या आयांिा काळजी वाटते हे आजचे कटु 
वास्तव आहे. 

प्राचीि ऋर्षींिी शील जपण्याला अनतशय महत्व दिलेले आहे. 
केवळ शील गेल्यामुळेच तेज, शौयय, कीती, वतृ्त, बल, लक्ष्मी अश्या 
अिेक गोष्ट्टी प्रल्हािला सोडूि गेल्या आणण प्रल्हाि पिभ्रष्ट्ट झाला. 
अश्या गोष्ट्टी ककंवा ब्रह्मचयय व्रताचे पालि करूि मशक्षण घेणे या 
गोष्ट्टी आता कववकल्पिा वाटतात. परंतु; त्यात फार मोठा अथय 
होता. त्या गोष्ट्टी सिाति ककंवा रूढाथायिे मागासलेल्या वाटतात. 
खरेतर जे कधी पुराति होत िाही; आणण जे नित्यिूति असते 
त्याला ‘सिाति’ म्हणतात. आजच्या या मेकॉलेप्रणणत मशक्षण 
पद्धतीमध्ये मशकलेला तरुण Mother’s Day ककंवा Father’s 
Day साजरा करतो! तो अवश्य करावा - केलाच पादहजे. पण 
भारतीय संस्कृतीत प्रनतदििी ‘मातिेृवो भव, वपतिेृवो भव, आचायय 
िेवो भव, अनतथीिेवो भव’ म्हटले जायचे व त्यािुसार वतयि केले 
जायचे. व्याकरण-न्याय-मीमांसा-वेिांत या शास्त्रांबरोरच प्राचीि 
भारतीय मशक्षणपद्धतीत ववध्याथ्यायला प्रत्येक शास्त्राचे १००% 
ज्ञाि येणे आवश्यक असे. पण सध्याच्या मशक्षण पद्धतीत ३५-
४०% माक्सय ममळवूिही ववद्याथी पास होऊ शकतो! याचा अथय 
६०-६५% तो काय असतो हे सांगण्याची आवश्यकता िाही. ववशेर्ष 
म्हणजे या मशक्षण पद्धतीतूि आत्मववकासाचे खऱ्या इनतहासाचे 
आणण परज्ञािाचे िरवाजेच बंि करूि टाकले आहेत. त्यामुळे आज 
जगभर राजसी आणण तामसी वतृ्तींिी हैिोस घातलेला दिसतो. 
ककतीही भोग भोगले तरी तपृ्ती येत िाही असे धचत्र दिसते. 

प्राचीि काळातल्या साऱ्याच गोष्ट्टी आज अिुकरणीय वाटतील असे 
िाही. ककंवा सवयच चांगले होते असाही िावा िाही. फार प्राचीि 
काळात मतृ पतीसमवेत सती जाण्याची प्रथा िव्हती. ती 
महाभारतकाळाआधी रूढ झाली असे दिसते. अस्पशृ्यता अशीच 
एक रूढ होती. अश्या कालपरत्वे िषु्ट्ट रूढी िष्ट्ट करूि धमायची 
पुि:प्रस्थापिा करण्यासाठीच भगवंतांिी अवतार घेतला होता. 
स्त्रीला वेिाध्यिाचा अधधकार िाही, असाही समज पुढील काळात 
रुजला होता. पण प्राचीि काळात गागी, मैत्रेयी यांच्यासारख्या 
क्स्त्रया शे्रष्ट्ठ वैदिक आणण शास्त्रपारंगत होत्या. स्त्रीचे स्थाि 
प्राचीि काळात फार उच्च मािले जायचे. ती मुळीच अबला 
िव्हती, हे िशयवणारे अिेक संस्कृत श्लोक आहेत. स्त्री भोग्य 
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िव्हती; तर पूजय होती. आज स्त्री भोग्य झाल्यामुळे त्याचे 
ववपरीत पररणाम सवयत्र बघायला ममळतात.  

आज मुतीपूजेतले शास्त्र ककतपत उरले आहे हाही एक अभ्यासाचा 
ववर्षय आहे. सेमेदटक लोकांिी भारतीयांच्या मूनतयपूजेची थट्टा 
उडवली होती. पण तुसाच्या सेंट निकोलसिे म्हंटले आहे की, 
कोणतीही प्रनतमा डोळ्यांपुढे असल्यामशवाय ध्याि लागणे शक्यच 
िाही. सववकल्प समाधी अवस्थेपयांत मूती साधकाला साहाय्य 
करत,े ही गोष्ट्ट प्राचीि भारतीयांिा ठाऊक होती. ध्यािासाठी मूती 
कशी हवी याचेही शास्त्र होते. पांडुरंगशास्त्रींच्या म्हणण्यािुसार 
ध्यािासाठी असणारी मूती गुणसौंियय, भावसौंियय आणण 
ववचारसौंियायिे पररप्लुत असावी असा प्राचीि नििेश होता. आज 
या शास्त्रावर धूळ चढलेली ठायीठायी जाणवते. िेव हा मतूीत 
म्हणजे केवळ भौनतक पातळीवरच पादहला जातो आणण उपासिाही 
भौनतक पातळीवर होते. 

प्रमसद्ध ऑस्रेमलयि फुटबॉलपटू माकय  बि यािे ‘Ancient 
Wisdom for Modern Health' या िावाचे एक अिुभवमसद्ध 
पुस्तक मलदहले आहे. त्यामध्ये सूयायशी निगडडत असलेल्या प्राचीि 
भारतीय जीविशैलीववर्षयी अभ्यासपूणय ऊहापोह केला 
आहे.  प्राचीि भारतीय लोक कोणत्या कारणांमुळे निरोगी व 
िीघाययुर्षी सुखी जीवि जगत होते याववर्षयी या ग्रंथांमध्ये 
पुराव्यांनिशी मलदहलेले आहे. ववशेर्षतः भारतीयांच्या 
खाण्यावपण्याच्या सवयी, त्यांच्या व्यायामाच्या पद्धती यासंबधंीही 
पुष्ट्कळ ऊहापोह आहे. माकय िे पाक्श्चमात्यांिा खाण्याच्या सवयी 
बिलण्याचा संिेशही दिला आहे. फास्ट-फूड ककती घातक आहे, 
रात्रपाळ्या ककती निसगायववरुद्ध आहेत, या ववर्षयीसुद्धा त्यािे 
कळकळीिे मलदहले आहे. आधुनिक मेडडकल सायन्सच्या 
वापरापेक्षा िीघयकालीि आजारासंाठी आयुवेिाला जवळ करण्याचा 
सल्ला त्यािे पाश्चात्यांिा दिला आहे. आपल्याकडे जे आहे त्यांिा 
नतलांजली िेऊि आज भारतातच फास्ट-फूड भरपूर खाल्ल ेजाते.  

सामवेिातूि उगम पावलेले प्राचीि भारतीय संगीत हे िेहभािाकडूि 
आत्मभािाकडे ममळणारी होते. आजचा  तरुणवगय मोठ्या 
प्रमाणावर िेहभाि वाढवणाऱ्या संगीताची कास धरत 
आहे.दहिंसु्थािी शास्त्रीय संगीताला ‘कळत िाही’ या कारणास्तव 
तुच्छ मािण्याकडेही बऱ्याच जणांचा कल असतो. महेश योगीचं्या 
अमेररकेतील संस्थेत एक प्रयोग झाला.कॅन्सरच्या पेशी बाजूला 
काढूि  िोि दठकाणी लॅब मध्ये ठेवण्यात आल्या.एके दठकाणी 
त्या पेशींवर 24 तास मायकल जॅक्सिच्चे ककंवा तत्सम संगीत 
लावण्यात आले. िसुऱ्या लॅबमध्ये भारतीय शास्त्रीय संगीत 

लावण्यात आले. ठराववक दिवसांिंतर िोन्ही लॅब्समधल्या 
पररक्षािळ्या  बाहेर काढण्यात आल्या, तेंव्हा थक्क करणारे 
पररणाम ममळाले. जया पशेींवर पॉप-रॅप सारखे संगीत(!) 
आिळत  होत,े नतथल्या कॅन्सरच्या पेशींमध्ये कमालीची वाढ 
झालेली होती; आणण जया दठकाणी भारतीय शास्त्रीय संगीत लावले 
होत ेनतथल्या कॅन्सरच्या पेशी पूणयतः िामशेर्ष झाल्या होत्या! पण, 
अश्या गोष्ट्टींचा ववचार करायलाही आज कोणाला वेळ िाही. आजचे 
धकाधकीचे जीवि जगतािा अिेक जण मिािे थकूि जातात. 
पण अपेक्षाभंगामुळे उद्ध्वस्त होतात, तणावग्रस्त होतात आणण 
िाईलाजािे अध्यात्माकडे वळतात. अशा लोकांच्या मािमसकतेचा 
फायिा घेणारी अध्याक्त्मक कें द्रही मग सेवा िेण्यासाठी तत्पर 
असतात! सारेच वाईट आहे असे िाही; पण बहुतांशी कें दे्र आज 
चमत्कारांवर आधाररत आहेत; ववचारांवर आधाररत िाहीत, असे 
दिसते. ककंबहुिा चमत्कार हे अध्याक्त्मक व्यक्तीला ओळखण्याचे 
पररणाम बिले आहे. याउलट भगवद्गीतेसह प्राचीि तत्वज्ञािातील 
ववचार सांगतात, चमत्कार हे मोक्षमागायत अडथळे निमायण करणारे 
असतात. परंतु; आज चमत्कार दिसला कक भारवलेला भक्त 
अववचारािे जीवि अपूयि िेतो. मसद्धींिा तर प्राचीि ऋर्षींिी वेश्या 
म्हटले आहे. त्यांच्या मागे जाऊ िये असे शास्त्र सांगते. खरे 
ज्ञािी पुरुर्ष आत्मज्ञािाच्या आड येणाऱ्या या मसद्धीमध्ये अडकूि 
पडत िाही व भक्तांिाही त्यात गुंतवत िाहीत. मसद्धींचा वापर 
हा राजसी आणण तामसी भाव निमायण करू शकतो. या सिंभायत 
गीतेिे त्रत्रगुणात्मक प्रकृतीचे वववेचि केले आहे. जया काळात 
साक्त्वक जीविाचा प्रभाव समाजमिावर होता, तेव्हा सौख्य-शांती 
िांित होती. वस्तंूचा हव्यास कमी होता. आज आवश्यक्तेपेक्ष्या 
ककतीतरी पटींिी ममळूिही स्वास्थ्य, सुखशांती लाभतांिा दिसत 
िाही. राजसी आणण तामसी भाव व्यक्तीचे व समाजाचे अध:पति 
करीत असतो. त्यामुळे साक्त्वकतेचा अवलंब करणे आज ही 
काळाची खरी गरज आहे. साक्त्वकतेचा उत्कर्षय होणे हाच आजच्या 
अध:पतिाला उपाय आहे. सहसा प्राचीि ववचार जीविात उतरवणे 
आज अवघड होऊि बसले आहे हे खरे. तथावप, काही प्रमाणात 
जरी त्या ववचारांचा अवलंब केला तरी जीवि सुखावह होऊ शकेल.  

कािगोष्ट्टींमधील मूळची गोष्ट्ट जर पुन्हा मूळ पिावर आणता 
आली तर ककतेय्क भ्रष्ट्ट् रूढी िष्ट्ट होतील. अशा अिेक प्राचीि 
ववचारांचे मसचंि झाल्यास परस्परांवर प्रेम करणारा मािवसंघ 
निमायण होईल. निसायगायवरचे अनतक्रमण थांबेल. मािव ते मािव, 
मािव ते निसगय आणण निसगय ते परमेश्वर हा संतुमलत जीविाचा 
सुंिर गोफ गुंफला जाईल.त्यासाठी ‘गंगोत्री’ चे िशयि मात्र घ्यावे 
लागेल ! (समाप्त) 
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श्री. राजेंद्र खेर 

www.rajendrakher.net 

(ज्येष्ट्ठ सादहश्तयक कै. श्री. िा. द. खेर यांर् ेप्रस्तुत लेखक श्री. राजेन्र 
खेर हे चर्रंजीव. राजेंर खेरांनी चर्त्रपट के्षत्रात प्रकाश िेहरा प्रॉडक्शन्स, 
मसनेिा श्व्हजन्स, मसनेिेन इ. ननिाचतयांबरोबर सिुारे नऊ वर् ंलखेन-
ददग्दशचन, ननमिचती अशा पवपवध के्षत्रात काि केलं आहे. तयांना अनेक 
गौरव आणण पुरस्कार प्राप्त झालेले असून तयांच्या पुस्तकांर्े इंग्रजी, 
गुजराती आणण दहदंी िार्ांिध्ये अनुवाद झाल ेआहेत. तयांर्ी पुस्तकं 
रमसकिान्य ठरली आहेत आणण अलीकडच्या यशस्वी सादहश्तयकािंध्ये 
तयांर्ी गणना होत.े ‘रचिा’कररता अत्यंत स्िेह्भावें पाठवललेी त्यांची 
लेखमामलका तीि भागांत - मकर संक्रांत, गुढी पाडवा आणण प्रस्तुत 
अंकांत प्रकामशत केली. त्यांच्या लेखांकररता व एकूणच असामान्य 
कायायकररता आमचे अमभवािि! – ‘रचिा’ संपादक – चेति रेगे) 

 
सांज सरता सरता … 

ती निघूि गेली अि ्जातािा 
वळली वा थांबली िाही 
आजची पावले नतची 

जराही अडखळली िाही 
तो सूर आगळा होता 
ती वेळंच परकी होती 
रोखताच िजर नतिे 

त्यािे िजर टाळली होती 

  
शमत (सौ. िैशतली सन्पतटकी) 

http://www.rajendrakher.net/
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(मागील भागात आपण इनतहास संशोधिातील घटक, आणण 
त्यासोबतच संभाजीराजांच्या युवराजपिािंतर छत्रपती मशवाजी 
महाराजांच्या मतृ्यूपयांत जया काही घटिा घडल्या त्या पादहल्या. 
या िसुऱ्या भागात संभाजीराजांचे राजयारोहण, त्यांिा झालेला 
ववरोध, रायगडावरील अंतगयत राजकारणं आणण अखेरीस त्यांचा 
राजयामभर्षेक या साऱ्या घटिा पाहणार आहोत. पूवायधायकररता पहा 
– ‘रचिा -२०१९-०२ गुढीपाडवा ववशेर्षांक’) 

छत्रपती मशवाजी महाराजांच्या मतृ्यूसमयी त्यांच्या जवळ 
रायगडावर मोरोपंतांचे पुत्र निळोपंत, रामचंद्रपंत अमात्य, प्रल्हाि 
निराजी न्यायाधीश, राहुजी सोमिाथ पत्की, बाळाजी आवजी 
धचटणीस, दहरोजी फजांि, सूयायजी मालुसरे, महािजी िाईक 
पािसंबळ वगैरे अिेक जुिी जाणती आणण मुत्सद्िी मंडळी होती. 
त्यामशवाय राणीवशातील काही राण्याही होत्या. स्वतः महाराणी 
सोयराबाई आणण लहािगे राजाराम सुद्धा होते. मशवाजी महाराज 
मतृ्यूसमयी काय म्हणाले हे सांगण्यासाठी ठोस पुराव ेअसे काही 
िाहीत. एक कृष्ट्णाजी अिंत मलणखत सभासि बखर काय ती 
महाराजांच्या तोंडची वाक्ये सांगते. पण जर पुराव्यांचा िीट 
अभ्यास केला तर स्पष्ट्ट दिसिू येतं की भववष्ट्यात पुढे जे काही 
झालं ते सभासिांिी मशवाजी महाराजांच्या मुखी 'भववष्ट्य' म्हणूि 
घातलं आहे, अथायत महाराज प्रत्यक्ष असं म्हणाले असण्याची 
शक्यता कमी आहे. धचटणीसांच्या बखरीतला मजकूर ववश्वास 
ठेवण्याजोगा िाही कारण जरी त्यांिी जुिी कागिपत्रे पादहली असं 
ते स्वतः म्हणत असले तरी त्यांच्या वंशजांिा संभाजीराजांिी 
मारल्यामुळे मल्हार रामरावांिी मिात कटुता धरूि मलदहण्याचीच 
शक्यता जास्त आहे. 

प्रत्यक्षात मशवाजी महाराजांिी मतृ्यूपूवी पन्हाळगडावर 
संभाजीराजांची भेट घेतली तेव्हा राजयववभाजिाचा प्रस्ताव 

ठेवलेला, परंतु संभाजीराजांच्या िकारािंतर महाराजांिा समाधाि 
वाटलं. पण तरीही, सोयराबाई आणण इतर सरकारकूिांशी 
संभाजीराजांचं फारस ंपटत िसल्यािे महाराजांिी हा ववचार केला 
की, संभाजीराजांिा तूतय पन्हाळगडावरच राहू द्यावं. याकररताच 
राजारामांच्या मुंजीला व लग्िाला संभाजीराजे रायगडावर उपक्स्थत 
िव्हत,े किाधचत त्यांिा बोलावणं िसावं ककंवा मशवाजी 
महाराजांिीच वाि िकोत म्हणूि त्यांिा िरू थांबायला सांधगतलं 
असावं. पण अखेरच्या क्षणीिेखील मशवाजी महाराजांिी 
संभाजीराजांिा बोलावणे पाठवल्याचे दिसत िाही, कारण तसं 
असतं तर प्रत्यक्ष महाराजांचा आिेश सरकारकूिही धुडकावू शकले 
िसते. मशवाजी महाराजांच्या मतृ्यूिंतर सरकारकूिांपैकी अण्णाजी 
ित्तो प्रभुणीकर यांिी सोयराबाईंच्या संमतीिे अथवा किाधचत 
त्यांच्याच आजे्ञिे राजारामांिा उत्तराधधकारी घोवर्षत करायचे ठरवले. 
बाकीच्या सरकारकुिांिाही महाराणींचा आिेश आणण अण्णाजी 
ित्तोंचं म्हणणं पटलं. संभाजीराजे हे अमभवर्षक्त युवराज होते, परंतु 
मशवाजी महाराजांच्या हयातीतच ते दिलेरखािाला जाऊि ममळाले, 
ककंबहुिा त्याहूिही महत्त्वाचं म्हणजे ते कवी कलशाच्या कह्यात 
गेले असल्यािे पुढे काय करतील हा ववचार सरकारकुिांिी केलेला 
दिसतो. 

कवी कलश हे एक िवीिच प्रकरण मशवाजी महाराजांच्या 
उत्तरायुष्ट्यात आणण संभाजी महाराजांच्या युवराजामभर्षेकािंतर 
अवतरलं मूळचा हा किोजी कवी बहुिा मशवाजी महाराजाचं्या 
आग्रा भेटीत त्यांिा भेटला असावा आणण िंतर महाराष्ट्रात येऊि 
त्याची संभाजीराजांशी जवळीक वाढली. वास्तववक पाहता कलश 
हा शाक्तपंथीय होता. बंगाली शाक्तांचं मूळ तसं कोकणातही 
फोफावत होतं. अिेक कऱ्हाडे ब्राह्मण हे शाक्तपंथीय झाले होते. 
कवी कलशाची महत्त्वाकांक्षा ही जणू काही संभाजी महाराजाचं्या 
छत्रछायेखाली आपण एकमेव मुख्यमंत्री बिावं अशी स्पष्ट्ट दिसूि 
येते. त्याला ककंबहुिा अिेक गोष्ट्टींचा गवयही असल्याचं दिसूि येतं. 
उिाहरणािाखल सांगतो, छत्रपती मशवाजी महाराजांच्या जुन्या 
जाणत्या अष्ट्टप्रधाि आणण इतर सरकारकुिांची पत्रे पादहली असता 
त्यात केवळ त्यांचं जे अधधकृत पि आहे तेच मलदहलेलं आढळतं, 
उिाहरणाथय- मोरोपंत पेशवे हे मलदहतािा "आज्ञापत्र राजेश्री मोरोपंत 
प्रधाि" वगैरे अशा मायन्याची पत्रं मलहीत असत. आता कलशाच्या 
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पत्राचा मायिा पहायचाय? "धमायमभमाि, कमयकांडपरायण, 
िैवलोकनिष्ट्ठाग्रहीतामभमाि, सत्यसंध, समस्त राजकाययधुरंधर, 
ववसश्वासनिधी छंिोगामात्य". अथायत हे पत्र ं खूप िंतरचं जरी 
असलं तरी त्याची ही स्वमखलाशी करण्याची वतृ्ती 
सरकारकूिांपासूि लपली िसणार हे उघड आहे. पुढे कुलएखत्यार 
पिाची कलशाची जी मदु्रा पत्रावंर आढळते त्यात तो म्हणतो की, 
"सवय याचकांची इच्छापूती करणारी व राजयव्यवहाराचे नियंत्रण 
करणारी व काययमसद्धीचा ठेवा असलेली ही मुद्रा कलशाचे हातात 
आहे". यावरूिच त्याला स्वतः एकट्यािे कारभार करायची हाव 
आधीपासूिच असणार हे उघड आहे. पुढेही अिेक प्रकरणात सरिार 
जेध्यांच्या शकावली-कररन्यातही "कवी कलशाच्या बोले मागुती" 
म्हणजे केवळ कवी कलशाच्या सांगण्यावरूि संभाजीराजांिी अिेक 
गोष्ट्टी केल्याचा स्पष्ट्ट उल्लेख सापडतो. राजयारोहणािंतर 
संभाजीराजांिी बाकरेशास्त्रींिा जे संस्कृत िािपत्रं दिलं आहे त्यात 
ते म्हणतात की, "कवी कलशाच्या प्रोत्साहिामुळे जयाच्या 
डोळ्यांिा लाली आली आहे असा (जो मी) ..." व म्हणूिच, 
राजकारणतंत्र अवगत िसलेल्या केवळ स्वाथी कलशाच्या तंत्रािे 
संभाजीराजे चालणार असतील अश्या भीतीपोटीं, त्यापेक्षा राजाराम 
छत्रपती बिावेत असा डाव सरकारकुिांिी आखला. 

 
छत्रपती राजाराम महाराज यांचे धचत्र न्यू पॅलेस म्युणझअम कोल्हापूर 

दि. ३ एवप्रल १६८० रोजी मशवाजी महाराजांच्या मतृ्यूिंतर आणण 
त्यांचे दिवस पूणय झाल्यािंतर दि. २१ एवप्रल १६८० रोजी मोरोपंत 
पेशवे आणण अण्णाजी ित्तो यांिी सोयराबाईंच्या उपक्स्थतीत 
राजारामांिा मंचकावर बसवलं.  

यािंतर लगेच हे िोन्ही सरकारकूि पन्हाळ्यावर संभाजीराजाकंडे 
जायला निघाले. त्यापूवी सरकारकुिांिी पन्हाळगडावर हवालिार 
बदहजी िाईक इंगळे, सोमाजी िाईक बंकी वगैरे लोकांिा पत्रं 
पाठवूि संभाजीराजांिा कैि करूि ठेवण्यास सांधगतलं, आणण 
मशवाय संभाजीराजांच्या िावे वेगळं पत्रं मलहूि मशवाजी महाराज 
परलोकी गेल्याची वाताय मलदहली. पण ही पत्रे घेऊि जाणारी 
गणोजी कावळा वगैरे लोकं पन्हाळ्यावर गेली तेव्हा संभाजीराजांिी 
त्यांिा तडक समोर बोलावलं त्यामुळे त्यांच्याकडूि काही वेळातच 
बातमी फुटली आणण संभाजीराजे सावध झाले. 

 
छत्रपती संभाजी महाराज यांचे धचत्र स्थळ: औरंगाबाि वस्तुसगं्रहालय 

राजाराम महाराजांच्या मंचकारोहणािंतर अण्णाजी ित्तो व मोरोपंत 
पेशवे यांिी पन्हाळ्याला जातािा  कऱ्हाडजवळ तळबीडला 
असणाऱ्या सेिापती हंबीरराव मोदहत्यांची भेट घ्यावी असं ठरवलं. 
पण हंबीररावांिा या िोघांचाही हेतू पटला िाही आणण जयेष्ट्ठता 
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िजरेत आणूि संभाजीराजेंच खरे वारसिार असल्यािे त्यांिा 
मसहंासि ममळायला हवं अस ं हंबीररावांिी ठरवलं आणण पेशवे 
तसेच सधचव या िोघांिाही कैि केलं. पन्हाळ्याचा ककल्लेिार 
ववठ्ठल त्रत्रबंक महाडकर, मुरारबाजी िेशपांड्यांच्या िातू, यालाही 
कैि करण्यात आले. हंबीरराव पाच हजार फौजेनिशी िोन्ही मंत्र्यांिा 
कैि करूि घेऊि आल्यावर संभाजीराजांिी फौजेचा िोि मदहन्यांचा 
पगार आगाऊ दिला आणण जिाियिपंत हणमंते वगैरे इतर 
लोकांिाही अटक करूि संभाजीराजे सिापतींसह रायगडावर यायला 
निघाले. 

 दि. ३ जूि १६८० रोजी संभाजीराजे रायगडच्या वाटेवर असतािा 
प्रतापगडावर जाऊि भवािीचं िशयि घेऊि, पूजा करूि मग पुढे 
रायगडावर आले. संभाजीराजाचें पाय जवळपास तीि वर्षाांिी 
रायगडला लागत होते. मशवाजी महाराज िक्षक्षण दिक्ग्वजयाला 
जातािा त्यांिी संभाजीराजांिा कोकणात शृंगारपूरला पाठवलं होतं 
त्या साऱ्या आणण दिलेरखािाच्या प्रकरणािंतर तीि वर्षाांिी 
संभाजीराजे रायगडावर येत होते. रायगडचा हवालिार कान्होजी 
भांडवलकर याला संभाजी महाराजांिी कैि केलं, खेमसावंत वगैरे 
इतर अिेक लोकांचा कडेलोट केला, आणण रायगड संभाजीराजांच्या 
ताब्यात आला. राजाराम महाराजांवर िजरकैि बसली. ही िजरकैि 
बहुिा गैर माणसांची संगत त्यांच्या भवताली िसावी म्हणूिच 
दिसते. जेधे शकावली राजाराम महाराजांिा अिबखान्यात म्हणजे 
तुरंुगात टाकलं असं म्हणते ते शब्िशः िसावं. येसाजी कंकाचं्या 
मितीिे रायगडची व्यवस्था लावण्यात आली. यािंतर दि. २७ जूि 
१६८० रोजी मशवाजी महाराजांच्या एक पत्िी महाराणी पुतळाबाई 
या सती गेल्या. यािंतर संभाजीराजांिी आपलं मंचकारोहण 
करायचं ठरवलं. हे सगळं ठरत असतािा जवळच्या अिेक लोकांिी 
जुन्या सरकारकुिांिा अटकेत ठेवणं योग्य िाही असं 
समजावल्यावरूि संभाजीराजांच्या आजे्ञिे मोरोपंत, अण्णाजी वगैरे 
लोकांच्या बेड्या काढूि त्यांच्या घरभवतालच्या चौक्याही 
उठवण्यात आल्या. 

दि. २० जुलै १६८० या दिवशी संभाजीराजांिी मंचकारोहण केलं. 
मंचकारोहण म्हणजे केवळ मसहंासिावर बसणे, हा राजयमभर्षेक 
िव्हता. संभाजीराजांिी स्वतःला अधधकृतरीत्या मशवाजी 
महाराजांचा उत्तराधधकारी आणण मराठ्यांचा 'राजा' म्हणूि घोवर्षत 
केलं. िरम्याि सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये मोरोपंत वारल्यामुळे 
संभाजीराजांिी त्यांचे पुत्र निळोपंत यांिा पेशवाई दिली आणण 

अण्णाजी ित्तो यांिा सुरनिशीऐवजी मुजुमिारी बहाल केली. 
बाळाजी आवजींची धचटणणशीही कायम केली. इ.स. १६८० मध्ये 
अखेरपयांत संभाजीराजांिी प्रथम मुंबईकर आणण सुरतकर इंग्रजांचा 
समाचार घेतला आणण सोलापूरच्या ककल्ल्यावर हल्ला चढवूि 
लुटालूट केली आणण मोंगलांिा त्रस्त करूि सोडलं. 

 
‘मतहतरतज संभतजजरतजे’ - स्वराजयाचे िसुरे छत्रपती 

धचत्रकार: अज्ञात. िख्खिी धचत्रशलैी, जलरंग - सुवणयकाम, १७ व ेशतक उत्तराधय 
स्थळ : त्रब्रटीश लायब्ररी (मराठा व िख्खिी धचत्र सगं्रह).  

दि. १६ जािेवारी १६८१ या दिवशी संभाजीराजांचा ववधधवत 
राजयामभर्षेक झाला. ते आता अधधकृतरीत्या छत्रपती झाले. यािंतर 
लगेच म्हणजे दि. ३० जािेवारी १६८१ रोजी सेिापती हंबीरराव 
मोदहत्यांिी मोंगलांचे प्रमुख ठाणे बुऱ्हाणपुरावर अचािक हल्ला 
चढवला. जवळपास तीि दिवस बुऱ्हाणपूर लुटत होते. अगणणत 
संपत्ती घेऊि मराठी फौज चोपड्याच्या मागायिे साल्हेरला येऊि 
पोहोचली. फेब्रुवारीत मराठ्याचं्या फौजांिी औरंगाबािेवर हल्ला 
चढला पण लूटीला सुरुवात होताच बहािरूखाि येण्यास निघाला 
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असल्यािे मराठे माघारी कफरले. एवप्रलमध्ये िळिगुयभवतालीही 
मराठी फौजांिी लुटालूट केली. 

या िरम्यािच शाहजािा अकबराचं प्रकरण उद्भवलं. उियपूरच्या 
राजपुतांच्या झगड्यात औरंगजेबािे उियपूर जप्त करण्याचा डाव 
आखला आणण दि. १६ जािेवारी १६८१ ला बािशाह औरंगजेबाच्या 
पाच पुत्रांपैकी एक - शाहजािा मोहंमि अकबर हा फौजसेह 
धचतोडवर चालूि गेला. पण उियपूरची महाराणी आणण िगुायिास 
राठोडिे अकबरालाच त्याच्या मिाच्या कमकुवतपणाचा फायिा 
घेऊि, त्याला दिल्लीचा बािशाह करण्याचे आश्वासि िेऊि, 
बापाववरुद्ध कफतवूि राजपुतांच्या बाजूला आणलं. अकबरािे 
बापालाच आव्हाि दिलं तेव्हा औरंगजेबािे केवळ एका पत्राच्या 
आधारावर अकबराच्या मागचा साऱ्या राजपुतांचा आधार काढूि 
घेतला आणण अकबर एकटा पडला. तो थेट िक्षक्षणेकडे 
संभाजीराजांच्या आश्रयाला आला. दि. ११ मे १६८१ रोजी अकबरािे 
संभाजीराजांिा पत्र ंपाठवूि औरंगाजेबाववरुद्ध साहाय्य माधगतलं, 
आणण या पत्राचं उत्तर यायच्या आत दि. २० म ेरोजी िसुरं पत्रंही 
पाठवलं. या सगळ्यामुळे अखेरीस संभाजीराजांिी अकबराला 
आश्रय िेऊि सुधागड ककल्ल्याच्या खाली असलेल्या धोंडसे या 
गावात त्याची व्यवस्था केली. त्याच्या बंिोबस्तासाठी िेतोजी 
पालकर यांिा ठेवलं. 

ऑगस्ट १६८१ मध्ये पन्हाळ्यावर असतािा संभाजीराजांच्या 
ववरोधात िसुरा एक कट उघड झाला. त्यांिा मत्स्य भोजिातूि 
ववर्षप्रयोग करण्यात आल्याची बातमी मुंबईकर इंग्रजांच्या एका 
पत्रात आहे. एका मुलािे संभाजीराजांिा आधीच सावध केल्यािे 
शेवटी एका िोकराला आणण कुत्र्याला ते जेवण िेण्यात आलं व 
काही तासांतच ते मतृ्यू पावले. अण्णाजी ित्तो व केशव पंडडत 
पुरोदहत यांचा यामागे हात असल्याचं इंग्रज म्हणतात. या कटात 
पन्हाळ्यावरच असलेल्या सोमाजी िाईक बंकी, सूयाय निकम, बापू 
माळी वगैरे कटातील संशनयत लोकांिा नतथेच ठार मारण्यात आलं. 
पण मुंबईकर इंग्रजांच्या सुरतकर इंग्रजांिा मलदहलेल्या एका 
पत्रािुसार यािंतर लगेच आणखी एक कट झाला तो म्हणजे 
अण्णाजी ित्तो, दहरोजी फजांि व राजमाता सोयराबाईंिी अकबराची 
माधगतलेली कधथत मित. या नतघांिीही अकबराची मित घेऊि 
संभाजीराजांिा पकडण्याचा डाव आखला पण अकबरािे हे 
संभाजीराजांिा कळवले, जया बिल्यात त्याला संभाजीराजाकंडूि 
बुऱ्हाणपुरावर हल्ला करण्यासाठी तीस हजार स्वार ममळणार होते. 

अकबरािे ही पत्रे थेट संभाजीराजांिा िाखवल्यािे लगेच अण्णाजी 
ित्तो, बाळाजी आवजी वगैरे लोकांिा पकडलं. 

या िसुऱ्या कटाववर्षयी वास्तववक पाहता अिेक मुद्िे संशय 
घेण्याजोगे आहेत. म्हणजे खरंच हा कट झाला होता का इथपासूि 
शंकेला वाव आहे. कारण अण्णाजी ित्तो वगैरे मंडळींिी आधीच 
संभाजीराजांच्या ववरोधात जाऊि पकडले गेले असल्यािे पुन्हा ते 
हे धाडस करतील का, मशवाय जर धाडस करायचेच तर मुळात 
स्वतः पळूि आलेल्या राजयहीि अकबराशी ते संधाि साधतील 
का थेट औरंगजेबाशी गुप्त मसलती करतील इत्यािी अिेक गोष्ट्टी 
आहेत. मशवाय, जेधे शकावली "कवी कलशाच्या बोले मागुती" असं 
म्हणते, त्यावरूि हा सगळा बिाव कलशािे घडवूि आणला 
असावा असं स्पष्ट्ट ध्वनित होतं. यात कलशाचा एक हेतू साध्य 
झाला तो म्हणजे पंतप्रधािादि मुख्य मुख्य सरकारकूि अिायसे 
त्याच्या मागायतूि िाहीसे झाले आणण त्याला 'कुलएखत्यार' म्हणजे 
सगळ्या कामकाजाची अखत्यारी ममळाली. पण या सगळ्या 
गोष्ट्टीत राजद्रोहाचा ठपका ठेऊि अण्णाजी ित्तो, सोमाजी ित्तो, 
दहरोजी फजांि, बाळाजी आवजी धचटणीस वगैरे लोकांिा 
सुधागडपलीकडील परळीजवळ औढंा गावािजीक दि. १६ सप्टेंबर 
१६८१ रोजी हत्तीच्या पायी िेऊि ठार मारण्यात आले. यात एकंिर 
वीस असामी मतृ्यू पावल्या. हे जेव्हा संभाजीराजांच्या पत्िी, 
महाराणी येसूबाईंिा समजलं तेव्हा येसूबाईंिी, “बाळाजी प्रभु 
माररले हे उधचत ि केले. बहुतां दिवसांचे इतबारी व पोख्त. थोरले 
महाराज कृपाळू (त्यांचे) सवय अंतरंग त्यांचेपाशी होते. ... त्यांिी 
काही अपराध केला िाही लहािाचे (कलशाच्या) सांगण्यावरूि ही 
गोष्ट्ट केली ...” अस े सांगूि  संभाजीराजांची चांगलीच 
कािउघाडणी केल्याचं मल्हार रामरावांिी त्यांच्या बखरीत मलदहलं 
आहे. अखेरीस बाळाजी आवजींच्या पुत्रांिा संभाजीराजांिी पनु्हा 
कारभारात िाखल करूि त्या घराण्याकडे धचटणणशी कायम ठेवली. 
या िंतर जवळपास दिड मदहन्यात, दि. २७ ऑक्टोबर १६८१ रोजी 
महाराणी सोयराबाईंिी ववर्ष प्राशि करूि आपलं जीवि संपवलं. 
एकंिरच, कवी कलशाच्या आत्यंनतक महत्त्वाकांक्षेमुळे अिेक गोष्ट्टी 
घडत होत्या. 

हे सवय घडत असतािा सजजिगडावर समथय रामिासस्वामींिा 
दिसत िव्हतं असं िाही. पण वैराग्य पत्करल्यािे प्रत्यक्ष 
कोणत्याही गोष्ट्टीत सहभागी होणे त्यांिा शक्य िव्हतं. तरी 
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मशवाजी महाराजांच्या या पुत्राला उपिेश करण्याकररता डडसेंबर 
१६८१ समथाांिी मध्ये संभाजीराजांिा त्यांिी एक पत्रं मलदहलं. 

 
सह्याद्रीधगरीचा ववभाग ववलस ेमंिारशृंगापरी | 

िामें सजजि जो िृपें वसववला श्रीउवयशीचे नतरी ं| 
साकेताधधपती, कपी, भगवती हे िेव जयाच ेमशरीं | 
तेथे जागृत रामिास ववलस,े जो या जिा ंउद्धरी || 

या सुप्रमसद्ध अशा ह्या संपूणय पत्रात समथाांिी राजयकारभाराची 
दिशा वगैरे कशी ठेवावी, लोकांिा राजी कसं ठेवावं, उगाच राग 
आला तरी कोणालाही िखुावू िये आणण मागी लावावं वगैरे अिेक 
उपिेश आहेत, पण मुख्य उपिेश म्हणज े"मशवाजी महाराजांकडे 
पहा, त्यांिा आठवा. त्यांचा साक्षेप कसा होता, प्रताप कसा होता, 
त्यांचं बोलणं-चालणं कसं होतं, लोकांिा सलगी िेऊि ते त्यांिा 
जवळ कसं करत" इत्यािी सागंूि "मशवाजी महाराजांिी जे केलं 
त्याहूिही आणखी काही करूि िाखवावं, मगच पुरुर्ष म्हणवावं" 
असं समथय म्हणतात. हे पत्र म्हणजे अक्षरशः संभाजी 
महाराजांसाठी िंिािीपच होता. आपल्या सवाांच्या दृष्ट्टीिे िेखील 
हे संपूणय पत्र मागयिशयक आहे. एकूणच, संभाजी महाराजांच्या 
राजयामभर्षेकापयांत जी काही अंतगयत राजकारणं सुरु होती त्यांचा 

शेवट हा असा झाला, आपल्या आबासाहेबांप्रमाणेच, 
संभाजीराजांिीही पुढे समथाांचा आणण संप्रिायाचा योग्य प्रकारे 
परामशय घेतला. महाबळेश्वरकरांिा दिलेल्या एका सििेत तर 
प्रत्यक्ष संभाजी महाराजांचे वाक्य आहे, "राजश्री आबासाहेबांचे 
संकक्ल्पत तेच करणे आम्हांस अगत्य". … आणण संभाजीराजे 
पुढील बाहेरच्या राजकारणात गुंतले. 

समथय श्रीरामिासस्वामींिी श्रीशभंूराजांिा पत्र पाठवूि "मशवरायांिा 
आठवावे, त्यांच्याप्रमाणे वागावे" असा उपिेश केला: 

अखंड सावधाि असावें | िकु्श्चत्त किावप िसावें | 
तजववजा करीत बसावें | एकांत स्थळी ||१|| 

कांहीं उग्र क्स्थती सांडावी | काहंीं सौम्यता धरावी | 
धचतंा लागावी परावी | अंतयायमी ||२|| 

मागील अपराध क्षमाव े| कारभारी हातीं धरावे | 
सुखी करुनि सोडावे | कामाकडे ||३|| 

पाटवणी तंुब निघेिा | तरी मग पाणी चालेिा | 
तैसें सजजिांच्या मिा | कळलें पादहजे ||४|| 

जिांचा प्रवाह चामलला | म्हणजे काययभाग आटोपला | 
जि ठायीं ठायीं तंुबला | म्हाणणजे खोटां ||५|| 

शे्रष्ट्ठींजें जें ममळववलें | त्यासाठीं भांडत बैसलें | 
मग जाणावें फावलें | गलीमासंी ||६|| 

ऐसें सहसा करंू िये | िोघे भांडतां नतसऱ्यासी जय | 
धीर धरूिी महत्कायय | समजोिी करावें ||७|| 

आधींच पडला धास्ती | म्हणजे काययभाग होय िास्ती | 
याकारणें समस्तीं | बुद्धध शोधावी ||८|| 

राजी राखीतां जग | मग काययभागाची लगबग | 
ऐसे जाणोनियां सांग  | समाधाि राखावें ||९|| 

सकळ लोक एक करावें | गलीम निपटुि काढावें | 
ऐसें कररतां कीनतय धावे | दिगंतरी ||१०|| 

आधी गाजवावे तडाके | मग भूमंडळ धाके | 
ऐसे ि होता धक्के | राजयास होती ||११|| 

समय प्रसंग वोळखावा | राग निपटूि काढावा | 
आला तरी कळो िेिावा | जिामंध्ये ||१२|| 

राजयामध्ये सकळ लोक | सलगी िेवूि करावें सेवक | 
लोकांचे मिामध्ये धाक | उपजोंधच िये ||१३|| 

बहुत लोक मेळवावें | एक ववचारे भरावें | 
कष्ट्टे करोिी घसरावें | म्लेंच्छांवरी ||१४|| 
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आहे नततुके जति करावें | पुढे आणणक मेळवावें | 
महाराष्ट्रराजय करावें | क्जकडे नतकडे ||१५|| 

लोकी दहमंत धरावी | शतीची तरवार करावी | 
चढ़ती वाढती पिवी | पावाल येणें ||१६|| 

मशवराजांस आठवावें | जीववत्व तणृवत मािावें | 
इहलोकी परलोकी राहावें | कीनतयरूपें ||१७|| 

मशवरायांचे आठवावें स्वरूप | मशवरायांचा आठवावा साक्षेप | 
मशवरायांचा आठवावा प्रताप | भुमंडळी ||१८|| 

मशवरायांचे कैसे चालणें | मशवरायांचे कैसें बोलणें | 
मशवरायांची सलगी िेणें | कैसें असे ||१९|| 

सकळ सुखांचा त्याग | करुिी साधधजे तो योग | 
राजयसाधिाची लगबग | कैसीं असे ||२०|| 

त्याहुनि करावें ववशेर्ष | तरीच म्हणावें पुरूर्ष | 
याउपरी आतां ववशेर्ष | काय मलहावें ||२१|| 

स्रन्: 
केशवपंडडत मलणखत राजारामचाररतम ्
संभाजी महाराजांचं बाकरेशास्त्रींिा दिलेलं िािपत्र 
भीमसेि सक्सेिा कृत ताररखे दिलकुशा   
बुसातीिुस्सलातीि अथवा ववजापूरची आदिलशाही 
संभाजीकालीि पत्रसारसंग्रह 
सभासि बखर 
धचटणीस बखर 
परमािंिकाव्यम ्
जेधे शकावली 
९१ कलमी बखर 
(समाप्त)  

 
श्री. कौस्तुभ कस्तुरे 

www.kaustubhkasture.in 

(प्रस्तुत लेखक हे कौस्तुभ कस्तुरे इनतहासाचे गाढे अभ्यासक 
असूि गेल्या काही वर्षाांत त्यांिी महत्त्वाचे संशोधि करूि 
महाराष्ट्राच्या सत्य आणण सप्रमाण इनतहासावरील सादहत्य संपिेत 
मोलाची भर घातली आहे आणण पुढेही घालत राहणार आहेत. 
राफ्टर पक्ब्लकेशन्स द्वारे प्रकामशत झालेली त्यांची अभ्यासपूणय 
ग्रंथसंपिा: ‘पेशवाई’, ‘इनतहासाच्या पाऊलखुणा भाग १ व २’, 
‘पुरंिरे’, सकलराजकाययधुरंधर सिामशवरावभाऊ’ आणण ‘समथय’. 
वरील लेखातील धचत्रे ही ववर्षयािुरूप ववककपीडडया व गुगल वरूि 
साभार संकमलत केली आहेत - संपािक) 

 
श्रीसमथाांिी श्रीशंभूराजांिा पाठवलले्या पत्राचे हस्तमलखीत 
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अर्ता्: गणपती पूजेिा प्रािीन इततहास आणण गणेिोत्सव 

आजकाल आपण सवचजण खूप िोठ्या उतसाहाने आणण आनंदाने 
गणेशोतसव साजरा करत आहोत. गणेशोतसव हा आपणां सवांर्ा 
एक प्रिुख सण झाला आहे. ‘गणपती बाप्पा िोरया, पुढच्या वर्ी 
लवकर या’ असा जयघोर् केल्यामशवाय आपल्याला रै्नर् पडत 
नाही. आपल्या आयुष्ट्यार्ा खूप िोठा सािाश्जक आणण धामिचक 
िाग व्यापूि टाकणाऱ्या या गणेशोतसवाबद्दल थोडे अचधक जाणून 
घेऊयात. 

१८९२ िध्ये लोकिान्य दटळकांनी गणेशोतसव सावचजननक करून 
ततकालीन ब्रिदटश राज्यकत्याांववरोधात सािाश्जक आणण धामिचक 
सलोखा व एकसंधता आणण्यार्ा स्तुतय प्रयतन केला व तो 
अनतशय पररणािकारक व यशस्वी ठरला. या घटनेच्या आधीही 
गणपतीर्ी पूजाअर्ाच होत असे परंतु ती खाजगी-कौटंुब्रबक ककंवा 
राजा-िहाराजांच्या खाजगी सिारंिांपुरती ियाचददत होती. 
गणेशपूजेर्ी सुरुवात कशी झाली? - या पवर्याबद्दल अनेक 
ितप्रवाह आहेत.        

पुरातत्त्विूर्ण कै. इनतहासार्ायच पवमवनाथ कामशनाथ राजवाडे यांनी 
१९०५ साली (अश्मवन िाघ शके १८२७) सरस्वती िंददर या 
त्रैिामसकात एक लेख मलहून गणपती हे दैवत शामलवाहन शकाच्या 
पदहल्या शतकात अश्स्ततवात होत ेअसे प्रनतपादन केले आहे. सदर 
ननष्ट्कर्ाचपयतं पोहोर्ण्यासाठी तयांनी 'हाल सातवाहनांर्ी 
गाथासप्तशती' या िूळ प्राकृत िार्ेत मलदहलेल्या ग्रंथार्ा संदिच 
घेतला आहे. या पुस्तकातील गाथेिध्ये सकल िनोकािना 
पुरपवणाऱ्या देवतेर्ा म्हणजे गणपतीर्ा उल्लेख आढळतो. हाल या 
सातवाहन राजाने स्वतः मलदहलेले आणण संकमलत केलेले हे प्राकृत 
िार्ेतील पुस्तक आहे. यार्ा अथच गणपतीर्ी पूजा ही अगदी 
पदहल्या शतकापासून ककंवा तयाच्याही आधीपासून आपले पूवयज 
करीत आले आहेत. या पदहल्या शतकातील संदिाचनंतर िारतािध्ये 
बरीर् राजकीय आणण सािाश्जक आक्रिणे तसेर् श्स्थतयंतरे झाली 
परंतु गणपतीर्ी पूजा अखंडपणे र्ालरू् रादहल्यारे् ददसून येत.े 
पदहल्या शतकापासून ते पुढील १०-१५ शतके िारतीय व्यापारी 
आणण प्रवासी रोि, इराण, पमशचया पासनू पूवेकडे र्ीन, इंडोनेमशया, 
सुिात्रा या देशांपयतं खूप िोठ्या प्रिाणावर व्यापारउदीि करीत 

होत.े या व्यापारी िंडळींनी गणपतीला आपली आचथचक प्रगती 
करणारा देव िानले असल्यािुळे, तयांनीसुध्दा गणेशपूजेर्ा प्रर्ार 
आणण प्रसार खूप िरूपयतं केलेला आपल्याला ददसून येतो. जैन 
आणण बौद्ध धमाांिध्येही गणपतीला पवशेर् स्थान देऊन तयार्ी 
पवपवध रूपात पूजा-अर्चना केली जात.े नेपाळी, नतबेटीयन आणण 
इतर पौवाचतय धामिचक ग्रंथांिध्ये गणपतीच्या पवपवध रूपांतील 
पूजनारे् िरपूर पुराव ेआढळून येतात. 

 
जपानच्या दहरोमशिा जवळील तसकुुमशिा बेटावरील द्यामयो-इन 
िंददरािधील कांगी-तेनर् ेचर्त्र - (歓喜天 गॉड ऑफ श्ललस). 

जपानिधील वज्रयान बौद्ध धिाचच्या मशगंॉन पंथािध्ये गणपतीरे् 
हे रूप ‘बोचधसत्त्व अवलोककतेमवर’ या नावानेही ओळखले जाते. 
वज्रबोधी व अिोघवज्र या िारतीय प्रवासी धिचप्रसारकांनी 
र्ीनिध्ये वज्रयान बौद्ध धिाचर्ा प्रसार केला. कुकाई (Kukai - 
空海 इ.स. ७७४-८३५) या जपानी बौद्ध मिक्षूने र्ीनिध्ये जाऊन 
या पंथाचा अभ्यास व प्रसार केला. जपानिध्ये परत येऊन तयाने 
मशगंॉन (िंत्र) पंथार्ी स्थापना केली. 

 
ता प्रोहम (उच्चार prasat taprohm), 

अंगकोर वाट, कंबोडडया मधील गणेशमशल्प 
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(वरील धचत्र): इंडोिेमशयातील सुराबया या जावा प्रातंाच्या राजधािीमध्ये 

‘क्लन्तेंग संगर आगंुग’च्या मंदिरातील गणेशमतूी. ह्या मंदिरात 
महायाि बौद्ध, चीिी, ताओ दहिं,ू णिस्ती व मुस्लीम अश्या अिके 

धाममयक परंपराचंे लोक एकत्र येतात. 

थायलंडच ेमहाराज भमूीबोल अिलु्यिेज (King Bhumibol Adulyadej) 
यांच्या अंत्येष्ट्टीसाठी केलेल्या phra merumat वरील गणेशमूती (खालील 
धचत्र): 

 
बाली, इंडोिेमशया मधील मेंजांगि बेटावरील गणेश मंदिर 

िुस्लीि आक्रमणांनंतर िारतार्ी आचथचक, धामिचक आणण 
सािाश्जक बैठक खूप िोठ्या प्रिाणात पवस्कळीत झालेली ददसून 
येत.े यादरम्यानच्या काही कालखंडािध्ये तर आपल्या देवांर्ी 
पूजाअर्ाच करणेही दरुापास्त झालेले ददसून येत.े अशाप्रसंगी 
तयाकाळात राज्य करीत असलेल्या ककंवा आपले राज्य 
दटकपवण्यासाठी झंुज देत असलेल्या राजांनी आपल्या रयतेला धीर 
देण्यासाठी व तयांना एकजुट करून एका छत्राखाली आणण्यासाठी 
देवदेवतांर्ा, प्रादेमशक अश्स्ितेर्ा तसेर् सिान िार्ा/संस्कृतीर्ा 
योग्य रीतीन े वापर केला आहे. या र्ाणाक्ष राजा-िहाराजांनी 
सिाजािध्ये एकोपा ननिाचण करण्यासाठी व रयतेर्ा आपापसातील 
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सुसंवाद वाढपवण्यासाठी आवमयक असलेल्या सािाश्जक संस्था 
उभ्या करण्यार्ा प्रािाणणक प्रयंतन केला आहे. हे उद्ददष्ट्ट्य साध्य 
करण्याच्या हेतुने सािान्य लोकांर्ी आस्था व श्रध्दास्थाने 
असलेल्या पवपवध संत-िहातम्यांना आणण धामिचक स्थळांना योग्य 
तया स्वरूपार्ी आचथचक, सुरक्षक्षतता व इतर िदत केलेली आढळून 
येत.े या संदिाचतील िरपूर दाखले इनतहासात उपललध आहेत.    

गणपती हे सिाजातील सवच स्तरातील लोकांरे् श्रध्दास्थान आहे. 
पवपवध गणपती िंददरांना ततकालीन राज्यकतयांतफे भरपूर िदत 
मिळत असे. या धोरणाला अनुसरूनर् पुण्यारे् ग्रािदैवत असलेल्या 
कसबा गणपती िंददराला राजिाता श्जजाऊंनी िरीव िदत केल्यारे् 
ननदशचनास येत.े  

 

श्री कसबा गणपती 
सौजन्य: http://www.kasbaganpati.org 

याच संदिाचतील एक अस्सल पुरावा आपणांस छत्रपती श्रीमशवाजी 
िहाराजांच्या स्वतःच्या हस्ताक्षरात १९ िार्च १६४७ रोजी िोडी 
िार्ेत मलदहलेल्या पत्राच्या रूपात मिळतो. 

 
हे अस्सल खुियखत द्वैिापर्क फिाचन असून तयातील सुरुवातीर्ा 
िजकूर फारशीत आहे. हे पत्र आठ ओळींरे् असूि यावर 
“प्रनतपच्रं्र” ही अष्ट्टकोनी मशविुरा अतयंत सुस्पष्ट्ट ददसून येते. 
पत्रार्ी सुरुवात 'श्री िोरया' अशी असून अखेरीस “मयायिेयं 
ववराजत”े ही िोतचब आहे.     

पुणे परगण्याच्या कऱ्ह्यात िावळातील िाणतफे गावातूि रोज 
अधाच शेर तेल वजनी हे नंदादीपास देण्यात यावे असा श्रीमशवाजी 
िहाराजांनी िावळच्या कारकुिास काढलेला हा हुकुि आहे. कसबा 
गणपतीला ननजािशाहीत ददल्या गेलेल्या सनिेरे् पत्र आजही 
उपललध आहे. ननजािशाहीतील हे फिाचन असनू हे फिाचन लढाई, 
आक्रिणे यांतदेखील कधीही िोडले गेले नाही व श्री िोरयास यार्ी 
झळ कधीर् पोर्ली नाही. हे मशक्क्यारे् फिाचन यार्ी िूळ प्रत 
असून, प्रतयेक वर्ी ते पुढे र्ालू करण्यास “दिुाला” सांगूि फिाचन 
िाग ू नका, नकल “तालीक” करा असा आशय तयात आहे. 
ननजािशाहीतील हे अस्सल पत्र मुद्रांककत असून ही िमुीळ सनद, 
देवस्थानरे् अक्स्तत्त्व ककती जुने आहे ह्यार्ा एक िक्कि पुरावा 
आहे. (सौजन्य: सदर िादहती ग्रािदैवत कसबा गणपती देवस्थान 
यांच्या फेसबुक पेजवरून घेतलेली आहे.) या व्यनतररक्त अशार् 
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प्रकारर्ा आणखी एक संदिच आपल्याला आढळतो. १६ िे १६७५ 
रोजी मशवाजी िहाराजांच्या सैन्याने गोव्यातील फोंडा ककल्ला 
तालयात घेतला. तयानंतर फोंडा ककल्ल्यार्ी डागडुजी करुन 
ककल्ल्याच्या िुख्य दरवाज्यावर गणपतीर्ी मूती बसपवण्यात आली 
असा उल्लेख डॉ. पपस्सलूेंकर यांच्या 'पोतुचगीज िराठे संबंध' या 
पुस्तकािध्ये (पषृ्ट्ठ क्रिांक ६५ वर) करण्यात आलेला आहे. ही 
काळ्या दगडात कोरलेली सुंदर अशी पट्टी डॉ. पपस्सूलेंकरांना 
फोंडा ककल्ल्याच्या आसपास गाडलेल्या अवस्थेत मिळाली. सध्या 
ही दगडी पट्टी गोवा म्युश्जयििध्ये ठेवण्यात आलेली आहे. 

हीच परंपरा पुढे पेशवाईच्या काळातही र्ालू रादहलेली आहे. श्रीिंत 
बाजीराव पशेवे, श्रीिंत नानासाहेब पेशवे आणण श्रीिंत सवाई 
िाधवराव पेशवे यांच्या कारकीदीतही या देवस्थानारे् महत्त्व 
अबाचधत रादहले आहे. एका पत्रािध्ये देवार्ी पूजाअर्ाच व इतर 
खर्ाचसाठी दरिहा ८ रुपये ५ आणे ३ पैसे याप्रिाणे दरसाल १०० 
रुपये देण्यात यावेत असे फिाचन आढळूि येत.े श्रीिंत नानासाहेब 
पेशवे यांच्यातफे िारपद उतसवाला मिळणारी रुपये १५६ ही िदत 
आजही पवचती देवस्थान यांजकडून र्ाल ूआहे. 

उत्तर पेशवाईत म्हणजे १७९२ साली, सवाई माधवराव पेशव े१८ 
वर्षाांचे असतािा, शनिवारवाड्यातल्या गणेश महालात खूपच भव्य 
असा गणेशोत्सव होत असे. उत्सवाच्या खचायच्या काही िोंिी पेशवे 
िप्तरात आहेत. ििैुवािे १८२८ साली लागलेल्या आगीत संपूणय 
शनिवार वाडा जाळूि खाक झाला आणण गणेश महाल आणण 
त्यातला गणेशोत्सव िक्की कसा होता ककंवा गणेश महाल कसा 
होता याची काही मादहती आपल्यापयांत आज पोचलेली िव्हती. 
परंतु, मध्यंतरी इनतहास अभ्यासक श्री. मिोज िाणी यांिा 
शनिवार वाड्याच्या गणेशोत्सवावर प्रकाश टाकणारी काही िवीि 
कागिपत्रे अमेररकेत येल ववद्यापीठाच्या संग्रहालयात सापडली 
आहेत. त्यांच्या आधारे आपल्याला आता १७९२ साली शनिवार 
वाड्यात बसवलेल्या गणपतीचे प्रत्यक्षिशी वणयि आणण 
िकाशाधचत्र उपलब्ध झाले आहेत. जेम्स वेल्स िावाच्या इंक्ग्लश 
धचत्रकाराची भेट सर चाल्सय मलॅेट या सवाई माधवराव पेशव्यांच्या 
िरबारी असलेल्या इंग्रज वककलाशी झाली आणण मॅलेटिे वेल्सला 
पुण्याला यायचे आमंत्रण दिले. जेम्सिे आपल्या डायरीत २४ 
ऑगस्ट १७९२ या दिवसाखाली िोंिवले आहे. त्यातूिच आपल्याला 
शनिवार वाडा आणण गणपती उत्सव याबाबत खालील िवी मादहती 
ममळते. जेम्स वेल्स आपल्या रोजनिशीत म्हणतो - "पुणे, २४ 

ऑगस्ट १७९२, आज आम्हाला गणेशोत्सवानिममत्त िरबारात 
येण्याचे आमंत्रण आले होते. आम्ही नतथे पोचल्यावर एका मोठ्या 
खोलीत आम्हाला घेऊि जाण्यात आले. त्या खोलीची एक बाजू 
एखाद्या िेवळाच्या प्रवेशद्वाराप्रमाणे सजवली होती. नतथे एक 
िारही होते आणण त्या िारातूि आम्हाला दिव्यांच्या जळणाऱ्या 
जयोती आणण पूजा करणारे ब्राह्मण दिसत होते. िाराबाहेर िोि 
सेवक तलम अश्या लाल रेशमी वस्त्राचे पंखे घेऊि उभे होते - 
वेल्सच्या मताप्रमाणे ते माश्या आत जाऊ ियेत म्हणूि नतथे 
रेशमी वस्त्र ेघेऊि उभे होते." पूजा करणाऱ्या ब्राह्मणांची संख्या 
पुष्ट्कळ होती आणण त्यांचे कपडे आणण एकूण आववभायव भव्य व 
िीटिेटका असा कौतुक करण्याजोगा असा वेल्सला वाटला. नतथे 
असलेल्या इतर लोकांमध्ये वेल्सला अिेक पद्धतीचे भरजरी 
पोशाख दिसले. ववशेर्षतः वेल्सला त्यांच्या मशरस्त्राण आणण 
पगड्यामध्ये इतका फरक पाहूि खूप आश्चयय वाटले. ववशेर्ष 
म्हणजे वेल्सिे त्याच्या धचत्रात काही रेघांच्या साह्यािे पेशव्याला 
मुजरा करण्याचा आणण गणेशाला वंिि करूि ववडे घेऊि बाहेर 
जाण्याचा क्रम मध्यभागी िाखवला आहे. 

वेल्सच्या िकाशामध्ये खालील िावे मलदहली आहेत. 
A. िेवळाचा िरवाजा 
B. लाल रेशमी वस्त्रे घेतलेले िोि सेवक 
C. अिके पुष्ट्पगुच्छ, बागेत ठेवललेले, खालिू काडयािंी तोलूि धरलेले 
D. (िाव मलहायचे ववसरले आहे, बहुिा पूजेची निराजंिे, समई इत्यािी) 
E. गणेश 
F. पशेवा 
G. मंत्री (म्हणजे बहुिा िािा फडणीस) 
H. सर चाल्सय मॅलेट 
I. ममस्टर लॉकहाटय 
J. पािाच्या ववड्यांच ेतबक 
K. वेल्स (स्वतः या िोंिीचा लखेक) 
L. डॉ. कफंडले (इंग्रज वककलानततला सजयि) 
M. ममस्टर ईमािुएल 
N. कियल लेडी यांचा सवायत मोठा मुलगा 
O. कियल लेडी याचंा सवायत लहाि मुलगा 
P. सेवक 
Q. अिेक (गणेशवंििा) िाचणाऱ्या क्स्त्रया 
R. (गणेशवंििा) िाचणाऱ्या क्स्त्रयांचा एक गट 
S. पेशवयांच्या शजेारी आणण समोर अिके उच्च िजायचे सरिार 
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१७९२ साली शनिवारवाड्यातल्या गणपती उत्सवाचे जेम्स वेल्सचे प्रत्यक्षिशी वणयि व िकाशाधचत्र 
(सौजन्य: जेम्स वेल्सचे धचत्र व मादहती इनतहास अभ्यासक श्री. मिोज िाणी यांच्या फेसबुक पेजवरूि साभार – संपािक) 

१८६६ िध्ये लंडनिधे प्रकामशत झालेल्या सर एडवडच समलव्हन 
मलणखत The Conquerors, Warriors, and Statesmen of 
India या ऐनतहामसकदृष्ट्ट्या महत्त्वाच्या िानल्या गेलेल्या 
पुस्तकािध्ये ततकालीन धामिचक बाबींर्ा उल्लेख आलेला आहे. 
तयांच्या नोंदीनुसार गणेश ककंवा गणपती हा बुद्धीर्ा देव असूि 
दख्खनवामसयांचे ते ववशेर्ष लाडके दैवत आहे. सर एडवडच समलव्हन 
यांनी िारत आणण मसलोनर्ा प्रदीघच प्रवास केल्यानंतर आपले हे 
ननरीक्षण नोंदपवले आहे.  

पवशेर्तः िारतावर झालेल्या िुश्स्लि आक्रिणानंतर दीघचकालीन 
असा एक अनतशय जीवघेणा आणण पवध्वंसक संघर्च घडलेला 
आपणास पाहावयास मिळतो. औरंगजेबासारखा धमाांध बादशाह 
येनकेनप्रकारेण िुश्स्लि धिाचर्ा प्रर्ार आणण प्रसार करत होता. 
दसुऱ्या बाजलूा तयाला प्रनतकार करणाऱ्या राजांनीही आपले 
अक्स्तत्त्व आणण राज्य सांिाळण्यारे् आटोकाट प्रयतन केले. 
यािध्ये दोन अनतशय पवरुद्ध डावपेर् राबवलेले ददसून येतात. 

दहदं ू धिाचरे् खच्र्ीकरण करण्यासाठी, तयाच्या अनुयायांवर 
अतोनात अतयार्ार करण्यात आलेले ददसतात. आपल्या पाशवी 
बळाचा वापर दहिं ू धमायची सामथ्ययस्थळे असलेल्या मंदिरांिा, 
धाममयक स्थळांिा िेस्तिाबूत, बेधचराख करण्यासाठी आणण तेथील 
सवय मूती फोडूि टाकण्यासाठी केलेला दिसूि येतो. मुसलमाि 
सरिार बुतमशकि (मूतीभंजक) हा एक मािाचा ककताब मोठ्या 
अमभमािािे ममरवत असत. िुश्स्लिेतर नागररकांरे् िानमसक 
सािर्थयच िोडून काढण्यासाठी आणण तयांना िुश्स्लि धिाचर्ा 
स्वीकार करण्यासाठी प्रवतृ्त करण्यासाठी हे सवच हातखंडे 
वापरण्यात आले. या नीतीला तोडीस तोड म्हणूि छत्रपती 
श्रीमशवाजी िहाराजांसारख्या जाणत्या राज्यकतयांनी आपल्या 
रयतेरे् िनोधैयच वाढपवण्यासाठी आणण तयांच्या िनािध्ये या 
परकीय आक्रिणापवरुद्ध आतिपवमवासाने उि े राहून आपले, 
आपल्या सिाजारे् आणण आपल्या धिाचरे् संरक्षण करणायर्ी 
श्जद्द आणण उिी जागतृ करण्यासाठी पवपवध धामिचक व 



      

 

       
 

  
२५   

  

सािाश्जक रूढी-परंपरांर्ा अत्यंत कौशल्याने वापर केलेला ददसून 
येतो. यार् धोरणार्ा वापर पुढील काळात लोकिान्य बाळ 
गंगाधर दटळक व इतर नेतयांनी गणेश पूजेरे् रूपांतर 
गणेशोतसवासारख्या एका अप्रनति अशा सवचसिावशेक सािाश्जक 
उपक्रिािध्ये करून ततकालीन शत्रूशी म्हणजेच ब्रिदटश सत्तेशी 
दोन हात करण्यासाठी केला आहे. 

या व अशा अनेक संदिांतून आपल्याला एक गोष्ट्ट प्रकर्ाचने 
जाणपवते की, गेल्या दोन हजार वर्ांिध्ये गणेशाच्या पूजेने आता 
गणेशोतसवाच्या रूपात एक अनतशय पवलोिनीय आणण 
सवचसिावेशक रूप धारण केल ेआहे व ते ददवसेंददवस अचधकच 
व्यापक होत आहे. 

गणपती बाप्पा िोरया ! 

श्री. न्लेश कतजळे 
www.missingthebus.co.in 

(प्रस्तुत लेखक हे एक प्रधथतयश 
लेखक, वक्ते आणण परफॉमयन्स कोच आहेत. त्यांिी मलदहलेल्या 
‘मममसगं ि बस’ या पुस्तक समूहाला जगभरातूि उत्स्फूतय 
प्रनतसाि लाभलेला आहे. त्यांिी छत्रपती मशवाजी महाराजाचं्या 
कारककिीचा अभ्यास करूि, त्याचा आपल्या वैयक्क्तक आणण 
व्यावसानयक आयुष्ट्यामध्ये प्रगती करण्यासाठी कसा वापर करता 
येईल या ववर्षयावर व्याखािे दिलेली आहेत. – ‘रचिा’ संपािक) 

 

 

आल्या आल्या श्रावणधारा 
आसमंती इंद्रधिुचा फुल ेवपसारा 

अमतृ वपऊिी हसली धरा 
रंग नतचा दहरवा गदहरा । 

फुला-फुलांतूिी िवत्रबिं ूलपती 
रंग त्रबलोरी उधळत येती 
वाऱ्यासंगे तुर्षार उडती 

अणू, रेणूची होता पखरणी 
उमलते धरेची शृंगारलेणी । 

सागरतटी लाटा उसळती 
मौक्क्तकमाला जणू गुंकफती 
पाऊल रांगोळी रेती मधली 

उधळूिी लाटा खेळत खेळी । 

डोंगर-िरीच्या पाऊलवाटा 
रािफुलांचा फुल ेताटवा 

ववझुिी गेला वैशाख वणवा 
हळूच गभायतुिी अंकुर फुटावा । 

बांधावरली ओली माती 
मखमल जणू गवताची पाती 
झुळूक येता सळसळ करती 
स्वर खगांचे तया ममसळती । 

भृंग वेची मुक्त गंध िाि 
वेचीतसे कण कण आमोि 
गंध, िाि, रस, रंगाचे िेणे 
सषृ्ट्टीचे असे अमोल िेणे 

ियिसुखाचे कफटे पारणे ।। 

 

 

श्रीम्ी स््ेहल्त झनळ 

 २०१८ गणशेोत्सव महाराष्ट्र महाराष्ट्र मांडळ सशकागो – छायाधचत्र संकलि : सौ. उल्का िगरकर 
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रचिाच्या मागील एका अंकात  सौ. अलकाच्या वडडलांचा 
म्हणजेच कै. डॉ. मो. ग. िीक्षक्षत यांचा स्वाक्षरी संग्रह प्रकामशत 
झाला होता. त्या संग्रहात एक स्वाक्षरी प्रामुख्यािे दिसत िव्हती. 
ती म्हणजे  महात्मा गांधीजीचंी. ही सत्य कथा त्या हरवलेल्या 
स्वाक्षरीची आहे.  

 
कै. डॉ. मो. ग. िीक्षक्षत 

महात्मा गांधीजी एकिा पुण्यात आल्यावर ववमाितळाजवळ 
असणाऱ्या आगा खाि पॅलेसमध्ये राहायला आले होते. ही गोष्ट्ट 
समजल्यावर लगेचच, डॉ. िीक्षक्षत आणण त्यांचे एक ममत्र श्री. 
पाटणकर, सायकलींवर स्वार होऊि गांधीजींची स्वाक्षरी 
ममळववण्यासाठी पुण्याहूि गांधीजींच्या आश्रमांत गेले. गांधीजी 
त्यांची स्वाक्षरी िेण्यासाठी  प्रत्येकी िोि आणे हररजिांची घरे 
स्वच्छ करण्याचा कायायत  मित म्हणूि घेत असत. त्याचबरोबर 
ते प्रत्येका कडूि फक्त खािी कपडे घालण्याचे वचि पण घेत 
असत. िोघा ममत्रांिी आिंिािे िोि आणे दिले आणण खािी 
घालण्याचे वचि िेऊि महात्माजींची स्वाक्षरी ममळवली.  

स्वाक्षरी ममळवूि घरी परत आल्यावर मात्र डॉक्टर साहेबांिा 
काही केल्या दिवसभर चैि पडत िव्हती. रात्रीिेखील ते शांतपणे 
झोपू शकले िाहीत. िसुऱ्या दिवशी भल्या पहाटे पनु्हा 
सायकलीवर स्वार होऊि ते गांधीजींच्या आश्रमात गेले. त्यांिी 
पुन्हा आलेलं पाहूि गांधीजींिाही आश्चयय वाटले. त्यांिी पुन्हा 
येण्याचे कारण ववचारले. डॉ. िीक्षक्षतांिी मग महात्माजींिा प्रणाम 
करूि सांधगतले की, “मी तुमची स्वाक्षरी तुम्हांला परत करायला 
आलो आहे. मी काल तुम्हाला खोटं वचि िेऊि तुमची स्वाक्षरी 
ममळवली. मी लवकरचं  मशक्षणासाठी परिेशी ं जाणार आहे. 
त्यामुळे नतकडे गेल्यावर मी खािी कपडे घालू शकणार िाही. 
आपण ही स्वाक्षरी परत घेऊि मला वचि मुक्त करावे.” गांधीजी 
ममक्श्कलपणे हसत म्हणाले की, “मी तुझे िोि आणे मात्र तुला 

परत करणार िाही. तू ही स्वाक्षरी तुझ्या ममत्राजवळ ठेव. 
तू  परिेशातूि परत आल्यावर खािी वस्त्रं घातल्यावर तो ही 
स्वाक्षरी तुला परत करेल.” 

त्या प्रसंगािंतर, बराच काळ लोटला. सौ. अलका आणण मी 
अमेरीकेत येऊि स्थानयक झालो होतो. एक दिवस अचािक श्री. 
पाटणकर काका आणण सौ. काकू आमच्या घरी आले. त्यांिी ही 
गोष्ट्टं आम्हांला सांधगतली. त्यांिी ही कथा मागे पुण्यात एका 
तत्कालीि मामसकात प्रकामशतही केली होती. त्याचे कात्रण त्यांिी 
आम्हांला दिले. त्यांिी सांधगतले की, गांधीजींची ‘ती स्वाक्षरी’ 
त्यांच्या जवळ सुखरूप आहे. पुढच्या वेळी सौ. अलका पुण्याला 
आल्यावर ते स्वाक्षरी नतला िेतील. िभुायग्यािे आमचे लवकर 
भारतात जाणे जमले िाही आणण काळािे घात केला. श्री. 
पाटणकर काका आणण सौ. काकू लवकरच स्वगयवासी झाले. 
त्यांिा काही मूलबाळ िव्हते. त्यांचा स्वाक्षरी संग्रह कुठे आहे हे 
कोणाला पण मादहत िाही. सौ. अलकाची मात्र पूणय खात्री आहे 
की ती स्वाक्षरी कोणाजवळ तरी  निक्श्चतच सुरक्षक्षत असेल 
आणण एक दिवस ती नतला परत ममळेल.  

... तोपयांत मात्र डॉ. िीक्षक्षतांचा स्वाक्षरी संग्रह अपूणयच राहणार!   

 
महात्मा गांधीजींच्या ‘त्या’ स्वाक्षरीच्या प्रतीके्षतील अपूणय पाि 

 

 
सौ. अलकत आणि ्ॉ. सुभतष ितईकर  
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।। ॐ ।। 
स्िजस््श्री गि्तयकन गजमुखन मनरेश्िर ससजध्ददः । 
बल्लतळस््ु वि्तयकस््िर् मढे चचं् तमणिस्रे्िरे । 
लेणयतद्रौ चगररजत्मज सुिरदन विघ््ेश्िरश्चनझरे । 

ग्रतमे रतंजिसंजस्र््न गिपन्ः कुयता् ्सदत मङ्मगलम ्।। 

 
श्रीमनरेश्िर (श्रीमयूरेश्िर) 

मनरगति, पुिे 

श्रीगणेशाकडूि मसिंरुासुराचा वध. 
गाणपत्य सांप्रिायाचे मळूपीठ. 
मूळ िाव ‘भूस्वािंिभुवि’. 

 
 श्रीससद्चधवि्तयक 

 ससद्धटेक, अहमद्गर 
मधु-कैटभ राक्षसांिा मारण्यापूवी 
श्रीववष्ट्णंूकडूि श्रीगणेशाची आराधिा. 
अष्ट्टवविायकांतील एकमेव उजव्या 
सोंडेचा गणपती.  

 
 श्रीबल्लतळेश्िर 
पतली, रतयग्  

बल्लाळ िावाच्या भक्त बालकाच े
श्रीगणेशाकडूि रक्षण. 

 
 श्रीिरदवि्तयक 

मह्, रतयग् 

अखंड िन्िािीप आणण गतृ्समि 
ऋर्षींिी येथ ेकेललेी िीघय तपश्चयाय. 

 
 श्रीचचं् तमणि 

रे्ऊर, पुिे 

गण िामक राक्षसाचा 
श्रीगणेशाकडूि वध व कवपल 
मुिींिा ‘धचतंामणण’ रत्ि प्रिाि.  

 
श्रीचगररजत्मज 

लेणयतद्री, पुिे 

श्रीगणेश पुत्र पोटी जन्मावा म्हणूि 
पावयतीची तपश्चयाय.  

 
श्रीविघ््ेश्िर 
ओझर, पुिे 

ववघ्िासुराचा वध करण्यासाठी 
श्रीगणेशाि ेघेतलेल ेरूप. 

 
श्रीमहतगिपन् 

रतंजिगति, पुिे 

त्रत्रपुर वधापूवी श्रीशकंराि े
श्रीगणेशाची केलेली उपासिा व 
आराधिा.  

 

विद्यतितचस्पन् 

श्री. िंकर अभ्यंकर 

(प्रस्तुत ‘महाराष्ट्रातील अष्ट्टवविायक’ िशयि - हे महाराष्ट्राचे आघाडीचे व्याख्याते, प्रवचिकार व भक्तीकोशकार श्री. 
शंकर वासुिेव अभ्यकंर मलणखत ‘श्रीगणपनत अथवयशीर्षय’ या एकमेवाद्ववतीय अशा गं्रथातूि घेतले आहे. गुरुिेव अभ्यंकर 
हे ‘अणखल भारतीय संत ववद्यापीठाचे संस्थापक व प्रवतयक आहेत. त े ववद्यावाचस्पनत, पंडडत, प्रवचिभास्कर, 
प्रवचिवाचस्पती अश्या ववववध पिव्यांसह असखं्य राजयीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्िाननत आहेत. 

‘रर्ना’च्या दृष्ट्टीन ेमहद्भाग्याची गोष्ट्ट म्हणजे खास सुवणचिहोतसवी वर्ाच ननमित्त ‘रर्ना’ कररता त्यांनी आशीवाचदरूपी हे 
मादहतीपर िशयि पाठवल ेआहे. तयाचं्या प्रख्यात व प्रेरणादायी कायाचला ‘रर्ना’ कडून ‘निन’ - संपादक - र्ेतन रेगे) 

*वरील महाराष्ट्राच्या अष्ट्टवविायकाचंी छायाधचत्रे -  http://ashtavinayaktemples.com वरूि साभार – संपािक 

http://ashtavinayaktemples.com/
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।। ॐ ।। 
िक्र्ुण् महतकतय सूयाकनहटसमप्रभ। 

न्विाघ््ं कुरु मे देि सिाकतयेषु सिादत ॥  

एकदन्ता॑य विद्महे िक्र्ुण्ता॑य धीमहह ।  

्न्ना॑ दन्ीी॒ प्रचनी॒दयता्॑ ्॥ 

 

 
श्रीगिेश मंहदर 

सशकतगन, इसल्ॉय 

 
 मत्ि सेित मंहदर 

बेनस्जहहल, इसल्ॉय 

 
जलतरतम मंहदर 

शॉम्बगा, इसल्ॉय* 

 
रतधे-श्यतम मंहदर 

ब्लूसमगं्ेलस,् इसल्ॉय 

 
देिों (्ेहहॉ्) कत रतजत,  
्ेहहॉ् एहहेनयु, सशकतगन* 

 
ह्ुमत् मंहदर  

ग्ले् हह्यू, इसल्ॉय* 

 
श्रीबतलतजी मंहदर 
अरनरत, इसल्ॉय* 

 
हहदं ूमंहदर ग्रेटर सशकतगन 

लेमॉणट, इसल्ॉय 

सौजन्य: * धचन्हांककत छायाधचत्रे त्या-त्या मंदिरांच्या वेबसाईट वरूि सौ. सोिल यािंी संकमलत केललेी आहेत.  

 

मशकागो पररसरातील अष्ट्टवविायकांची छायाधचत्र ेव सकंलि - सौ. सोिल व श्री. चैतन्य आगाशे याचं्याकडूि 
साभार - ‘रर्ना’ संपादक - र्ेतन रेगे) 

 
सौ. सन्ल ि श्री. चै्नय आगतशे 



      

 

       
 

  
३०   

  

 

“... कुमतर दनघें एक ियतचे सजीि पु्ळें रघुरतयतचें 
पुत्र सतंग्ीं चरर् वप्यतचे, ज्यन्ी े्ं ्ेजतचीं आर्ी 

कुश-लि रतमतयि गत्ीं ...” 

सजीव पुतळें रघुरायाचें ... जयोतीिें तेजाचीं आरती .. या 
शब्िांतली ककमया जयाला समजली तो गदिमा आणण बाबूजी 
यांचा आजन्म ऋणी राहील! मीही त्यातलीच एक! 

आधुनिक वाल्मीकक, ग. दि. मा. म्हणजे गजािि दिगंबर 
माडगुळकर आणण बाबूजी म्हणजेच सुप्रमसद्ध गायक, संगीतकार 
सुधीर फडके, या िोहोंचे जन्मशताब्िी वर्षय चालू आहे. नियतीिे 
अगिी ठरवूि एकाच वर्षी या िोघांिा जन्माला घातले असावे. 
कारण या िोघांच्या हातूि इतके भव्यदिव्य काम होणार आहे हे 
नतला आधीच समजले असावे. 

तसं बघायला गेलं तर शेटफळ या सांगली क्जल्ह्यातल्या एका 
गावी १ ऑक्टोबर १९१९ रोजी गदिमांचा जन्म झाला. जन्म 
झाला पण जन्मतः मतृ घोवर्षत केलेलं हे बाळ … भववष्ट्यात 
प्रतीवाल्मीकक होईल याची कोणाला कल्पिाही िसेल. त्या छोट्या 
मतृ जीवाला पुरण्यासाठी खड्डा सुद्धा खणला गेला होता .. मात्र 
त्या सुईणीला काय वाटल ंकोण जाणे आणण नतिे शेगडीतला 
निखारा त्या बाळाच्या बेंबीजवळ लावला आणण त्या धगीिे चटका 
बसूि बाळ एकिम रडू लागलं. मराठी रमसक त्या सुईणीच्या 
कायम ऋणांत राहतील. सगळंच अद्भुत! 

कोल्हापूरात २५ जुलै १९१९ साली सुधीर फडके यांचा जन्म झाला. 
अनतशय गरीब पररक्स्थतीत बालपण घालवलेल्या बाबूजींिा 
इंक्जनियर व्हायचे होते. पण घरची हलाखीची पररक्स्थती त्यामुळे 
त्यांिा उच्च मशक्षण घेता आलं िाही. पण एका अथायिे जे होतं 
ते चांगल्यासाठीच होतं असं म्हणायला हवं! कारण इंक्जनियर 
होऊि पैसा किाधचत खूप ममळवला असता पण जे भव्यदिव्य 
काम ते संगीतक्षेत्रात करू शकले ते किाधचत झालं िसतं आणण 
आपण मराठी रमसक एका उतंु्तग आिंिाला मुकलो असतो. 

तत्कालीि औधं संस्थािचे राजे श्रीमंत भवािराव श्रीनिवास 
पंतप्रनतनिधी यांिी या िरम्याि गदिमांच्या मशक्षणाचा खचय 
उचलला होता. गदिमांिी राजांिा एकिा त्यांचीच उत्तम िक्कल 

करूि िाखवली आणण राजे म्हणाले की “हा मुलगा औधं 
संस्थािचे िाव उजजवल करील! बाळ तू टाकीत जा, मशकला 
िाहीस तरी चालेल” .. म्हणजेच त्यांिा बोलक्या धचत्रपटात 
(talky - movie) जा असा कौतुकािे सल्ला दिला. त्यांिी 
गदिमांिा आचायय अत्र्यांकडे पाठवले धचठ्ठी घेऊि की, “हा मुलगा 
उत्तम िकलाकार आहे.. तुझ्या मसिेमात याला एखािी भूममका 
िे!” अत्र्यांिी ती धचठ्ठी वाचली आणण त्यांिा मास्टर वविायक 
यांच्याकडे पाठवले. मा. वविायकांकडे त्यांिी अशाप्रकारे िट 
म्हणूि कारकीिय सुरु केली. पण नियतीच्या मिात काहीतरी 
वेगळंच होतं. िरम्याि बाबूजींिी कोल्हापुरात वामिराव 
पाध्यांच्याकडे तोपयांत संगीत मशक्षण सुरु केले होते. िोि तारे 
असे िोि वेगेवगळ्या दठकाणी आपलं िशीब आजमावत होते, 
हळुवार प्रकाशत होते! 

बाबूजींची आणण गदिमांची ओळख साधारण १९३८-३९ च्या 
आसपास झाली तीही बाबूजीचंा एच. एम. व्ही. मध्ये काम 
करणारा बालममत्र माधव पाटेकर यांच्यामुळे. गदिमांिी 
मलदहलेल्या “ियायवरी िाच करी, होडी चाले कशी मभरमभरी” या 
गीताला बाबूजींिी चाल लावली आणण ती चाल एच. एम. व्ही. 
मध्ये सगळ्यांिाच भावली. त्या िरम्याि कोल्हापूरला सादहत्य 
संमेलि भरले होते आणण आचायय अत्रे अध्यक्ष होते. नतथे सवाांच्या 
आग्रहाखातर हे गाणे बाबूजींिी गायले आणण त्या गाण्याला उिंड 
प्रनतसाि ममळाला. तेव्हापासूि गदिमा आणण बाबूजी ही जोडगोळी 
जणू सरस्वतीचे उपासक म्हणूि अवघ्या सादहत्यववश्वाला आणण 
मसिेसषृ्ट्टीला ज्ञात झाली. या शतकोत्तर कलावंतांच्या कायायवर 
वस्तुतः कळस चढवला तो गीतरामायणािे! १९४९-५० साली 
गदिमांचा ‘सीता स्वयंवर’ हा धचत्रपट खूप गाजला. त्यावळेी 
औधंच्या राजांिी हा धचत्रपट पाहण्याची गदिमांजवळ इच्छा 
व्यक्त केली. गदिमांिी त्यांिा तो िाखवला मात्र ते इतके भारावूि 
गेले की त्यांिी पुण्यातील दटळकरोडवरची आपली एक जागा 
गदिमांिा भेट म्हणूि िेऊि टाकली. आणण गदिमांिी हीच जागा 
पुढे आपल्या वप्रय ममत्राला म्हणजेच बाबूजींिा, त्यांचे पुण्यात 
घर िाही म्हणूि भेट म्हणूि िेऊि टाकली. 

गदिमा आणण बाबूजी हे जणू एक ववलक्षण समीकरण होतं. १९५४ 
साली पुणे आकाशवाणीवर गीतरामायण करण्याचे ठरले तेव्हा या 
प्रकल्पाचे प्रमुख होते सीताकांत लाड. गदिमा आणण बाबूजी 
तोपयांत आपापल्या कामात प्रचंड व्यस्त झाले होते. या 
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काययक्रमाचे पदहले गीत जेव्हा ध्वनिमुदद्रत होणार होते त्या आधी 
तासभर त्या गाण्याचा कागि हरवला. गदिमांिी ते गीत पाठवूि 
दिले म्हणूि ते निवांत होते आणण इकडे तो कागि सापडत 
िव्हता. अश्या वेळी गदिमांिा बोलावणे धाडले गेले. गदिमा प्रचंड 
धचडले होते.. पण सीताकांत लाडांिी सांधगतले की “उद्या प्रसारण 
आहे, िसुरे गीत मलहावेच लागेल.” गदिमांचा राग थोडा निवळला 
आणण त्यांिी क्जतके आठवेल नततके आणण काही िवीि शब्ि 
घालूि िवे गीत मलदहले आणण ते िवे शब्ि होते.. “जयोतीिें 
तेजाचीं आरती..” आणण हे गाणं म्हणजेच “स्वयें श्रीरामप्रभु 
ऐकतीं”. गीतरामायणाच्या ५६ गाण्यांपैकी पदहलं गाणं म्हणूि ते 
ध्विीमुदद्रत झालं आणण १ एवप्रल १९५५ साली सकाळी १० वाजता 
प्रसाररत झालं ... आणण अजरामर झालं! पुढचं प्रत्येक गाणं रात्री 
रेकोडय करायचं आणण सकाळी प्रसारण. अश्याच पद्धतीिे तयार 
होत गेलं. लोक गाणे लागण्यापूवी सगळी कामे संपवूि आतुरतेिे 
वाट पाहत असायची. रेडडओला हळिकंुकू, फुले वाहायची! हे एक 
भारतीय संगीत क्षेत्रातलं आश्चययच म्हणावं लागेल.  

गदिमा व बाबूजी या गीतरामायणामुळे महाराष्ट्रातल्या 
कािाकोपऱ्यात पोहोचले, पण तरीही ते कधीही असे म्हणाले 
िाहीत, की आम्ही गीतरामायण केले. ते िेहमी असंच म्हणत 
असंत की, “ते आमच्या हातूि घडले!” आपल्या असामान्य 
प्रनतभेचे शे्रय स्वत:कडे ि घेणारे असे कलावंत आजच्या काळात 
ममळणे कठीणच. गदिमांच्या मुलाच्या मुंजीच्या काययक्रमावेळी 
पदहला गीतरामायणाचा जाहीर काययक्रम झाला आणण मग 
त्यािंतर अिेक िव्या जुन्या गायकांिी गीतरामायण स्टेजवर 
सािर करूि रमसकांची वाहवा ममळवली. 

ग्वाल्हेरला ववभागीय सादहत्य संमलेिाच्यावेळी गदिमा अध्यक्ष 
होते. नतथे त्यांचा मुक्काम प्रमसद्ध कायिेपंडडत वप्र. करकरे 
यांच्या बंगल्यावर होता. गीतरामायणाच्या अश्याप्रकारे जाहीर 
काययक्रम करण्यावरूि चचाय झाली आणण करकरे म्हणाले, “हे िवे 
गायक तुमचे गीतरामायण सािर करतात, पैस े ममळवतात, 
तुम्हांला काही ‘रॉयल्टी’ िेतात का?” गदिमांिी वस्तुक्स्थती 
सांगताच एक कोरा कागि समोर धरत ते म्हणाले, “सही करा 
यावर. मी तुमचं वकीलपत्र घेतो आहे. तुम्हांला रॉयल्टीचे सगळे 
पैसे ममळवूि िेतो.” त्यावर गदिमा िम्रपणे म्हणाले, ”मग 
गीतरामायण मलदहलं याला काही अथयच उरणार िाही वकीलसाहेब. 
अहो रामिामािे िगड तरले, तर गीतरामायणािे काही गायक 

ममत्र तरले, तर कुठं त्रबघडल?ं” अशा िैवी प्रनतभेच्या माणसािे 
रॉयल्टीसाठी वकीलपत्र सही करूि दिलं असतं तरच िवल! 

‘लाखाची गोष्ट्ट’ या धचत्रपटा िरम्यािची हकीकत अशी की, त्या 
धचत्रपटाची सगळी गाणी मलहूि तयार होती फक्त एकच बाकी 
होतं. गदिमा राजा परांजपे यांच्यासोबत बाबूजींकडे गेले आणण 
म्हणाले.. की “माग ेएकिा धचत्रपटासाठी मलदहलेलं गाणं आहे.. 
ते आपण वापरलंच िाही.. ते या मसच्युएशि साठी योग्य आहे. 
तेच घेऊ. त्याला चाल तूच लावली होतीस.” मात्र बाबूजी याला 
तयार झाले िाहीत. ते म्हणाले.. “मागेही आपण एका 
धचत्रपटासाठी गाणं केलं आणण ते वापरलं िाही. मी म्हणालो 
िवीि धचत्रपटासाठी वापरू तेव्हा तू म्हणालास, मी निमायत्याकडूि 
पैसे घेतले आहेत याचे.. एकच गाणं मी िोििा ववकू शकत 
िाही.. मग आताही मी या गाण्यासाठी पैसे घेतले आहे.. मला 
िवीिच गाणं हवं!” बाबूजींिी लगावलेला टोला गदिमाचं्या 
क्जव्हारी लागला आणण रागारागािे ते नतथूि निघूि िसुऱ्या 
खोलीत गेले. बरोब्बर िहा ममनिटांिी गदिमांिी आत येऊि एक 
कागि बाबूजींकडे फेकला आणण रागात म्हणाले.. “फडके!! घ्या 
िवीि गाणं!” बाबूजीिी फक्त एकिा त्यावर िजर कफरवली .. 
आणण गादिमांकडे पादहले. गदिमा रागारागात निघूि चालले होते, 
आणण बाबूजी म्हणाले.. “अण्णा ... चाल ऐकूिच जा आता!” 
आणण ते गाणं होतं ..”ऐकशील का रे माझे अथयहीि गीत”. िोि 
जलधींच्या समागमात ववद्युल्लता ही जशी चमकतेच तशीच, 
अत्यंत प्रनतभावाि व्यक्ती एकत्र आल्या की खटके उडतातच, 
त्यातलच हा प्रकार होता. पण ते भांडण लुटुपुटूचे असायचे व ते 
िरवेळी िवीि गाण्याच्या निममयतीसोबत ममटूिही जायचे. याचं 
धचत्रपटातल्या “त्या नतथे पलीकडे नतकडे, माणझया वप्रयेचे झोपडे” 
या गाण्यािे रमसकांच्या मिावर मोदहिी घातली. अत्यंत तलम 
आवाज, स्पष्ट्ट उच्चार व भाविाप्रधाि गायकी ही बाबूजींच्या 
गाण्याची वैमशष्ट्ट्ये! आणण “डे” सारखे कठोर व्यंजि वापरूि 
मलदहलेले अत्यंत हृियस्पशी गीत हा गदिमांच्या प्रनतभेचा पैलू 
म्हणावा!. यावरूिच आठवलं की, एकिा महाराष्ट्राचे लाडके 
व्यक्क्तमत्त्व पु. लं. गदिमांिा म्हणाले की, “ळ” हे अक्षर काव्यात 
फारसे आढळत िाही, ते वापरूि गाणे मलदहणे फार अवघड आहे. 
आणण तेव्हाच नतथल्या नतथे गदिमांच्या तरल लेखणीतूि उतरले 
होते .. “घिनिळा, लडडवाळा झुलवू िको दहिंोळा”. 
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गदिमांिा लेखिात वेगवेगळे प्रयोग करायला आवडायचे. ककंबहुिा 
तो त्यांच्या निववयवाि प्रनतभेचा भाग होता. त्यांिा एकिा उत्तर 
प्रिेशातूि आलेल्या ब्रह्मभाट िावाच्या एका दहिंी शायरािे एक 
कववता ऐकवली.. “रातभर रदहयो, सबेरे चले जैय्यो रातभर रदहयो 
सबेरे चाले जैय्यो, ममलिेवालों के साथ क्या काम जलिेवालों 
का?” आणण सांधगतले की “या कववतेमध्ये जी िजाकत आहे, 
की ती गोष्ट्ट ि सांगताही रमसकांिा समजते अशी िजाकत 
तुमच्या मराठीमध्ये कुठे आहे?” यावर तत्क्षणी गदिमांिी त्यांिा 
ऐकवले, “रातभर ऱ्हावा, झंुजुरका तुम्हीं जावा, रातभर ऱ्हावा, 
झंुजुरका तुम्हीं जावा. शेजेशी समई मी लावू कशाला? जळत्या 
जीवांशी खेळू कशाला? इष्ट्काचा मजा तुम्हीं घ्यावा.” गदिमा 
त्यांिा म्हणाले, “दहिंी वप्रयकर सकाळी निघूि जातो ... 
सगळ्यांिेखत, पण मराठी वप्रयकर झंुजुरका म्हणजेच, रात्र संपता 
संपता गुपचूपपणे जातो. आता िजाकत कशात आहे सागंा? 
झंुजुरका सारखा िाजूक शब्ि तुम्हांला दहिंीत सापडणार िाही.” 

मराठी भार्षेवर, नतच्या गोक्जरवाण्या रुपड्यावर मिापासूि प्रेम 
करणारे हे िोि कलावंत म्हणजे मराठी धचत्रपटसषृ्ट्टी आणण 
सादहत्याक्षेत्राचे िोि िीपस्तंभ आहेत. गीतरामायणाची मोदहिी 
आजही रमसकांिा भुरळ घालते आहे. आजही ते शब्ि ऐकतािा, 
साक्षात ‘कुश-लव’ आपल्यासमोर उभे राहूि गीतरामायण ऐकवत 
आहेत असा भास होतो. आजही, िवोदित गायकांसाठी 
गीतरामायण पदहलं प्रेम आहे. आजही रामजन्माच्यावेळी 
गीतरामायणच वाजवलं जातं! आजही नततक्याच मिोभावे या 
िोि सरस्वतीपुत्रांिा लोक धन्यवाि िेतात. जयांच्या गाण्यांिी 
ककत्येक सकाळी प्रसन्ि केल्या, मराठीमिाला एका वेगळ्या 
भावववश्वात िेऊि ठेवलं, आणण खरोखर एक इनतहास घडवला! 

गीतरामायणासारखे महाकाव्य शतकात होणे िाही .. आणण असे 
अद्ववतीय कलावंतही! 

 
सौ. प्रतजक््त पटिधा्  
http://praaju.blogspot.com 
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'पु. ल. िेशपांडे सवयव्यापी आणण अमर आहेत’ असा माझा एक 
बालसुलभ समज होता अश्मयुगात. शनिवार संध्याकाळचे B&W 
वपच्चर, कॅसेटसवरची कथाकथिे, दिवाळी अंकातले लेख, 
िवरात्रीतली व्याख्यािे, िरूिशयिवरचं “प्रनतभा आणण प्रनतमा”, 
बोरकर-मढेकरांच्या कववतांची वाचिे, कुमार गंधवय-मन्सूरांच्या 
मुलाखती … क्जथे पहावं नतथे मराठी मिात पु. लं. अगिी “छा 
गये” सारखे झाले होते त्यावेळी. मराठी सादहत्याचा िव-वाचक 
असण्याच्या अवस्थेत तर “सब-कुछ पु. ल.” सादहत्य 
अधाश्यासारखं संपवूि टाकलं आणण िंतर आलेल्या उिासीितेची 
जगबुडी थोपवण्यासाठी िेशपांड्यांिाच परत पदहल्यापासूि 
वाचायला घ्यावं लागलं. मशक्षक सांगायचे, “पु.लं.चं खळाळणारं 
पण खोल पाणी समजण्यासाठी २-३ वेळा तरी ते वाचाव े
लागतील”, आमच्यासारखे िव-साक्षर म्हणायचे, “वाचू की ३-४ 
वेळा, आहे काय त्यात”. मशक्षकांचे उत्तर यायचे “तसे िाही रे, 
पु.लं.चं सादहत्य िर १०-१५ वर्षाांिी वेगळे भावतं, नतशी-
चाळीशीमध्ये परत वाचा”. पुढे कधी तरी जी.ए., खािोलकर, ग्रसे, 
िळवी, तेंडूलकर मंडळीिी झपाटूि टाकलं, पण पु.लं.कडे मात्र 
मिातल्या निरागस िॉस्टाक्ल्जयाच्या एका कोपरयाचं साम्राजय 
तेवढं रादहलं. पोटाची खळगी भरतािा पु. लं. िावाचं मिाचं माहेर 
अधूि-मधूि खुणावत रादहलं पण नतथे जाणे मात्र बंिच पडलं.… 
पण पु.लं. मात्र अिपेक्षक्षतपणे भेटायला लागल े! 

मशकागो युनिव्हमसयटीतला ९० वर्षायचा एक मलफ्टमि गोड आजोबा 
त्याच्या “गुड ओल्ड जाझ डेज”् च्या आठवणींिी ३० सेकंिात 
गदहवरूि यायला लागला की पेस्तिकाका हंडे्रड पसेंट असेच 
असतील अशी खात्री पटायला लागली. ममत्रांबरोबर “तुम्हाला 
न्यूयॉकय र व्हायचंय, मशकागोकर की सान्राक्न्सस्कोकर ?” अश्या 
चायपे चचाय व्हायच्या तेंव्हा तर एकिम ‘िेजा-वू’ झाल्यासारखं 
वाटायचे. बायकोबरोबरची साप्तादहक खडाजंगी "तुला मशकवीि 
चांगलाच धडा" च्या समेवर एकिा धडकली, की या गाण्याचं 
पुढचं कडवे ती बोलायच्या आधीच ऐकू यायला लागलं. 
एडडबंराच्या ककल्ल्यात कफरत असतािा नतथली गाईड म्हणूि 
गेली, “स्कॉदटश क्वीि मेरीिे याच दठकाणी कालच्याच दिवशी 
सहाव्या जेम्सला जन्म दिला, पुराव्यािे शात्रबत करूि िाखवेि”, 
आणण साक्षात हररतात्याच समोर अवतरले. (ती गाईड यमीपके्षा 
सहापट गोरी होती ही बात अलादहिा !). आमचं मोठं काटे जेंव्हा 
प्रश्िांच्या माकडउड्या मारायला मशकलं, तेव्हा माझं खरं िाव 

धोंडोपंत आणण पोरट्याचं िाव शंकऱ् या असाव ेअशी िाट शकंा 
मला बरेच मदहिे येत होती. िेपरव्हीलमधल्या ममत्रािे त्याचं 
िवीि बांधलेलं घर िाखवतािा “...आणण इथे मी काय मजा 
केलीय मादहती आहे का ?” चं ववगं्रेजी पालुपि सुरु केले, तेंव्हा 
थोड्या वेळातच हा “माणूस-कम-सैताि” बिणार अशी 
भववष्ट्यवाणी करायला जयोनतष्ट्याची गरज िव्हती.  

कें व्हातरी हावपसातल्या माझ्या एका सहकाऱ् यािे भरपूर सोमरस 
प्राशिािंतर त्याच्या आयुष्ट्याची जी काही धचत्तरकथा सांधगतली 
तेंव्हा त्याचं खरं िाव “िंिा प्रधाि” आहे का असाही ववचारायचा 
मोह होऊि गेला होता. आजकाल तर मशकागोच्या ‘-२०°फ’ थंडीत 
घराबाहेरचे ड्राईव्हवे ग्लेमशयर साफ करायला जातािा मी 
दहमालयातल्या कडाक्याच्या थंडीिे कुडकुडणाऱ् या त्या मराठी 
सैनिकाचे शतशः आभार माितो, जयािे पु.लं.चा “माझे 
खाद्यजीवि” लेख वाचल्यावर 'छे! छे! हे सारे खाण्यासाठी तरी 
मला जगलेच पादहजे' असा आपल्या मिाशी निधायर केला, आणण 
आमच्यासारख्या खािाडांसाठी भीर्षण थंडीवरचा रामबाण उपाय 
सुचवला. 

… तर पु. लं. असे अकक्ल्पतपणे भेटायला लागले आणण माझ्या 
मशक्षकांची बत्तीशी वयाच्या नतशी-चाळीशीत खरी व्हायला लागली. 
लक्षात आलं की आपण पु.ल.ं च्या सादहत्यापासूि खूप वर्षय-
मैलािी जरी िरू गेलो असलो तरी वपडंाचे हे मुळातूिच 
झपाटलेपण काही आपला वपच्छा सोडत िाहीए. पण त्याहूिही 
मोठी गोष्ट्ट जाणवली ती म्हणजे पु.लं.च्या सादहत्यातूि जरी 
१९५०-८० च्या िशकांमधला मराठी माणूस भेटला तरी मुद्िलात 
ते भाष्ट्य करत होते माणसाच्या मूलभूत स्वभाव प्रवतृ्तींवर. आपण 
जगात कुठेही आणण कुठच्याही िशकात पोचलो तरी पु.लं.ची 
एखािी तरी वल्ली नतथे आपल्या आधीच पोचलेली दिसते व 
‘क्जकडे जावे नतकडे माझी भावंडे आहेत, सवयत्र खुणा माझ्या 
घरच्या मजला दिसताहेत” या केशवसुतांच्या ओळींसारखा अिुभव 
िेत रहाते. पु.लं.चं सादहत्य जेव्हढे जास्त वैयक्क्तक-सामाक्जक 
झाले, तेव्हढ्याच पटीत वैक्श्वक होत गेलं ते याचमुळे. 

तरीसुद्धा सादहत्यातली अमभजातता, ववश्वात्मकता यासारख्या 
मोठ्या शब्िांच्या वाऱ् यालाही उभे ि राहता पु.लं.िी मराठी मिाला 
जागनतक ववचारधारेच्या जवळ तर आणलेच, पण 
संस्कृतीसारख्या वाहत्या पाण्याला धरायचं तरी कसं हेही शेवटी 
त्यांिीच मशकवले. महाराष्ट्रातूि आलेल्या कलमी रोपांिा 
मशकागोच्या मातीमध्ये रुजवायचा प्रयत्ि करतािा एका िवीिच 
मरहठ्ठ्या अमम्रकी संस्कृतीची गोंडस फळे निमायण करायची 
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रेमसपी पु. लं. च्या भार्षणां-लेखांमधूि सापडत गेली. होळीची 
पुरणपोळी ही पीच कॉब्लर बरोबर खाण्यात व तुकोबांच्या गाथेला 
वॉल्ट क्व्हटमिचं अस्तर लावण्यात काहीही चूक िाही याची खात्री 
पटली. आणण मग पंडडत रववशंकरांची सीडी लुईस आमयस्रांगच्या 
सीडीला पाठ लावूि बसायला लागली, व ममस्टी कोपलँडचा बॅल े
त्रबरजू महाराजांच्या कथ्थकच्या संगतीत धन्य झाला. कधीही ि 
पादहलेल्या बेब रुथ व योगी बेराची िावे जेंव्हा ववजय मचांट-
ववजय हजारेंच्या पंक्तीत आिंिािे िांिायला लागली, तेंव्हा 
संस्कृतींच्या सरममसळीचं एक वतुयळ पूणय झालं ... पु. लं. च्या 
कृपेिे ! 

पु.लं.चा अमरत्वाचा पट्टा जिू २००० मध्ये ववधात्यािं परत 
मागूि घेतला. पण आता लक्ष्यात येतंय की शेवटचा मराठी 
रमसक क्जवंत असेपयांत ‘पु. ल.ं’ िावाची ‘प्रवतृ्ती’ अमर राहणार 
आहे, अगिी त्या “कोको” धचत्रपटातल्या हेक्टरच्या 
आठवणीसारखीच. पु.लं.चं जन्मशताब्िी वर्षय सुरु झालं म्हणूि 
परवाच “बटाट्याची चाळ” १७६० व्यांिा परत उघडलं. पदहल्याच 
पािाच्या समेवर हसूि हसूि डोळ्यातूि पाणी आलं, पण ते फक्त 
वविोिामुळेच आलं असं मी म्हणणार िाही. 

 
श्री. प्रणिल िैद्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

त्या नतथेच आहे िाव माझे असे फेकलेले 
ववशाल आकाश पांघरूि खुशाल पहुडलेले 

त्या नतथेच ..... 
 

िावात होते भाि तसे कधीच जखडलेले 
सुटेल कधी फसव्या भ्रमात ठसे पसरलेल े
सुखात मुखी अिंत  ऐसे  रवंथ लपलेले 
सुटता वाटत ज्ञािाचे िाि िांती अटकलेल े

त्या नतथेच ..... 
 

जमेल का जगणे बुध्िीला हे  मध्येच हुकलेले 
झेपेल का ओझे भाविांचे चुकूि िा झुकलेले 
ठेवूि िवे आरशांत हे पुसतील िाव बारशातल े
िाते रूपाचेही जळता काय िावाचे मोल उरलेले 

त्या नतथेच ..... 
 

िावाची िव्हती ओळख िा आधी कधी पदहलेले 
गिीच्या भयािे आईिे म्हणे भाळावरी कोरलेले 
िावावविा स्वगत उरले सवांि माझे िावाजलेल े
िेईल का िाव पैलनतरी िाव िावाला ि उरलेले 

त्या नतथेच ..... 
 

िाव िाही व्याकुळ मि हे पात्यावर बेतलेले 
संपता खेळ नतकीट जसे चुरगाळूि फेकलेले 

त्या नतथेच ..... 
 
 

 
श्री. सुहतस ्तंबे   
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॥ ्िं च्ितरर ितक्पदतन् ॥ 

- श्रीगणपनत अथवयशीर्षय 

श्रीगणपनत अथवयशीर्षय या सुप्रमसद्ध उपनिर्षिांत गणक ऋर्षींिी 
गणपतीची स्तुती करतािा “त्वं चत्वारर वाक्पिानि” असे म्हटले 
आहे! याचा भावाथय “चारही प्रकारच्या जया वाणी आहेत, त्या तूच 
आहेस”. या चार प्रकारच्या वाणींमधूि म्हणजे ‘परा’, ‘पश्यन्ती’, 
‘मध्यमा’ आणण ‘वैखरी’ यांच्या मधूि गणेश स्वतः अमभव्यक्त 
होतो असा ऋर्षींिा त्यात अथय अमभप्रेत आहे. अथायत, एखािा 
ववचार आपण शब्िांतूि प्रकट करतो त्याचा प्रवास या चार 
प्रकारच्या वाणींतूि होतो आणण इतरांिा ऐकू येतो. ‘परा’ ही 
अत्युच्च, अंतरीं ववचार प्रसवला ही जाणीव आहे, ‘पश्यन्ती’ 
म्हणजे मिःपटलावर दृष्ट्यरूपांत ही वाणी पुढे ववकमसत होते, पुढे 
‘मध्यमे’च्या रूपािे ती कंठापयांत येते आणण ‘वैखरी’ म्हणजे ह्या 
वाणीचे रूपांतर शब्िांमध्ये प्रकट होते, इतरांिा ती ऐकू जाते. 
प्रत्यक्ष श्रीगणेशाशी एकरूपता िशयवूि वाणीचे असे महत्त्व इतक्या 
कमी शब्िांत, इतक्या समपयक व अथयगहि पद्धतीिे ऋर्षींिी 
स्पष्ट्ट केले आहे! संभार्षण हा त्याच वैखरीचा सवायत प्रभावी असा 
प्रकार आहे. आपले जीवि यशस्वी करण्याच्या दृष्ट्टीिेही तो 
आपल्याला आवश्यक असणारा असा अत्यंत महत्त्वाचा गुण आहे.  

सारांश - जीवि यशस्वी करणारे हे संभार्षण! “ते कसे यशस्वी 
करावे?” – यावर माझे काही मौमलक ववचार मांडतो आहे.  

संभार्षण साधारणपणे िोि ककंवा अधधक लोकांमध्ये होत असते. 
संभार्षणाची कारणे अिेक असू शकतात - वविोिी, हलक्या 
फुलक्या गप्पा-टप्पा, भांडण, वाि, सभा वगैरे. परंतु, महत्त्वपूणय 
संभार्षण हे साधारणपणे गंभीर ववर्षयावर असते. आता ववर्षयच 
गंभीर असेल तर त्या संभार्षणातील लोक स्वतःच्या भाविा 
वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त करतात.  

उिाहरणाथय - उपहास करणे, रागावणे, भयभीत होणे, निराश 
होणे ककंवा िःुखी होणे. अशी संभार्षणे अत्यंत कुशलतेिे करावी 
लागतात. अशा संभार्षणांमध्ये एखाद्यािे चुकीच्या पद्धतीिे मत 
प्रिशयि केल्यािे, इतर लोकांचे मि िखुावल ेजाऊ शकते ककंवा 
लोकांमुळे आपले मि िेखील िखुावले जाऊ शकते. आपल्याला 
जेव्हा असे अवघड पण महत्त्वाचे संभार्षण करायचे असते, तेव्हा 
साधारणपणे आपण पुढील गोष्ट्टीं अिुभवतो: 

१. पलतय् - संभार्षण अवघड वाटल्यािे ते पूणयपणे टाळतो. 
एकिम पळच काढतो! बरेचिा, रागािे आपण थेट बोलणेच 
संपवण्याचा प्रयत्ि करतो, ककंवा संभार्षण तोडूि निघूि जातो. 

२. मौ् - संभार्षणात भाग घेतो पण मौि बाळगतो कारण, 
बोलल्यािे कुणी तरी िखुावले जाऊ शकते ही भीती असते.  

३. भय - संभार्षण व्यवक्स्थतपणे होऊ शकत िाही, याची 
सतत भीती वाटूि ‘ततपप’ करतो.  

४. कु्का  - मतभेि असलेल्या इतर लोकांची तथ्यपूणय मते 
सरळ िाकारतो अथवा, स्वतःचं मत इतर लोकांिा 
व्यवक्स्थतपणे पटवूि िेता ि येतो.  

असे कशामुळे होते? िेहमी कठीण संभार्षण करतािा आपण असे 
का चुकतो, अथवा का असे चुकीचे निणयय घेतो?  हे साधारणपणे 
सवाांच्याच जीविात अिेकिा घडत असते. त्याचा मािमसक त्रास 
िेखील आपल्याला खूप होत असतो. याचा िीट ववचार केल्यास 
दिसूि येते की,  याची काही प्रमुख कारणे आहेत: 

१. पररजस्र््ीचत दबति - कठीण ववर्षयावर चचाय करावे लागणार 
असे समजताच, आपण स्वाभाववकपणे त्या गोष्ट्टीचा प्रचंड 
मािमसक तणाव अिुभवतो.  

२. अ्तिश्यक बचतितचत पतवित्रत - आवश्यकता िसली तरीही, 
स्वतःचा पाववत्रा बिलूि आपण स्वतःचा बचाव कसा करता 
येईल याचाच ववचार सतत करू लागतो.  

३. ह्बल्त - पुष्ट्कळिा आपल्याला आपली बाजू पूणयपणे 
समोरच्या माणसाला समजवता येत िाही कारण, समोरच्या 
माणसािे ववचारलेल्या प्रश्िांची उत्तरे आपण व्यवक्स्थतपणे िेऊ 
शकत िाही. िुसतीच निराशा पिरी पडते.  

४. अज्ञत् ि िेळेचत अभति - ववर्षयाचे पूणय ज्ञाि िसल्यामुळे 
ककंवा आपण वेळे अभावी संभार्षणाची व्यवक्स्थत तयारी करू 
ि शकल्यामुळे आपल्याला इतर सिस्यांिा योग्य ते प्रश्ि 
ववचारता येत िाहीत ककंबहुिा, त्यांच्या प्रश्िांची सुयोग्य उत्तरे 
िेता येत िाहीत. आणण िंतर ती सुचल्यािे िुसतीच जीवाची 
घालमेल होते, पण तेंव्हा वेळ निघूि गेलेली असते. अिेकिा 
तर कठीण संभार्षण व्यवक्स्थतपणे ि करू शकल्यािे आपल्या 
हातूि एखािी महत्त्वपूणय संधी िवडली जाऊ शकते. ककंबहुिा, 
त्यामुळे िुसतीच धचडधचड करूि आपण आपल्या जवळच्या 
िातेवाईकांची, ममत्रांची, ऑकफसमधल्या सहकाऱ्यांची मिेही 
िखुववण्याची शक्यता असते. तसेच, आपल्या ऑकफसमध्ये, 
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ककंवा एखािी महत्त्वपूणय सामाक्जक जबाबिारी ममळण्यापासूि 
आपण वंधचत राहू शकतो.  

खरं तर हे सारे टाळणे आपल्याला फार काही अवघड िाही आहे, 
पण त्याकररता आपल्याला सभंार्षण यशस्वी करण्याचे रहस्य 
जाणूि घेणे अपररहायय ठरते.  

कठीि संभतषि हयिजस्र्् ि यशस्िीपिे हत्तळतयचे रहस्य:   

संभार्षण ककंवा संवाि म्हणजे काय? तर जेव्हा िोि ककंवा अधधक 
व्यक्ती मुक्तपणे चचेच्या ववर्षयावर त्यांची मादहती, मत, 
मसद्धांत यांची िेवाण-घेवण करतात. ते यशस्वी करण्यासाठी 
पुढील गुण आपल्यांत असणे अत्यावश्यक आहे: 

• श्रिि - ‘ऐकणे’ हा संभार्षणातील बोलण्याइतकाच एक 
महत्त्वाचा भाग असतो. जेव्हा आपण कठीण ववर्षयावर चचाय 
करत असतो, तेव्हा आपल्याला आपल्या समोरील व्यक्तींचे 
ववचार पूणयपणे जाणूि घ्यायला हवेत. परदृक्ष्ट्टकोि-बदहरेपणा 
हा िोर्ष जाणीवपूवयक टाळावा. पुष्ट्कळिा, जेव्हा इ्र लोक 
आपल्या मिाववरुद्ध ववचार प्रकट करू लागतात, तेव्हा 
आपण त्यांचे म्हणणे पूणयपणे ऐकूिही घेत िाही त्यामुळे 
त्यांची बाजूच आपल्याला व्यवक्स्थतपणे समजू शकत िाही. 

• मूळ हे्ु ि पररितम - सवयप्रथम ववचार करावा की, तुम्हांला 
संभार्षणातूि साध्य काय करायचे आहे, अथवा भववष्ट्यात या 
संभार्षणाचे पररणाम काय होणार आहेत.  इतरांच्या आणण 
आपल्या िात्यांमध्ये काय फरक पडेल या गोष्ट्टीचा ववचार 
आधीच करणे महत्त्वाचे आहे.  

• स्य ि सत््य - यशस्वी संभार्षणाच्या दृष्ट्टीिे सत्य आणण 
सातत्य यांिा पयायय िाही! स्वमत प्रिमशयत करण्याआधी 
आपण प्रथम स्वहृियाशी संवाि साधूि ते आपल्या खरोखर 
पटते आहे का हे ववचारावे. जो मुद्िा आपण स्वतःलाच 
पटवूि िेऊ शकत िाही, तर तो मुद्िा आपण इतरांिा कसा 
पटवूि िेणार? त्याचबरोबर आपले मसद्धांत, मादहती 
सवयमान्य पुराव्यांसोबत सािर करावेत. पुरावे कुठे व कसे 
ममळवले व ते सवयमान्य कसे आहेत, ही मादहतीही द्यावी.  

• स्ितर्ा् यतग, देहबनली ि मयतादत - िेहमी फक्त स्वतःचाच 
ववचार करणे आणण इतरांिा पराभूत करायचे आहे या 
निरथयक भाविेवर अंकुश ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. 
समोरील सिस्याचा आत्मसन्माि िखुावेल असे कुठल े
वाक्य, मत वापरू िये. ववचार व्यक्त करतािा िेहबोली 
संयममत राहील, ती आक्रमक होणार िाही याची काळजी 
घ्यावी लागेल. आपली िेहबोली जर आक्रमक झाली तर इतर 

सिस्य िैसधगयकपणे त्यांिा असुरक्षक्षत वाटल्यािे स्वतःचा 
बचाव करायला प्रवतृ्त होतात. त्यामुळे वातावरण एकिम 
गंभीर व कलुवर्षत होते. िेहबोलीतील आक्रमकतेचे िोर्ष 
सामान्यतः पुढील प्रकारांत दिसूि येतात - 

• परम्तंचत अ्तदर - अत्यंत आक्रमक सिस्य िेहमीच 
इतरांिा त्यांचे मत मांडू िेत िाहीत, मध्येच त्यांची मते 
खोडतात, सतत उलट प्रश्ि ववचारतात, ववर्षय 
भरकटवण्याचा प्रयत्ि करतात.  

• कुज्स्पित - आक्रमक सिस्य इतरांच्या मतांचा अिािर 
करूि अिेकिा त्यांिा िावे ठेवतात, सभेत ककंवा 
अपरोक्षपणे इतरांची तर उडवतात, हसे करतात, जेणेकरूि 
पुढच्या वेळेस इतर सिस्य आपली मते मांडणार िाहीत.  

• आपले ्ेच खरे - क्जंकण्याच्या ईर्षेिे आपलेच मत कसे 
खरे आहे हे आवाज चढवूि इतरांिा पटवूि द्यायचा 
प्रयत्ि करतात व इतरांची सगळी मते अरेरावीपणे 
धुडकावूि लावतात. असे लोक सामान्यतः टीका ही 
‘ववर्षयाला’ कें द्रस्थािी धरूि िव्हे तर ‘व्यक्तीला’ 
कें द्रस्थािी धरूि करत असतात. 

• मनकळेपित - आपले ववचार मोकळेपणािे सांगायला हवेत. 
जर आपल्याला अधधक मादहती हवी असेल तर योग्य ते 
प्रश्ि ववचारूि ती घेता यायला हवी. खरं तर आपण 
जाणीवपूवयक संभार्षणात असे वातावरण निमायण करू 
शकतो की, संभार्षणातील प्रत्येक सिस्य स्वतःचे मत, 
मादहती, अिुभव, मसद्धांत निभीडपणे लोकांसमोर मांडेल. 
यामुळे, आपल्यालाही इतरांचे मुद्िे व्यवक्स्थतपणे समजू 
शकतात. सवयजण एकत्रपणे सामंजस्यािे योग्य निणयय 
घेऊ शकतात. याच्या उलट सिस्यांिी आपल्याजवळील 
मादहती व अिुभव सववस्तरपणे सांधगतलेच िाहीत ककंवा 
अंशतः मादहती आपल्यापासूि लपवूि ठेवली तर अस े
संभार्षण पूणयपणे यशस्वी म्हणता येत िाही.  

• पूिाग्रहन्ितृ्ती - संवाि करत असतािा आपण आपले 
अिुभव, ववचार, पूवयग्रह या सवय बाजूंवर अनत ववसंबूि 
राहतो आणण इतरांिी मांडलेले तथ्यपूणय मत िेखील 
धुडकावूि लावतो, यालाच ‘पूवयग्रहिोर्ष’ म्हणतात, बहुतांश 
संभार्षणे केवळ या एका िोर्षामुळे कफस्कटतात. 
संभार्षणातील प्रत्येक सिस्याच्या दृष्ट्टीिे त्याचे स्वतःचे 
मत हे बरोबरच असते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 
स्वाभववकपणे प्रत्येकाचा अिुभव वेगळा असल्यािे, 
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प्रत्येकाचे ववचारही वेगळेच असणार. सवाांचे ववचार ऐकूि 
मग प्रामाणणकपणे जयांत सवायत अधधक तथ्य आहे याचा 
तुलिात्मक ववचार करूि कुठले ते मत ग्राह्य ठरवणे हेच 
शे्रयस्कर ठरते. हे रहस्य आपण जाणले तर आपण 
कुठलेही कठीण संभार्षण यशस्वीपणे हाताळू शकतो. 

• उ्सतह, प्रन्सतह् ि पनषक ित्तिरिन्समा् ी - 
संभार्षणातील इतर सिस्यांिा त्यांचे मत मोकळेपणािे 
प्रिमशयत करता यावे आणण तसे करण्यास त्यांिा सुरक्षक्षत 
वाटावे यावर भर िेणे ककंवा तसे पोर्षक वातावरण निमायण 
करणे खूपच महत्त्वाचे असते. आपण अनतआग्रही िाही 
आहोत, आवश्यक असल्यास आपले मत, ववचार व 
निष्ट्कर्षय बिलण्यास तयार आहोत असा संभार्षणातील इतर 
सिस्यांिा ववश्वास येणे, जेणेकरूि  इतर सिस्यही आपले 
ववचार, मसद्धांत त्याच उत्साहात स्वीकारण्यास तयार 
होतील. संभार्षणातील इतर सिस्य जेव्हा चांगली मते 
प्रिमशयत करतील तेव्हा त्यांिा अिुमोिि अवश्य द्यावे, 
प्रोत्सादहत करावे, जेणेकरूि त्यांचा उत्साह वाढूि ते 
आणखी अधधक मादहती पुरवू शकतील. आपल े ववचार 
प्रभावीपणे समजवण्यासाठी उिाहरणािाखल एखािी 
समपयक गोष्ट्ट सांगावी. गोष्ट्टी ऐकणे सवाांिाच आवडते 
त्यामुळे प्रत्येक जण लक्षपुवयक गोष्ट्ट ऐकतो व  गोष्ट्टींत 
गुंफलेले आपले ववचारही सहज त्यांच्यापयांत पोहोचतात. 

• जहतल की मितळ - सत्याची कास ि सोडता टीका करणे 
हे अत्यंत कठीण कायय असते. केलेली टीका बहुतांश 
लोकांिा पचत िसते. अश्या वेळी, आपली भार्षा मवाळ 
ककंवा शक्यतो मधुर असेल तर आपण केलेली टीका 
समोरच्या व्यक्तीच्या पचिी पडणे थोडे सोपे होते. 
संभार्षणाचा हेतु जर एखाद्याचे िोर्षदिग्िशयि असेल तर 
असे करणे उपयोगी ठरते. 

मला खात्री आहे की, उपरोक्त ‘यशस्वी संभार्षणाचे रहस्य’ आपण 
जाणीवपूवयक आचरणात आणूि ककतीही कठीण संभार्षण सहज 
हाताळूि, त्यातूि इक्प्सत ते पररणामही िक्कीच साधू शकाल.  

 
श्री. सुजी् कुळकिी 
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समाप्ती ९.४४ 

घटस्थापना, शारदीय 

निरात्रारंभ 

७ ऑक्टोबर १९ 

आश्विन शु. १० 

८ ऑक्टोबर ४.२० पयंि 

दशमी समाप्ती 

दसरा, तिजयादशमी 

१२/१३ ऑक्टोबर 

१९ 

आश्विन पौतणिमा 

पौतणिमा १२ ऑक्टो. १४.०७ िे 

१३ ऑक्टो. १६.०८ पयंि 

कोजातिरी पौतणिमा 

२४ ऑक्टोबर १९ आश्विन कृ. १२ 
िसुबारस, 

धनत्रयोदशी 
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नरक चिुदिशी, 
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२८ ऑक्टोबर १९ 
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प्रतिपदा १९.४३ पयंि 
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दीपािली  पाडिा 

२९ ऑक्टोबर १९ कातििक शु. २ भाऊबीज 

०८ नोव्हेंबर १९ कातििक शु. द्वादशी 
चािुमािस समाप्ती, 

िुळशी तििाहारंभ 

११ नोव्हेंबर १९ कातििक पौतणिमा 

तत्रपुरारी पौतणिमा, 

िुळशी तििाह 

समाप्ती 

११ तडसेंबर १९ माििशीर्ि शु. १४ श्रीदत्त जयंिी 

२५ तडसेंबर १९ माििशीर्ि कृ. १४ नािाळ 

१४ जानेिारी २० माघ कृ. ५ मकरसंक्ांिी 

२१ फेबु्रिारी २० फाल्िुन कृ. १४ महातशिरात्री 

८ माचि २० फाल्िुन अमािस्या होळी 

९ माचि २० चैत्र कृ. प्रतिपदा धूतलिंदन 

२४ माचि २० 
चैत्र शु. प्रतिपदा 

२५ माचि ६.५८ समाप्ती 
िुढीपाडिा 

वरील दिनिदशिका दशकागोच्या स्थादनक वेळेनुसार असल्याने काही सण 

भारतीय कालदनणियापेक्षा वेगळे आहेत ह्याची कृपया नोोंि घ्यावी.   

सोंिभि: कालदनणिय, िाते पोंचाोंग, दृक पंचांि.  

 
सौ. वर्ाा रा. तवसाळ  
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आम्ही ममत्रमंडळी एकिा असचे जमलो होतो आणण मेिू होता 
महाराष्ट्राचा िव्हे िव्हे ...भारतातील सुप्रमसद्ध बगयर … अथायतच 
वडा-पाव! आमचा िािरचा एक ममत्र स्टेशि समोरच्या 
टपरीवरच्या वडा-पाववाल्याचे भरभरूि कौतुक करत होता. ते 
ऐकतािा वडापावच्याच प्रेरणेिे म्हणा हवं तर माझ्यातील 
सादहक्त्यक जागा झाला. मिात म्हटले – “िािर स्टेशिसमोरच्या 
टपरीवर त्यािे वडा-पाव खाल्ला” - ही गोष्ट्ट मराठीतील ववववध 
सादहक्त्यक प्रकारांद्वारें आपल्याला कशी सांगता येईल? 

्िकतहय 
िािर स्टेशिसमोरची 
ती रंगहीि टपरी 
पुलाखाली झोपणाऱ्या 
म्हातारी सारखी 
अंग चोरूि पडलेली 
टपरीत वडे तळणाऱ्या 
माणसाच्या कपाळावर 
तरंगणारे घामाचे थेंब 
दठबकतायत 
पुढ्यातल्या कढईत 
टप टप टप 
येतोय आवाज 
चुररय चुररय 
टवका गेलेल्या बशीतला 
वडा-पाव खातािा 
त्याच्या मिात उगाचच 
एक ववचार येऊि गेला 
हीच ती खरी 
घामाची कमाई 

लसल् लेख् 
िपुारची वेळ, मुंबईतला कंुि, तरीही ओल्या फडक्यासारखा 
आद्रयतेिे मभजलेला उन्हाळा. मी िािर स्टेशिला उतरलो तेव्हा 
चार वाजले होते. वारुळातूि भराभरा बाहेर पडणाऱ्या मुंग्यांसारखी 
चहुबाजूिे माणसं गाडीतूि निघूि चहूदिशांिा पांगली. पुलाखाली 
कधीकाळी वपवळा रंग दिलेली वडा-पावची लाकडी टपरी. मागच्या 

मभतंीच्या निळ्या रंगाच्या पाश्वयभूमीवर ती वपवळी टपरी आणण 
त्या मागे अखंड सळसळतं वपपंळाचं झाड खूपच उठूि दिसत 
होते. अगिी व्हाि गॉगच्या धचत्रासारखी. भारल्यासारखा मी त्या 
टपरीकडे खेचलो गेलो आणण तोंडातूि आपसूकच शब्ि बाहेर 
आले: ‘वडा-पाव द्या हो एक'. 

'एक का, चार घ्या की', मालक हसूि बोलला, आणण माझ्या 
पुढ्यात बशी सरकवली. वडा-पाव खाता खाता एकिम लक्षात 
आले.. सेंरलवरूि ४:१० ची कसारा लोकल पकडायची होती ती 
गेली.. आता बोंबला! 

पु. लं. च्यत शब्दत् 

तुम्हाला िािरकर व्हायचे आहे का? मागय अगिी सोपा आहे - 
िािर स्थािका समोरच्या टपरीवर वडा-पाव खा आणण त्याचे 
जळी-स्थळी गुणगाि करा. अहो मीही िािरकरच.. आणण 
म्हणूिच हे छातीठोकपणे सांगू शकतो! काय तो छाि गोल 
गरगरीत वडा, सोबत ती चटकिार लाल चटणी आणण बाजूला 
दहरवीगार ममरची.. अहाहा! टपरी लहाि पण वडा-पाव महाि 
ही म्हण इथेच जन्माला आली असणार! अथायत त्याची 
प्रधचती घ्यायला भरपूर संयम हवा.. आणण इथेच तुमच्या 
िािरकर असण्याची खूण सापडते. चाळीस त्रबऱ्हाडांच्या 
चाळीतील एका संडासासमोर शांतपणे उभे राहण्याच्या 
योगसाधिेतूि कमावलेला संयम ह्या वडेवाल्याच्या 
टपरीसमोर रांगेत उभ ेराहतािा िक्कीच कामी येतो. मग 
उभ्यािेच वडा-पाव खातािा शेजारी उभे असलेल्यांच्या 
बरोबर कालच्या कक्रकेट म्याच बद्िल संभार्षण साधू 
शकलात की तुम्ही िािरकर झालात बघा! 

जी ए कुलकिी हहजा्   
िािर स्टेशिसमोर कडेमिी हाटेल. काळ्याकुट्ट 

कढईच्या काजळमायेखाली धडधडूि पेटलेला जाळ. लाल-
वपवळ्या लसलसत्या जीभांिी वेढलेल्या कढईच्या डोहकामळम्यात 
उकळणारा तेलाचा समुद्र. एका टोकाला वाकडा झालेला झारा 
घेऊि वडे तळ्णारे ते सतरा-अठरा वर्षाांचे पोर. निळासावळा 
मळकट शटय घातलेले. वातीसारखे ककडककडीत, कपाळावर 
रक्तचंिि, डोक्यावर केसांचे मशप्तर व डोळ्याच्या कोपऱ्यात 
साचूि रादहलेले वावभर िःुख. सांज शकुिाच्या वपगंळ्यावेळी तो 
माणूस िकुािापुढल्या बाकड्यावर येवूि बसला तेव्हा त्या पोरािे 
त्याच्याकडे िजर उचलूि िुसते पदहले. तेव्हढ्यािेच त्याच्या 
काळजाला ककती घरे पडली! एक िीघय सुस्कारा सोडत त्यािे 
दहरव्या ममचीसोबत बशीतला वडा-पाव बकाबक खाऊि टाकला.  
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ि्ेसम्रतट आितृ्ती 
कुणी एक टपरी िेता का टपरी? ... 

अरे बाळांिो आता हे तेल थकलंय.. वडे तळूि तळूि..एकेकाळी 
िािरच्या फलाटांवर गजयणारा तो आवाज सुपरफास्ट एक्स्प्रेसच्या 
गोंगाटात आताशा हरवतो.. या तूफािाला हॉटेल िको, निऑि 
दिव्यांची झगमगती पाटी िको, इंटरिेटवरची वेबसाईटही िको.. 
बस एक छोटीशी टपरी पुरे आहे.. कारण हा गणपतराव 
बेलवलकर वडेवाला खुरडत खुरडत जळक्या कढईतूि तुटक्या 
झाऱ्यािे अजूिही चविार वडे काढतोय.. पण आता या गिीतले 
तुझ्यासारखे मोजकेच जे प्रवासी इकडे येतात.. त्यांच्यासाठी तरी 
मी म्हणेि.. या वड्याला, या झाऱ्याला, या कढईला आणण 
कढईतल्या या तूफािाला.. कुणी टपरी िेता का टपरी?  

श्यतमची आई हहजा्   
'श्याम, बाळ खा हो िािरचा छाि वडा-पाव', पाठीवरूि हात 
कफरवत आई म्हणाली, 'अरे, वडा-पाव खाण्यात पण धमयच आहे. 
बघ हा पाव म्हणजे मािवी शरीर हो आणण आतला वडा म्हणजे 
आत्मा. वडयाच्या आत बटाट्याचं सारण भरलंय तसा आपल्या 
अंतरंगात ईश्वर असला पादहजे. अरे वड्यामशवाय का पावाला 
ककंमत असते? तसे आपले शरीर हो. आत आत्मा िसला की 
केवळ वपठाचा गोळा!' 

ग्रेस आितृ्ती 
ववर्षुववतृ्तावरूि एक सोिेरी पक्षी आला व एक पीस मागे ठेऊि 
गेला. ते पीस कफरलं वडा-पावच्या गाडीवर, काजळकाळ्या 
रस्त्यावर व नतच्या रंगरेखल्या डोळ्यांवर. मग आल्या 
स्पशयओल्या निळसर जांभळ्या सुगंधांच्या लाटांवर लाटा व नतच्या 
कबुतरी डोळ्यात उमटल्या पुढ्यातल्या वडा-पावच्या रूपिशी 
प्रनतमा. माझ्या क्जभेवर वस्तीला आले चंद्रमाधवीचे प्रिेश आणण 
वडा-पाव खातािाच्या नतच्या सांद्र आवाजात मी गेलो हरवूि, 
डोहकाळ्या यमुिेत डंुबणाऱ्या रंगबावऱ्या राधेसारखा!       

गन. न्. दतं्ेकर हहजा्   
दहते पडघवलीस काही ममळत िाही हो, पण मुंबईस ममळतो म्हणे 
वडा-पाव का कायसा. आमचा आबा असतो िा, मुंबईस 
मशकावयास, तो जातो म्हणे कधी कधी खावयास. कसली मेली 
अभद्र खाणी. गुजभावजींस ववचारू जावे तर ते गडगडाट करीत 
हासतात िी म्हणतात, 'आगो वयिी, वडा म्हणजे आपला 
बंिरावर मशिअुण्णाच्या हाटेलात ममळतो तो बटाटावडाच गो'. 

असेल मेला, आम्ही बायका कधी कुठे गेलोत हाटेलात चरायला 
म्हणूि आम्हाला कळेल?  

असभजत् कतहय 

वडा वडा ही गमयस्य तळूिी भरती जे पावात या । 
अद्भुत स्थािं िािरस्य िेती चटणी लावूनिया ॥ 

परी त्राणाम ्हे बिवायचे वविाशाय च िषु्ट्कृ्रत्या । 
गमय संगतीच्या चहापािािे समाधािी युगे युगे ॥ 

्िकर्त  
मुंबईतला कंुि, घामट उन्हाळा. िािर स्टेशिवर तो उतरला तवे्हा 
सकाळी घातलेला पांढराशुभ्र शटय घामािे पार चोळा-मोळा होऊि 
गेला होता. त्याला वाटलं आपलं आयुष्ट्य िेखील ह्या शटाय 
सारखंच मुंबईत पदहल्यांिा आलो तेव्हा असंच परीटघडीचं होतं, 
गेल्या काही वर्षाांत इतके धक्के खाऊि तेही लोळा-गोळा होऊि 
पडलंय. पाय ओढत तो पुलाकडे चालायला लागला. फलाटावरचं 
गोल घड्याळ जणू डोळा वटारूि त्याच्याकडे रागािे बघत होतं. 
अचािक त्याला जाणवलं, आपल्याला खूप भूक लागलीये, पोट 
जाळणारी, रौद्र भूक. लहािपणी माय कामावर गेली की शाळेतूि 
आल्यावर लागायची तशी खवळलेली भूक. तो पुलाखालच्या वडा-
पावच्या टपरीवर थांबला. नतथला माणूस मोठ्या काळ्याकुट्ट 
कढईत वड्यांचा घाणा तळत होता. गोल, मोठ्ठाले वडे तेलात 
तरंगत होते. त्याला अचािक लहािपणी आजीिे सांधगतलेल्या 
िरकाच्या गोष्ट्टीची आठवण झाली. आजी सांगायची की यमाच्या 
िरबारी मोठ्या कढया असतात, उकळत्या तेलािे भरलेल्या आणण 
त्यात पापी माणसांिा तळूि काढलं जातं. पुढ्यातल्या कढईतले 
वडे त्याला एकिम मािवी मुंडक्यांसारखे दिसायला लागले. इतका 
वेळ पोट कुरतडणारी भूक िाहीशी झाली, पण आपल्या त्या सहा-
बाय-सहाच्या खुराड्यात जाऊि काही बिवायचे त्राण त्याला 
िव्हते म्हणूि त्यािे एक वडा-पाव घेतला व चार घासात संपवूि 
टाकला. 

  
श्री. असभजज् रतयरीकर 
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आज पहाटेपासूि इथे सतत पाऊस 

िरूिशयिवाले म्हणाले नतथेही पाऊस  ... 

 

इथला पाऊस असाच पडणारा 
नतथला मात्र पावसाळ्यातला पदहला  ... 

 

अगिी संततधार लागूि रादहलीय 

नतकडेही िक्की तसंच असणार  ... 

 

सगळं कसं सुंिर दहरवंगार दिसतंय 

नतकडे धुतले गेलेले रस्ते, इमारती  ... 
 

पावसािे इथल ेवातावरण छाि झालंय 

नतकडेही स्वछ, बरं वाटंतच असेल  ... 

 

खारी आणण शहारणाऱ्या धचमण्या 
नतकडेही धचमण्या, एखािी खार  ... 

 

खाली पडलेलं पाणी मशस्तीिं वाहतंय 

नतकडे जरा साठूि, रादहलेलं वाहतंय  ... 

 

माणसंच दिसत िाहीत, फारच शांत 

मभजणारी लोक, पळापळ, आवाज  ... 

 

इथल्या णखडकीत हजारो मैलांवर उभा मी 
िरूिशयि मात्र मिातूि नतकडचं होतंय ... 

 

 

 
श्री. रतजीि शतस्त्री 

 
 
 
 

  
 

हृियाच्या तारा एक एक करूि तुटल्या, 
कसा सूर साधू या जीविवीणेचा? 

 
जुळवतािा तारा कधी एके काळी, 
भाविांच्या सुरांवर तरंगले होते. 
िा दिड दिड िा िा दिड दिड िा, 

स्वप्िांचे बोल घुमले होते. 
 

सूर जुळले, तालही धरला, 
आिंिाचा श्रावण बरसला. 

सरींच्या वर्षायवात त्या ऊर भरूि आला, 
ि:ुखाच्या चटक्यांिा थंडावा लाभला. 

 
उंच-सखल कफरनतिी रंगत वाढवली, 

बघता बघता आयुष्ट्याची सांज वेळ झाली. 
िकळत कुठेतरी मात्रा चुकली, 

अि रंगलेली मैकफल बेसूर झाली. 
 

तालाची चूक की सुराची उणीव, 
कािाला मात्र चूक चूक लागली. 
समेवर यायचा खूप प्रयास केला, 
पण एकेक करूि ताराच तुटल्या! 

 
हृियाच्या तारा एक एक करूि तुटल्या, 

कसा सूर साधू या जीविवीणेचा? 
 

 
मंगला गडकरी 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“र्ार ीय सांगी ािां िुिैव! नाही  र काय, 
एक  ानसेन जन्माला यणे्यापूवीि मेला!” 

चर्त्रकार: सौ. प्राची कुलकणी 
 

 

श्रीगणेश  
कालीबारी मांदिर,  ग्लेन एसलन, इसलनॉय 

छायाचर्त्रकार: श्री. संजीव कुलकणी 
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 दतबेली सतहह्य (४-५ जितंसतठी) 
१. बटतट्यतचे सतरि  
बटाटे - ४ ते ५ मध्यम 
आकाराचे ककसलेले 
खोबरे - २ मोठे चमचा, 
मलबंाचा रस - १/२ 
मलबंू, िाबेली मसाला - 
२ मोठे चमचे 
(चवीिुसार), लाल 
नतखट - १/४ लहाि 
चमचा (चवीिुसार), 
भाजलेले शेंगिाणे 
-  १/२ वाटी, मीठ - 
चवीिुसार, तेल - २ ते ३ लहाि चमचे 
२. लसूि चटिी सतहह्य  
लाल नतखट - २ 
मोठे चमचे 
लसूण - ९ ते 
१०  पाकळ्या 
खोबरे - ३ ते ४ मोठे 
चमचे 
धिेपूड - १ लहाि 
चमचा 
मीठ - चवीिुसार 
तेल - १/२ लहाि 
चमचा 
३. खजूर चटिी 
सतहह्य  
खजूर - १५ ते २० 
खजूर 
धचचं - मलबंाएवढा 
धचचेंचा गोळा 
गूळ - १ मोठा 
चमचा ककसलेला 
गूळ 
क्जरेपूड - १/२ 
लहाि चमचा 

४. इ्र चिीचे सतहह्य  
भाजलेले शेंगिाणे - १ वाटी 
डामळंब - १ डामळंब 
बारीक धचरलेला कांिा - १/४ 
ते १/२ धचरलेला कांिा 
कोधथबंीर - बारीक धचरलेली 
कापलेले द्राक्षे - १५ ते २० 
बारीक कापलेले द्राक्षे 
बारीक (िायलॉि) शेव - १ 
वाटी 
वेळ: ३० ते ४० ममनिटे  

 
दतबेली पतककृ्ी 

१. बटतट्यतचे सतरि (वेळ: २० ममनिटें) 
बटाटे सोलूि आणण कापूि एका पसरट भांड्यात बुडतील एवढेच 
पाणी टाकूि उकडूि घेणे. (टीप कुकर ऐवजी अशाप्रकारे मशजवलेल े
बटाटे कोरडे होत िाहीत आणण सारणाला तेलही कमी 
लागते. उकडलेले बटाटे कुस्करूि, त्यात मीठ, खोबरे, थोडे 
भाजलेले शेंगिाणे, मलबंाचा रस टाकूि, एकजीव करूि घेणे. 
िसुऱ्या भांड्यात २ चमचे तेल तापवूि त्यामध्ये िाबेली मसाला 
आणण लाल नतखट टाकूि वरील एकजीव केलेले बटाटे मॅश करूि 
सारण तयार करावे. 
२. लसूि चटिी (वेळ:  ५ ममनिटें) 
एका पॅि मध्ये १/२ चमचा तेल टाकूि, लसूण गुलाबी भाजूि 
घ्यावा. िंतर त्यात ककसलेले खोबरे आणण धिे-पूड भाजूि घ्यावी. 
भाजलेल्या ममश्रणात चवीिुसार लाल-नतखट व मीठ टाकूि 
ममक्सरमध्ये पेस्ट करावी. 
३. खजूर चटिी (वेळ: ५ ममनिटें) 
खजूर आणण धचचं १० ममनिटें पाण्यात (पाणी ४ वाट्या) मभजवूि 
ठेवावे. िंतर धचचं त्याच पाण्यात उकळूि त्यात जीरेपूड व 
चवीिुसार गूळ घालावा. ममश्रण थंड झाल्यावर त्याची ममक्सरमध्ये 
पेस्ट करावी. 
४. दतबेली (वेळ: १० ममनिटें)  
पावाला मध्ये कापूि, आतील एका बाजूला लसूण चटणी व  िसुऱ्या 
बाजूला खजूर चटणी लावणे. िंतर मध्ये बटाट्याचे सारण भरूि, 
त्या वरती डामळंब, द्राक्षाचे काप, भाजलेले शेंगिाणे, धचरलेला कांिा 
आणण कोधथबंीर टाकावे. 
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वरील प्रमाणे तयार केलेली िाबेली, बटर ककंवा तूप लावूि तव्यावर 
भाजूि घ्यावी. भाजलेली िाबेली चवीसाठी शेवेमध्ये कफरवूि घ्यावी. 

 
सौ. हदपतली पतटील 

्ंुबरे 
(महत्त्वाची सूचिा: 

उपरोल्लेणखत िाबेली 
संपािकांिी स्वतः चाखली 

आहे आणण अशी अप्रनतम व रुचकर िाबेली संपूणय बहृत ्
मशकागोमध्ये िसुरीकडे कुठेही ममळणार िाही! महत्त्वाची सूचिा 
संपली! - “रचिा” संपािक)  
 
महाराष्ट्र  मिंडळ तिकागो – २०१९ कार्ाकाररण  आर्ोतज  काह  कार्ाक्रम: 

डॉ. जगन्ाथ द ति  र्ािंच  तिकागो वार  - 

 
 

महाराष्ट्र  मिंडळ तिकागो – बॉक्स तक्रकेट स्पर्ाा – 

 

MMC Picnic at Pottawatomie Park, St. Charles –  

 
INDIA DAY PARADE 

 
“स्वर-आनिंद”  - श्र . आनिंद  ाटे  (आनिंद गिंर्वा) 

 
२०१९ महाराष्ट्र  मिंडळ तिकागो – क्र डा महोत्सव  
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१. सतहह्य (४ ्े ५ जितं्त पुरेल असे): 
- मटि - ३ पाउंड (बेबी गोट),  
- सुकत ि ्तंब्त रस्सत मसतलत सतहह्य: 
कांिे - ३ मध्यम, टोमॅटो – २ मोठे, 
तीळ - २ टेबल स्पूि, क्जरे - १ 
टेबल स्पूि, आलं - १/२ इंच, 
लसणाच्या कुड्या – ५ ते ७ मोठे, 
िालधचिी - १/२ इंच (हवी 
असल्यास), काळा वेलिोडा, 
कोधथबंीर बारीक धचरलेली, खोबरं – 
(िारळ खवूि /ककसूि घेतलेला) - १/४ 
वाटी, मीठ - चवीिुसार,  तेल - २ 
वाट्या.  
- पतंढरत रस्सत सतहह्य:  मटि स्टॉक (अळणी) 
- २ ग्लास, िारळाचं िधू १-१/२ ग्लास, काजू – १५ ते 
२०, तांिळू - १ टी स्पूि, काळे ममरे – ६ ते ८, पांढरी 
ममरी पावडर - पाव चमचा, लवंग 
– ४ ते ५, िालधचिी - २ तुकडे, 
शहाक्जरे- १/२ टी स्पूि, मसाला 
वेलिोडा (काळा वेलिोडा) - १, 
जायपत्री - १, तूप -१ चमचा.  
२. मट् सशजिू् घेणयतची पद्ध्: 
सवय प्रथम मटि छाि धुवूि घ्या. एक 
छोटा कांिा बारीक धचरूि घ्या. 
कुकरमध्ये २ टेबल स्पूि (३० मी.ली.) 
तेल घ्या. तेल गरम झाल्यावर त्यात कांिा 
घाला व चांगला गुलाबी होई पयांत भाजूि त्यात 
मटि घाला, स्वािािुसार मीठ घाला. 
- मटि चांगले परतूि घ्या, मटिाचे पाणी सुटे पयांत 
कुकरला झाकण ि लावता मशजवूि घ्या (वेळ १०-१५ ममनिटे). 
- जर मटिाला हवे त्या प्रमाणात पाणी सुटले िसेल तर मटि 
पूणय बडेु पयांत वरूि गरम पाणी घाला आणण परत उकळी 
आल्यािंतर झाकण लावूि, कुकरच्या मशट्या करूि मशजवूि 
घ्या. मशट्या झाल्यावर कुकर थंड होऊ द्या. 

- मशजलेल ेमटि सुक्क्यासाठी वापरा 
आणण आळणी पाणी व बोन्स 
रस्स्यासाठी वापरा. 
३. ओलत मसतलत: 
ओला मसाला सादहत्य - तीळ, 
क्जरं, खवलेले / ककसलेले 
िारळाचे खोबरे, टोमॅटो, 
िालधचिी, लवंग, आलं, 
आणण लसूण. 
- तीळ, क्जरे 

तव्यावर/पातेल्यात एकत्र भाजूि 
घ्या आणण बाजूला ठेवा.  

- मग १ टेबल स्पूि (ककंवा आपल्या अंिाजािे) तेल घेऊि 
त्यात उभा धचरलेला कांिा गुलाबी होईपयांत भाजूि घ्या, आणण 

भाजलेला कांिा बाजूला ठेवा. 
- त्याच तव्यावर/पातेल्यात १/४ खोबरे 
ककसूि अथवा खवलेले खोबरे परतूि 
घ्या, गरजेिुसार वरूि तेल घाला. 
- वरील भाजलेले सवय ममश्रण एकत्र 
करा. त्यात २ धचरलेले टोमॅटो, अधाय 
इंच आले, ५ ते ७ लसणाच्या कुड्या 
घाला. पादहजे असल्यास अधाय 
तुकडा िालधचिी आणण एक काळा 
वेलिोडा घाल ूशकता. त्यात अधाय 

ते एक वाटी पाणी घालूि ममश्रण 
ममक्सरला लावा. हा मसाला सकु्कं आणण रस्स्यासाठी 

वापरता येईल. 
४. मट् पर्ू् घेणयतची पद्ध्: 
एका मोठ्या भांड्यात एक वाटी तेल घ्या. तेल गरम झाल्यावर 
त्यात ओला मसाला तेल सुटेपयांत मध्यम गॅसवर भाजूि घ्या. 
त्यात कोल्हापूरी चटणी (लाल नतखट) घाला, मसाला करप ूिेऊ 
िये. गरजेिुसार वरूि थोडे पाणी सोडा. ममश्रण ५ ते १० ममनिटे 
हलवा, त्यात िोि वाटी गरम पाणी घाला आणण मसाला बारीक 
गॅसवर मशजवूि घ्या. 
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५. मट् ‘सुक्कं’ फन्िीची पद्ध्: 
वरील मसाला परतलेला भांडे घ्या, अधाय ककंवा अध्यायहूि ककंधचत 
थोडा मसाला रस्स्यासाठी बाजूला काढूि ठेवा (सुमारे ४०%). 
मशजलेले मऊ मटिाचे तुकडे मसाल्यामध्ये टाका, ममश्रण चांगले 
परतूि घ्या व त्यात स्वािािुसार मीठ घाला, ग्रेव्हीसाठी िोि 
वाटी गरम पाणी घालूि बारीक गॅसवर ममश्रण १० ते १५ ममनिटे 
मशजवूि घ्या, त्यािुसार वरूि धचरलेली कोधथबंीर 
घाला. झणझणीत मटि सुक्कं तयार!  

६. ्तंब्त मट् रस्सत: 
आधी २-ग्लास अळणी पाणी पांढऱ्या रस्स्यासाठी बाजूला काढूि 
घ्या. मटि मशजवलेल्या कुकरमध्ये बाजूला काढललेा (४०%) 
ओला मसाला घाला, ममश्रण चांगले हलवूि घेऊि, त्यात ३ ते 
४ पेले गरम पाणी घाला व मध्यम गॅसवर उकळूि घ्या, त्यात 
स्वािािुसार मीठ घाला. उकळी आल्यावर, १५ ममनिटे गॅस बारीक 
करूि अजूि उकळूि घ्या. झाल्यावर वरूि कोधथबंीर घाला. 
७. पतंढरत रस्सत: 
मटि स्टॉक (अळणी), िारळाचं िधू, काजू, तांिळू, काळे ममरे, 
पांढरी ममरी पावडर, लवंग, िालधचिी,  शहाक्जरे, मसाला वेलिोडा 
(काळा), जायपत्री, तूप. 
- काजू आणण तांिळू १ तास मभजवूि मग ममक्सरला वाटा. 
- लवंग, िालधचिी, शहाक्जरे, वेलिोडा, जायपत्री - जाडसर 
ममक्सरला वाटूि घ्या. 
- वरील जाडसर पूड, पांढरी ममरी पूड, २ वाटी पाण्यात घालिू,  
उकळूि व गाळूि घ्या. 
एका भांड्यात एक चमचा तूप घ्या, त्यात काळी ममरी घाला 
मटणाचे पाणी गाळूि घाला. त्यात मसाल्याचे पाणी घाला, 

त्यावर काजू/तांिळू पेस्ट एक धार करूि घाला व चांगले 
मशजवूि घ्या मग गॅस कमी करा िारळाचे िधू घालावे व 
उकळी ि येऊ िेता उतरूि मीठ घाला. पांढरा रस्सा िेतािा 
मंि गॅसवर गरम करा.  

तळटीप: मटणाच्या स्वािांत अधधक लजजत आणण्यासाठी 
गरम भाकरी आणण िही-कांद्यामशवाय पयायय िाही. सोलकढीची 
पाककृती यात समाववष्ट्ट केली िाही आहे.  
 

 
वप्रयत ्ेलिेकर 

(म्हत्त्वाची सूचिा: ह्ये “कोल्लापूरी – तांबडा पांढरा” हाय न्हवं   
- संपािकांिी सोता तब्बेतीत हािलंय आि ्असलं जगात भारी 
मटि किाय, समस्त मशकागो परीसरामिंी िसुरीकडं कुट्टंबी 
जावा, गाविार न्हाई! त्यो इर्षयच लै हाडय हाय! काटा ककरयरय, 
जाग्याव पलटी! इर्षय कट! - “रचिा” संपािक)  
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आडवे िब्द 

1. प्रनतबंधक, ववरोध करणारा 
4. मतिारांिी उमिेवार पसंि करण्याची कृती 
7. मतृ्यूिेवाची बहीण, एक प्रमसद्ध ििी 
8. मुलायम, िाजकू, बारीक ववणीचे 

10. रेघोट्या व आकड्यांच्या साहाय्यािे भववष्ट्य 
सांगणे, फलजयोनतर्षववद्या 
11. कावेबाज, लुच्चा 
13. करुणा, िया 
15. जास्तीचे, फुगवूि सांधगतलेल े

16. ध्याि, धचतंि 

17. आयुष्ट्य 

18. गायीचे वपल्ल ू

19. ठराव, तह, वचि 

21. वतयमाि पत्राचा उभा स्तंभ 

23. तीि पािे असलेला 
25. आवरण, गाठोडे 

27. जंगलात पेटलेली आग 

28. मुलेबाळे असलेला 
29. रसायिा ववर्षयीचे 
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उभे िब्द 

1. महापूराची वेळ, जगाचा अंत होण्याचा काळ 

2. इच्छा, कल, मिोरथ 

3. काटछाट, घट 

4. कायिा, अट, ठराव 

5. भराव, घराच्या वा रस्त्याच्या पायात 
घालायचे िगड 

6. भारतािे पदहल्यांिा कक्रकेट ववश्वचर्षक 
क्जंकला त्या संघाचा कणयधार 

9. व्याख्या, सूचक धचन्ह 

12. वाळूच्या घड्याळाच्या आकाराचे चमयवाद्य  

13. सुवणय, सोिे 

14. मुख्य दिवाण, प्रधाि 

15. माकड 

18. लग्िात वाद्य वाजवणारे 

20. असुर, कू्रर माणूस 

22. आप्त, सोयरे 

24. आलाप, ताि 

25. अजागळ, खुळचट, वेडसर 

26.  िौबत, मोठा ढोल, चमयवाद्य 

27.  कडे, वतुयळ 

 

 
 
 
 
 

श्री. अशभजजत रायरीकर 

 

चर्त्रकार: सौ. प्राची कुलकणी 
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भौनतकशास्त्रामध्ये प्रारण (radiation) म्हणजे ऊजेचे 
अवकाशातील ककंवा भौनतक माध्यमातील लहर ककंवा कणांच्या 
स्वरूपातील उत्सजयि ककंवा प्रसारण होय. प्रारणाला कोणतेही 
माध्यम लागत िाही. प्रारणाच्या स्वरूपात सूयायपासूि पथृ्वीला 
उजाय ममळते. िपुारी सूययप्रकाश पथृ्वीवर पडल्यावर ती तापते व 
िंतर रात्री ती उष्ट्णता उत्सक्जयत होऊि आकाशाकडे जात असते. 
या कक्रयेस उष्ट्णतेचे प्रारण (thermal radiation) असे म्हणतात. 
पथृ्वीस वातावरण असल्यािे ही उष्ट्णता िाहीशी होत िाही तर, 
वातावरणात असलेला काबयि-डाय-ऑक्साईड या वायूचे रेणू या 
कामात महत्त्वाची भूममका बजावतात असे नििशयिास आले आहे. 
हे रेणू अवरक्त प्रारणािे (Infrared radiation ककंवा IR) उत्तेक्जत 
होऊि ते त्यास ग्रहण करतात, व ते प्रारण पुन्हा भूपषृ्ट्ठाकडे 
पाठववतात. यामुळे पथृ्वीवरील वातावरण रात्रीिेखील उबिार राहते. 
हा आपल्या पथृ्वीवरील एक 'िैसधगयक हररतगहृ पररणाम' आहे. 
काबयि-डाय-ऑक्साईड हा वायू पथृ्वीवरील सवय जीवांसाठी 
मितिीसाचे काम करतो. परंतु, तो अल्प प्रमाणात ककंवा संतुमलत 
असल्यावरच त्याच्या या गुणधमायचा फायिा होतो. त्यास 'संतुमलत 
हररतगहृ पररणाम' असे म्हणतात.  

हररतगहृ वायू सूययप्रकाशातील अवरक्त प्रारणे शोर्षूि त्यास 
पथृ्वीवर मोठ्या प्रमाणात परावतीत करतात. या वायूच्या िाट 
थरांमुळे ही अवरक्त प्रारणे परावतीत होऊि अवकाशांत जात 
िाहीत. त्यामुळे वैक्श्वक तापमािवाढ (Global Warming) होत 
असते. या पररणामास 'असंतुमलत हररतगहृ पररणाम' म्हणतात. 
तापमािवाढीमुळे धु्रवीय प्रिेशातंील बफय  ववतळते आहे. त्यामुळे 
महासागरांची पातळी वाढते, व ककिारपट्ट्या पाण्याखाली जातात. 
त्याचप्रमाणे महासागरांचे तापमािही वाढते, व त्याचा पररणाम 
म्हणूि जगभरातील पजयन्यचक्र त्रबिसले आहे. याचे अिेक 
स्थानिक पररणाम दिसतात. काही दठकाणी अनतवषृ्ट्टी होते, तर 
काही दठकाणी िषु्ट्काळ पडतात. काही दठकाणी समुद्री वािळांची 
वारंवाररता (frequency) व तीव्रता वाढते. थंड प्रिेशातील 
दहमवर्षायवांची तीव्रता वाढते. हररतगहृ वायूमुळे पथृ्वी भोवतालचे 
ओझोिचे आवरण पातळ होत चालले आहे. यातच भर म्हणूि 
CFCs मुळे (Chlorofluorocarbons) या ओझोिच्या आवरणाला 
नछदे्र पडत आहेत. या नछद्रांमुळे सूययप्रकाशातील अनतिील प्रारणे 
(ultraviolet radiation) अधधक प्रमाणात पथृ्वीवर पोहोचतात. 
ववशेर्षतः गोऱ्या त्वचेच्या लोकांमध्ये यामुळे त्वचेच्या ककय रोगाचे 

प्रमाण वाढल ेआहे. या पररणामास नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे. 
जागनतक तापमािवाढीमुळे आरोग्यावर सवाांच्या आरोग्यावर 
घातक पररणाम होत आहेत. या सवय बिलांमुळे मिुष्ट्यहािी व 
ववत्तहािी होतेच आहे आणण एकूणच पथृ्वीचे जैवववववधता 
(biodiversity) व पररसंस्था (ecosystem) त्रबघडत ेआहे. 

हररतगहृ वायूचे प्रकार पुढील प्रमाणे आहेत: बाष्ट्प (water 
vapor), काबयि डाय ऑक्साइड (CO2), मीथेि (CH4), िायरस 
ऑक्साईड (N2O), ओझोि (O3) आणण फ्लोरीिटेड वायू (CFCs, 
HFCs इत्यािी.). त्यापैकी, काबयि डाय ऑक्साइड हा जीवाष्ट्म 
इंधिांच्या जवलिामुळे वातावरणात ममसळतो. मोटार-गाड्या, 
कारखािे, आणण वीज-प्रकल्प सवायत जास्त जीवाष्ट्म इंधिांचा वापर 
करतात. कोळसा, िैसधगयक वायू आणण तेलाच्या उत्पािि आणण 
वाहतूकी यांच्यामुळे मीथेि वायू उत्सक्जयत होतो. मीथेि वायू 
पशुधि (livestock), आणण िगर-पामलकेच्या उककरड्यांमधील 
जैववक कचऱ्यामधूि िेखील मोठ्याप्रमाणावर उत्पन्ि होतो. 

 
आकृती १ - वावर्षयक काबयि उत्सजयि 

औद्योधगकरणाला आणण त्याचबरोबर पयायवरणाच्या वाताहतीला 
िसुऱ्या जागनतक महायुद्धािंतर (साधारणपणे १९४५ िंतर) 
सुरुवात झाली. आकृती १ मध्ये ह्याचा नििेश स्पष्ट्टपणे सापडतो. 

 
आकृती २ - पथृ्वीच्या पषृ्ट्ठभागाच्या तापमािातील वाढ 
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काबयि डाय ऑक्साइडच्या उत्सजयिाच्या वावर्षयक िरािे १९४५ िंतर 
झेप घ्यायला सुरवात केली. ह्याचे पयायवरणववर्षयक पररणाम 
सुमारे १९८० िंतर दिसायला लागले. आकृती २ मध्ये ह्याचे पुरावे 
सापडतात. आज २०१९ मध्ये आपण सवयजण ह्या बिलाचे 
पररणाम सोसत आहोत. २०२० च्या उन्हाळ्यात आक्क्टयक 
महासागरातील बफय  पूणयपणे ववतळण्याचे अिुमाि केले जात आहे. 
पथृ्वीच्या इनतहासात असे प्रथमच घडणार आहे. भारतातील ६ व्या 
क्रमांकाचे  शहर, चेन्िईत ह्यावर्षी पदहल्यांिा पाणीपुरवठा 
करणारी “सगळी” तळी कोरडी पडली होती. तर ह्याउलट, आपल्या 
इमलिॉय राजयात ह्यावर्षी अनतवषृ्ट्टीमुळे ६० लाख एकर मक्याची 
लागवड झाली  िाहीये. इतकेच काय तर, आपण सवय मशकागोवासी 
ह्यावर्षी जूि मदहन्याचा शेवट आला तरी स्वेटर घालत 
होतो. मात्र, अश्या धचतंाजिक पाश्वयभूमीवरही गेल्या ३-४ वर्षायत 
झालेल्या काही घडामोडींमुळे आशेचा ककरण दिसतो आहे. अिेक 
वेगवेगळ्या आघाड्यांवरूि निसगायची कूस बिलण्याचे शथीचे 
प्रयत्ि चालू आहेत. त्याचा पररणाम म्हणूि येत्या १०-१५ वर्षायत 
आपल्या रोजच्या आयुष्ट्यात “िक्की” बिल घडतील एवढ्या मोठ्या 
प्रमाणावर या घडामोडी सुरु आहेत.   

अमेररके्ील रतजकीय घ्तमन्ी 
अमेररकेच्या डेमोकॅ्रदटक पक्षाच्या िवनिवायधचत प्रनतनिधी, 
अलेक्झांडड्रया ओकेमसओ कॉटेझ, ह्यांिी “ग्रीि न्यू डील” िावाचा 
कायद्याचा मसुिा प्रस्ताववत केला आहे. ह्या महत्त्वाकांक्षी 
प्रस्तावात जागनतक तापमाि औद्योधगकरणाच्या पूवीच्या 
पातळीवर आणण्याचा आणण २०५० पयांत जागनतक अथयव्यवस्था 
‘शून्य उत्सजयि’ ध्येयाकडे वाटचाल करण्याचा संकल्प  करण्यात 
आला आहे. अमेररकेचे २०२० च्या अध्यक्षपिाच्या निवडणुकीतील 
िावेिार आणण माजी अध्यक्ष ओबामा यांच्या प्रशासिातील 
उपाध्यक्ष, जो बायिेि, ह्यांिी िेखील पयायवरण क्षेत्रात क्रांनतकारी 
१.७ दरमलयि  डॉलसयचा  संकल्प केला आहे. १२ वर्षय न्यू यॉकय  
मसटीचे महापौर रादहलेले मायकल ब्लूमबगय यांिी िुकताच ५० 
कोटी ($५०० मममलयि) डॉलसयची “बेयॉडं काबयि” िावाची अत्यंत 
महत्त्वाकांक्षी मोहीम जाहीर केली आहे. सांगायचा मुद्िा हा की, 
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हालचाली पदहल्यांिाच 
राजकीय रणांगणात वापरल्या जात आहेत. 

भतर्त्ील रतजकीय घ्तमन्ी  
आकृती ३ िुसार, २०२७ पयांत, आत्ताच्या साधारण पाचपट अक्षय 
(renewable)  ऊजाय तयार करण्याचा भारत सरकारचा मािस 
आहे. केवळ योजिा िाही तर सरकारिे प्रकल्पांिा प्रत्यक्षात 

आणण्यात यश िेखील ममळवल ेआहे. आकृती ४ िुसार,  भारतात 
सध्या जगातील िसुऱ्या क्रमांकाचा, १ धगगावॉट क्षमतेचा, आंध्र 
प्रिेशात सौर ऊजेचा प्रकल्प काययरत आहे.  

 
आकृती ३ - भारताची २०२७ साठीची राष्ट्रीय वीजनिममयती योजिा 

 
आकृती ४ – सध्याचे जगातील सौर ऊजेचे प्रकल्प  

पदहल्या क्रमांकाचा - चीिचा, १.५ धगगावॉट क्षमतेचा   प्रकल्प 
फार काळ पदहला राहणार िाहीये. आकृती ५ मध्ये 
िाखववल्याप्रमाणे सध्या जगातील सवायत मोठा सौर ऊजेचा प्रकल्प 
उभारण्याचे काम भारतातील राजस्थाि ह्या राजयात सुरु आहे.  

 
आकृती ५ – भववष्ट्यातील सवायत मोठया क्षमतेचे सौरऊजाय प्रकल्प 

आकृती ६ िुसार भारत सरकारचे २०३० चे “ग्रीि एिजी कॉररडॉर” 
प्रकल्पाचे ववश्लेर्षण स्वप्िवत वाटते, परंतु ह्यातील बऱ्याच 
कामांिा आता सुरुवातही झाली आहे.  
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आकृती ६ - भारताचा “ग्रीि एिजी कॉररडॉर” संकल्प  २०३० 

जािेवारी २०१९ च्या टाइम्स ऑफ इंडडयाच्या लेखािुसार भारत 
सरकारिे लडाख येथे ५ धगगावॉट क्षमतेचा सौर ऊजेचा प्रकल्प 
घोवर्षत केला आहे. आकृती ७ पहा.  

 
आकृती ७ - लडाख येथील ५ GW क्षमतेचा प्रस्ताववत प्रकल्प  

भतर् ि अमेररके्ील औद्यनचगक घ्तमन्ी  

 
आकृती ८ - अमेररकेतील जीवाष्ट्म इंधिे व अक्षय ऊजायस्रोत 

वीजनिममयती 

अमेररकेत इनतहासात पदहल्यांिा २०१९ मध्ये अक्षय ऊजायस्रोत 
कोळश्यापेक्षा जास्त वीजनिममयती करेल असे संकेत आहेत. 
अमेररकेतील मोटारवाहि उद्योगक्षेत्र हे सध्या मोठ्या संक्रमण 
काळातूि जात आहे. गेल्या पाच वर्षाांत ह्या उद्योगक्षेत्राच्या 
व्यवसायािे कात टाकण्याची प्रकक्रया सुरु केली आहे. २०२५ िंतर 
आपल्यापैकी कुणालाही जीवाष्ट्म इंधिावर चालणारी िवीि गाडी 
ववकत घेणे अवघड जाईल, जे आज अनतशय सोपं आहे. याचे 
शे्रय जाते पदहली ववक्रीयोग्य व व्यावहाररक दृष्ट्ट्या फायिेशीर 
उत्पािि करता येईल, अशी ववद्युतवाहि बिववणाऱ्या टेस्ला 
(Tesla) ह्या कंपिीला.  

टेस्लािे शंभर वर्षाांपासूि क्स्थरस्थावर असणाऱ्या व जीवाष्ट्म 
इंधिाच्या गाड्यांचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांिा पालथे पाडत 
ववद्युत वाहिांची िवी बाजारपेठ निमायण केली आहे. पररणामी 
त्याच क्स्थरस्थावर कंपन्या आता िाइलाजािे टेस्लाच्या पाऊलावर 
पाऊल ठेवत ववद्युतवाहिांच्या निममयतीसाठी प्रयत्ि करत 
आहेत. टेस्लािे त्यांचे ध्येय केवळ ‘ववद्युतशक्तीवर  चालणाऱ्या 
गाड्या तयार करणे’ एवढ्यावर मयायदित ि ठेवता जीवाष्ट्म इंधि 
ऊजेवर आणण ववद्युत ऊजेवर चालणारे वाहि निमायण क्षेत्र बिलूि 
सौर उजेवर चालणाऱ्या सवय वस्तंूच्या निममयतीचा ववडा उचलला 
आहे. निवासी व औद्योधगक, अशा िोन्ही क्षेत्रामंध्ये 
मोठ्याप्रमाणावर यश ममळवल ंआहे. “स्माटय ग्रीड” आणण “त्रबग 
बॅटरी” ही िावे टेस्लाशी जोडली गेली आहेत.  

 
आकृती ९ - ववद्युत मोटर गाड्यांची वावर्षयक ववक्री 

आकृती ९ मध्ये िाखववल्याप्रमाणे ववद्युत वाहिांची ववक्री िरवर्षी 
िपुटीिे वाढत आहे आणण भववष्ट्यांतही वाढत राहण्याचे संकेत 
आहेत. २०२५ पयांत जवळपास सवय वाहिांचे उद्योजक ववद्युत 
गाड्या ववकतील. ह्याचाच पररणाम म्हणूि आजकाल आपल्या 
आजूबाजूचे गॅस स्टेशन्स बंि होतािाचे  आणण िवीि चाक्जांग 
स्टेशन्सचे काम चालू असल्याचे दृष्ट्य दिसत आहे. 
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आकृती १० - सौर ऊजेच्या ककमतीतील वावर्षयक घट 

आकृती १० िुसार सौर ऊजेच्या उपकरणाच्या ककंमती आणण 
उपकरणे बसवण्याच्या ककंमतींत गेल्या ३ वर्षायत २१% घट झाली 
आहे. एका घराला एका वेळेस साधारण १२ ककलोवॅट ऊजेची गरज 
असते. त्यािुसार साधारण $३६,००० मध्ये तुम्ही पूणय घर सौर 
उजेवर चालवू शकता. $३६,००० म्हणजे अजूि एखािी गाडी 
घेण्यासारखे आहे. जयाची ५ वर्षायत कजयफेड होऊ शकते. 

भारतातील औद्योधगक घडामोडींिाही आत्ताच सुरुवात झाली आहे. 
सरकारच्या अत्यंत कौतुकास्पि सौर प्रकल्पाच्या पुढाकारामुळे 
सौरऊजाय पुरवठा क्षेत्रामध्ये बऱ्याच कंपन्या सरकारी कंत्राटासंाठी 

पुढे येऊ लागल्या आहेत. टाटा, मारुती आणण मदहदं्रा ह्या 
कंपन्यांिी पुढील पाच वर्षायत ववद्युत ऊजेवर चालणाऱ्या वाहिांच्या 
निममयतीचे संकेत दिले आहेत.  

सतरतंश 
तर ह्या सवय राजकीय व औद्योधगक घडामोडींकडे एकवार िजर 
टाकली तर लक्षात येते की, ह्या घडामोडी आपले रोजचे जीवि 
येत्या ५-१० वर्षायत िक्की बिलतील. काही वर्षाांत आपल ेमोबाइल 
फोि बहुतेक आठवड्यातूि एकिाच चाजय करावे लागतील. आपली 
िवीि घेतलेली गाडी ववद्युत ऊजेवर चालणारी असेल. घराचा 
स्वतःचा केवळ सौर ववद्युत पुरवठाच िाही तर उरलेली ऊजायशक्ती 
कॉम-एड ला बहुतेक परत ववकूि व्यवसाय िेखील करता येईल. 
आजूबाजूचे सवय गॅस स्टेशिचे चाक्जांग स्टेशि मध्ये रूपांतर होईल. 
असे एक िाही तर हजार बिल येत्या काही वर्षाांत होतील. 

 

 
श्री. सति्कुमतर पतटील ्ंुबरे 
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शतळत = आश्चया + आ्ंद + असभमत् 

िमस्कार मंडळी! सवयप्रथम ‘मशकागो मराठी शाळा’ आणण 
‘महाराष्ट्र मंडळ मशकागो’ यांचे मिःपूवयक अमभिंिि. जेव्हा मला 
समजलं  की, िेपरक्व्हलमध्ये मराठी शाळा आहे, तेव्हा मला त्या 
गोष्ट्टीवर ववश्वासच बसला िाही. याला कारण म्हणजे इतक्या िरू 
परिेशात असं काही असेल का? याचीच आधी शंका आली. पण 
जया दिवशी मी मराठी शाळेत स्वयंसेववका म्हणूि जायचे ठरववले 
त्या दिवशी मात्र सगळी शकंा िरू झाली. शाळेमधील प्रत्येक 
ववद्याथी मराठीमध्ये बोलत, मलहीत, आणण वाधचत होते. ही खूप 
आश्चयायची गोष्ट्ट होती. मला हे सवय पाहूि खूप आिंि व अमभमाि 
वाटला की, आपण ह्या पररवाराचे सिस्य होणार आहोत. येथे 
फक्त मराठीच मशकवले जात िाही; तर  भार्षेबरोबर आपली 
संस्कृती, सण यांची िेखील  मादहती दिली जाते. बरेच श्लोक व 
स्तोत्रेंिेखील अगिी अथायसदहत मुलांिा समजाऊि सांधगतली 
जातात. या सवय उपक्रमांचे सचंालि अगिी नियोजिबद्ध होत 
असल्यािे, येथील पालक आपल्या पाल्यांिा अगिी निःसंकोचपणे 
मराठी शाळेत पाठवतात. मलुांिा इथे आल्यावर िवीि ममत्र 
भेटतात. तसेच शाळेतील स्वयंसेवक / मशक्षकांच्या िवीि ओळखी 
होतात, आणण अिेक पररवारांची ओळख होते. याचा एकत्रत्रत 
पररणाम पाहता सवाांिी एकत्र आल्यामुळे सवाांच्या ववचारांची 
िेवाण-घेवाण होऊि मुलांच्या मशक्षणात जरूर त्या सुधारणा करता 
येतात. अजूि एक महत्वाची बाब म्हणजे मराठी ही ‘वविेशी भार्षा 
म्हणजेच  Foreign Language’ म्हणूि मुलांिा त्याचे High 
School Credits ममळणार ही तर फार कौतुकास्पि गोष्ट्ट आहे. 
या सवय कारणांमुळे ‘मशकागो मराठी शाळेचे कौतुक करावे तेवढे 
कमी आहे. मला खूप अमभमाि वाटतो की, मायभूमीपासूि इतके 
िरू परिेशात मातभृार्षेचे “बीज” पेरायला मराठी शाळा सजज आहे. 
‘रचिा’च्या अंकात माझं मिोगत व्यक्त करण्याच्या संधीकररता 
मी ‘MMC ची आभारी आहे. धन्यवाि.  

 
सौ. अ्ुरतधत कुलकिी 

शतळे्े जुळिू् हदली मरतठी ससं्कृ्ीची आणि मुलतंची गट्टी! 

मशकागो मराठी शाळा सुरू होऊि आता ५ वर्षे होतील. शाळा सुरु 
झाली तेव्हा आपल्या मुलांिा मराठी मशकायची केवढी मोठी संधी 
… िव्हे िव्हे ... अगिी सुवणयतसंधीच ममळते आहे ह्याची प्रकर्षायिे 
जाणीव झाली. घरात आम्ही तसे मराठीमध्येच बोलतो, मशवाय 
िर उन्हाळ्यात आजी-आजोबांची फेरी असतेच, त्यामुळे िोन्ही 
मुलांिा मराठी बोलता येते - बऱ्यापैकी! पण मराठी मलहायला-
वाचायला येणे िेखील महत्वाचे आहे. आणण, त्याहूि महत्वाचे 
आहे आपल्या समवयस्क ममत्र-मैत्रत्रणीं बरोबर मराठीत सवंाि 
करणे, मराठीशी घट्ट असे िाते जोडणे. मराठी शाळेिी आपल्या 
पोरांिा ही संधी दिली. आपण मुलांिा मशवाजी महाराजाचं्या, 
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या, लोकमान्य दटळकांच्या गोष्ट्टी रोज 
सांग,ू पण शाळेिी त्यांिा मशवाजी महाराजांच्या लढ्याचा अिुभव 
िाटकांच्या मामलकेतूि दिला. पोवाडे, लेझीम, ककल्ले, तलवारी, 
मावळे असे अिेक शब्िही त्यांच्या ओळखीचे झाले. मराठी 
संस्कृतीची आणण मुलांची अगिी गट्टीच जुळवूि दिली! मुलांिा 
मी भारतीय आहे, आणण मी मराठी सुध्िा आहे असे अगिी 
मिापासूि वाटते आहे, आणण माझ्या दृष्ट्टीिे ही खूप मोठी गोष्ट्ट 
आहे. मुलांिा भारतात मराठीप्रमाणे गुजराती, बंगाली, तेलुग,ू 
तममळ अशा िसुऱ्याही अिेक भार्षा आहेत, ह्याची िेखील जाणीव 
झाली आहे. हे शाळेतल्या मशक्षकांच्या पररश्रमाचेच फळ आहे असे 
म्हटले तर ते वावगे ठरू िये. 

मराठी शाळा हा उपक्रम खूप सुंिर आहे ह्यात शंकाच िाही पण 
तो यशस्वी करण्यात सौ. ववद्या आणण  त्याच बरोबर शाळा-
पररवारातील अिेकांचा ह्यात वाटा आहे. ववद्याथी आणण त्यांिा 
सतत प्रोत्साहि िेणाऱ्या पालकांच्या क्जद्िीचे हे फळ आहे. शाळेचे 
काम हे सोप्प ेअक्जबात िाही. रोज अिेक प्रश्ि, अडचणी समोर 
उभ्या असतात. पण शाळेचे सवय मशक्षक व स्वयंसेवक ममळूि, 
ह्यातूि मागय काढत िरवर्षी शाळा अगिी निष्ट्ठेिे सुरु ठेवतात. ही 
शाळा अशीच सुरू राहो आणण िर वर्षी शाळेची संख्या व्रुद्धधगंत 
होवो! हीच मिोमि इच्छा आहे. 

सवायत शेवटी सवाांिा मिापासूि वविंती, तुम्हांला शक्य असेल तर 
शाळेसाठी थोडातरी वेळ द्या. तुम्ही मुलांिा गोष्ट्टी सांगायला येऊ 
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शकता, एखािा सण साजरा करायला येऊ शकता,  िाहीतर, 
मुलांिा एखािा धडा मशकवायला येऊ शकता. अगिीच िाही जमले 
तर िुसते भेटायला तरी याच! शाळेतल्या मुलांबरोबर राहूि 
तुम्हाला तुमचे बालपण परत ममळते की िाही ते बघाच!  

 
सौ. संज्यन् बनरकर 

शतळे्ेच हदलं उत्तर! 

गेल्या वर्षी लोकसत्तामध्ये एक लेख आला होता, "शहरात मराठी 
शाळांची घटती टक्केवारी" -  त्यात िमूि केलेली प्रमुख कारणे 
म्हणजे - पालकांची मराठी शाळेबद्िल कमी झालेली आस्था आणण 
मराठी मशकवणाऱ्या मशक्षकांचा अभाव. वाचूि मि खूप अस्वस्थ 
झालं. एकच प्रश्ि पडत होता, मराठी माणसाला आपल्या 
मातभृार्षेचा एवढा नतटकारा का? इथे साता समुद्रापलीकडे बसूि 
सोशल ममडडयावर या ववर्षयावर तोंडाची वाफ फुकट घालवण्यापेक्षा 
मिात ववचार आला, आपण इथे राहूि या गोष्ट्टीवर काय मित 
करू शकतो? ...  उत्तर समोर होतं ... इथल्या मराठी शाळेत 
मुलांिा आपल्याकडूि जमेल तेवढे मशकवणे आणण मराठीबद्िल 
मुलांमध्ये रुची निमायण करणं. 

माझी िोन्ही मुलं गेल्या ३ वर्षाांपासूि इथल्या मराठी शाळेत जात 
होती, त्यामुळे इथे मशकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाबद्िल पूणय 
कल्पिा होती. मुलांिा बालभारती आणण व्याकरण मशकवतािा 
लहािपणी शाळेत बाईंिी घोकूि मशकवलेले धडे आठवू लागले. 
एकंिरीत शाळेत येणाऱ्या मुलांचा उत्साह आणण िवीि जाणूि 
घेण्याची क्षमता पाहूि मलाही हुरुप आला. डोक्यात एक ववचार 
आला, या अभ्यासक्रमाबरोबर मुलांिा आपल्या राष्ट्राच्या आिशय 
व्यक्तींची ओळख िाट्यरूपािे करूि दिली तर?. या कल्पिेतूि 
शाळेतील इतर सहकाऱ्यांच्या मितीिे, शाळेच्या 
महाराष्ट्रदििानिममत्त आयोक्जत केलेल्या स्िेहसंमेलिात एक 
िाटुकली सािर केली. मिात शंका होती, या महाि व्यक्तींचे 
क्क्लष्ट्ट संवाि इथली मुले बोलू शकतील का? मुलांिी माझा अंिाज 
सपशेल चुकवला! अत्यंत सफाईिार सािरीकरणातूि त्यांिी 

प्रेक्षकांची वाहवा ममळवली. या िाटुकलीतूि मुलांच्या मिात 
दटळकांिी दिलेली स्वराजयाची हाक, साववत्रीबाईंिी स्त्री-
मशक्षणासाठी दिलेला लढा, सावरकरांचा त्याग, आंबेडकरांची 
मशकवण या सवय गोष्ट्टींबद्िल प्रचंड कुतूहल निमायण झाले. 

एक ककस्सा आवजूयि इथे िमूि करावासा वाटतो. शाळेच्या 
सरावपरीक्षेच्या दिवशी सकाळी ६ इंच बफय  पडला होता, रस्त्यांची 
ड्राइववगंच्या दृष्ट्टीिे अवस्था फारच वाईट होती, शाळेतील आम्ही 
सवय मशक्षक मंडळी ववचार करत होतो, परीक्षा पुढे ढकलावी 
लागणार आहे की िाही. शेवटी ठरले की, बघू, जेवढी मलुं येतील 
त्यांची परीक्षा घेऊि टाकू, िाही आले त्यांची िंतर बघू. मुलांिी 
आणण त्यांच्या पालकांिी त्या दिवशी ९९ टक्के हजेरी लावूि 
आम्हांला सुखि धक्का दिला. काही वर्षाांपूवी इथे लावलेल्या मराठी 
शाळेच्या रोपट्याचे वकृ्ष बिवण्याचे शे्रय शाळेतल्या 
स्वयंसेवकांबरोबर मुलांच्या पालकांिा िेखील नततकंच जातं. माझी 
इथली काही ममत्र मंडळी म्हणतात की, अमेररकेत राहूि मराठी 
मशकण्याचा कररयरमध्ये काय फायिा? या सवय मंडळींिा मला 
एक प्रश्ि ववचारावासा वाटतो, आपणच आपल्या मातभृार्षेपासूि 
जर असे िरू रादहलो तर, पुढच्या वपढीिे बदहणाबाईंच्या ओव्यांतील 
सरलता, बालकवींच्या कववतेतली निरागसता, सािे गुरुजींच्या 
'श्यामची आई’ मधली कळकळ, पु लं चे खळखळूि हसवणारे 
वविोि ... हे सारे कसे अिुभवायचे? आपल्या सवाांच्या 
प्रोत्साहिातूि उद्या याच शाळेतल्या ववद्याथ्याांमधूि कोणी एक 
'बहुभार्षा’ या ववर्षयाला व्यावसानयक कररयर निवडूि, अमेररकि 
वाणणजय ितूावासात जर िभुार्षा म्हणूि आला तर कुणाला आश्चयय 
िको वाटायला, िाही का? 

  
श्री. यनगेश गतयकर 

्यतचत िेलु गेलत गग्तिरी ... 

वर्षय २०१८, उन्हाळ्याची सुट्टी िुकतीच संपत आली होती. आता 
पुढच्या आठवड्यापासूि माझा मुलगा ‘अमेय’ मराठी शाळेत 
नतसरीच्या वगायत प्रवेश करणार होता. अमेयच्या 'Back to 
School' च्या खरेिीमध्ये मराठी शाळेला लागणाऱ्या सादहत्याचीही 
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भर पडली होती.  मी पण मराठी शाळेच्या निममत्तािे सगळ्या 
पालकांच्या गाठीभेटी होणार म्हणूि आिंिात होते. … इतक्यात 
फोि वाजला ... ‘अदिती, यावर्षी मराठी शाळेत मशकवणार का?’ 
ह्या सुलक्षणाच्या प्रश्िािे माझ्या आिंिात भरच पडली.  

माझे Shaumburg मराठी शाळेशी २०१५ पासूि जोडलेले िाते 
आता आणखी घट्ट होणार! मी आिंिािे होकार दिला व चौथीच्या 
वगायची सहमशक्षक्षका म्हणूि चेति बरोबर शाळेचं काम सुरु केले. 
तसे या आधी मी बालवगायला मशकवले होते. पण, चौथीच्या वगायला 
मशकवण्याची ही पदहलीच वेळ! उत्साहवजा िडपण होते. पण चेति 
आणण इतर सहमशक्षकांमुळे आलेले िडपण कमी झाले. चौथीच्या 
वगायला मशकवण्याचा अिुभव फार छाि होता. या वगायतल्या 
मुलांिा मराठी बऱ्यापैकी समजते. त्यामुळे त्यांिा िवीि ववर्षय 
मशकवतांिा ककंवा त्याचे अथय सांगतांिा मुलांचे बरेच प्रश्ि व शंका 
असतात. अशा वेळी फार ववर्षयांतर ि होता ककंवा त्यांचे कुतूहल 
कमी होऊ ि िेता, त्यांिा थोडक्यात अथय सांगायचा अशी तारेवरची 
कसरत असते. तसेच मागील वर्षायपासूि आम्ही शाळेत या मुलांिा 
अवांतर मराठी वाचिाची गोडी लावण्यासाठी ववशेर्ष प्रयत्ि सुरु 
केले. वाचिावर भर दिल्यामुळे मुलांचे शब्िोच्चार स्पष्ट्ट होण्यास 
मित होते आहे. तसेच त्यांचे वाचि, शब्िसंग्रह व ववर्षयाचे 
आकलि होण्यास िक्कीच मित होते आहे. या उपक्रमाला यशस्वी 
करण्यात पालकमंडळींचं योगिािही अगिी भरभरूि लाभलं, 
आणणयाहूि ववशेर्ष म्हणजे वाचायला मुलांिी अगिी उत्स्फूतयपणे 
प्रनतसाि दिला … त्यांचा आत्मववश्वासही प्रचंड वाढल्याचं आम्हांला 
सतत जाणवत होतं. 

आम्हीं शाळेत अभ्यासाच्या व्यनतररक्त अिेक उपक्रम राबवतो. 
मराठी सणवारांच्या निममत्तािं त्या-त्या सणाचे महत्व सांगूि 
त्याचाशी संबंधधत एखािा उपक्रम राबववला जातो. उिा. िवरात्रात 
भोंडला, दिवाळीत आकाशकंिील बिवणे, अशा ववववध 
उपक्रमाद्वारे व दृक-श्राव्य माध्यमांद्वारे मलुांिा आपल्या 
संस्कृतीची ओळख करूि िेण्याचा आमचा प्रयत्ि असतो. या 
व्यनतररक्त पसायिाि, अथवयशीर्षय, रामरक्षा असे ववववध श्लोक व 
प्राथयिा पालकांच्या मितीिे मुलांिा मशकवतात. तसेच 
मुलांिा मशवचररत्राची मादहती होण्यासाठी वेगवेगळ्या  प्रसंगांवर  
िाटके / पोवाडे बसवूि मशकागो महाराष्ट्र मंडळाच्या काययक्रमात 
सािर केल ेजातात. यामुळे मुलांिा स्टेजवर उभे राहूि चारचौघांपुढे 
बोलण्याचा धीटपणा येण्यास मित होते. एक पालक म्हणूि ववचार 

करता अमेयच्या जडणघडणीत या सवय गोष्ट्टींचा सकारात्मक बिल 
दिस ूलागला आहे असे मला वाटते. सुरवातीला आपण मराठीत 
ववचारलेल्या प्रश्िांिा इंग्रजीमध्ये उत्तर िेणारा अमेय आता इंग्रजी 
ऐवजी चक्क मराठीत प्रनतसाि िेऊ लागला आहे. मशवाय पुढे 
Stevenson High School मध्ये मुलांिा मराठी भार्षेचे सेकंड 
लँगवेज के्रडडट हा एक मोठा फायिा त्याला होणार आहेच. 

२०१३ मध्ये लावलेले मराठी शाळेचे छोटेसे रोपटे सवय स्वयंसवेक, 
मशक्षक व पालकांच्या मितीिे खूपच जोमािे वाढते आहे आणण 
“तयाचा वेलु” असाच उत्तरोत्तर वाढत “गगिावरी” जाऊ िेत, हीच 
सदिच्छा!   

 
सौ. अहद्ी अ्तिदकर 

 

 
 

“काटे आपले चि ळे मास्तराांच्या हवाली केलां 
आहे,  े त्याांच्या हा ी सुखरूप आहे!”  

अशी त्याच्या आईबापाांिी ठाम समजू  असे.  
चर्त्रकार: सौ. प्राची कुलकणी 
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True Happiness Only Through 

Embracing Pain 

What comes to mind when you think of one value that we 
should always be striving for? I would argue that the 
prevailing thought in our culture today is happiness. You 
see it everywhere—from advertisements portraying that 
another shiny new car purchase (Tesla anyone?) will finally 
make us happier. Or that experiences are the way to our 
soul; if only we were to retire early and spend our time 
traveling, we would finally hold the elusive key to 
perpetual happiness. 

It is interesting to think that nearly all the decisions we 
make are to further our happiness and minimize the 
opposite variable—pain. And the opportunities to pursue 
things thought to bring us more “happiness” (education, 
relationships, recreational activities) are at an all-time 
high. Yet, so is something else: dissatisfaction with our 
lives. Nearly 1 in 4 people are expected to be affected by 
depression throughout their lives.  And suicide, especially 
in young adults, continues to rise rapidly.   

I think a big part of this is the paradigm shift in expectations 
in our generation compared to those of the past 
generations. You see—we expect to be happy. Many of us 
are privileged to grow up in a world where discomfort has 
finally become optional. This refers to physical discomfort 
(we don’t need to toil in farms to feed our families or walk 
five miles/day to get to work) as well as emotional 
discomfort (we have more things than ever to distract us 
from the emotional dullness real life can bring, including 
smartphones, video games, shopping, fine dining). 

In fact, countless studies have shown that even when 
everything in your life is amazing, you will find still 
something that brings you pain. A study led by Harvard 
researcher David E. Levari tested this by recruiting 
thousands of subjects, sequentially showing them 
thousands of blue or purple dots (and later threatening or 
non-threatening faces) and then asking them to 
differentiate the choices appropriately. They found that 
our expectation greatly influences our perception of 
things; for example, when blue dots became rare, 
participants started calling purple dots blue, and when 
threatening faces became rare, participants started calling 
neutral faces threatening. Similarly, when discomfort or 

pain in our life becomes rare, we mentally adapt our 
perception to create pain in our life anyways. 
This explains why most people have a “set level” of 
happiness. No matter what big life change they encounter, 
they fall back to their pre-set level of happiness a couple of 
months later again. This brings us to an interesting point: 
if the only universal constant in life is pain, then why are 
we constantly bombarded by messages that being 
anything less than happy at all times is wrong? Why do we 
instill into our children that they should follow whatever 
makes them the “happiest”? 

Perhaps, instead of spreading the message that the 
purpose of life is to be happy; we should be discussing how 
the true goal of life is to be able to be content in our pain. 
And that if everything we do involves some level of pain; 
we should choose the pain that brings us closest to what 
we truly value. Constantly trying to attain happiness is 
exhausting and not natural for the human state. On the 
other hand, accepting and embracing pain can not only 
make us more resilient but also paradoxically enough, can 
lead us to living more satisfied and healthy lives. 

 
Kritika Kulkarni 

िब्दकोडे – उत्तर 
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वा स रू क रा र र का ना

जों क्ष ते

23 24 25 26 27

दि ि ल बा स न व ण वा

वा के व गा ल ई

28 29

ले कु र वा ळा रा सा य दन क

“अल्पसां ोर् हा सुखी जीवनािा पाया आहे, 
असां माझां माझ्यापुर ां म  आहे. आझण 

अनुर्वानां माझां हे म  पक्कां  झालां आहे” 
- श्री. पु. ल. देशपतं्े 

संकलि: संपािक 
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2019 Cricket World Cup Final 

The 2019 World Cup final is a match I’ll remember for the 
rest of my life. It was, simply put, the greatest match, 
greatest show, the greatest way to culminate a World Cup. 
Let us start with the setting. Lord’s...historic home of the 
sport. Fifth time any single ground had hosted the final. 
England: in the final for the first time since 1992. Never 
having lifted the trophy before, the pressure was on them 
as hosts. On paper they had the best team coming into the 
tournament. They had to live up to the bill. They nearly 
didn’t, but then somehow did. More on that later. 

Now New Zealand: having lost the final in the last edition 
of the World Cup in painstaking fashion, they were on a 
revenge tour. About six games into the tournament, they 
looked to be on top of the world. New Zealand were 
dispatching opponents with ease. Then came the losing 
streak, and they waddled their way into the knockouts with 
little room to spare. Tournament of margins. They then 
beat India in the semis, in what was a two-day ODI. Rain 
was the theme. Guptill, with probably the most clutch 
throw in history, to run out one of the greatest one-day 
finishers ever: M.S. Dhoni. It seemed the moment was his, 
and could possibly make up for his lackluster performance 
with the bat all cup. Who knew what he had left to prove 
in the final. 

Onto the final itself. New Zealand batting first put up what 
would be called a sub-par score in any other context. But 
this is a world cup final. 241 is not a cakewalk. Remember 
that scores in the 200s have only been chased in finals 
twice before. New Zealand had quite possibly the best 
bowling attack all tournament, and they backed their 
bowlers to defend any total. It’s a final, so runs on the 
board are critical. NZ had not scored 300 or more all cup 
but routinely defended it. On the flip side, England had the 
deepest batting lineup in the world. They can hit all the 
way down to their number 9, or even 10.  

You can’t really ask for anything more: the best bowling 
attack vs the best batting team, in the second innings of a 
drama packed final! Starting off slowly but surely, England 
kept the required run rate at around 7.5. NZ and their 
strike bowler Matt Henry had the breakthrough - he got 
the dangerous Jason Roy out early. After key cogs Joe Root, 
Jonny Bairstow, and Eoin Morgan fell at crucial intervals in 
the context, England now relied on their two middle order 
stars to help them lift the trophy. Their most reliable player 
all tournament - Ben Stokes, and Jos Buttler, (a player who 

hadn’t had the best of cups so far), convened on the pitch. 
These two gave the hosts a chance!  

New Zealand could not catch the breaks, literally. They 
faced some bad luck, even counting their stunning catches 
off of half-chances, and astounding fielding. In what was 
perhaps the culmination of all of this, Trent Boult had one 
of his usual famous boundary catches - high leap, arms 
outstretched, attempting to toss it back to himself, except 
on this occasion he happened to step on the rope before 
tossing it back. A SIX for Stokes, instead of a wicket. 
Humongous momentum shift. If the above momentum 
swing was crazy, here’s possibly the least lucky bounce: 
Final over, England needs 9 runs from 3 balls. Not 
impossible, surely, but the odds of winning would have 
favored NZ. A throw from the infield deflected off of a 
diving Stokes’ bat, and the ball went into an empty area of 
the field and went for overthrow 4 ...leading to a 6 due to 
the already ran 2 runs. Absolutely wild! The equation was 
now at 3 from 2. New Zealand subsequently got 2 run outs 
which led the match to tie. A tie in a world cup final! What’s 
the next step? Do they share the cup? Do they play a super 
over? And so super over it was - each team gets 6 balls to 
put up the highest score, and the winner of this wins the 
entire cup. Fair, right? Not so fast. England bats first, 
scoring 15 in their attempt. Not too daunting of a task for 
the NZ big hitters. Jimmy Neesham cranked out a 6. NZ 
now needed 2 off the last ball. Martin Guptill, NZ batting 
icon, was able to turn away a really good Jofra Archer ball 
off his legs. Obviously, they had to run 2 to win it. They 
made one, turned back for the second and no! Guptill is 
run out, resulting in a tie AGAIN! How to decide now? Play 
another super over? Not to be. Each team had had 
multiple chances to win the game at various stages, but in 
this final, even though 2 tiebreakers could not separate 
these two teams...England was declared the winner by 
virtue of hit throughout their innings. The ICC will need to 
look at this ruling and move away from using such an 
arbitrary tiebreaker of number of boundaries. Should they 
have kept playing more super overs? Ask anyone, and the 
answer will be certainly yes. Irrespective of this decision, 
the 2019 World Cup final will be the greatest match ever 
played for a long while.  

 
Aashay Chavan  
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स्वातंत्र्याच्या होमकंुडात आपल्या प्राणांची आहुती िेणारे ज्ञात-
अज्ञात असे बरेच स्वातंत्र्यसैनिक होऊि गेले. त्यातलाच एक होता 
बाल-क्रांनतकारक मशरीर्ष कुमार. 

आपला भारत िेश त्रब्रदटशांच्या जुलमी सत्तेखाली पारतंत्र्यात 
असतािा स्वातंत्र्यासाठी बरीच आंिोलिे, सत्याग्रह आणण चळवळी 
सुरू होत्या. कोणी क्रांनतकारकांप्रमाणे हातात शस्त्रे घेऊि तर कोणी 
गांधीजींच्या अदहसंा तत्त्वाचे पालि करीत त्रब्रदटशांचा ववरोध करीत 
होता. दििांक ९ ऑगस्ट १९४२ ला महात्मा गांधींिी त्रब्रदटशांिा 
'चले जाव' चा आिेश दिला आणण िेशातील बहुसंख्य कुटंुबांिी या 
आंिोलिात उडी घेतली. असेच एक होते महाराष्ट्रातील िंिरुबार 
येथील मेहता कुटंुब जयात मशरीर्षचा जन्म झाला होता. िेशभक्ती, 
स्वातंत्र्य प्रेम हे तर त्याच्या रक्तातच होते. त्रब्रदटशांच्या राजवटीत 
िागररकांिा 'वंिे मातरम', 'भारत माता की जय' म्हणायला बंिी 
होती. मशरीर्ष कुमार त्यावेळी आठव्या इयत्तेत मशकत होता. त्याच्या 
शाळेतूि हातात नतरंगा झेंडा घेऊि, ‘वंिे मातरम’, ‘भारत माता 
की जय’ च्या घोर्षणा िेत प्रभात फेरी निघाली होती. काही वळेािे 
नतथे पोलीस येऊि त्यांिी ‘घोर्षणा बंि करा’, असा आिेश िेऊि 
नतरंगा झेंडा दहसकावण्याचा प्रयत्ि केला पण मुलांिी घोर्षणा िेणे 
बंि केले िाही. त्यातच एका पोमलसािे आंिोलि करणाऱ्या मुलींवर 
वपस्तुल रोखले. तेव्हा मशरीर्ष कुमारिे पुढे येऊि त्या पोमलसाला 
“दहमंत असेल तर माझ्यावर गोळी चालवूि िाखवा झाडूि िाखवा” 
असे बजावले. पोमलसािे धचडूि मशरीर्ष कुमारवर एकापाठोपाठ एक 
अश्या तीि गोळ्या झाडल्या. मशरीर्ष कुमार खाली कोसळला; त्याचे 
ममत्रही गोळीबारात ठार झाले. मशरीर्ष कुमार जरी खाली पडला 
होता तरी िेखील त्यािे नतरंगा मात्र सोडला िाही. 

मशरीर्ष कुमार सारखा िेशभक्त अश्या रीतीि ेअत्यंत कोवळ्या 
वयात िेशासाठी शहीि झाला. पुढे त्याचे िंिरुबारमध्ये स्मारकही 
बांधण्यात आले. अखेरीस मशरीर्ष कुमार सारख्या हुतात्म्यांच्या 
प्रयत्िांचे चीज होऊि आपल्या भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी 
स्वातंत्र्य ममळाले. 

 

श्रीम्ी शैलजत जनशी 
(मंडळ सिस्य श्री. सिािंि जोशी यांच्या 
मातोश्री) 
 

 

  

२००५ गणेशोत्सव महाराष्ट्र मांडळ सशकागो 
छायाचर्त्रकार: श्री. हेमंत चव्हाण 

 

 

 

“ह्या माणसाने आम्हाांला हसवले” 
चर्त्रकार: सौ. प्राची कुलकणी 
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जैसें जीणय वस्त्र सांडडजे । मग िूति वेदढजे । तैसें िेहांतरातें स्वीकाररजे । चैतन्यिाथें ॥  
- ज्ञािेश्वरी २-१४४ 

 

िेल्या काही मतहन्याि आपल्याला सोडून िेलेल्या  

तितिध के्षत्रािील तदग्गजांना भािपूणि श्रद्ांजली! 
 

चिंद्रशेखर ( ात्या) अभ्यिंकर  

(दमसळपाव.कॉम चे सोंस्थापक) 

गिरीश कर्नाड  

(जे्यष्ठ अदभनेते, लेखक, दिग्दशिक, पद्मभूषण, ज्ञानपीठ दवजेते) 

वीरू देविण  

(तहंदी तचत्रपट फाईट मास्टर, अजय देििणचे िडील) 

तदन्यार कॉन्ट्र ॅक्टर  

(तिनोदी अतभनेिे) 

पिंतड  प्र ाकर (बापन ) पटवर्ान  

(जे्यष्ठ िबलािादक, तिक्षक) 

पंगडत भनई िनयत डें  

(जे्यष्ठ तबलावािक, दशक्षक) 

शीलन दीगित  

(माजी मुख्यमोंिी - दिल्ली, राज्यपाल - केरळ) 

श्र राम कोल्हटकर  

(मराठी नाट्य-तचत्र अतभनेिे) 

स र्मा स्वराज  

(पूिि परराष्ट्र  मंत्री, पूिि राज्य ि कें द्रीय मंत्री,  

यशस्वी राजकारणी ि संसदपटू) 

अरुण जेटल   

(पूिि अथिमंत्री, पूिि राज्य ि कें द्रीय मंत्री,  

तिख्याि कायदेिज्ञ ि संसदपटू) 

 



     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     
 

 

  
 


