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   -उल्का नगरकर 

नमस्कार मंडळी, 
नुकत्याच सुरू झालेल्या नवीन वर्ााच्या आणण िकरसंक्ांतीच्या सणाच्या तमु्ा ंसवाांना २०२१ च्या 

कार्ाकाररणीतफे िनःपूवाक शुभेच्छा. सवाप्रथि, र्ा वर्ाभरासाठी िहाराष्ट्रिंडळाचं बोधवाक्य आहे, 
"जाऊ धतथे ममरिू माय मराठीचा टटळा 

पमिमेत फुलिू आपल्या ससृं्कतीचा मळा " 
र्ा सूत्राला शक्यतो धरून आपल्या िराठीपणाचा आनंदसोहळा साजरा करणारे, कल्पनाशक्तीला 

(imagination) आणण सजानशीलतेला (creativity) वाव देणार,े जास्तीत जास्त लोकाचंा सहभाग होईल 
असे कार्ाक्ि करण्याचा आिचा प्रर्ास राहील.  

हे नवीन वर्ा गतवर्ीपके्षा नक्की चागंलं असणार आहे. अववश्वसनीर् संसगाजन्य रोगानंी, आमथिक 
संकटानंी भरलेलं जुन ंवर्ा संपलं आहे. सवाात कठीण काळ िाग ेपडेल, कोववड ववर्ाणूवरची लस हळूहळू 
सवााना मिळेल आणण आर्षु्य पूवापदाला र्ेईल अशी आशा मनिााण झाली आहे. हीच नवी आशा, नवा उत्साह, 
नवी उिदे घेऊन िहाराष्ट िंडळ णशकागोची २०२१ ची कार्ाकारीणी तुिच्यासाठी काि करार्ला सज्ज 
झालेली आहे. र्ा  संकटातनू बाहेर र्णे्यासाठी आपण सवाानी एकोप्याने वागनू सकारात्मक दृष्टष्टकोन 
ठेवार्ला हवा. अशा सकारात्मक दृष्टष्टकोनातूनच तुिच्यासाठी ववववध कार्ाक्ि आम्ी आर्ोणजत करणार 
आहोत. सिोर आलेल्या आव्हानांचं  पररवतान नव्या संधीिध्ये आपण करूर्ा. प्रत्यक्ष भेटून, उपस्थित राहून 
कार्ाक्ि करणं जरी वर्ााच्या सुरवातीला जिणार नाही,  तरी पररस्थिती पूवावत होईपर्ांत झूि आणण इतर 
इलेक्ट्रॉमनक िाध्यिं वापरून कार्ाक्ि करता र्तेील आणण त्यािध्ये जास्तीत जास्त लोकानंा सहभाग 
घेणं अधधक सोपं आहे कारण ड्राईव्ह करार्चं अंतर,  हवािान अशा गोष्टींचा ववचार करावा लागणार नाही.  
तुिचा सहभाग वाढवावा, आपल्यातनू नवीन नेतृत्वाचा उदर् व्हावा र्ा एकिेव उदे्दशान े र्ा वर्ी अनके 
र्ापूवी न झालेले नव ेउपक्ि आम्ी सुरू केले आहेत.  

काव्य, सारहत्य, शास्त्र, ववनोद र्ांची आवड असणाऱ्ांसाठी ‘MMC सारहत्यकट्टा’,  ज्ाचं्या 
व्यधक्तित्वाचा कल  भधक्तरसाकडे,  अध्यात्माकड े झुकणारा आहे अशांसाठी ‘’’MMC अध्यात्मपीठ’,  
वडीलधाऱ्ा िंडळींचा ‘णसमनर्र णसटीझन ग्रुप’ असे नवे WhatsApp गट तर्ार झाले आहते आणण त्यानंी 
झूि कॉलवर िजा करार्ला सुरवातसुध्दा केली आह.े गार्नाची आवड असणाऱ्ांसाठी ‘आम्ी सार ेगवय्ये’ 
हा WhatsApp  Karaoke गट िरहन्यातून एक गार्नाचा कार्ाक्ि करले त्यािध्ये अनकेांना गाण्याची 
संधी मिळेल. तुिच्या आवडीनुसार तमु्ी  ह्या WhatsApp गटांिध्ये सािील होऊ शकता.  

दरवर्ीप्रिाण े िकर संक्ातं, गुढी पडावा, गणेशोत्सव आणण दीपावली ह े चार िोठे सण  िोठ्या 
कार्ाक्िाने आपण साजर े करूच, त्याहून अधधक म्णजे, हे आणण इतरही लहानिोठे सण आपण आपल्या 
घरी, आपल्या कुटंुबात कसे साजर े करतो त े पाहणंही  िनोरजंक आहे. त्यासाठी चार िुख्य 
कार्ाक्िांव्यवतररक्त वगेळ्या ददवशी िामनक कलाकारांना वाव मिळावा म्णनू सण सिारभंाचंा  
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िामनक पातळीवरच्या घरगुती सोहळ्याचंा (Local Festival  Celebrations ) कार्ाक्िही सादर केला 
जाईल. त्यातही तमु्ी भाग जरूर घ्या. चार िोठ्या कार्ाक्िांबरोबर  इतरही ववववध भारतीर् कार्ाक्ि आम्ी 
तुिच्यासाठी सादर करू. र्ा वर्ीच्या कार्ाक्िाचंी सुरवात िकर संक्ांतीच्या उत्सवासाठी आर्ाा आंबेकर 
र्ांच्या सुश्राव्य गार्नाच्या कार्ाक्िाने  सोळा जानवेारीला झोकात करण्याचा आिचा बेत आहे. तमु्ी 
नक्कीच पाहार्ला र्ा.  

िहाराष्ट्र िंडळाच्या कार्ाक्िांची आणण ववववध उपक्िांची िारहती तुिच्यासाठी पोहोचवण्यासाठी 
ई िेलचा वापर आपण गेली काही वर्ा करतो आहोत. र्ा वर्ी नवीन म्णज ेईिेल िध्य ेमलष्टित शब्ांबरोबर 
िारहतीची ऑरडओ फाईल तुिच्या सोईनुसार ऐकण्यासाठी आम्ी पाठवू. सारहत्यत्यक कलागणुानंा वाव 
मिळण्यासाठी ‘रचना’ ह े त्रैिाणसक िहाराष्ट्र िंडळ प्रकाणशत करले. र्ा उपक्िाला भरघोस प्रवतसाद 
मिळतो आहे. तमु्ीसुद्धा तिुची सारहत्यकृती ‘रचना’साठी पाठव ूशकता.  

िहाराष्ट्र िंडळाच्या आणण इतरही बातम्या तुिच्यापर्ांत MMC िाझा न्यूज चॅनलेवर  दर  
िरहन्याच्या एक तारिेला आम्ी सादर करू त्या पाहार्ला ववसरू नका.  

र्ा वर्ी मनदान सुरुवातीला तरी सवा कार्ाक्ि इलेक्ट्रॉमनक िीरडर्ा तंत्रज्ञान वापरून करावे 
लागतील. ह ेलक्षात घेऊन िहाराष्ट्र िंडळाचा ठसा जास्तीत जास्त ठळक उिटावा, जास्तीत जास्त भारतीर् 
आणण अभारतीर् लोकांपर्ांत आपली िारहती जावी  म्णनू सोशल िीरडर्ाच्या WhatsApp, Twitter, 
Facebook, Instagram, YouTube, Slack, Telegram अशा ववववध व्यासपीठांवर आपली जोरदार 
उपस्थिती आहे. त्यातही तमु्ी सहभागी व्हा. लहान िुलं आणण  तरुणांसाठीचा Youth Group, सजावट, 
िामनक कार्ाक्ि, बेसिेंट मथएटर  असे इतरही अनके गट तर्ार होऊन काि करू लागले आहते. र्ावर्ी 
एकंदर पररस्थितीचा ववचार करून कार्ाक्िांचे,  सदस्यत्वाचे दर (Membership Fee) आम्ी किीत  
किी ठेवले आहते.  

सगळ्यात िहत्वाचं सागंार्चं असं, की िहाराष्ट्र िंडळ तुिचं आहे. त्याच ंर्श हे तुिच ंर्श आहे. 
आपल्यावर, आपल्या कुटंुबावर  पररस्थितीने लादलेला एकटेपणा दरू करण्यासाठी, आणण प्रत्यक्ष भेटून 
कार्ाक्ि करण्याची सोर् आत्ता तरी नाही र्ा गोष्टीचा  ववचार करून र्ा वर्ी आम्ी भरपूर कार्ाक्ि आणण 
उपक्ि र्ाचंी भरगच्च िेजवानी तुिच्यासाठी आणलेली आहे. र्शस्वी होण्यासाठी तुिचा जास्तीत जास्त 
सवक्र् सहभाग आवश्यक आहे. तो तुम्ी द्याल असा िाझा ववश्वास आहे. 

आपला संवाद वर्ाभर चालूच राहील. कळावे, लोभ आहेच, तो अधधक वाढावा.  
स्नेहांवकत  
 

 
उल्का जोशी-नगरकर  

अध्यक्ष, िहाराष्ट्र िंडळ णशकागो २०२१ 
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निस्कार िंडळी, 
तुम्ां सवाांना नवीन वर्ााच्या हाददिक शुभेच्छा! ह े वर्ा तुम्ां सवाांना सुिसिृद्धीचं आणण 

सिाधानाचं जावो हीच इच्छा. २०२० हे वर्ा आपल्याला एक वेगळाच अनुभव देऊन गेलं. हे वर्ा िूप 
त्रासाचं, िनस्तापाचं आणण सहनशक्तीची परीक्षा घेणार ं गेलं ह्यात काहीच शंका नाही. एक, न 
ददसणारा व्हार्रस सगळ्यांचं जीवन ठप्प करू शकतो हे आपण सवाांनीच अनभुवलं. आपल्याच 
िाणसांपासून लांब राहण्याची वेळ आपल्यावर आली. पण आपण सवाांनीच, वेगवेगळे िागा काढून 
त्यावर िात करार्चा प्रर्त्न केला आहे. त्यापैकी एक िागा म्णज े लोकांच्या व्हचुाअल भेटी. 
थोडक्यात कार् तर आपण दधुाची तहान ताकावर भागवली आणण अवघड पररस्थितीतही आनंदी 
राहार्चा प्रर्त्न केला आणण त्यात काही प्रिाणात र्शस्वीपण झालो.  

ह्याच वर्ाात आणिीन एक चांगली गोष्ट घडली ती म्णजे आपल्यातल्या िूप जणांनी 
जुन्या आवडी, जुने छंद नव्याने जोपासार्ला सुरवात केली आणण त्यातूनच नवे कलाकार, लेिक, 
धचत्रकार, कवी आपल्यासिोर आले, आणण िला वाटतं, की ‘रचना’च्या परहल्या अंकाचं हेच 
वैणशष्ट्य आहे. ह्या अंकात तुम्ाला नव्याजुन्यांचा छानसा संगि पाहार्ला मिळेल.  

‘रचना’च्या परहल्या अंकासाठी ज्ा ज्ा लेिकांनी आम्ाला सारहत्य पाठवलं त्या सवाांच े
आभार िानल्याणशवार् िी पुढे जाऊच शकत नाही. आम्ी एक शब् टाकला आणण हे सगळे 
लेिक, कवी, शेफ्स तर्ार झाले. ह्या अकंात आपल्याला कववता, कथा, लमलतलेि, व्यधक्तधचत्रे, 
पाककृती, शब्कोडी असं वैववध्यपूणा सारहत्य, िराठी आणण इंग्रजी भार्ांिध्ये वाचार्ला मिळेल. 
ह्यातल्या काही लेिकांनी िूप वर्ाांनी लेिणी हातात धरली तर काहींनी अगदी परहल्यांदा 
रचनासाठी आपलं सारहत्य आिच्याकडे पाठवलं. ह्यात िला साना कुलकणी आणण अनुष्का 
श्रीपाल ह्या आपलर्ा दोन छोट्या िैवत्रणींचा उले्लि नक्कीच करार्ला आवडेल. संतवाणी ह्या 
सदरािधले त्यांचे लेि आणण धचत्र पाहून तुिच्याकडूनही त्यांना नक्कीच वाहवा मिळेल ह्याची 
िला िात्री आहे. 

आता िाझ्यासाठी अवतशर् िहत्वाच्या असलेल्या काही व्यक्तींववर्र्ी थोडंसं. िाझ्यावर 
रचनाची जबाबदारी टाकून त्यांनी जो ववश्वास दािवला त्याबद्दल िी सगळ्यात परहल्यांदा 
आपल्या अध्यक्षा उल्का नगरकर ह्यांचे आभार िानते. िला ‘रचना’साठी सवातोपरी िदत करणार े
‘रचना’चे सहसंपादक मिमलिं द वेलणकर ह्यांचाही, हा अंक आपल्यासिोर आणण्यात िोलाचा वाटा 
आहे. तसेच, सुजाता िहाजन आणण अंजली चाफेकर र्ांना िी िाझ्याकडे आलेले लेि पाठवत गेले 
आणण ह्या दोघीनींही ववलम्ब न लावता ते प्रूफरीरडिं ग करून ददले. त्या दोघींचेही िनापासून आभार. 
लास्ट बट नॉट द मलस्ट, अिोल श्रीपाल. िला वाटतं, की अिोलचं काि सवाात णजवकरीचं होतं. 
रचनाचं िुिपृष्ठ करण्यापासून ते रचनाची बांधणी करण्यापर्ांतचं सवा काि त्यांनी अवतशर् 
सुबकतेने केलं आहे, हे रचनाचा अंक बघता क्षणी तुिच्या लक्षात र्ेईलच.  
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ह्या सवाांच्या िदतीणशवार् ह ेणशवधनुष्य पेलण ंिला शक्यच झालं नसतं. िाझ्या ह्या सवा 

सहकाऱ्ांचे िनापासून आभार. 
आणण जाता जाता तुम्ां सवा वाचकांचे पण िी आभार िानते आणण हा अंक तुिच्या 

कसोटीला उतरले अशी आशा बाळगते. कळावे, लोभ आहेच, तो वाढावा ही ववनंती, 
 

आपली, 
रश्मी चाफेकर 
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कार्यकारिणी 
President: Ulka Nagarkar 
President@mahamandalchicago.org 
 
Chicagoland resident for 15 years. Volunteered for BMM 2011 NAPC committee, 
Rachana editor in year 2015, 2020, Smarnika lead in GJC 2019. Enjoys coordinating 
community enrichment efforts. Looking forward to a memorable and exciting year 
ahead. Let’s all work together for the betterment of our community.

 

Vice President: Prasad Athanikar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Chicagoland resident for over 14 years. Volunteered for Maharashtra/Marathi 
Mandals in USA over the past several years while leading sports and Lezim teams in 
MMC. Look forward to working with the 2021 team and bringing together the 
community for high quality programs and events. 

Vice President: Rashmi Chafekar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Chicagoland resident for over 28 years. Has participated in various programs over the 
years. Have written articles for Rachana. Loves to write and listen to music.

Treasurer: Abhijit Rayarikar 
treasurer@mahamandalchicago.org  
 
Naperville based IT professional involved with Maharashtra Mandal activities for over 
15 years. Regularly writes in Rachana and likes music, travel and hiking.

Secretary: Priya Patankar 
karyakarini@mahamandalchicago.org  
 
Chicagoland resident for 20+ years. I have been a member for last 15 years and have 
actively volunteered in recent years. I have been part of dance team for couple of 
years. I love to write poems, non-fiction, cook and am a traveler at heart. 
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कार्यकारिणी 

 

Board of Director: Vaibhav Shringarpure 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Chicagoland resident for over 25 years associated with Maharashtra mandal as member 
and volunteer in GJC. Looking forward to working with the team and help finance and 
marketing functions. 

 

Board of Director: Swati Pawar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Chicago resident for 25 years. Volunteered for BMM 2011 food team. Actively involved in 
Chicago Maharashtra Mandal since 2012. Like to work for our community. Looking forward 
to a wonderful and fun filled MMC 2021. 

 

Board of Director: Sanjeev Kulkarni 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Resident of Chicago land for last 7 years and actively participating and supporting skits as 
part of programs in MMC. Excited and looking forward to support our MMC in 2021 to make 
our community stronger and grow in and around Chicago! 

 

Board of Director: Kashmira Magar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Chicagoland resident for 20 years. I have been associated with Maharashtra Mandal 
Chicago for 18 years. I enjoy music, art and architecture. I am excited to lead decoration/ 
youth team to contribute to the execution of MMC 2021 vision. 

 

Board of Director: Bharati Velankar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
I am living in Chicagoland area since 2009 and have been associated with Maharashtra 
Mandal since 2009. I was a Dietitian by profession in India and now in the field of Health 
Information Technology. Traveling, reading, listening to music and cooking are my hobbies. 
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कार्यकारिणी 

 

Board of Director: Deepali Sawant 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Resident of the Chicagoland area for 22 years. Involved in MMC dance team since last 5 
years. Looking forward to bring the community together by organizing local festivals. 

 

Board of Director: Saurabh Neklikar 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
Chicagoland residence of 15+ years, Data Science Professional. Active MMC Karyakarini 
member for last 15 years. Actively involved in theater activities through Basement 
Theater. Looking forward to working with 2021 MMC team to bring high quality programs. 

 

Advisor: Ashok Lele 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
A Chicagoland resident for the last 46 years. Joined MMC Organization in 1975 and was 
involved in MMC until 1999. Worked as MMC Vice President IN 1981. President of MMC 
in 1986. Coordinated and presented Marathi Play "Ghashiram Kotwal". Worked as MMC 
Treasurer In 1988. Worked as a Treasurer for 3 Natya Mahostav arranged and organized 
by MMC. Worked as active member of Finance Team for BMM Convention in 2011. Active 
member of MMC GJC Registration Team in 2019. Looking forward to working with MMC 
2021 EC Team as Advisor to achieve a very successful year for the MMC community. 
 

 

Advisor: Dr. Suresh Talathi 
karyakarini@mahamandalchicago.org 
 
I was associated with MMC as committee Member, Treasurer, President and Trustee and 
enjoyed the work  Also associated with Maharashtra Foundation, the organization that 
people have enriched and through it about 40 million has been donated by people (Mostly 
Marathi to social causes of choice in past thirty years. Totally rewarding experience. 
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Abhijit Rayarikar, Aditi Raut, Amol Shripal, Amruta Joshi, Anagha Deshpande, Anagha 
Shah, Anand Dighe, Aniket Sawant, Arati Khot, Archana Shripal, Ashish Nagarkar, Ashish 
Purav, Ashok Lele, Ashwini Karnik, Ashwini Kunte, Avani Deshpande, Bharati Velankar, 
Chetan Rege, Deepa Bhimanwar, Deepa Kamat, Deepali Thorat, Dr. Sujata Mahajan, Dr. 
Suresh Talathi, Girish Patankar, Hema Sakhardande, Kashmira Magar, Kavita Purav, 
Ketki Deshpande, Leena Vaidya, Madhumeeta Chandge, Manasi Thatte, Manik Gosavi, 
Milind Arlekar, Milind Velankar, Monica Patankar, Nameeta Vedak, Narasimha Kamat, 
Nayana Patankar, Neela Lele, Neil Dighe, Netaji Nikam, Nilesh Joshi, Prasad Athanikar, 
Priya Patankar, Ramani Deolalikar, Rashmi Chafekar, Ravi Joshi, Roopali Dighe, 
Sadanand Joshi, Saloni Nagarkar, Sameer Bongale, Sanjeev Kulkarni, Sara Bongale, 
Saurabh Neklikar, Savni Nagarkar, Shaila Khedkar, Shalaka Palkar Rege, Shilpa 
Acharya, Shipra Athanikar, Shree Chafekar, Snehal Vadvalkar, Sujit Kulkarni, 
Sulakshana Kulkarni, Suresh Pandav, Swati Kukian, Swati Pawar, Swati Vaze, Tejaswini 
Joshi, Ujwala Umarikar, Ulka Nagarkar, Urmila Damle, Usha Shedge, Vaibhav 
Shringarpure, Vallary Bhopatkar, Vidya Joshi, Vishal Kale, Yash Dighe, Deepti 
Mishrikotkar, Varsha Visal, Shweta Joshi Kulkarni, Kalpana Neklikar, Pallavi Betsur, Trupti 
Kale, Vidya Shinde, Manisha Kulkarni, Shefali Kakodkar, Pooja Rangnekar, Sucheta 
Akolkar, Manisha Ogle, Anupama Buzruk, Mohini Joshi, Nandini Vishwasrao, Ananya 
Bhuskute, Pallavi Date, Priyanka Parekh, Shaila Khedkar, Rahul Chandge, Anjali 
Chafekar, Mitesh Deshpande, Aniruddha Damle, Swati Lakhe 
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MMC introduces new revised packages for 2021 Membership. Following are the details. Registration for 
new membership purchase is now open at this link: https://www.mahamandalchicago.org/registration/    

Program ‘Plus’ Package: As is the tradition, MMC will have 5 core programs in the year: Makar-
Sankrant, Gudi-Padwa, Annual Picnic, Ganapati & Diwali. This year, for any online (virtual) event, the ticket 
pricing for these 5 events will be $20 for non-members and discounted price of $15 for members.  

This year, we are offering a deal – prepay for all 5 core programs along with your membership and save!  

Type Membership 
Price 

5 Programs at 
regular rate 

Total cost without 
the package 

‘Plus’ Package 
Deal Price 

Individual Member $10 $75 $85 $70 

Couple Membership $15 $75 $90 $75 

Family Membership $20 $75 $95 $80 

Life Membership  $350 $75 $425 $410 
The $15 discount essentially means that you can prepay and get one program free! However, that’s not 
all… we are offering even more discounted prices for members who are willing to become sponsors.  
 

Sponsorship: Along with the Membership, we want to encourage our members to become 
sponsors in MMC. With that in mind, we have created several packages, that combine the benefits of 
membership along with additional benefits. These packages are designed for both annual and life 
members and will have the membership as well as Core Programs included.  

The details of the Sponsorship Packages are as follows: 

Package Name Package Details Components  Price 

Pearl/Moti - Individual   
 

$100 
(120+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 

 

  Individual Membership $10 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Tax-Saving Certificate $25 
 

  Announcement in Rachana Priceless 
 

Pearl/Moti - Family   
 

$125 
(155+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 

 

  Family Membership $20 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Tax-Saving Certificate $50 
 

  Announcement in Rachana Priceless 
 

 

 

https://www.mahamandalchicago.org/registration/
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Package Name Package Details Components  Price 

Ruby/Manik - individual   
 

$150 
(195+value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 

 

  Individual Membership $10 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
 

  Tax-Saving Certificate $75 
 

  Announcement in Rachana Priceless 
 

Ruby/Manik- Family   
 

$175 
(230+value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 

 

  Family Membership $20 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
 

  Tax-Saving Certificate $100 
 

  Announcement in Rachana Priceless 
 

Life Plus   
 

$410 
(425 value) All 5 Core Programs - 1 Ticket/program $75 

 

  Life membership $350 
 

 

Package Name Package Details Components  Price 

Diamond/Hira - For new 
life members in 2021 

  
 

$425 

(460+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket/program $75 
 

  Life membership $350 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
 

Diamond/Hira upgrade to 
Life Plus for existing 
members 

  
 

$60 

(75 value) All 5 Core Programs - 1 Ticket/program $75 
 

  Life membership $- 
 

Diamond/Hira Upgrade - 
for Existing Life members 

  
 

$75 

(110+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket/program $75 
 

  Life membership $- 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
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Package Name Package Details Components  Price 

Emerald/Pachu Individual   
 

$490 
(580+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 

 

  Individual Membership $10 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
 

  Scrolling announcement in Programs $200 
 

  Tax-Saving Certificate $250 
 

  Announcement in Rachana Priceless 
 

Emerald/Pachu Family   
 

$500 
(580+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 

 

  Family Membership $20 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
 

 Tax-Saving Certificate $250   
  Scrolling announcement in Programs $200 

 

  Announcement in Rachana Priceless   
Emerald/Pachu Life   

 
$750 

(910+ value) All 5 Core Programs - 1 Ticket per program $75 
 

  Life Membership $350 
 

  Souvenir/Memento $10 
 

  Diwali Hamper $25 
 

  Tax-Saving Certificate $250  
 

 Scrolling announcement in Programs $200  
 Announcement in Rachana Priceless  

 
Sponsorship Package additional detailsL  

❖ Souvenir and Diwali Hamper will be sent to address provided 
❖ Sponsorship Package holders can purchase additional tickets in case of in-person programs at 

membership ticket rate if MMC is able to arrange such program in a post-COVID scenario 
❖ Pearl and Ruby package holders will have “one voucher” for paid seat for one in-person program 

if MMC is able to arrange such program in a post-COVID scenario 
❖ Emerald package holders will have “Four vouchers” for paid seats in case of one in person 

program if MMC is able to arrange such program in a post-COVID scenario 
 
The details of the Membership and Sponsorship packages are available to everyone on the MMC Website.  
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                                                                                         अिृता जोशी 
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लक्षात रहावं अस ंकाही… 
१६ जानेिारी! संक्रांतीचा कायकक्रम म्हणजे एक अप्तशय, सुरले संध्याकाळ होती ह े नक्की. 
बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेहरका आणण महाराष्ट्र मंडळ णशकागो, ह्ांच्या प्िद्यमाने,आयाक 
आंबेकर ह्ा एका तरूण, गुणी, गाययकेनी गायलेली भक्तीगीतं, नाट्यगीतं, लािणी, मराठी र ाक 
स ांग्स, जुनी हहिं दी गाणी आणण गज़ल ह्ांची सांयगप्तक मेजिानी आयोणजत करण्यात आली होती. 
ह्ा अप्तशय सुंदर कायकक्रमाने निीन िर्ाकची शानदार सुरुिात  झाली. 
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िुिपृष्ठ, मांडणी आणण संकलन सहाय्य: 
अमोल श्रीपाल 

मुद्रित शोधन (िराठी): 
डॉ. सुजाता महाजन 

 

 

सह सपंादक:  
मिमलिं द वेलणकर 

मुद्रित शोधन (इंग्रजी): 
अंजली चाफेकर 

 
 

रहे ना रहे हम: 

रसन्न जोगळेकर 
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िाझा बाप्पा िज  एकदा भेटण्यासी  आला 
म्णे िज, बाळा कार् हवे तुजला? 

एकटक िी पहातची बसले , 
िनी िग प्रश्ांचे ते काहूर िाजले 

 
का? कोण? कसा? िनासी ना उिगले 
ववस्फारूनी चक्षु पाहतची त्याला बसले   

म्णाला,  मभऊ नकोसी बाळा 
िीच स्वािी तुझा सावळा 

 
प्राथीशी  िज सदैव आजोबा परी  

सोबती िीच तुझा, िीच सिा, अन छत्रधारी  
आनंदाच्या अश्रुंनी िग  धरल्या नर्नी वाटा  
िला भेटण्या आज  आला िाझा सद्गरुू रार्ा  

 
हात जोडूमन बघतची बसले स्वािींचे ते रूप आगळे  

चरणी त्यांच्या िस्तक ठेववले देहभान ववसरले 
पाठीवरुनी िग हात दिरती अन अश्रुंचे ते िोती रटपती 

िस्तकी िग  स्पशूानी िाझ्या, ददव्य हस्ताच्या स्वािी ररे्ा 
 

कार् िागावे  ह्या क्षणा उपर, िस्तक राहो सदा तुझ्या चरणांवर  
सदा असावे नर्नी िाझ्या तुझेच ते  रूप िनोहर 

कानी पडावे तुझेच सप्त  सूर, अन ओठी राहावे तुझेच नाव िधुर 
कंठी असु दे तुझेच भजन मनरतंर, हृदर्ी सदैव ववसावा तुझाच गुरुवर  

 
बाप्पा िग तो गोड हासला, जवळ र्ेऊनी उभा ठाकला  
डोक्यावरुनी हात दफरववता डोळे मिचकुनी पुढे  वदला 

आणशवाचन तुज देतो बाळा होवो स्वप्नपूतीचा तुझा सोहळा 
बाप्पाच्या त्या सुिद भेटीचा असे अनभुव हा आगळा. 

 

 

ववपुला पराग अधधकारी 
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दादर पमििेला ‘ज्ञानिंददर िागा’ नावाची छोटीशी गल्ली आहे. ह्या गल्लीत एक िूप जुनी, 
भली िोठ्ठी वबल्डिंग आहे. वबल्डिंग कसली, चाळच म्णार्ची. चाळीचं नाव 'दल्लास वबल्डिंग'. 
वकती जुनी आहे ते िाहीत नाही, पण शंभर ते सवाशे वर्ा तरी नक्कीच झाली असतील! तर ह्या 
चाळीत तब्ब्ल ८८ वबऱ्हाडं आहेत. आत जार्ला त्या वासू्तला साजेसाच िोठा ददिंडी दरवाजा आहे. 
बहुतेक सवा कुटंुब ंदोन िोल्यांच्या घरातच राहतात. बाहेरची िोली आणण स्वर्ंपाक घर. त्यातच 
कोपऱ्ात ३ x ३ फुटाची बाथरूि! ह्या चाळीत वकत्येक वपढ्या वाढल्या आणण सोडून गेल्या. नवीन 
िाणसं र्ेतच रारहली आणण गरैसोर् सोसत रारहली.  

िाझं त्या चाळीत अगदी जन्मापासूनचे र्ेण ेजाणे होते. अिेररकेतून गेलो, की ज्ा ददवशी 
पोहोचतो त्या ददवशी आणण परत मनघार्च्या ददवशी िी अगदी हििास न चुकता ह्या चाळीत जात 
असे. पण गेली काही वर्े िात्र ह्या कार्ाक्िात िंड पडला आहे आणण बहुधा तो कार्िचाच!   

ह्याच चाळीत वतसऱ्ा िजल्यावर, कोपऱ्ात, णजन्याला अगदी लागून, शेवटच्या म्णज े
चक्क ८८व्या िोलीत एक वपकलं पान रहात असे. वकत्येक वर्ा - एकटीच! ही चाळीतली अगदी 
शेवटची िोली. एकच िोठ्ठी िोली, वत्रकोणी आकाराची, वपझ्झाची स्लाइस असते ना त्या 
आकाराची. एका कोपऱ्ात जुन्या वळकट्या, गाद्या, उश्या, जनुे सू्टल, केरसुणी, चपला इ. गोष्टी 
भरलेल्या. ह्या वत्रकोणाची ववभागणी दोन भागात केलेली - सोर् म्णून! एक जुनाट, िोठं, लाकडी 
कपाट आडवं टाकलेलं, त्याच्या अलीकडे सहा फुटाची बैठकीची िोली, त्यातली अधी जागा एका 
जुन्या िळकट सोफ्याने िाले्लली आणण बाजूच्या त्या कपाटात असंख्य गोष्टी भरलेल्या. 
ग्लासिध्ये ठेवलेली छोटीशी पण सुबक हल्स्तदंती श्रीकृष्णाची िूती, फण्या, कात्री, दाढीचा ब्रश 
आणण साबणाची वडी, सुईदोरा, पेन, ष्टिळे, पेन्सिली, जुनी पत्रे आणण बरचं काही वकडुक-मिडूक! 
ह्या सगळ्या पसाऱ्ात ती कृष्णाची पावा वाजवणारी, गाईला टेकून उभी असलेली िूती फारच 
ववसंगत ददसत असे. ह्या कपाटाची काच सरकवली, की डांबराच्या गोळ्याचा उग्र वास नाकात भरत 
असे. 

कपाटाच्या दसुऱ्ा बाजलूा स्वर्ंपाक घर आणण झोपार्ची िोली आणण बाथरूि. म्णज े
स्वर्ंपाक घरातच एका कोपऱ्ात लोिंडी पलंग ठेवलेला आणण त्यावर सुद्धा गाद्या घालून एक 
चादर टाकलेली. तर दसुऱ्ा कोपऱ्ात दोन भली िोठी वपिंप पाण्याने भरून ठेवलेली. सगळं मिळून 
दोनशे ते अडीचशे फुटाचा कारभार, सगळा उघडा वाघडा! बाहेरच लाकडी णजना असल्याने 
िाणसांची सारिी र्ेजा असार्ची, त्यािुळे प्रार्व्हसी वगैर े असल्या फालतू  गोष्टी कोणाच्या 
गावीही नव्हत्या!  

िान वर करून बधघतलं, की ददसार्चा अधी िोली व्यापून टाकणारा भला िोठा िाळा 
आणण त्यावरही काही गोणपाटात गुंडाळलेल्या तर काही पोत्यात कोंबलेल्या वसू्त. बहुधा त्यात 
भांडी कंुडी, जुन्या बॅगा, गणपतीचे ििर, आकाश कंददलाचा सांगाडा इ.. गोष्टी असार्च्या - आणण  
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हो, कपडे वाळत घालण्यासाठी लावलेल्या तारा साधारणपणे १२ ते १४ फुटावर आणण त्यावर बरचे 
कपडे लोंबकळत पडलेले.   

ह्या छोट्याशा जागेत ह्या म्ातारीनं सहा िुलं वाढवली! िला िाहीत असलेली सहा पण 
आधी वकती गेली असतील त्याचा रहशोब नाही. आजही त्यापैकी फक्त एकच णशल्लक आहे. तर, 
अगदी लहानपणापासून िी त्या जागेत जात असे. ह्या म्ातारीच्या जीवनात झालेली स्थित्यंतर ेिी 
जवळून पारहली होती. ते भरलेलं घर, सकाळची गडबड, बंबात तापत असलेलं पाणी, स्टोवर 
उकळत असलेला चहा, िुलांचे आणण नवऱ्ाचे वेळापत्रक सांभाळताना वतची होणारी दिछाक इ.. 
ह्या िाऊलीने कुठलीही तक्ार कधीच केली नाही. नवऱ्ाच्या तुटपुंज्ा मिळकतीत वतने संसार 
कसा रटेला असेल ह ेआजही िला पडलेलं कोडं आहे. आर्ुष्याकडून असलेल्या अपेक्षा बहुधा किी 
असाव्यात! नवऱ्ाचा छोटासा णशवणकािाचा व्यवसार् असूनही वतच्या वकिं वा िुलांच्या अंगाला 
नवीन कापडाचा स्पशा बहुधा तीन-चार वर्ाातून एकदाच होत अस े पण त्याबद्दल सुद्धा कधीच 
नाराजीचा सूर नाही! वकत्येक वर्ााच्या संसारानंतर नवरा अकस्मात सोडून गेला तेव्हाच िी वतला 
रडताना परहले होते. त्यानंतर वतच्या डोळ्यातले पाणी आटले.     

त्या ददवशीही िी नेहिीप्रिाणे अिेररकेला परत र्ार्च्या आदल्या ददवशी संध्याकाळी ददवे 
लागणीच्या वेळेला गेलो होतो. त्या अंधुक प्रकाशात ती चाळ अजूनच जुनाट आणण गूढ ददसत 
होती. तीन िजले चढून िी वर गेलो. उंबऱ्ावरच्या फळीवर पार् उचलून िी आत प्रवेश केला तर 
ही िाऊली ओट्याजवळ उभं राहून वातीचा स्टो पेटवून िाझ्यासाठी चहा टाकत होती! बहुधा िी 
िालून चौकातून र्ेताना वतने वरून पारहलं असावं.  

आत जाताच उजळ चेहऱ्ाने म्णाली, “आलास? अर े दपुार पासून वाट बघते आहे िी”. 
वतच्या चेहेऱ्ावर आनंद होता. िला जरा अपराध्यासारिे वाटले. िी म्णालो, “ सॉरी, िी तुला 
सांगार्ला हवं होतं, की िला उशीर होईल म्णून. चुकलंच िाझं”.  

“अर ेजाऊ दे र,े त्यात कार् एव्हढं? तुझी वाट बघण्यात वेळ कसा गेला ते सिजलंच नाही 
बघ”. काही क्षण ववधचत्र शांततेत गेले. आम्ाला दोघांनाही हुरहूर जाणवत होती. काहीतरी ववर्र् 
काढार्चा म्णून िी ववचारलं, “कार् म्णते तुझी तब्येत?  हाटा जरा त्रास देतंर् म्णून ववचारलं.”  

क्षणभर वतने ववचार केला आणण म्णाली, “ जाऊ दे र ेिाझ्या म्ातारीची तब्येत ही अशीच 
असार्ची. त्यावर कार् चचाा करार्ची?”  

“अगं, पण तू एकटीच असतेस म्णून काळजी वाटते.”  
 “एकटी कशी? िजल्यावरची साठ एक लोकं दररोज दारावरून र्े-जा करतात की, त्यांचं 
लक्ष असतं िाझ्यावर.” 

त्या वाक्यातलं उसनं अवसान िला अस्वि करून गेलं. िाझ्या हातात चहाची कपबशी 
देऊन ती िाझ्या बाजूलाच पलंगावर र्ेऊन बसली, िाझ्याकडे एकटक पहात! जणू काही िला 
डोळ्यात भरून घेत होती! िी परत अस्वि! 
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“छान झालार् चहा”  
“कसला बोडक्याचा छान? सगळं एकत्र करून उकळलं, की झाला चहा! घरातले सगळे 

िसाले संपले आहेत, तुझ्यासिोर ठेवार्ला साधी वबत्यस्कटं पण नाहीत घरात! ह्या हाटाच्या 
दिुण्यािुळे िाली उतरता र्ेत नाही आणण िजल्यावर कोणाला सांगार्ची सोर् नाही.”  ती पटकन 
बोलून गेली.  

िी चिकलो आणण म्णालो, “म्णजे?” लगेच वतनं स्वतःला सावरलं आणण म्णाली, “अर,े 
सगळे आपापल्या कािात असतात ना?” 

िी चहाचा शेवटचा घोट घेतला आणण उठून तो ररकािा कप आणण बशी ओट्याजवळ ठेवली. 
ती धुवून ठेवार्चा ववचार िाझ्या िनात आला पण िला िाहीत होते, की वतचा स्वामभिान दिुावला 
असता. िी िूकपण ेवतच्याजवळ जाऊन बसलो. वतने दोन्ही हातांनी िाझा डावा हात हातात घेतला. 
त्या िरिरीत, आर्ुष्यभर कष्ट करून राठ झालेल्या हाताचा स्पशा िाझ्या अंगावर शहारा आणनू 
गेला. िी तो सोडवून न घेता वतच्या मनस्तेज डोळ्यात पाहत होतो. वतच्या डोळ्यात वेदना होती, दःुि 
होतं, एकटेपणा होता, व्याकुळता होती आणण बरचं काही ... शब्ात पकडता न र्ेणार!ं त्याच क्षणी 
िला िाझ्या अिेररकेतल्या सुिासीन आर्ुष्याची लाज वाटून गेली!  

ती धडपडत उठली आणण जुनाट अशा लाकडी डब्यातून एक शंभरची नोट काढून िाझ्या 
हातावर ठेवली आणण म्णाली, “हे तुझ्या िुलांसाठी, िाझ्यातफे िाऊला, सुनबाई आणण िुलांची 
काळजी घेत जा”. 

िला कळेना की ते पैसे घ्यावेत की नाही? पण िी मनिूटपणे  ष्टिशात ठेवले. कार् बोलावं 
सुचत नव्हते. परत काहीतरी बोलार्चे म्णून िी मं्टले, “अग,ं ट्युबलाईट गेलेली ददसते, एकच 
चालू आहे!”  

वतने िानही वर केली नाही, म्णाली, “कार् करार्चा आह ेजास्त प्रकाश? िला सवर् 
झाली आहे”.  

त्या गेलेल्या ट्युबलाईटच्या बाजूलाच गेली अनेक वर्े दत्ताची आणण बासरी वाजवणाऱ्ा 
गोकुळातल्या श्रीकृष्णाची अशा दोन तसवबरी वकत्येक वर्े लटकलेल्या होत्या. पन्नास वर्ाांपूवी 
ह्या िाऊलीची सोळा वर्ााची सवाात लहान िुलगी लड कॅिरिळेु तडफडून गेली आणण त्या 
ददवसापासून वतने घरातले देव बासनात गुंडाळून ठेवले होते आणण त्या तसवबरींवरचे हार जाऊन 
फक्त दोर े णशल्लक उरले होते. त्या दोऱ्ांवर सुद्धा कोळळष्टकं आणण धूळ जिली होती. त्या 
तसवबरीसुद्धा वतच्या गेलेल्या िुलीच्या आठवणीसारख्या दफकट झाल्या होत्या.  

परत काही वेळ भर्ाण शांतता! एव्हढ्यात त्या चाळीचा पाण्याचा पपं सरुू झाला आणण 
त्याचा िजाातला आवाज, रगं उडालेल्या मभिंती, वाळवी लागलेली कौलांची फे्रि आणण जुनाट 
भरलेला वास िाझ्या अंगावर आला. कार् करावे सुचत नव्हते.  

िी उठलो आणण म्णालो, “ चला, मनघार्ला पारहजे, सकाळची फ्लाईट आहे, घरी जाऊन 
सािान बांधून मनघालं  पारहजे'  

वतने नुसतंच “बर”ं म्टलं.   
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िी वाकून निस्कार केला. “आर्ुष्यिान भव” असा आशीवााद वतने ददला.  
“आता परत कधी र्ेशील?”  वतने अधीरपणे ववचारलं.  
“बघू र्ा, बहुतेक दोन वर्ाांनी” िी गुळिुळीत उत्तर ददलं.  
ती कसनुसं हसली आणण म्णाली, “पुढल्या वेळेस आलास, की सवाांना बरोबर घेऊन र्े, 

गेल्या दोन वेळेस तू एकटाच आला आहेस” 
  िी बरीच कारणं ददली आणण पार्ात सँडल्स अडकवून मनघालो. िर ंतर वतला तसं एकटं 
सोडून जार्ला िाझा पार् मनघत नव्हता पण िाझा नाईलाज होता.        

िी णजना उतरून िाली दसुऱ्ा िजल्यावर गेलो. वरच्या लाकडी पार्रीवर कठड्याला 
धरून ती उभी होती. िी वतला मनरोप द्यार्ला हात वर केला आणण त्याच क्षणी वतचं उसनं अवसान 
गळून पडलं. डोळे पणूा ओले झाले होते.  

अक्षरशः हंबरडा फोडून ती ओरडली, “मिमलिं दा, पुढच्या वेळेस र्ेशील ना, त्यावेळी िी 
नसणार...!”. ती कठड्यावर डोकं ठेवून गदगदनू रडू लागली!  

िी धावत वरपर्ांत कसा गेलो ते कळलंच नाही! वतला आधार देत आम्ी दोघे परत घरात 
गेलो. ती हिसून रडत होती! गेली अनेक वर्ााचं दाबून ठेवलेलं दःुि बाहेर पडत होतं. शब् संपले 
होते. वतच्या भावना िाझ्या पर्ांत पोहोचत होत्या! िी वतला भरपूर रडू ददलं. थोडा आवेग 
ओसरल्यावर िी वतला थोडं पाणी आणून ददलं.  

ती सावरली आणण म्णाली, “तुला हसून मनरोप द्यार्चा तर हे रडकं थोबाड दािवलं रे, कार् 
झालं कळलंच नाही”. िी वतची सिजून घातली. वतच्याकडून आश्वासन घेतलं, की परत अस े
नकारात्मक ववचार डोक्यात आणणार नाही;  आणण िी सुद्धा वतला आश्वासन ददलं, की ह्यापुढे दर 
वर्ी िी वतला नक्की भेट देणार!  

िी पुन्हा मनघालो. ह्या वेळी िात्र िी णजना उतरताना िागे वळून पारहलेच नाही. िाली 
चौकात गेल्यावर िी िान वर करून पारहलं, तर ती वरती गॅलरीत उभी होती. ती चाळ अंधाराने 
घुसिटून गेली होती. वतची कृश आकृती धूसर ददसत होती. िी परत चाळीच्या ददिंडी दरवाज्ापर्ांत 
गेलो, िागे वळून हात हलवला. वतला ददसला की नाही िला िाहीत नाही, पण िाझ्याच 
सिाधानासाठी...  

पहाटे दोन वाजता िुंबई वविानतळावर पोहोचलो. िनात सारिा त्या संध्याकाळचाच 
ववचार र्ेत होता. िी, िनाने अजून वतच्याबरोबरच होतो. वविानतळावरचे सवा सोपस्कार आटपून 
िी गेटजवळच्या एका िुचीत जाऊन बसलो. अजून चांगला दीड तास होता.  

संध्याकाळच्या त्या प्रसगंाची टेप िाझ्या िनात पुन्हा वाजू लागली. त्याच वेळी िी मनधाार 
केला, की आता काहीही झालं तरी दरवर्ी भारतात र्ार्चं, वतला भेटार्ला तर नक्कीच! तो मनणार् 
घेतल्यावर िला िूप बर ंवाटलं! िी मनमििंत िनाने घरी अिेररकेत परतलो.  

ह्या प्रसंगानंतर, एकाच िरहन्यात वतने िला ददलेलं आश्वासन िोडलं! चाळीतल्या 
िाणसाचा फोन भल्या पहाटेच आला. तो सांगत होता, “दोन ददवस घरात काहीच हालचाल ददसली 
नाही म्णून सवाांनी हाका िारल्या, पण शेवटी काहीच प्रवतसाद र्ेईना म्णनू दार तोडावं लागलं!”  
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िाझ्या आजीचा मनष्प्राण देह त्या पलंगाच्या बाजूलाच पडला होता! वकती वेळ तो तसा होता 
कोणालाच िाहीत नाही!  

िी फोन ठेवला!  
िाझ्या आश्वासनातला फोलपणा वतला नक्कीच जाणवला असावा, आणण म्णूनच ती...! 

िी सुन्न झालो. त्या संघ्याकाळी झालेल्या उणशराची आणण वतच्याबरोबर जास्त वेळ न 
घालवल्याची िंत िी उरात घेऊन जगत आहे.  
त्यानंतर त्या चाळीतच नव्हे तर त्या गल्लीलाही िाझे पार् लागले नाहीत!  

मिमलिं द पानट 
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जेंव्हा िी हरवुन जाईन, तेंव्हा तू िला शोधशील ना? 

जेंव्हा िी एकटा पडेन, तेंव्हा तू िला सोबत करशील ना? 

चालताना पार् िाझे डळिळलेच कधी, आधाराला उभी राहशील ना? 

आर्ुष्याचा रस्ता असेल िूप िडतर , तेंव्हा तू  साथ िला  करशील ना? 

हृदर् साद घालील बावरून , ती साद ऐकूनी र्ेशील ना? 

जेंव्हा तुटतील िाझी स्वप्नं, तू पुन्हा ववणुन देशील ना? 

घडल्या िधचतंच  हातून चुका , िाफ िला तू करशील ना? 

असतील अश्रुंनी डबडबले  िाझे नते्र, उबदार कवेत घेशील ना? 

सुि- द:ुिांच्या रहिं दोळ्यावर  सोबत िाझ्या ,आर्ुष्यभर झुलशील ना? 

नर्नातील अश्रुधारांना, नाजुक हातांनी तू पुसशील ना? 

आज िागतो वचन प्रीतीचे 

शेवटापर्ांत सिीप िाझ्या  असशील ना? 

अमश्वनी कंुटे 
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गोष्ट तशी जुनीच आहे. सत्तरीच्या दशकातली. िुंबईतल्या िुंबईत  िाझ्या वरडलांनी नोकरी 
बदलली. आम्ी आिच्या जुन्या राहत्या घरातून णशवाजीपाका ला िाझ्या आजीच्या जवळ एका 
नव्या घरात राहार्ला गेलो. िाझं वर् तेव्हा आठ-नऊ वर्ाांचं असेल. नवीन शाळा, नवीन घर, 
नवीन वातावरण, जुने मित्र लांब रारहलेले आणण नवीन मित्र अजनू झालेले नाहीत अशी िाझी 
थोडीशी ववधचत्र अविा होती. िर ंम्णज ेिला जुनं घर सोडार्चं नव्हतं पण नोकरी आणण घर 
बदलण्याच्या िोठ्या मनणार्ािध्ये लहान िुलाचं ित ववचारात घेण्याचा तो काळ नव्हता. त्यािुळे 
प्राप्त पररस्थिती स्वीकारणं भाग होतं. म्णून "गण्या हा अवतशर् व्रात्य िुलगा आहे!'” हे वाक्य 
कोणाशी तरी बोलणाऱ्ा िाझ्या आईच्या तोंडून ऐकून िला थोडासा आनंदच झाला. "व्रात्य िुलगा 
गण्या " म्टल्यावर दहाबारा वर्ाांचा, शाळेची िाकी वकिं वा मनळी अधी चड्डी, पांढरा सदरा, उन्हान े
रापलेला चेहरा आणण काळवंडलेला सावळा वणा असं धचत्र िाझ्या डोळ्यासिोर आलं. िाझे जुने 
व्रात्य मित्र असचे होते. आशा अशी होती, की आपल्याला आता एक िस्तपैकी नवा मित्र मिळेल! 
त्या ददवशी संध्याकाळी " जा र ेगण्याला हा डबा  देऊन र्े" असा आईचा हुकूि झाल्यावर "हो, जातो 
ना " असं सांगून िी उत्साहाने मनघालो. आईनं सांधगतल्याप्रिाणे वतसऱ्ा  िजल्यावर णजन्याच्या 
उजवीकडच्या शेवटच्या घराची कडी  वाजवली. एका  साधारणपणे चाळळशीच्या ददसणाऱ्ा 
गुटगुटीत  िाणसाने दार उघडलं.   

“निस्कार िी िाधव. तळिजल्यावर  राहतो. िाझ्या आईने गण्याला  िाऊ ददलार्. 
गणेशाला  बोलवा  जरा" असं म्णून िी बटाटेवड्यांचा डबा पुढे केला.  
डबा हातात घेऊन तो िाणूस िदािदा  हसार्ला लागला. “र्े, आत र्े” असं म्णून िला आत घेऊन 
त्या िाणसाने दार बंद केलं. 

"वबराज, ऐकलंस का, अजूनही िला िाऊ देणारी िंडळी आहेत बर ंका. बाहेर र्े, उर्ाताईचा 
िाधव आलार्". हसण्याच्या स्फोटाच्या अधेिधे तारस्वरात उच्चारलेलं हे वाक्य ऐकून िी तीन ताड 
उडालो. कधी कधी िाझी ट्यूबलाईट जरा उणशरा  पेटते. पण लक्षात आलं, हाच तो गण्या!  

हा गण्या? िी नकळत िाझ्या िनातल्या गण्याच्या काल्पमनक  प्रवतिेची तुलना िला जे 
सिोर ददसत होतं त्याच्याशी केली. साडेपाच ते पावणेसहा फुटाच्या िधली उंची, पांढराशुभ्र 
पार्जिा, िादीचा, वपवळसर शेंदरी रगंाचा आडव्या रघेोट्यांचा सदरा, गळ्यात दोरीला बांधलेली 
चाळळशी, रहरवेकच्च डोळे, डोक्यावर ववरळ होत चाललेले काळे-पांढर े केस, कोपरापर्ांत 
दिुडलेल्या सदऱ्ातून  ददसणार े जाडजूड हात, तांबूस वणा आणण एकंदर सुिवसू्त ददसणारा 
सिोरचा िाणूस िाझ्या कल्पनेतल्या गण्यापके्षा िूपच वेगळा होता.  कुस्तीच्या एिाद्या 
आिाड्याच्या वकिं वा तामलिीच्या सेवामनवृत्त वस्तादासारिे गणूकाका ददसत होते. व्यार्ािाने 
किावलेलं शरीर गुरुत्वाकर्ाण आणण वर् र्ांना अपररहार्ापणे शरण गेलं होतं पण अद्याप शरीराच ं
सौष्ठव बाकी होतं. स्वैपाकघरातून बाहेर आलेल्या काकंूनी "तूच का उर्ाताईंचा िाधव?” असं 
म्णून िाझं स्वागत केलं.   
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िाझ्या आईवरडलांच्या वर्ाच्या िाणसाला अरतुेर े केल्यािुळे मनिााण झालेल्या वबकट 

पररस्थितीतून "जार्ला हवं, बराच अभ्यास बाकी आहे" असं म्णून िी  सुटका करून घेतली आणण 
वतथून पळालो. घरी गले्यानंतर िात्र आईशी िी गण ूकाकांबद्दल थोडं सववस्तर बोललो आणण 
िाझ्या लक्षात आलं, की गणकूाकांच्या व्रात्यपणाचे वकस्स े ह े त्यांच्या आणण िाझ्या आईच्या 
लहानपणच ेहोते! ज्ा नव्या इिारतीत आम्ी राहार्ला आलो होतो वतथेच िाझी आई लहानाची 
िोठी झाली. संस्कार, संसृ्कती आणण सवाात िहत्वाचं म्णजे आमथिक पत सिान असणाऱ्ा वीस 
वबऱ्हाडांची ती नांदती चाळ  होती. त्यािुळे घराचं दार बंद ठेवण्यापेक्षा दार ंउघडी ठेवून स्नहेाच ेवार े
िेळते ठेवण्याकडे कटाक्ष अधधक असे. सगळ्या कुटंुबांिधे्य िुलींची सखं्या जास्त आणण िुलग े
किी. िला मनशा, आशा, ताई, िाई, िंदा, कंुदा अशा अनेक िावश्या आहेत हे नंतर कळलं! र्ा 
सवाांिध्ये पाच बरहणीनंतरचं शेंडेफळ म्णजे गण्या. अवतशर् व्रात्य. सागरगोटे िेळणाऱ्ा िुलींचे 
हवेत उडवलेले सागरगोटे वरच्यावर पळवणे, काढलेल्या रांगोळीवरून दसुऱ्ा ददवशी तीन चाकी 
सार्कल चालवणे, बाहेर उभ्या केलेल्या सार्कलची हवा काढणे अशा अनेक लीला गण्या करत 
असे.  

आिच्या राहत्या वबल्डिंगला अध्याा भागात िंगलोरी तपवकरी कौलांचं छप्पर होतं आणण 
दसुऱ्ा अध्याा भागावर गच्ची आणण पाण्याची टाकी होती. ऐन उन्हाळ्यातही कौलांवर रहरव्या रगंाच ं
शेवाळं वाढलेलं असे. बांबूची लांब काठी (त्या काठीला ‘झीट’ असं नाव होतं) घेऊन अडकलेल्या 
पतंगाच्या िागे त्या मनसरड्या कौलारू छपरावर चढण्याचा िूिापणा गणकूाका करत असत.  

कधीतरी "तुिचा गण्या वकती डेररिंगबाज आहे!" अशी आपल्या िुलींच्या िैवत्रणीकडून 
गणूकाकांच्या व्रात्यपणाची प्रशंसा साववत्रीबाईंच्या कानावर जात असे. परतुं अभ्यासात अवतशर् 
हुर्ार असल्यािुळे बहुतांशी हा व्रात्यपणा चालवून घेतला जात असे. साववत्रीबाई म्णजे 
गणूकाकांची आई आणण वािनशास्त्री हे वडील. साववत्रीबाई अन्नपूणाा होत्या. त्या काळी कॉन्ट्रॅक्ट 
पद्धतीने लग्नकार्ााची सवा जवाबदारी आणण काळजी पैसे देऊन दसुऱ्ाच्या िाथी िारण्याची सोर् 
फारशी उपलब्ध नव्हती. तशी परपंरा सुरू होण्याच्या आधीचा तो काळ होता. कोणाच्याही घरी िुंज, 
बारसं, डोहाळजेवण, सत्यनारार्ण असं लहानिोठं कार्ा असेल तर घरच्या स्वैपाकासाठी णजन्नस 
िरदेी करण्याआधी साववत्रीबाईंचा सल्ला जरूर घेतला जात असे. एव्हढंच नव्हे, तर िोठ्या 
कार्ाासाठी पैसे देऊन बोलावलेल्या आचारी िंडळींनाही त्यांचा धाक असे. कार्ााचं सपू 
वाजल्यानंतर र्जिानांकडून पैसे घेताना र्जिानांबरोबर साववत्रीबाईंना स्वैपाक कसा वाटला 
अशी ववचारणा होत असे. नव्या बाळंवतणीसाठी घरगुती बाळंत काढा, िोकणाऱ्ा बाळासाठी 
दारातल्या कोरफडीचं जाडजूड पान, घसा धरून बसणाऱ्ांसाठी गरि दधू हळद अशा शेजाऱ्ा-
पाजाऱ्ांच्या अनेक िागण्या साववत्रीबाई वडीलकीच्या नात्याने पुरवत असत. गण ूकाकांच्या पाच 
बरहणी, ह्या बरहणी नसून वाधघणी होत्या. बापाच्या णजवावर दादाधगरी करणार ेशूरवीर आपण अनके 
पारहले आणण ऐकले आहेत पण बरहणींच्या ववश्वासावर मनभार्पण ेजगण्याच ंभाग्य फार थोड्यांच्या 
नणशबी र्ेतं. गणूकाका असे भाग्यवान होते.  
 



    

 ४३ 

 
गणूकाकांचे वडील वािन शास्त्री हे मभक्षुकी करत. लग्न, िुंज, सत्यनारार्ण इथपासून ते 

अगदी बाराव्या तेराव्याचे शेवटचे ववधी ते करत असत. एिाद्या कार्ााची एवढी दमक्षणा असेल अस ं
आपणहून त्यांनी कधी कोणाला सांधगतलं नाही. “तुिच्या इचे्छप्रिाणे द्या” असं सांधगतल्यावर 
लोक "देव भावाचा भुकेला" असं म्णत किीत किी भावात देवाची भक्ती करतात. शास्त्रीबुवा 
सतत  कािात गका  असत परतुं त्यािानाने त्यांचं उत्पन्न अथाातच किी होतं. िाण्यावपण्याची 
िुळीच कितरता नव्हती पण चैनीला पैसे नव्हते हे िरचं होतं.  

आपले वडील पौरोरहत्य करतात र्ा गोष्टीच ंगणकूाकाना िूपच कौतुक होतं. शास्त्रीबुवा 
स्मशानातून शेवटचे ववधी करून परतले, की त्यांच्या िागून स्मशानातली भुतेही र्ेतात आणण 
शास्त्रीबुवांनी घरात जाण्याआधी परसात िोठ्याने िंत्र म्णत, थंडगार पाण्याने अंघोळ केली, की 
घाबरून पळून जातात असं गणकूाका मित्रांना सांगत. िर ंिोटं अथाात देव आणण शास्त्रीबुवाच 
जाणे!  

घरातलं वातावरण म्णजे जुनं आणण नवं र्ांच ंमिश्रण होतं. गण ुकाकांच्या बरहणी नऊवारी 
साडी नेसून पार्ात कॅनव्हासचे, िडूने पांढरशुेभ्र केलेले बूट घालून िरहला सिाजात बॅडमििंटन 
िेळार्ला जात, दाद ूसार्कलवाल्याकडून भाड्याने घेऊन सार्कल चालवत. घरात अंडं घातलेला 
केकही वज्ा होता पण िलुाने मित्राच्या घरी चुकून काही िालं्ल तर फारशी चचाा होत नसे. िुलांनी 
स्वतःचं आर्ुष्य कसं जगार्चं ते स्वतः ठरवू देत हा पालकांचा त्यािागचा ववचार होता.  

गणूकाकांचा कल लहानपणापासून बैठ्या िेळांपेक्षा िैदानी िेळांकडे, शरीर 
किावण्याकडे अधधक होता. सिोरच्या िारुतीच्या देवळात हनुिानजर्ंतीच्या ददवशी कीतान असे. 
राष्ट्रीर् कीतानकार गोवविंदबुवा आफळे र्ांच्यासिोर एकशे आठ दंड बैठका करून अख्ख्ख्या 
नारळाचा गूळिोबऱ्ाचा प्रसाद गणकूाकांनी एका वर्ी णजिंकलेला होता. वाचनाची भरपरू आवड 
होती. किीत किी िचाातल्या सरकारी वाचनालर्ाचे गणूकाका आजन्म सभासद होते. 
गणूकाकांना शाळा संपल्यावर सैन्यात जार्चं होतं. तोपर्ांत गणू काकांच्या एक सोडून सवा 
बरहणींची लग्नकार्ां झालेली होती. शास्त्रीबुवा आणण साववत्रीबाई थोडेसे थकले  होते. त्यांनी गणू 
काकांच्या सैन्यात  जार्च्या मनणार्ाला ठाि ववरोध केला. परगावी वकिं वा परदेशी राहून म्ाताऱ्ा 
आईवरडलांची पवाा न करता स्वतःची कारकीदा करण ेहा आजच्यासारिा तेव्हा मनर्ि नव्हता, तर 
अपवाद होता. काकांनी मनिूटपणे कॉलेजात कलाशािेत प्रवेश घेतला आणण र्थावकाश संसृ्कत 
भार्ेत बी.ए.ची रडग्री प्राप्त करून घेतली. पुढे कार्? तेवढ्यात शास्त्रीबुवा मनवताले आणण प्राप्त 
पररस्थितीिधे्य सिोर चालून आलेली सधचवालर्ातली नोकरी गणकूाकांनी स्वीकारली. 
आर्.ए.एस.चा अभ्यास करार्ची इच्छा होती पण बरहणीच ंलग्न, आईची जबाबदारी, िग पुढे स्वतःच ं
लग्न, िुलं र्ािध्य ेते राहूनच गेलं. एक गोष्ट िात्र मनमित. िराठी आणण संसृ्कत भार्ांवर प्रभुत्व 
असल्यािुळे सधचवालर्ातल्या िराठीतल्या कारभारात गणूकाका स्वकतृात्वाने चिकू लागले.  

िहाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक बदल झाले. इंग्रजी भार्ेच ंफारसं ज्ञान नसलेले एक 
िंत्री िहाराष्ट्राला लाभले. त्यांच्या सोर्ीसाठी ददल्लीहून आलेल्या कागदपत्रांचा िराठी गोर्वारा 
मलरहण्याचं काि गणूकाकांकडे आलं. िंत्रीिहोदर्ांचा "अवतशर् छान रटप्पणी" असा शेरा िारलेली  
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कागदपत्रं िखु्यिंत्र्ांपर्ांत पोहोचली आणण िग िुख्यिंत्र्ांनी गणकूाकांना आपल्या वैर्धक्तक 
किाचारीवंृदािधे्य बदलून घेतलं .जबाबदाऱ्ा हळूहळू वाढतच गेल्या आणण पन्नाशीला र्ेईपर्ांत 
गणू काकांच्या सहीला दहा ते पंधरा लािांपर्ांतच्या सरकारी र्ोजना िजंूर करण्याची ताकद 
आली. अशी सरकारी पैसे िचा करण्याची ताकद आली, की त्याबरोबर अनेक िोह, पैस े
मिळवण्याचे नवे िागा उपलब्ध होतात. काहीही न करता पैशाच ंपाकीट तुिच्यापर्ांत पोहोचू शकतं. 
गणूकाका र्ा सवाांपासून पूणापणे अमलप्त  होते. ज्ा वरडलोपाणजित अडीच िोल्यांच्या घरात ते  
जन्मले, वतथेच ते आर्ुष्यभर रारहले. पैसे, वैभव ह्या गणूकाकांना  भूल पाडणाऱ्ा गोष्टीच नव्हत्या. 
त्यांचा जीव दसुऱ्ाच गोष्टीत रित असे.   

र्ाचा अथा गणूकाकांच्या सिोर िोहाचे क्षण आलेच नाहीत असं िात्र नाही. एकदा एक 
ववलक्षण अनुभव आला. गणूकाकांची दसुरी िुलगी राधधका बारावीच्या परीके्षत  बोडाात आली. िग 
कार्! वतािानपत्रात नाव आणण फोटो, दरूदशानवर िुलाित र्ाच्याबरोबर नातेवाईक आणण 
मित्रिंडळींकडून कौतुक आणण बमक्षसं! कपडे, पुस्तकं आणण बदं मलफाफ्यात अकरा वकिं वा 
एकवीस रुपर्े. परीके्षचा मनकाल जाहीर झाल्यानंतरच्या शमनवारी दपुारी आिच्या वबल्डिंगसिोर 
एक नवी कोरी, लांबलचक इंपाला गाडी उभी रारहली. रुबाबदार गणवेशातील ड्रार्वरने उतरून 
गाडीला अधावतुाळाकार प्रदमक्षणा घालून  िागचं दार उघडलं आणण गांधीटोपी व िादीचेच पण रगंीत 
कपडे घातलेला एक िध्यिवर्ीन िाणूस बाहेर आला आणण णजने चढून वरती गणकूाकांच्या 
घरासिोर आला. घरातून प्रश् केला गेला, " कोण पारहजे?' 

"गणूकाका हार् का?" 
"अजून ऑदफसातून आले नाहीत" 
"शमनवारी दपुारीबी ऑदफस?" 
"हो. काि पुष्कळ आहे. उशीर होणार म्णून संध्यकाळचा डबा घेऊन गेलेत." 
"बर.ं राधधका डीकरी हार् का?" 
"िीच  राधधका. कार् काि आहे? 
"काि कार् नार्. तुझा पेपरिधी नाव आला म्णून तुला स्पेणसअल बक्षीस" असं म्णून 
त्या िाणसाने इशारा केला आणण त्याच्याबरोबरच्या कडक इस्त्रीच्या ड्रार्वरने हातातला 
फुलांचा िोठा गुच्छ आणण मिठाईचा पुडा राधधकाच्या हातात ददला. 
"धन्यवाद. आत र्ा ना.” 
"नको जलदीिधी हार्" 
"बर.ं कोण र्ेऊन गेलं म्णून बाबांना  सांगू?' 
"त्याची धचिंता करू नको, िी ऑदफसिधी फोन करले" 
राधधका अधधक काही बोलार्च्या आत दणादणा णजने उतरून आपल्या चकचकीत गाडीत 

बसून तो िाणूस आणण त्याचा र्ंत्रिानवासारिा ददसणारा ड्रार्वर मनघून गेले. 
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त्या ददवशी संध्याकाळी गणूकाकांच्या कुटंुबाला ‘जिदग्नीचा नवा अवतार’ वतकीट 

काढल्याणशवार् पाहार्ला मिळाला कारण त्या मिठाईच्या पुड्यात भरभक्कि रक्कि असलेलं 
िाकी रगंाचं पाकीट होतं! 
सोिवारी सकाळी गणकूाकांनी त्या िाणसाला कचेरीत बोलावून घेतलं, "िगनभाई, ह ेपैस ेपरत 
घ्या " 

"ते डीकरीचा धगफ्ट हार्. परत कसा घणेार?' 
"डीकरीचा धगफ्ट? कोणत्याही िुलाला परीक्षेतल्या र्शाबद्दलच ददलेलं बक्षीस ह े एव्हढं, 

त्याच्या बापाच्या वर्ाभराच्या पगारापेक्षा िोठं कस ंअसेल? एका परीक्षेतल्या र्शाबद्दल एवढं, िग 
वर्ाभर कष्ट करून त्याहूनही किी किावणाऱ्ा बापाबद्दल आदर कसा राहील आणण पैशाची 
वकिं ित कळणार कशी? ते काही नाही. तुम्ी हे पैसे परत घ्या. फुलं कोिजेली आहेत आणण मिठाई 
िी घरी जार्च्या आधी उष्टी झाली आहे. नाहीतर तीही परत ददली असती. पुन्हा असा आचरटपणा 
करू नका. मनघा आता." 

िगनभाईची एव्हाना चड्डी वपवळी व्हार्ची वेळ आली होती. पैसे उचलून िुकाट्याने तो 
चालता झाला. गणूकाकांच्या सरकारी कािामनमित्तच्या दौऱ्ात भेटलेला तो एक नवा कंत्राटदार 
होता आणण गणूकाकांची कीती त्याच्यापर्ांत अजून पोहोचली नव्हती. िर ंम्णजे िला हे कळार्च ं
काही कारण नव्हतं पण हा वकस्सा राधधकाने िाझ्या िोठ्या बरहणीला सांगताना िी ऐकलं. 
आपल्या बापाच्या कोकणिी वतरकसपणाबद्दलचा अमभिान राधधकाच्या शब्ाशब्ातून जाणवत 
होता. सचोटी आणण मनभार्ता र्ाबद्दल गणकूाकांची प्रवतष्ठा हा थोड्या असूर्चेा, थोड्या चेषे्टचा 
ववर्र् होत गेला.   

अशाच नवनवीन जवाबदाऱ्ा त्यांना झेलाव्या लागल्या. िुंबईतल्या एका धनाढ्य 
उद्योगपतीने िुंबईच्या थोडं बाहेर कोकण वकनाऱ्ावरच्या आपल्या बंगल्याजवळ आपली 
िोटारलॉँच उभी करार्ला एक धक्का बांधला. र्ात ववशेर् काही नव्हतं पण तटरक्षक दलाचा 
(कोस्ट गाडा) र्ाला ववरोध होता, त्यांच्या कार्द्यात ते बसत नव्हतं  आणण  बांधकाि तोडून 
टाकार्चा आदेश ददल्लीवरून आला. त्या उद्योगपतींचे िंवत्रिंडळात बरचे मित्र होते. 
िंत्रीिहाशर्ांनी हात वरती केले आणण बजावून सांधगतलं "कार्दर्ाप्रिाणे करा पण िाझं नाव 
र्ेता कािा  नर्े."  

िोठी पचंाईत झाली. बांधकाि तोडा असं सांगणार कोण? िांजरीच्या गळ्यात घंटा कोण 
बांधणार? गणूकाका पुढे झाले आणण  म्णाले "त्यात कार् आहे? िी जाऊन सांगतो".  
गणूकाकांनी मनर्िांची, कार्द्याची भलीिोठी फाईल घरी नऊेन रात्रभर अभ्यास केला व दसुऱ्ा 
ददवशी सकाळी आठ वाजता त्या  उद्योगपतीच्या  नररिन पॉईंटिधल्या टोलेजंग  इिारतीच्या 
चौदाव्या िजल्यावरच्या ऑदफसिध्ये नािू णशपार्ासरहत हजर  झाले. साहेबाच्या ऑदफसबाहेर 
कापड किी पडल्यािुळे  वबनबाह्यांचा आणण आिूड झालेला झगा घालून आपली चोच आणण 
पंजाची निं लाल रगंाने रगंवलेली पारशी स्वागवतका (receptionist) बसलेली होती. वतला 
काही बोलू न देता "सधचवालर्ातून िी गणाधीश गणपुले, स्पेशल सेके्टरी  आलो आहे. तुिच्या  
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साहेबांशी तातडीचं काि आहे. त्यांना लवकर बाहेर र्ार्ला सांगा. िीही घाईत आहे" असा दि 
गणूकाकांनी ददला आणण जवळचे कागद वतच्या हातात कोंबले.  

"सकाळी सकाळी कोण हा घाटी िाणूस िला त्रास द्यार्ला आला " हे सांगणार ेचेहऱ्ावरचे 
तुच्छतेचे भाव लपववण्याचे कष्ट न घेता वतने आत जाऊन साहेबाला सांधगतलं आणण शेपटीला आग 
लागल्यासारिा तो साहेब धावत बाहेर आला.  

"इथे र्ेण्याची तसदी का घेतली? िीच आलो असतो" अशी शब्ांची फैर  इंग्रजीिधून झाडून 
साहेबाने वेळ िारून नेली िरी पण पंधरा ददवसात अनधधकृत बांधकाि तोडल्याचा अहवाल 
गणूकाकांकडे आला!  

काकांच्या मनभार्तेचे अनेक वकस्से आिच्या कानावर पडत. कािासाठीचे सरकारी दौर े
गणूकाकाना आवडत र्ाचं  एकिेव कारण म्णज ेजवळच्या देविानाला भेट देता र्ेत असे. काि 
झाल्यावर एस.टी. पकडून वकिं वा जाता-र्ेताना वाटेत लागणाऱ्ा देविानाला ते आवजूान भेट देत.  
एकदा िाझे वडील जीवघेण्या आजारातून वाचल्यावर बोलल्याप्रिाणे जेजुरीला जाऊन 
सदानंदाची भेट घेण्याची िला इच्छा झाली. काकांना ववचारल्यावर ते बरोबर र्ार्ला तर्ार झाले. 
सकाळची आगगाडी पकडून पुण्याला आलो आणण एस.टी. पकडून पुढे जेजरुीला जाण्याचा 
काकांचा सल्ला न िानता वपवळ्या पदराची काळी  साडी नेसलेल्या बेडकीसारख्या ददसणाऱ्ा 
अम्बॅसॅडर टॅक्सीिधून जेजुरीला गडाच्या पार्थ्याशी र्ेऊन थडकलो. पोटात कावळे ओरडत होते. 
गणूकाकांचा त्यावरचा उपार् िला करण्यासारिा नव्हता. गणकूाका वबनददक्कतपणे वाटेत 
लागलेल्या ग्रािीण ददसणाऱ्ा हॉटेलिध्ये णशरले. जुनाट, लडिडणार,े  बसण्याचे लाकडी बाक, 
त्याहूनही जीणा टेबलं, गल्ला म्णून वापरल्या जाणाऱ्ा काचेच्या कपाटात तळून ठेवलेले 
बटाटेवडे, फरसाण आणण त्यावर रेंगाळणाऱ्ा मनळ्या टपोऱ्ा िाशा, गल्ल्याच्या िागे ददसणारी 
उकळत्या तेलाची  भलीथोरली कढई आणण र्ेणारा पाितेलाचा उग्र वास, ववकार्चे णजन्नस 
धगऱ्हाईकाला कागदात बांधून देण्यासाठीचा मभिंतीला दोरीने लटकवलेला रद्दी वतािानपत्रांचा गठ्ठा, 
गल्ल्याच्या िाग े गांधी टोपी, आकाशी सदरा आणण पांढऱ्ा रगंाचा असावा असा संशर् उत्पन्न 
करणारा पार्जिा घालून उभा रारहलेला िालक वजा वाढपी. हे सगळं पाहून िाझी भकू िेली. 
पण गणूकाकांना त्याच ं काही सोर्रसुतक नव्हतं. “िालक, एक मिसळपाव र्ेऊ द्या” अशी 
आपल्या िणिणीत आवाजात काकांनी ऑडार ददधली आणण अक्षरशः पाचव्या मिमनटाला 
तळहाताएवढ्या अल्युमिमनर्िच्या ताटलीत लालभडक शेवेच्या  रढगािाली उसळ लपवलेली 
िास मिसळ आणण बरोबर दसुऱ्ा ताटलीत एकावर एक ठेवलेले दोन छोटे पाव, धचरलेला कांदा  
आणण चार रहरव्यागार मिरच्या आल्या. “तरी कुठे आहे?" असं ववचारल्यावर "ही आलीच” अस ं
म्णून वतसऱ्ा थोड्या िोलगट ताटलीिध्ये तरी उफा  तेलपाण्याच्या मिश्रणात उकळलेला वतिट 
काढा आला. िनुष्यप्राण्याच्या पोटात हे सगळं गले्यावर आपल्या आतड्याची  कार् अविा होईल 
हा ववचार िाझ्या िनात आला. पण उजव्या ववचारसरणीच्या गणूकाकांनी दहा मिमनटात त्या 
कम्युमनस्ट लाल मिसळीचा  फडशा  पडला. गु्लको वबत्यस्कटांचा सीलबंद पुडा  आणण पाण्याची 
बाटली र्ावर िी तडजोड केली. पोटोबा शांत झाल्यावर ववठोबाची आठवण झाली. अध्याा पुरुर्  
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उंचीच्या गडाच्या पार्ऱ्ा धाड धाड चढून गणूकाका केव्हाच गडावर पोहोंचले आणण िागून दहा 
मिमनटांनी धापा टाकत िीही वरती गेलो. दशानाला उत्सुक असलेल्या भक्तांची भलीिोठी रांग 
एिादं िोठं श्वापद धगळंकृत करून सुस्तावलेल्या अजगरासारिी ददसत होती.  

तासाभराच्या प्रतीक्षेनंतर आिचा नंबर  लागला आणण गाभाऱ्ात प्रवेश मिळाला आणण 
गणूकाकांची पुण्याई कार् आहे र्ाच ंप्रत्यक्ष दशान िला झालं. िागून " पुढे चला, पुढे चला” असा  
गदीचा रटेा  होता, पण एका पुजाऱ्ाने गणकूाकांना ओळिलं.  

“काका कधी आले?” असं ववचारता  झाला.  
“पुतण्याला परहल्यांदा घेऊन आलो आहे” असं काकांनी जाहीर केल्यावर त्या पुजाऱ्ाने 

िला पुढे ओढून घेतलं. िला िंडोबाच्या पार्ावर डोकं ठेवता आलं. एवढंच नव्हे तर  िंडोबाला िी 
चक्क मिठी िारली. त्या धुंदीत दशान घेऊन आम्ी बाहेर आलो.  

बाहेर आल्यावर सहा फूट लांबीची, िला उचलतादेिील न र्ेणारी, जुनी, णशवाजी 
िहाराजांच्या काळातली जड तलवार, ववजापूरच्या कैदेतून सुटून आलेल्या शहाजीराजांच्या 
वपतृिुिदशानासाठी णशवाजी िहाराजांनी वापरलेली कासवाकृती कढई उफा  घंगाळ अशा अनके  
अजब गोष्टी त्या पुजाऱ्ाने िला दािवल्या. पण िाझं कशातच लक्ष नव्हतं. र्हुदी  धमििर्ांना 
जेरुसलेि शहरातल्या जुन्या देवळाच्या  एकिेव णशल्लक रारहलेल्या मभिंतीसिोर प्राथाना  
करताना ईश्वराच्या अल्स्तत्वाबद्दल िात्री पटवणारा अनुभव र्ेतो असं िी ऐकून होतो. तसाच 
अनुभव िला िंडोबाला मिठी िारल्यावर आला. काकांसारख्या घनघोर व्यधक्तित्वाच्या 
सहवासात   इतरांना असचे वकिं वा र्ाहूनही अद्भुत अनुभव आले असतीलही. हळदीन ेिािलेले ते 
कपडे न धुता पुढे वकत्यके वर्ा िी तसेच जपून ठेवले होते.  

एकटे गणकूाकाच नव्ह ेतर त्यांचं संबंध कुटंुबच घनघोर होतं. गणूकाकांना िुलगा नव्हता. 
त्यांच्या तीनही िुली नक्षत्रासारख्या होत्या. वतघीनींही डॉक्टर होऊन सनै्यातले डॉक्टर आपले 
जोडीदार मनवडले. सैन्यात जाण्याची गणूकाकांची अतृप्त रारहलेली इच्छा अशी पूणा झाली.  
पुढे णशक्षणाच्या मनमित्ताने, पण िर ंम्णज ेपोटाथी आमथिक मनवााणसत म्णून िी परदेशी आलो. 
णशक्षण, नोकरी, संसार र्ात गुरफटल्यावर िुंबईला जाणं किी होत गलंे. वबराजकाकू गेल्याच ं
कळूनही एका फोन कॉल पलीकडे अधधक काही करता आलं नाही.   िर ंम्णजे िुंबईला जार्ची 
इच्छाच होत नसे. रहिं दिुान सोडताना कतृात्वाच्या ऐन बहरात, ऐन एिेदीत पारहलेली िाणसं 
प्रत्येक रीपिध्ये अधधक वृद्ध, जराजजार झालेली ददसत. गणूकाका अपवाद कसे असतील? तीन 
िुलींचा बाप घरात एकटा राहत होता. करोना व्हार्रसाच्या तडाख्यात गणूकाका गेल्याचा फोन 
आल्यावर वाईट  नक्की वाटलं पण आिर्ा नाही. भारतभर वविुरलेल्या त्यांच्या िुलींच्या नणशबी 
बापाचं शेवटचं दशानही नव्हतं. गणूकाका णजवंत असताना ‘ते गेल्यावर अग्नी देण्याचा अधधकार 
कोणाचा?’ र्ा ववर्र्ावर त्यांच्यासिोरच भांडणार ेत्याचे दोन चुलत पुतणे काकाच्या प्रेिापोटी गाडी 
काढून पुण्याहून आले आणण चाळीतल्या इतरांच्या िदतीने काकांचे शेवटचे संस्कार झाले.  
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त्यानंतर िरहन्याभराने िला गणूकाकांच्या ितृ्युपत्रातल्या एका पानाची प्रत  रठगळे 

ववकलांनी टपालाने पाठवली. गणूकाकांकडे स्वतःच्या पैशांनी ववकत घेतलेला तीनेकशे 
पुस्तकांचा संग्रह होता. त्यात सेतुिाधवराव पगडी, रा.धचिं . ढेर,े इवतहासाचार्ा राजवाडे, गं. बा. सरदार 
अशा लेिकांची ‘णशिर णशिंगणापूरचा शंभू िहादेव’, ‘भारतीर् वववाहसंिेचा इवतहास’ र्ासारिी 
दमुििळ पुस्तकं होती. सगळर्ांना त्याचं कौतुक असण ं शक्य नाही, पण िला नक्की होतं. ते 
स्मरणात ठेवून गणकूाकांनी ती पुस्तकं िला मिळावीत अशी इच्छा व्यक्त केली होती.   

भारतातली पररस्थिती सुधारल्यावर िी नक्की िुंबईला जाणार आहे. गणकूाकांच्या 
नावाने छोटीशी देणगी आणण ती पुस्तकं काकांच्या लाडक्या सावाजमनक वाचनालर्ाला भेट 
द्यार्चा िाझा बेत आहे. त्या पुस्तकांनी भरलेल्या कपाटावर " गणाधीश वािन गणपुले र्ांजकडून" 
अशी वपतळी पाटी लागावी अशी िाझी इच्छा आह.े  िी एकट्याने स्वाथीपणाने ती पुस्तकं परदेशी 
िाझ्या घरी नेण्यापेक्षा िुंबईतच इतरांना ती उपलब्ध असावीत र्ांतच गणूकाकाना आनंद असेल 
अशी िाझी िात्री आहे.  

गणूकाका गेले, पुढे िाझ ेवडीलही गेले. िुंबईला जाण्याची करणं किी किी होत चालली.   
एक गोष्ट िात्र मनमित.. गणकूाका, you were the Uncle I always wanted but never 
had!  
 
आिेन  

मिमलिं द वेलणकर
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कालननणकयापेक्षा िेगळे आहेत ह्ाची कृपया नोंद घ्यािी.   
 
संदभक: कालननणकय, दाते पंचांग  
 

 
 
 
 

िर्ाक प्िसाळ  
ज्योप्तर् प्िशारद 
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ll सिे सन्तु मनरामया ll 
The Secret to Wellness is in the Routine 

2020 was a wakeup call to mankind that forced us to take a deeper look at our 
health. I am sure many of us have a new year’s resolution to regularly exercise, 
reduce stress, instill better habits, build a better immune system, etc. In short, a 
commitment to take better care of our health! 
A hardy and robust immune system indicates strong health – but it is not built 
overnight! Our daily habits, nutrition, sleep, exercise; even thoughts are 
constantly making a direct impact on our health.  
The Ancient Vedic science of Ayurveda has shown that the secret for solid 
health lies in the Dinacharya which is a set of prescribed daily routines.  
Ayurveda explains that we are not separate from the nature. Environmental 
changes that are happening around us such as air, temperature, climate etc. 
influence our body and mind. Nature offers excellent support for our health, 
provided we adjust our routine according to the changes in the nature. 
Ayurvedic recommendation of achieving health via Dinacharya is based on 
following principles:  
• Humans (microcosm) are not separate from nature (macrocosm) 
• The five basic elements (earth, water, fire, air, and space) found in nature 

are also present within us  
• Nature, as well as humans, are governed by three functional energies 

which are Vata (movement), Pitta (transformation), and Kapha (structure). 
A combination of these three energies dictates our natural constitution 
(Prakriti). Any energy in excessive amounts (imbalance) becomes a Dosha.  

• Energy shifts that are continuously happening in the nature, either daily or 
seasonally, bring about similar changes within us. We can enjoy better 
health if we learn to harness those energy shifts and align our daily routine 
with it.  

• Health means well-functioning and balanced body, clear mind plus inner 
happiness 

• The key to a healthy body, mind and spirit is consistently doing the right 
things, at the right time. 
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The following are very general recommendations described in Ayurveda. 
However, Ayurveda is not one size fits all. It offers very precise 
recommendations to each individual, based on the individual’s Prakriti. I 
suggest you consult with an experienced practitioner and get 
recommendations for your personalized daily routine which will be more 
effective! 
 
1. Waking up  
Ayurveda and Yoga are sister sciences. Both sciences suggest getting up at 
Brahma Muhurta which is 1.5 hours before the sunrise. What is so magical about 
this time? Magic is in the air! The stillness outside imparts calmness to the mind. 
A calm mind is eager for meditation, as well as creativity and learning. 
It may not be practical for many of us to wake up that early; however, it is highly 
recommended not be in bed after 6 am.  
 
2. Oral Care 
Cleaning teeth: It’s best to use fingers and a herbal tooth powder to clean the 
teeth. This method naturally helps in massaging the gums which makes teeth 
stronger. However, a soft toothbrush and a good herbal toothpaste is also a 
good alternative. 
Tongue scraping: Using a metal tongue scrapper and going back as far as you 
can, gently scrape the tongue from back to front. About 8-10 scraping stokes 
are recommended. This procedure stimulates internal organs, perks up the 
digestive system, reduces edema, and removes toxin built up on the tongue. 
Oil pulling: A very unique process is recommended to strengthen teeth, gums 
and jaw. It removes toxins, and bacteria from the mouth. Interestingly, the 
procedure is said to reduce face wrinkles and improve voice quality. Vigorously 
swish 1-2 tablespoon of warm sesame oil in the mouth, spit it out, and gently 
massage the gums using a finger.  
 
3. Drinking Water 
Morning water (Ushapan): A glass of warm water should be consumed first 
thing in the morning as it helps with bowel movements.  
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4. Nasal passage care (Nasya) 
Tilting your head, instill 3-4 drops of either warm ghee or sesame oil in each 
nostril. Gently, massage your face. This process lubricates the nasal passage 
as well as improves voice, vision, and mental clarity. When pressed for time, 
apply a small amount of oil or ghee inside the nostrils using your pinky. 
 
5. Oil Application (Abhyanga) 
Apply warm oil all over the body using gentle strokes and in the direction of 
body hair. Use a circular motion for joints such as shoulders, knees, elbows, 
buttocks, and ankles. Apply oil on the scalp and massage it gently.  
Any bodily movements result in an increase amount of Vata energy and daily 
Abhyanga is an excellent procedure to pacify excess Vata. Abhyanga 
promotes calmness, tranquility, keeps the skin soft, improves circulation, and 
induces sound sleep.  
  
6. Shower  
Take a shower using warm (not hot) water, natural soap, or herbal scrubs such 
as Uttan. It improves skin tone and circulation. A shower also opens up pores 
on the skin, helping to eliminate dirt or any toxins.  
 
7. Yoga 
A regular physical yoga routine improves circulation, strength, and endurance. 
It instills discipline, perseverance, and focus. Yoga practice that includes poses 
(Asana), deep breathing (Pranayam), and Meditation (Dhyana) is a complete 
exercise for body, mind and spirit. This ancient wisdom is a wonderful gift to 
mankind from the Vedic culture of India!  
Please note that every asana is not for everybody. Establishing a routine based 
on your own Prakriti is the best way to get the most out of Yoga practice.  
 
8. Food (Ahaar)  
The ideal time for breakfast is around 7:30-8 am. Breakfast should be light as 
there is heavy Kapha energy in the air. The best time to eat lunch is at noon 
when digestive fire is supported by the hot Sun.  Lunch should be the biggest 
meal of the day as the Pitta energy in the air helps the digestion. Fresh cooked, 
warm meals are highly recommended in Ayurveda, as they are full of 
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nourishing energy (Prana). Prana is rapidly reduced or not present at all in stale 
and/or processed food. Dinner should be the lightest meal of the day and 
preferably eaten before the sunset or before 7 pm. Again, Ayurveda offers very 
specific guidance for food choices based on your Prakriti and Dosha. It is 
absolutely worth exploring the Prakriti evaluation.   
Ayurveda defines Ahaar as everything that nourishes us. It is not only the food 
that we eat, but also sensory perceptions, and thoughts. Therefore, we must be 
mindful of what we watch, listen to, speak, as well as what we think! All these 
“non-food” intakes must be equally clean, nourishing, and pure (Sattvic).   
 
9. Ear Care (Karna Purna) 
The ears and sinus cavity benefit from instilling oil drops in the ear. This routine 
pacifies excess Vata, and issues such as ringing in the ears, poor hearing, 
lockjaw, and TMJ, which are due to Vata in the ears are reduced and/or 
eliminated. Putting 4-5 drops of warm sesame oil in each ear brings relief from 
these disorders. When pressed for time, apply a small amount of oil inside the 
ears using a cotton swab. 
 
10. Sleep (Nidra) 
The ideal time to go to bed is 10 pm as the heavy Kapha energy in the air 
introduces natural fatigue in the body and mind. Quality sleep for an adequate 
number of hours is one of the pillars of health. A short gratitude meditation, and 
a nice foot massage (Pada Abhyanga) with warm sesame oil are 
recommended routines to enjoy a sound sleep.  
 
I truly hope that this information helps you in your wellness journey in 2021 and 
beyond. These routines are simple yet very effective, but only when followed 
regularly. I am sure that you will notice a positive difference physically, 
mentally, and emotionally. 
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उभे शब््द 

१. धचिंतन, हेतू, र्ोजना 

२. फसव्या, घातकी, कपटी 

३. मनकाल, प्रभाव, सार, मनष्कर्ा 

४. व्यविा, तर्ारी, उपार्र्ोजना 

५. दक्षता, शुद्धी, जागृताविा 

६. चचंल, अस्थिर, सूक्ष्म 

११. गणेश, वक्तंुड 

१३. असुर, कू्र, दषु्ट 

१४. फसवणूक, िोटेपणा 

१५. तोरण, मनशाण, ध्वज 

१६. अल्पकालीन, नश्वर, अशाश्वत 

१९. स्वतःजवळचा पैसा िचा करणे 

२१. जगबुडी, सवा जगाचा नाश 

२२. त्रास, पीडा, गडबड, तंटा 

२३. कौशल्य, चातुर्ा, र्कु्ती 

२४. सुिार, अदिास, प्रिाण 

२६.  रौप्य, चांदी 

25.  अनुकंपा, दया 

  

 

आडवे शब््द 

१. उपहास, चषे्टा, थट्टा, िस्करी 

५. तडीस नेलेले, मिळवलेले, साचवलेले 

७. संगीताचा सराव 

८. जी. ए. कुलकणी र्ांचा १९७५ साली प्रकाणशत झालेला 

कथासंग्रह 

९. नाथिाधव मलष्टित प्रणसद्ध बालसारहत्य कादंबरी 

१०. गाभा, गीर, िेंद ू

१२. बेबंदशाही, अंदाधुंदी, बेलगाि 

१५. तपासणी, मनदान, सिालोचन 

१७. _____ पाश दैवे ज्ाच्या, दास्य, गुलािधगरी 

१८. दहाने गुणल्यास मिळणारी संख्या   

२०. श्रिजीवी, हेलकरी, िजूर 

२२. सोने, सुवणा 

२४. वववाहसिर्ी वधू आणण वर र्ांच्या दरम्यान धरलेला पडदा 

२५. सूर्ोदर्ापासून परहल्या ३ तासांचा कालावधी, परहला प्रहर 

२७. लेिणी, पररचे्छद, कंुचला 

२८. वृद्ध, दबुाल, जराजजार 

२९. वपत्ताशर्  
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दैनंददन मिाठी शब्दप्रर्ोग कोडे  -अमभमजत रायरीकर 
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ही जुनी गोष्ट आह े रणशर्ातल्या एका आईची आणण वतच्या हुशार िुलाची. १८३४ साली 
रणशर्ािधील सार्बेररर्ािध्ये र्ा िुलाचा जन्म झाला. वडील णशक्षक असलेल्या (िुलाचे वडील 
णशक्षक होते.) र्ा दांपत्याचे हे कदाधचत बारावे वकिं वा तेरावे अपत्य. हा छोटा िुलगा त्याच्या आईचा 
ववशेर् लाडका कारण त्याच्यािधले काही अद्भुत गुण. हा आपला िुलगा ववलक्षण हुशार आहे ह े
वतने िनोिन जाणले होते. र्ाला उत्ति णशक्षण द्यार्चं आणण िोठा प्रोफेसर करार्च ंअसं वतच्या 
िनात होतं. म्णतात ना, ददैुवाचा फेरा सुरू झाला, की आर्ुष्य पत्त्याच्या बंगल्याप्रिाणे कोसळून 
जिीन दोस्त होतं. र्ा कुटंुबाच्या बाबतीत काही अत्यंत कू्र घटना घडल्या. सगळं चांगलं चालू 
असताना िुलाचे वडील अचानक आंधळे झाले आणण घराचे उत्पन्न शून्य झालं, पण आई अत्यतं 
िंबीर, वतने त्यांची जुनी, काचसािान तर्ार करणारी फॅक्टरी पनु्हा चालू केली. घरात पुन्हा 
थोडाफार पैसा र्ेऊ लागला पण परत ददैुव आड आले. एका वर्ााच्या आत ती फॅक्टरी पण जळून 
िाक झाली आणण त्याच दरम्यान र्ा छोट्या िुलाच्या वरडलांचा िृत्यू झाला आणण हे कुटंुब अक्षरशः 
उघड्यावर पडले.  

र्ाही पररस्थितीत आपल्या र्ा हुशार िुलाला उत्ति णशक्षण द्यार्च ंम्णून १८४९ साली एका 
घोड्यावर बसून आई आणण िुलाने अत्यंत बफााळ आणण प्रवतकूल पररस्थिती असलेल्या 
भूभागातून सार्बेररर्ा ते िास्को असा प्रवास केला कारण र्ा आईची आपल्या िुलाला 
र्ुमनव्हणसिटी ऑफ िास्कोिधे्य ऍडमिशन मिळावी आणण त्याचे उत्ति कररर्र घडावं रह इच्छा होती.  

वकती हा ददुाम्य आशावाद! मित्रांनो, तुम्ाला िाहीत आहे ह े अंतर वकती होतं? ३५७९ 
वकलोिीटर! इतका लांबचा आणण िडतर प्रवास करूनदेिील ददेुवाने र्ुमनव्हणसिटी ऑफ 
िास्कोिधे्य त्याला ॲडमिशन मिळाली नाही. दसुर ंकोणी असतं तर िचून गेलं असतं, परतुं ही 
िोठ्या रहिं ितीची बाई! वतने हार िाल्ली नाही ती आपल्या िुलाला घेऊन पुन्हा घोड्यावर स्वार 
होऊन िास्को पासून ७०० वकलोिीटरवर असलेल्या सेंट पीटर बर्ग्ा इथल्या र्ुमनव्हणसिटीत गेली. 
वतच्या नवऱ्ाने र्ेथेच णशक्षण घेतले होते त्यािुळे वतला आशा होती, की आपल्या िुलाला देिील 
इथे कदाधचत प्रवेश मिळेल. नणशबाने र्ा िुलाला इथे णशक्षणासाठी प्रवेश देण्यात आला आणण पुढे 
वैज्ञामनक जगात एक फार िोठा इवतहास घडला.  

र्ा िुलाने रसार्न आणण भौवतकशास्त्रात अनेक िूलभूत शोध लावून अभूतपूवा क्ांती 
घडवून आणली. तुम्ाला िाहीत आहे हा शास्त्रज्ञ कोण? त्याचं नाव आहे, डीमित्री िेंडेलीव (Dmitri 
Mendeleev) आधुमनक पीररओरडक टेबलचा जनक. आणण त्याच्या णजद्दी आईच ं
नाव िाररर्ा िेंडेमलव्हा (Maria Mendeleeva). 
 

 

सत्यणजत िारकर 
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चाहूल तुझी…. 

सळसळणारा वारा 
ररिणझित्या जलधारा 
मभजल्या िातीचा वास 
तो रशेीिओला भास 

 
चाहूल तुझी…. 

उंच उंचसा झोका 
चुकलेला काळळजठोका 

हृदर्ात एक हूरहुर 
अन् धडधडणारा ऊर 

 
चाहूल तुझी….. 

पाउल धरते फेर 
देहात वादळी सूर 

श्वासात सुगंधी गाणी 
डोळ्यात दफकटसे पाणी 

 
चाहूल तुझी….. 

उदास संध्याकाळ 
ती आठवणींची िाळ 
िौनात पािर ेदफरती 
त्या तुझ्याच वाटेवरती 

 
चाहूल तुझी…. 

स्वप्नतळ्याच्या काठी 
तुला भेटण्यासाठी 
पंिास घेऊनी र्ेते 

िन मिठीत तुझीर्ा णशरते..... 
 

-णशल्पा देशपांडे
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आज मी बंद्रदस्त जाहले, 

लािून किाडे या जगासाठी... 
तत्क्षणी मजला कळाले, 

बंद्रदस्तच मन िेडे युगांपासूनी... 
 

मी िािरत असता गदीतूनी, 
झगडा देत या जगण्यासाठी... 

रतेीरमाणे िेळ ननसटली, 
अन् जगायचचे गेले र ेराहूनी... 

 
लािून घेता आज किाडे, 

फक्त मीच होते माझ्याचसाठी... 
बंद्रदस्त आत राहहलेले ननिाडे, 

केले मोकळे मी खोल आतूनी... 
 

स्वत:च स्वत:ला प्िसरण्याचा, 
अट्टहास र ेहा कशासाठी? 

घेत आस्वाद या जगण्याचा, 
उमलूनी येईल मीच माझ्यातूनी... 

अमृता जोशी 
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आज ररक्षांचा संप होता ह े अण्ांच्या लक्षात आलंच नाही कारण बाजारात जाताना 
शेजारच्या अववनाशने ऍन्सक्टवावरून सोडले होते, आणण सािान जास्त घेतले गेले आणण त्यात संप 
त्यािुळे हळू-हळू करत अण्ा घरी आले. दारातून त्यांनी “िाणणकsss” अशी हाक ददली. आतून 
काहीच उत्तर आलं नाही ह्याचं अण्ांना िूपच आिर्ा वाटलं. त्यांना र्ार्ला फारसा उशीरदेिील 
झाला नव्हता. उशीर झालाच असता तर स्वागत दारातूनच झालं असतं की िाणणकच्या 
कॉिेंरीिधून, पण आज कॉिेंरी सुरू नाही त्यािुळे आपण १००% वेळेत घरी आलोर् ह्याची 
अण्ांना िात्री पटली. आणलेले सािान त्यांनी नीट वकचनिध्ये ठेवलं. परत एकदा  

“ए िाणणकss” अशी हाक िारली, पण काहीच उत्तर नाही म्णून एकदा आतल्या िोलीत 
ते डोकावून आले. आत िाणणकताई आडव्या झाल्या होत्या. िाणणकचा थोडा डोळा लागला असावा 
असे सिजून अण्ांनी ABP िाझा सुरू केला. पाच तास झाले बातम्या ऐकल्या नाहीत, कुठे कार् 
घडलं असेल तर चुकार्ला नको. फक्कड चहा हवा होता िरं तर बातम्या बघताना, पण झोपलेल्या 
िाणणकला कशाला उठवा, म्णून त्यांनी ववचार सोडून ददला.  

वतन्हीसांज झाली तशी िाणणकताईंनी देवाशी मनरांजन लावलं, सगळी कािं तशी 
रोजच्यासारिीच सुरू होती. पण िाणणक आज रोजच्यासारिं  बोलत नाही हे अण्ांच्या नजरतूेन 
सुटलं नाही. “कार् ग, काही त्रास होतोर् का?” त्यांनी आपुलकीने ववचारलं.  

“नाही, काही नाही” एवढं बोलून िाणणकताई गप्प बसल्या.  
अण्ांनी पण ववर्र् काही वाढवला नाही. पुढच ेदोन-तीन ददवस असेच गेले पण िाणणकचा 

अबोला सुटत नाहीर्े हे अण्ांनी जाणलं.  
दपुारच्या जेवणाच्या वेळी, िुद्दािच अबोला सुटू शकेल असे वेगवेगळे पर्ाार् त्यांनी 

िाणणक सिोर िांडले, म्णजे वबल्डिंग िधे्य कुणाशी काही वाजलं आहे का, बरहणीशी काही 
बोलणं झालंर् वकिं वा तबे्बत बरी नाही अशी जी सुचतील ती कारणं त्यांनी पुढे केली. “नाही” आणण 
“हो” एवढीच िामििक उत्तर ंदेत  िाणणकताईंनी जवेणाची पानं उचलली. काहीतरी नक्की झालंर्, 
पण कार् ते अण्ांना कळत नव्हतं. तेवढ्यात दारावरची बेल वाजली.  

“दपुारी कोण आलं असले?” म्णत अण्ांनी दार उघडलं.  
“अर,े ववक्ि तू? र्े र्े. असा दपुारी आलास, आज ऑदफस नाही का?”  
ववक्िला बघून तो का आला असावा हे िाणणकताईंनी ओळिलं आणण त्या, "बस. पाणी 

आणते" म्णत आत मनघून गेल्या.  
"अहो काकू, राहू दे नको पाणी" म्णत त्याने अण्ांना ववचारलं, "िग अण्ा, उद्या अमित 

र्ेईल ना, म्णज ेतो आला, की िला लगचे मिस कॉल द्या, उद्या तसंही िी वका  फ्रॉि होि घेतलंर् 
त्यािुळे काळजी नाही. मित्राला र्ेतोच भेटार्ला तुिचा फोन आला की" असं म्णत ववक्ि 
मनघालासुद्धा.  
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अण्ांना दोन मिमनटं काही कळलंच नाही, कार् बोलून गेला हा ववक्ि. अमित म्णजे 
आपला िुलगा र्ेणार आहे उद्या आणण हे त्याच्या मित्राला िारहती आहे आणण आपल्याला िारहती 
नाही, त्यांना काही सुचेनासं झालं.  

"िाणणक जरा पाणी आण ग" अण्ांनी आवाज ददला. िगाशी ववक्िसाठी आणलेलं 
पाण्याचं भांड त्यांच्या हातात तसंच होतं, तेच त्यांनी पुढे केलं. पाणी वपऊन अण्ा शांत बसले.  

“अग, अमित उद्या र्ेणार आहे अस ंववक्ि म्णाला, आपल्याला कसं िाहीत नाही? घरचा 
फोन पण सुरू आहे त्याच्यावर पण काही फोन आला नाही, ह्या िुलाने कळवार्ला नको का? 
एरवी तो र्ेणार तर केवढी तर्ारी करतो आपण..तू तर लाडू कर, नारळाच्या वड्या कर एक ना 
दोन...” अण्ा बोलत होते, पण अमित र्णेार आहे ह ेसिजूनसुद्धा िाणणक शांत आहे ह ेत्यांना 
जाणवलं. “अग, तुला काहीच वाटलं नाही का? तू काहीच का बोलत नाहीस.”  

“िी बोलत नाही कारण िला िाहीत होतं अमित र्ेणार आहे” त्यांनी थंडपणे उत्तर ददले. 
“त्याचा तसा फोन आला होता चार ददवसांपूवी, पण ह्या वेळी घरी न र्ेता ती(आम्ी) चौघं 
हॉटेलिध्ये राहणार आहते(आहोत) पंधरा ददवस असे तो म्णाला.” शेवटचं वाक्य बोलता बोलता 
िाणणकताईंचा गळा भरून आला आणण नकळत डोळ्यातून अश्रू आले, जे आवरणं त्यांना शक्य 
झालं नाही.  

अण्ांना काहीच सिजतं नव्हतं, पण िाणणकच्या अबोल्याचं कारण त्यांना उिजलं होतं. 
िाणणकचा अमितवर फार जीव आहे हे त्यांना िाहीत होते त्यािुळे त्याचं हे वागणं वतला चटका 
लावून गेलं असणार हे ओळिलं त्यांनी. पण का वागला असेल अमित असं? आपलं तर 
त्याच्या(शी) सोबत वकिं वा सुने(शी) सोबत काही भांडण पण नाही, फोन आला, की छान गप्पा 
होतात, नातवंडांसोबत व्हाट्स अपचा ष्टव्हरडओ कॉलपण होतो, णशवार् इकडचा िचा आम्ी िॅनेज 
करतो त्यासाठी अमितकडे पैस े िागत नाही म्णज े तेही कारण नाही अमितने अस ं
वागार्चं..अण्ांना सुद्धा उत्तर सापडेना. ती रात्र िाणणकताईंपेक्षा त्यांनीच जास्त जागून काढली, 
उद्याचा ददवस कधी होणार ह्या प्रतीक्षेत. 

सकाळची कािं दोघांनी पटापट आटपून घेतली. आपल्याला वाईट वाटलं होतं तरी िुलगा 
र्ेणार म्णून िाणणकताईंनी पण अमितला आवडतात तशा थामलपीठाची तर्ारी केली. छोट्या 
कंपनीसाठी अण्ांना श्रीिंड आणार्ला लावलं. सुनेला आवडतो म्णून िोगरीचा गजरा.. 
िाणणकचा उत्साह बघून अण्ांना पण छान वाटलं.  

घड्याळाचे काटे पुढे सरकले आणण साधारण अकराच्या सुिारास बेल वाजली. दारात 
िुलाला आणण नातवंडांना पाहून िाणणकताई आणण अण्ांना फार आनंद झाला. पुढचे तीन चार 
तास कसे मनघून गेले ते कळलंच नाही. साधारणपणे पाच वाजले असतील आणण शेजारच्या 
काळेकाकू िुलांना पाका िध्ये घऊेन जार्ला आल्या. अण्ा पण ह्या संधीची वाट बघतच होते 
कारण त्यांना अमितशी बोलार्चं होतं.  

अण्ांची आतून घालिेल सुरू होतीच त्यािुळे वेळ न घालवता त्यांनी अमितला “तुझ्याशी 
बोलार्चं आहे, र्ेतोस का?” अशी हाक िारली(असं ववचारलं) आणण िाणणकताईंना पण िूण 
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केली. अमितला अण्ा कार् ववचारतील ह्याची साधारण कल्पना आली होती त्यािुळे अण्ांनी 
काही ववचारार्च्या आताच तो म्णाला,  

"अण्ा, तुम्ी कार् ववचारणार आहात ह े िी ओळिलंर्. िी ह्यावेळी घरी न उतरता 
हॉटेलिध्ये का उतरलो हचे ना?”  

अण्ा “हो” म्णाले, "आईला िूप वाईट वाटलं तुझ्या वागण्याने, तू का असे वागलास?”  
“अण्ा, िी अस ेवागलो ह्याच आईला आणण तुम्ाला वाईट वाटलं असणार नक्कीच पण 

िाझं म्णणं तुम्ी शांतपणे ऐकून घ्याल ह्याची िात्री आहे िला. अण्ा, िला लंडनला जाऊन वीस 
वर्ा झाली. दर एक-दीड वर्ाांनी जेव्हा जेव्हा भारतात र्ार्चो तेव्हा घरीच तर र्ार्चो. आपलं हे वन 
बेडरूिचं घर. लहान असलं तरी प्रशस्त आह ेिान्य आहे िला. पण आम्ी चौघ ेआलो, की गैरसोर् 
होते थोडी. तुिचं आणण आईचं एक रुटीन ठरलेल असतं, तुम्ी तर ऍडजस्ट करता पण आईला ते 
चालत नाही. सकाळ झाली, की वतचा र्ोगा सुरू, िग दार-ष्टिडक्या उघडणार. बाई र्णेार म्णून 
उठण्याचा तगादा, िग अघंोळी आणण नाश्ता. ते झालं, की जेवार्ला कार् हवं ते सांगा, िध्येच िािा 
-आत्याचा फोन आला की त्यांच्याशी बोला. संध्याकाळी बाहेर पडलो तरी वेळेत घरी र्ेण्याच ं
बंधन. थोडसं पाठी-पुढे झालं की आईच्या चेहेऱ्ावर नाराजी आणण िग काहीतरी िामििक टोिण.े  
िग िाझ्या आणण श्वेतािध्ये भांडण.  

अण्ा, पंधरा ददवस सुट्टीसाठी आलो ना की शांत आनंदात ददवस घालवावे अशी इच्छा  
असते. लंडनिध्ये काि आणण स्ट्रेस असतातच की पाठीशी. िी वकतीतरी वेळा सांधगतलंर्, की घर 
लहान असलं तरी काही बेणसक चांगल्या सुधारणा करून घ्या पण त्या तुम्ाला म्णजे आईला  
करून घार्च्या नाहीत. पंधरा ददवसच र्ेतो म्णनू आम्ी पाहुण्यासारिे म्णजे आम्ी ऍडजस्ट 
करार्च ेअशी तुिची अपेक्षा असते. तुम्ी आणण आई जेव्हा लंडनला र्ेता तेव्हा तुम्ाला तुिची 
वेगळी िोली असते, कंटाळा आला तर तुम्ी वतकडे जाऊन बसू शकता, तुम्ाला तुिची प्रार्व्हसी 
असते पण आम्ाला ती इकडे असते का? तुम्ाला वाटतं, की पंधरा ददवसांसाठी कार् प्राव्हसी हवी, 
पण तसं नसतं अण्ा. िलंु आहेत त्यांना पण कधी कधी िोकळं रहावसं वाटतं. आपल्याकडे एकच 
बेडरूि जी तुिची आणण आईची आहे. म्णजे झोपार्ची वेळ झाली की तुम्ी आणण आई आत 
झोपार्ला र्ेणार िग आम्ी चौघांनी बाहेर जार्चं, गाद्या काढार्च्या आणण िग झोपार्चं. सकाळ 
झाली की परत बाहेरच्या िोलीत लगबग सुरू कारण तुिचा ददवस लवकर सुरू होतो. पंधरा 
ददवसांसाठी तुम्ी तुिचा ददवस उणशरा सुरू करता का, कािाला र्ेणाऱ्ा िावशीला ददवसातून 
एकदाच र्े सांगता का? वकिं वा त्यात बदल करता का? नाही, कारण तुम्ाला त्या त्या वेळीच गोष्टी 
झालेल्या हव्या असतात, पण आम्ी सुट्टीसाठी र्ेतो तेव्हा हे काट्याला जुंपलेलं जगणं नको असत ं
आम्ाला. साधा टीव्ही बघार्चा झाला तरी तो िुलांना बघता र्ेत नाही कारण तुिच्या टीव्हीच्या 
वेळा ठरलेल्या असतात. पंधरा ददवसांसाठी आई वतच्या िामलका बघणं सोडून देते का? नाही देत. 
िग िुलांना वाईट वाटतं. ती लहान होती तोपर्ांत ठीक होतं पण आता ती पण िोठी झाली आहेत. 
आजी -आजोबांना भेटार्ला जाऊ म्टलं,  

की पूवीसारिी तर्ार होत नाहीत, नाराजी असते तोंडावर.” अमित बोलत होता आणण त्याचं 
बोलणं अण्ांना आणण िाणणकताईना ववचार करार्ला भाग पाडणार ंहोतं. वकिं बहुना, आपण ह्या 
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नाण्याच्या दसुऱ्ा बाजूचा ववचारच केला नाही हे त्यांना जाणवलं. अण्ा तसे िोकळ्या िनाचे होते 
त्यािुळे त्यांना आपण चकुलोर् वकिं वा आपण बदल घडवार्ला हवा हे िान्य करार्ला सोप्प गेलं 
पण िाणणकताईंना िात्र कळूनसुद्धा िान्य करार्ला जड होतं, स्वभाव, दसुर ंकार्! 

“अण्ाs” अमितने हाक िारली. “तुम्ाला पटतंर् का, िी कार् बोलतोर् ते. िुलांना जर 
भारताबद्दल प्रेि वाटू द्यार्चं असेल तर त्यांच्या कलाने घेऊन त्यांचे सुट्टीचे ददवस आनंदात कसे 
जातील ह्याचा ववचार करून िी पंधरा ददवस हॉटेलिध्ये राहण्याचा मनणार् घेतला. तुम्ाला िाझं 
वागणं चुकीच ंवाटलं असेल तर सॉरी पण तुम्ी िला सिजून घ्याल अस ंवाटतंर् िला.”  
दारावरची बेल वाजली आणण बोलणं वतकडेच थांबलं. िुलं िेळून आली होती आणण त्यांना 
हॉटेलिध्ये जेवार्ला जार्चं होतं म्णून “उद्या र्ेतो परत” सांगून अमित आणण िंडळी लगेच 
मनघाली सुद्धा.  

भरलेलं घर एकदि शांत झालं आणण ती शांतता त्या दोघांना नकोशी वाटली. पण आपणच 
ह्याला कुठेतरी जबाबदार आहोत ह्याची जाणीवसुद्धा झाली. आपण जर वेळ असताना स्वतःिध्ये 
बदल केले असते तर अमितने असा हा मनणार् घेतला नसता.  आपण नेहिी आपल्याच बाजून े
ववचार केला, आपल्या िुलालाही स्वतःचं ित आहे हे लक्षातच आलं नाही. िुलांना आणण त्यांच्या 
िुलांना आपल्याबद्दल वाटणारी ओढ तशीच ठेवार्ची असेल आिच्या वपढीला िानणसक बदल 
करार्ची िरचं गरज आहे ह े अण्ांना जाणवलं आणण ह े जेवढ्या लवकर लक्षात र्ेईल तेवढी 
नात्याची वीण घट्ट राहील. त्यांनी िाणणकताईंकडे बधघतलं. त्या पटकन काहीही िान्य करणाऱ्ा 
नव्हत्या. पण अण्ांनी त्याकडे दलुाक्ष केलं आणण देवासिोर आज स्वतः मनरांजन लावार्ला उठले, 
िनाशी आपण आपल्यात आणण ववचारात बदल घडवार्चा ह्याचा मनधाार करून.  

कल्पना नेकलीकर
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णशकागोिध्ये गेली पन्नास वर्े वास्तव्य करणार ेश्री. धनंजर् जोशी ह्यांचं ‘सहज’ हे पुस्तक 
पुण्यातली अग्रगण्य प्रकाशन संिा ‘रोहन प्रकाशन’ ह्यांनी नकुतंच प्रकाणशत केलं. धनंजर् ह ेएक 
ववलक्षण व्यधक्तित्त्व आहे. बालपणापासून त्यांचा ओढा अध्यात्माकडे असण्याची लक्षणं आणण 
त्यातून त्यांना मिळणार ेदृष्टान्त एका वेगळ्याच वाटेवरून त्यांचा जीवन प्रवास घडवून आणार्ला 
कारणीभूत ठरले. पुण्याच्या कॉलेज ऑफ इंणजमनर्ररिंगिधून पदवी प्राप्त करून ते उच्च 
णशक्षणासाठी णशकागोला आले हा केवळ र्ोगार्ोग नव्हे, तर ईश्वरी र्ोजनाच म्णावी लागेल 
कारण इमलनॉर् इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीिध्ये णशकताना त्यांचा मनवास होता णशकागो 
वेदान्त सोसार्टीिध्ये. वतथे स्वािी भाष्यानंद ह्यांच्यासिवेत तब्बल सात वर्े त्यांनी वास्तव्य केलं. 
हे ‘आश्रिवासी’ आर्ुष्य व्यतीत करताना वाचन, धचिंतन, िनन, ध्यान, िौन आणण साधना ह्या 
प्रवासात अनेक अनभुवांचा साठा त्यांना प्राप्त झाला. अध्यात्म हा असा ववर्र् आहे, की ज्ात 
अनेक परपंरांद्वार े पारिामथिक ज्ञान प्राप्त करता र्ेतं. नंतरच्या काळात ववपश्यना आणण झेन 
तत्त्वज्ञान ह्या ववर्र्ीचं ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांना थार्लंड आणण दमक्षण कोररर्ातून 
अिेररकेत आलेल्या बौद्ध गुरंूचं िागादशान मिळालं.  

हे सगळं मलरहण्याचं कारण म्णज े‘सहज’ मलरहण्याच्या प्रेरणेिाग ेएका उच्च दजााच ंनैवतक 
अधधष्ठान आहे ते वाचकांना कळावं. कार् आहे ‘सहज’? िहाराष्ट्रातल्या "लोकित" ह्या वृत्तपत्रात 
प्रणसद्ध झालेल्या त्यांच्या ६७ लेिांचा हा संग्रह आहे. झेन गुरंूच्या सान्सन्नध्यात प्राप्त झालेलं ज्ञान, 
जीवनाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टष्टकोन आणण डोळसपण ेकेलेली आर्ुष्याची उजळणी ह्या 
सवाांचा पररपोर् ह्या लेिांिध्ये आहे. ‘सहज’ चं िास वैणशष्ट्य म्णजे अत्यंत सोप्या भार्ेत आपल्या 
दैनंददन जीवनातल्या अनुभवांकडे पाहण्याची णशकवण ह्यात आहे. पुस्तकाचं कुठलंही पान उघडावं 
आणण वाचार्ला सुरुवात करावी. प्रत्येक लेिात एक तात्पर्ा दडलं आहे पण तेही अगदी सहजपण े
आपल्यासिोर र्ेतं. इसापनीती, िनाचे श्लोक आणण बुद्धाच्या जातक कथा कश्या असतात? 
‘सहज’ वाचतांना अगदी तसाच अनुभव वाचकांना र्ेतो. झेन गुरंूची णशकवण्याची पद्धत िूप 
वेगळी, काहीशी अनाकलनीर् सुद्धा असते पण त्यांची णशकवण आर्ुष्याकडे एका वेगळ्याच 
दृष्टष्टकोनाने(तून) पाहार्ला णशष्यगणांना णशकवते. पुस्तक वाचतांना त्यातले लेिकाचे प्रत्यक्ष 
अनुभव वाचकांच्या चहेऱ्ावर अचानक न्सस्मतहास्य आणतात, तर कधी ववचारिग्न करतात.  

सुप्रणसद्ध धचत्रकार चंद्रिोहन कुलकणी ज्ांनी अनेक िराठी कथा कादंबऱ्ांच्या 
पुस्तकांची िुिपृषे्ठ धचवत्रत केली(रिेाटली) आहेत, त्यांचा ह्या पुस्तकाच्या मनमिितीत फार िोठा 
वाटा आहे. प्रत्येक लेिासाठी अथापणूा आणण प्रत्यर्कारी रिेाटन करून त्यांनी ह्या पुस्तकाला एका 
वेगळ्याच उंचीवर नऊेन ठेवलं आहे. िुिपृष्ठावरचा शाळळग्रािासारिा ददसणारा कातळ आणण 
त्यावर साधकाप्रिाणे ववराजिान झालेला वबिं द ू असो की परहल्याच पानावर रचल्या गेलेल्या 
दगडांनी वकिान आधाराच्या प्रवतकूल पररस्थितीत साधकाला तोल सांभाळण्याची ददलेली 
णशकवण!(परहल्या पानावरचे, वकिान आधाराच्या प्रवतकूल पररस्थितीत साधकाला तोल 
सांभाळण्याची णशकवण देणारे, एकावर एक रचलेले दगड असोत) पुस्तकाच्या अनेक वाचकांचे  
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भावस्पशी अमभप्रार् आले. काही वाचकांनी आपल्या कुटंुवबर्ांसिवेत सािुदाधर्क वाचन केले. "ज े
जे उत्ति उदात्त उन्नत िहन्मधुर ते ते" ह्या स्वातंत्र्वीर सावरकांच्या ओळींचा प्रत्यर् देणारी ही 
कलाकृती आहे. "साध्याही ववर्र्ात आशर् कधी िोठा वकती आढळे" असं जाणकारांनी 
लघुमनबंधाचं(कवी केशवसुतांनी आपल्या कववतेत) वणान केलं आहे. िला वाटतं ह्या सवा 
मनकर्ांवर ‘सहज’ पूणापणे उतरलं आहे. 
 
णशकागोिध्ये अनेक लेिक-वाचक आणण सारहत्यप्रेिी आहेत. त्या सवाांनी हे पुस्तक जरूर वाचावं 
अशी िाझी नम्र ववनंती आहे. एक वेगळाच अनुभव हे पुस्तक तुम्ाला देऊन जाईल आणण कदाधचत 
आर्ुष्याकडे पाहण्याचा तुिचा दृष्टष्टकोन बदलेल अशी िला आशा आहे. िी िदु्दािच ह्या 
पुस्तकातल्या काही लेिांवरती भाष्य केलं नाही कारण तो अनभुव तुम्ी स्वतः घ्यावा अशी िाझी 
इच्छा आहे.  

मनतीन जोशी  
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मध्य रलेे्वच्या मुंबई कलकत्ता मागाकिरचं खानदेशातील एक छोटेसं रलेे्व से्टशन, 
चाळीसगाि. साल १९३९. िेळ मध्यरात्री एकच्या सुमाराची. मुंबई-कलकत्ता हािडा मेल आपल्या 
नेहमीच्या िेळेिर धडधडत येऊन चाळीसगाि से्टशनिर फक्त दोन नमननटासाठी थांबते. एक २६-
२७ िर्ाांचा गोरापान तरुण आपल्या दोन मोठ्या टं्रका ि इतर सामानसुमान घेऊन उतरतो. हमाल 
सामान उचलतात आणण से्टशनिर त्याला उतरिून घ्यायला आलेल्या एका नोकराबरोबर तो चालू 
लागतो. से्टशनपासून अिघ्या पाचशे मीटर अंतरािरच्या एका टुमदार पारशी दगडी बंगल्यापुढे तो 
थांबतो आणण आत णशरण्याआधी आिारात उभा राहून दीघक श्वास घेत बंगल्याकडे बघता बघता त्याचे 
नामकरण करून टाकतो ‘रबे्ााँ हरट्रीट’. ननयतीने ठरिल्यारमाणे इथून पुढची जिळपास पन्नास 
िर्े, म्हणजे १९८९ पयांत, अगदी आयुष्याच्या शेिटपयांत तो इथे राहणार असतो ि कलेच्या क्षेत्रात 
अद्भुत कामयगरी करणार असतो. 

या अिनलयाचं नाि कैखुसरू उफक  ‘केकी’ माणेकजी मूस. केकी हे आईने लाडाने ठेिलेलं 
नाि. पुढे याच नािाने तो रणसद्ध झाला. केकी एक हाडाचा कलािंत होता. बरोख शैली ि अनेक 
माध्यमांमध्ये काम करणार े सोळाव्या शतकातील डच यचत्रकार रबे्ााँ ि अठराव्या शतकातला 
जगरणसद्ध फ्रें च यचत्रकार व्हिन्सेंट िाँगााँग ही त्याची  रेरणास्थानं. साधारणतः ४८ िर्ाकच्या 
कालखंडात केकीने अक्षरशः  शेकडो उत्तमोत्तम कलाकृती ननमाकण केल्या. त्याच्या ‘रबे्ााँ हरट्रीट’ या 
आटक ग लरीमधे्य त्याने स्वतः यचतारलेली उतृ्कष्ट पेंहटिं ग्स, से्कचेस, छायायचत्रे, णशले्प, काष्ठणशले्प, 
टेबल टॉप मॉडेल्स, कागदाची ओहरगामी मॉडेल्स, यचत्रप्ियचत्र रायोयगक िाद्ये अशा अनेक 
कलाकृती त्यांच्या रप्तभेची साक्ष देत आजही उभ्या आहेत. त्याच्या टेबलटॉप रकारातील 
छायायचत्रांना आणण इतर कलाकृतींना जिळपास तीनशेच्या िर राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय 
पाहरतोप्र्के नमळाली आहेत. केकीला संगीताची अप्तशय खोल जाण होती. तो सतार उत्तम 
िाजिायचा. उस्ताद दीन मोहम्मद खान हे त्याचे सतारीचे गुरु. जोयगया हा त्याचा आिडता राग. 
त्याने थोडेफार कलाप्िर्यक नलखाणसुद्धा केले आहे. केकीला इंग्रजी, मराठी, फ्रें च, जमकन, हहिं दी, 
गुजराती आणण उदूक या भार्ा अिगत होत्या. व्हिन्सेंट िाँगााँगचं चहरत्र केकीने मराठीत अनुिाद्रदत 
केले होते. 

खास केकीला भेटण्यासाठी आणण त्याची आटक ग लरी बघायला चाळीसगािसारख्या 
छोट्याशा गािाला आिजूकन जाणाऱ्या लोकांची यादी करायची झाली तर आपल्याला अगदी पंहडत 
नेहरंूपासून सुरुिात करािी लागेल. देशाचे पंतरधान रलेे्वने सुद्धा रिास करीत असत असे ते 
द्रदिस होते. पंहडत नेहरंूनी पंतरधान असताना एकदा निे तर दोनदा केकीच्या आटक ग लरीला भेट 
द्रदली होती. दसुरी भेट तर नेहरंूच्या िेळापत्रकारमाणे फक्त दहा नमननटाची ठरलेली होती, ती नेहरू 
आणण केकी यांच्या गप्पा रगंल्यामुळे जिळपास दीड तासापयांत लांबली. या यादीत पुढे जयरकाश 
नारायण, आचायक अत्र,े बालगंधिक, ना. सी. फडके, पंहडत महादेि शास्त्री जोशी, पु. ल. देशपांडे, श्री. 
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म. माटे, बाबा आमटे आणण इतर अनेक िेगिेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांची नािे जोडता येतील. 
जिळपास या सिाांची अप्तशय संस्मरणीय छायायचत्रे केकीने आपल्या सु्टहडओत काढली.  

एिढं सगळं असलं तरी केकीचं िैययक्तक आयुष्य अत्यंत एकांतप्रय ि स्वभाि हा अप्तशय 
मनस्वी आणण अंतमुकख होता. या मनस्वीपणाचे पहहलं ठळक उदाहरण सांगायचे झाले तर हा 
पठ्ठ्ठ्या तब्बल ३८ िर्े (होय अडतीस िर्े) आपल्या बंगल्याच्या बाहेर पडला नाही - फक्त दोन 
अपिाद िगळता. एक, त्याची आई गेल्यानंतर अंत्यसंस्कारांसाठी तो औरगंाबादच्या पारशी 
अग्यारी मधे्य एक द्रदिसासाठी गेला आणण दसुऱ्यांदा प्िनोबा भािे यांचे छायायचत्र काढण्यासाठी 
चाळीसगाि रलेे्व से्टशनिर तो गेल्याची नोंद आहे. गमतीचा भाग म्हणज ेहे छायायचत्र मात्र होऊ 
शकलं नाही कारण केकीने सांयगतलेली पोज द्यायला प्िनोबांनी चक्क नकार द्रदला. प्िनोबा 
जिेढे हट्टी, तेिढाच हा सुद्धा हट्टी. तो छायायचत्र न घेताच परत द्रफरला. असं काय होतं त्याच्या 
आयुष्यात की त्याला जिळपास अडतीस िरे् घराबाहेर पडािं िाटलं नाही? प्किं िा कदायचत त्याने 
ते जाणीिपूिकक जाण्याचे टाळले? मला िाटतं की त्याचा मूळ स्वभािच अप्तशय अंतमुकख  होता 
आणण िृत्ती रणसद्धीच्या झोतापासून दरूच राहण्याची होती. म्हणूनच त्याने असे एकाकी आयुष्य 
काढलं. कोण जाणे, उत्तम कलाकृतींच्या नननमितीत स्वानंद नमळिताना त्याला मात्र ते अणजबात 
एकाकी िाटलं नसािं. केकीच्या या मनस्वी एकांताचं आणण रकाशयात्रेचं मळू शोधायचं तर 
त्याच्या आयुष्यात थोडसं मागे जाऊन डोकािून पहािे लागेल.  

केकीचा जन्म २ ऑक्टोबर १९१२ ला मुंबईच्या मलबार हहल भागात झाला. िडील माणेकजी 
फ्रामजी मूस ह े एक मध्यमिगीय पारशी कुटंुबातले परतुं आई प्परोजाबाई या अत्यंत धनाढ्य 
नहरमन कुटंुबातून आलेल्या. केकीच ेमामा मुंबईच्या रख्यात आर. सी. कॉन्ट्ट्र क्टसक या कंपनीच े
मालक. या कंपनीकडे त्याकाळी प्िक्टोहरया टनमिनसच्या बांधकामाच्या देखभालीची ि दरुुस्तीची 
जबाबदारी होती. प्ब्हटश आमदानीचा तो काळ होता. केकीच्या िहडलांना १९२० च्या सुमारास 
प्ब्हटश नमनलटरीसाठी खानदेश प्िभागात खाद्य-पेय पुरिण्याच ं कॉन्ट्रॅक्ट नमळालं. त्यामुळे 
माणेकजी आणण प्परोजाबाई आठ िर्ाकच्या लहानग्या केकीला घेऊन १९२० च्या समुारास 
चाळीसगािला स्थलांतहरत झाले. चाळीसगाि हे एक रलेे्व जंक्शन आणण औरगंाबाद या प्ब्हटश 
नमनलटरीच्या ठाण्यापासून जिळच े िाहतुकीसाठी सोयीचे अस े मध्यिती हठकाण. चाळीसगाि 
रलेे्व से्टशनच्या उत्तरलेा अंदाजे दीड प्कलोमीटर अंतरािर एक छोटासा, मुख्यतः नमनलटरीच्या 
िापरासाठी एअरपोटक सदु्धा होता. माणणकजींनी १९२१ च्या सुमारास चाळीसगािला एक सोडा 
फ क्टरी उघडली ि िाईन आणण लीकर हडस्ट्ट्रीब्यूशनचा व्यिसाय सुरू केला. द्रदिस छान चालले 
होते पण मुंबईतल्या मलबार हहलिर िाढलेल्या केकीच े मन चाळीसगािसारख्या छोट्याशा 
गािात रमेना. िहडलांनी मग त्याला णशक्षणासाठी मुंबईला पाठिले. केकी मुंबईच्या प्िल्सन 
कॉलेजमधून आटक प्िर्याची पदिी घेऊन उत्तीणक झाला. पुढे त्याला उच्च णशक्षणासाठी इंगं्लडला 
जायचे होते परतुं एकुलत्या एका मुलाला माणेकजी इतक्या दरू पाठिायला तयार निते. त्यान े
जे.जे. सू्कल ऑफ आटक मधे्य जाऊन पुढे णशक्षण सुरू ठेिािे असा कुटंुबाचा आग्रह होता. शेिटी १९३५ 
मध्य े माणेकजींचे ननधन झाल्यानंतर केकीच्या आईने चाळीसगािच्या व्यिसायाची सिक 
जबाबदारी आपल्या खांद्यािर घेतली आणण त्याला इंगं्लडला जायला परिानगी द्रदली. 
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केकी इंगं्लडला रिाना झाला आणण तेथील ‘द बेनेट कॉलेज ऑफ शेद्रफल्ड’ मध्ये रिेश 
घेतला. केकीने चार िर्ाांत त्यांचा ‘कमणशियल आटक’चा हडप्लोमा पूणक केला. ‘द बेनेट कॉलेज ऑफ 
शेद्रफल्ड’ने फोटोग्राफीच्या जागप्तक दजााच्या ज्या स्पधाक त्या चार िर्ाांत घेतल्या त्यात केकीने 
रथम येण्याचा बहुमान दोनदा नमळिला. लंडनमध्ये आपल्या छायायचत्र कलेने ि 
उत्तम  कलाकृतींच्या जोरािर इंगं्लडच्या रॉयल फोटोग्राद्रफक सोसायटीचे अत्यंत रप्तषे्ठच े
सदस्यत्वही नमळिले. जिळपास दोन िर्ाकत तो अध्याकहून अयधक जग द्रफरला. फ्रान्स, 
स्वस्वत्झलांड, इटली, अमेहरका आणण जपान मध्य ेरणसद्ध कलाकृती बयघतल्या,  हठकहठकाणच्या 
उत्तम सु्टहडओज आणण स्थाननक णशल्पकार, यचत्रकार आणण छायायचत्रकारांबरोबर काम केले. 
इंगं्लडच्या िास्तव्यात ि पुढच्या रिासात केकीमधल्या कलेच्या उपजत जाणणिा अयधकायधक 
समृद्ध होत गेल्या.  

भारतात परतल्यानंतर मामांनी त्याला मुंबईतच राहून आपल्या कन्ट्स्ट्ट्रक्शनच्या 
व्यिसायात मदत करण्याचा सल्ला द्रदला. पण केकीचे मन रमले होते कलेमध्ये आणण 
निनननमितीची ऊजाक त्याला स्वस्थ बस ू देत निती. केकीच्या कलेची मामाकडून आणण 
कुटंुबातल्या इतर काही लोकांकडून थोडीफार अिहेलना पण झाली. मामाबरोबर िारिंार खटके 
उडू लागले. त्यातच असं म्हटलं जातं की त्याच्या अत्यंत जिळच्या पारशी मैप्त्रणीच्या ननधनामुळे 
केकीची भौप्तक आयुष्याबद्दलची आस जिळ जिळ संपली असािी.  केकीने मग १९३९ च्या 
सुमारास आपला मुक्काम कायमचा चाळीसगािला हलिला आणण स्वतःला कलेमध्ये अक्षरशः 
झोकून द्रदले. 

सुरुिात झाली ती यचत्रांनी. त्याच्या यचत्रांचे प्िर्य हरयनलस्टस्टक असत. स्टील लाईफ, पोटे्रट 
आणण नेचरसे्कप असे िेगळे प्िर्य हाताळताना केकीची रप्तभा बहरू लागली. पुढे दसुऱ्या 
महायुद्धाचा काळ सुरू झाला. यचत्रासाठी लागणारा क निास पपेर त्याकाळात आयात होत असे. 
तो क निास पेपर महायदु्धामुळे नमळण ेबंद झालं. केकीने मग हटनच्या पत्र्यािर यचत्र काढायला 
सुरुिात केली. त्याच्या ‘शेक्सप्पयसक कॉटेज’, ‘ग्रीडी लेपडकस’, ‘जंगल’ ि इतर कलाकृती आपल्याला 
एका िेगळ्याच जगात घेऊन जातात. केकीने पुढे पुन्हा क मेरा हातात घेतला आणण उत्तमोत्तम 
पोटे्रट्स करायला सुरुिात केली.  

केकी हा टेबलटॉप फोटोग्राफीमधला उस्ताद होता. भारतामध्ये टेबलटॉप फोटोग्राफी या 
अत्यंत कठीण अशा  प्िर्यामध्ये दजेदार काम केलेल्या लोकांमध्ये केकीचं नाि अग्रक्रमान े
घ्यायला लागेल. त्याचं ‘प्ििंटर’ हे सिोतृ्कष्ट टेबलटॉप छायायचत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरािर 
गाजलं.  अत्यंत िास्तितािादी सेट, रमाणबद्ध घर,े मनषु्याकृती, राणी आणण ननष्पणक झाडं, कापूस 
आणण खडूचा ‘बफक ’ रगंांचा खुबीने िापर, अशा सिक गोष्टींचा सुंदर मळे त्याच्या टेबलटॉप 
कलाकृतीत असे. त्या जोडीला ओहरगामी पद्धतीने स्वतः बनिलेल्या जिळपास पाच हजार कागदी 
कलाकृती आणण मॉडेल्स. या सगळ्यािर कडी म्हणजे यचत्राचा प्किं िा छायायचत्राचा  राण असणारी 
उतृ्कष्ट रकाश योजना  करून केकी  आपल्या छायायचत्रांना अक्षरशः णजिंत करीत असे. हीच 
कल्पकता िापरून त्याने पंहडत नेहरंूचे पण एक पोटे्रट काढले. नेहरंूच ंपोटे्रट काढायला त्याला 
खास द्रदल्लीला येण्याचे ननमंत्रण आले. मात्र केकीने नम्रपण ेनकार कळिला पण सोबत ननरोप 
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पाठिला, की तुमचे पोटे्रट मी तयार ठेितो. पुढच्या महहन्यात माणूस पाठिा. प्तकडे नेहरू अचंब्यात 
पडले. कारण समोर मी नसताना केकी माझा फोटो कसा काय काढणार? पुढे तो फोटो तयार 
झाला आणण द्रदल्लीत पोचला. त्या फोटोला त्यािर्ी राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय पाहरतोप्र्के 
नमळाली. काय होते त्या फोटोत? एक पृथ्वीचा गोल, त्यािर नेहरू िापरत तशी टोपी, हडस्किरी 
ऑफ इंहडया पुस्तकाची रत आणण त्यािर गुलाबाचे फूल, मागे बुद्धाची रशांत मुिेची मूती ि उत्तम 
रकाशयोजना. ‘प्िश्वशांतीसाठी झटणार े शांप्तदतू नेहरू’ असा नेमका अथक व्यक्त करणार े एक 
णसिंबोनलक ‘द्रद पोटे्रट ऑफ नेहरू’. केकीला जे भािलं ते त्याने व्यक्त केलं. यात कसलेही 
राजकारण नाही प्किं िा कुठल्याही सरकारी परुस्काराची अपेक्षा नाही. 

केकीने काढलेलं ‘द प्िच’ हे एका म्हाताऱ्या फासेपारधी बाईचं छायायचत्र हे मला िाटतं 
जगातल्या पहहल्या शंभर उतृ्कष्ट छायायचत्रांमध्ये गणले जाईल. या िृद्ध, कृश महहलेच्या चेहऱ्यात 
त्यांना साऱ्या जगाचे द:ुख जसे द्रदसले, तसेच त्या शेकडो सुरकुत्यामधून जगण्याची ददुकम्य इच्छाही 
जाणिली. या मागेही एक कथा आहे. एके द्रदिशी भर दपुारी ती म्हातारी फासेपारधी बाई त्याच्या 
घरािरून जात होती. दगडी पारशी पद्धतीचा बंगला पाहून प्तला िाटले की हा दिाखाना असािा. 
म्हणून प्तने दार ठोठािले.  केकीने प्तची प्िचारपूस केली, प्यायला पाणी द्रदले ि छायायचत्र 
काढण्यासाठी प्िचारणा केली. ती आधी मुळीच तयार निती पण नंतर थोडी भीड चेपल्यािर 
छायायचत्रासाठी पोज द्यायला ती तयार झाली आणण मग ते छायायचत्र ननघालं.  
याणशिाय ‘दी रायडर’ ह ेकोड कने जागप्तक स्तरािर गौरिलेलं छायायचत्र, ‘द्रफलॉसॉफर’ ह ेएका 
बोकडाचे ि ‘बालम पोटकर’ ह े हमालाचे छायायचत्र इत्यादी उत्तमोत्तम कलाकृती केकीच्या 
बहुआयामी रप्तभेची साक्ष देतात. पुन्हा ह ेसगळं आपल्या सु्टहडओ मधून कुठेही बाहरे न जाता. 
अक्षरशः थक्क िायला होतं... 

केकीच्या मनस्वीपणाच ंआणखी एक उदाहरण म्हणजे तो िेगिेगळ्या आंतरराष्ट्रीय स्पधाां 
आणण एक्झझप्बशनमध्ये आपल्या कलाकृती पाठित असे आणण त्याला अनेक पाहरतोप्र्के सुद्धा 
नमळाली. परतुं हा अिनलया आलेली पत्रं कधीच उघडत नसे. त्याच्या मृत्यूनंतर ट्रस्टींनी जेिा 
बरीच पत्रे उघडली तेिा अनेक राष्ट्रीय आणण आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आणण िेगिेगळ्या कला 
क्षेत्रातील व्यक्तींनी त्याला गौरिलेली अनेक पत्रे सापडली. जो स्वानंदासाठी कलाकृती बनितो 
आणण केिळ समकालीन कलाकारांबरोबर तो नननमितीचा आनंद िाटािा या तळमळीने पाठितो 
त्याला स्पधेची आणण पुरस्कारांची काय तमा? केकी मान-सन्मान, पुरस्कार, नाि, रणसद्धी, पैसा 
आणण मुख्य म्हणजे कलेचा बाजार या साऱ्यांपासून दरू राहहला. 

आता त्याच्या प्िलक्षण रेमाची कहाणी... लंडनमध्ये असताना त्याला प्तथली एक मुलगी 
रचंड आिडली. प्तलाही हे आिडले आणण त्यांचे रमे फुलले. मात्र केकी भारतात यायला ननघताना 
प्तने ‘मी आत्ता तुझ्याबरोबर येऊ शकत नाही पण तू पुढे जा, मी नक्की येईन’ असे िचन द्रदले. 
केकी भारतात परतला. प्तच्याकडून ननयनमतपणे प्तकडून पत्रं यायची. केकी मात्र ती पत्रे कधीच 
फोडून िाचत नसे. एका कपाटात व्यिस्थस्थत एकािर एक ती ठेिून देत असत. प्तच्या पत्राला 
त्याने  कधी उत्तर पण पाठिले नाही. माझ्या डेस्टस्टनीमध्ये ती असेल तर येईल. नसेलच तर येणार 
नाही असा साधा प्िचार तो कर.े प्तकडून येणारी पत्रे नंतर नंतर कमी झाली. तरीही सुमार े२५ िर् े
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पत्रं येत होती. त्त्याने प्तला सांगून ठेिलं होतं की, लंडनहून मुंबईला उतर(आ)ल्यानंतर अमुक एक 
टे्रन घे. चाळीसगािला ती टे्रन संध्याकाळी चार िाजता पोहोचते. रोज ठरल्यासारखे चार िाजता 
से्टशनच्या द्रदशेकडे असणाऱ्या रस्त्याकडे डोळे लािून तो दहा नमननट बसे आणण नंतर शांतपणे 
आपल्या कामाला लागे. कसला िाद नाही िा कसलीही यचडचीड नाही. दतुफी रेम असूनही 
कसलीही बळजबरी न करता पंचिीस िरे् िाट पाहण्याचा संयम त्यांच्यात कुठून आला असेल? 
आजही "ती" कोण होती हे अज्ञात आहे. पण काही काही गोष्टी अज्ञात असलेल्याच चांगल्या नं? 

माझ्या आजोबांचा आणण िहडलांचा केकीच्या कुटंुबाबरोबर जिळपास पन्नास िरे् स्नेह 
होता. आमच्या बऱ्याच कौटंुप्बक आठिणी आणण माझे काही िैययक्तक अनुभिसुद्धा आहेत. आधी 
माणेकजी आणण त्यांच्या ननधनानंतर आई प्परोजाबाई, ज्यांना केकी आणण इतर पहरयचत “ममा” 
म्हणत, माझ्या आजोबांचा काही महत्त्वाच्या कामांमध्ये सल्ला घेत असत. माझे िडील जे. जे. सू्कल 
ऑफ आटकचे आप्कि टेक्चरचे प्िद्याथी. त्यामुळे केकीची त्यांच्याबरोबर गट्टी होती. केकीकडे एक 
रोनलफे्लक्स आणण इतर दोन क मेर,े दोन-तीन फ्ल श लाइट्स, चार-पाच द्रिल्टसक आणण काही 
डे्रपरी असा सगळा सचं होता. मुंबईतल्या फोटक मधलं ‘ए एम ए फोटोग्राफी आणण सु्टहडओ’ हे 
केकीचं आिडतं आणण हक्काचं दकुान. माझे िडील अनेकदा कामासाठी मुंबईला जाताना 
केकीला भेटून फोटोग्राफी िा यचत्रकलेचे काही साहहत्य हिे आहे याची आिजूकन प्िचारपूस 
करायचे.  माझ्या िहडलांचे जे.जे. सू्कल ऑफ आटकमधले गुरु आणण रख्यात हडझायनर डब्ल्यू. जी. 
लाँगह मर यांच्याबरोबर िडील काम करायच.े जे.जे.च्या आटक सकक ल मधल्या घडामोडी, 
आंतरराष्ट्रीय कलाप्िश्वातल्या गप्पा, कलेतले निीन रिाह आणण तंत्र याबद्दल केकीला खूप 
उत्सुकता असायची. मुंबईहून परतल्यािर त्यांच्या खूप गप्पा िायच्या. लाँगह मर यांनी त्यािेळच्या 
“एअर इंहडया इंटरन शनल” या कंपनीसाठी एक बारा पानी क लेंडर हडझाईन केले होते. त्या 
फोटोशूटच्या ब कस्टोरीज आणण नंतर ते क लेंडर केकीपयांत पोहोचिण्यात माझे िडील हा एक 
मोठा दिुा होता. 

केकीला मराठी ब्ाह्मणी पद्धतीचे जेिण खूप आिडत असे. माझ्या आजीच्या काळापासून 
आमच्या घरून अनेकदा, प्िशेर्तः सणाच्या द्रदिशी, केकीला आिजूान डबा जात असे. मी स्वतः 
शाळेत असतांना, म्हणजे जिळ जिळ १९८६ पयांत केकीकडे अनकेदा गलेो आहे. केकी नहेमी 
हसतमुखाने स्वागत करीत असे आणण घरातील सिाांची, प्िशेर्तः आजीची प्िचारपूस करीत असे. 
त्या आटक ग लरीतल्या िातािरणात ि सिक कलाकृतींमध्ये बसल्यािर खूप गूढरम्य िाटायचं. ह े
सगळं इथलं नाहीय ेतर एका िेगळ्याच अद्भुत जगातील आहे असं िाटायचं. आज माग ेिळून 
पाहताना ते तसं का िाटत होतं या सगळ्याची सगंती मला लागते आहे. एकदा केकीला मी "मला 
फोटोग्राफी णशकायची आहे, पपांना कुठला क मेरा प्िकत घायला सांगू?” असा एक अत्यंत 
बािळट रश्न प्िचारला होता. त्यािर केकीने मला शांतपणे सांयगतले, की "तुझ्या पपाचा पैसा खचक 
करू नको. तू आधी चांगली यचत्रं काढायला शीक." त्यािेळी यचत्र काढण्याचा आणण फोटोग्राफीचा 
काय संबंध आहे? प्किं िा केकी म्हणायचा तसं "फोटोग्राफरला रकाशाने रगंिता आले पाहहजे." 
म्हणजे नक्की काय? ह्ा सिक गोष्टींचा मला थोडाबहुत उलगडा िायला पढुची जिळपास १५-२० 
िर्े जािी लागली. “It is not the camera but the eye behind it, and that matters.” 
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केकीच्या घरात जुन्या पारशी पद्धतीचे, अस्सल सागिानी ि णशसिी लाकडी फननिचर होते. 
सिक फननिचर आणण त्यािर ठेिलेल्या िसू्त त्याला अगदी जागच्या जागी जशाच्या तशा लागत. 
िसंू्तिर बरचेदा धूळ असायची. पण एकही गोष्ट त्याला अगदी थोडीसुद्धा इकडे प्तकडे झालेली 
चालत नसे.  
चाळीसगािमध्ये १९५० च्या सुमारास कसलीतरी, बहुधा कॉलऱ्याची, साथ आली होती. त्यानंतर 
जिळपास िीस-पंचिीस िर्े केकी सिक भांडी, पे्लट्स ि चमचे अगदी कटाक्षाने दर िेळी 
जतुंनाशक पोट णशयम परमॅंगनेटचे काही थेंब टाकलेल्या पाण्यात प्िसळून घेत असे. 

केकीिर १९८३ मध्य ेमहाराष्ट्र राज्य साहहत्य आणण संसृ्कती मंडळाने ‘लाईफ अाँड स्टील 
लाईफ’ हे पुस्तक रणसद्ध करून त्याच्या आयषु्यभराच्या कामाचा गौरि केला. हे पुस्तक आज 
अत्यंत दनुमिळ झाले आहे. खूप रयत्न करूनसदु्धा आजपयांत मला स्वतःला ह्ा पुस्तकाची रत 
नमळालेली नाही. ह्ा लेखाबरोबर द्रदलेल्या एका यू ट्यूब व्हिहडओमध्ये तुम्हाला ह्ा पुस्तकाची 
काही पाने आणण छायायचत्रं पाहायला नमळतील. 

केकी एक अप्तशय एकाकी, खाजगी आणण खूप मनस्वी आयुष्य जगला. आईच्या 
मृत्यूनंतर मात्र केकी खरोखर पोरका झाला. तो नेहमी तसे बोलून दाखित असे. पािसाळ्याच्या 
द्रदिसात, प्िशेर्त: संध्याकाळी केकी बराच िेळ सतार िाजित बसत असे. अखेरीस ३१ हडसेंबर 
१९८९ रोजी आपल्या हजारो कलाकृती आणण कलेच्या असंख्य चाहत्यांचा गोतािळा मागे ठेिून 
केकी अनंतात प्िलीन झाला. मला अत्यंत भािलेला केकी हा खऱ्या अथाकने एकांतातला 
रकाशयात्री होता. 

रसाद अडािदकर 
References: 
Most famous Indian old Masters part8 | Photographer Keki Moos, 
https://www.youtube.com/watch?v=rrtkNKEK5C4, seen on Dec 2, 2020. 
Museums Heritage - The Great Artist Keki Moos, Chalisgaon Dist Jalgaon, Maharashtra Part 1, 
https://www.youtube.com/watch?v=g8dVY4LWCBg, seen on Nov 15, 2020. 
Museums Heritage - The Great Artist Keki Moos, Chalisgaon Dist Jalgaon, Maharashtra, Part 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=ttWh70og4tw, seen on Nov 15, 2020. 
Keki Moos, https://www.youtube.com/watch?v=7Xb0B7tixpQ, seen on Dec 2, 2020. 
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Keki: Self Portrait “Balam Porter” 
 

 

“Rembrandt Retreat”: Keki’s Art Gallery 
 
 
 
 
 
 



 

 ८४ 

 

 

“Thirsty”: Prestigious Kodak Award Winner 
 

  

“The Portrait of Nehru” 
Won many National and 

International Awards 

“Hawker”: Photographic Society of 
India Award 
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दरू नीरवतेच्या गूढ मक्षवतजावर 
अवधचत नजर जाऊन थबकते, 

आकाश णजथे िाली झुकून 
अथांग सागराला स्पशा करते, 

अशा वेळी जाणवते अल्स्तत्व तुझे ... 
 

अंबरी िेघ दाटले तरी 
चांदणी एक लुकलुकते, 

सवात्र मनराशेचा काळोि जरी 
केवळ नािातही आशा ववराजते, 

अशा वेळी जाणवते अल्स्तत्व तुझे ... 
 

कणाकणात जो भरून आहे 
त्याला णसध्दतेची गरज नसते, 
आकाशाच्या ववशालतेची कधी 

संज्ञा करता र्ेत नसते, 
भधक्त िोल रूजली असेल 

तर िूवति सुद्धा णजवंत भासते, 
अशा वेळी जाणवते अल्स्तत्व तुझे ... 
अशा वेळी जाणवते अल्स्तत्व तुझे ... 

अिृता जोशी
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Ingredients 
▪ 2 वाटी rice rava 
▪ 2 वाटी grated coconut (fresh)  
▪ 2 वाटी jaggery (गळू), grated 
▪ 1 tsp grated ginger 
▪ Cardamom powder 
▪ ½ - ¾ वाटी Ghee 
▪ Pinch of salt 
▪ 1-2 tablespoon grated coconut for garnishing  

Process 
1. Wash the rice 2-3 times.  
2. Soak the washed rice in hot water. Once the water comes to room 

temperature, drain the water and dry the rice over strainer (चाळणी) 
3. Once the rice is dry, grind it in a mixer. Sift the powder using fine plate – 

typically used for maida 
4. Measure the rava. Alternatively, you can use two वाटी of bareek (fine) idly 

rava. For two वाटी of rava, take ½ to ¾ वाटी of ghee (साजूक तूप).  
5. Roast the rava in ghee over slow flame – with constant stirring. Roast till 

rava turns pinkish 
6. Simultaneously, take 4 वाटी of water (double the amount of rava) and keep 

it for boiling 
7. Once the water comes to boil, add a pinch of salt, add grated coconut, add 

grated jaggery, add 1 tsp of grated ginger, keep the flame on low 
8. Mix well, and keep stirring till the jaggery completely melts 
9. Add roasted rava and mix well. Cook it for 3-5 mins (cover the vessel with 

plate). This step is similar to how sheera is cooked. If you feel the mix is 
getting dry, sprinkle a little bit of water (पाण्याचा हपका िारण)े 

10. Once cooked well, add cardamom powder and again mix well. 
11. Spread the mix over a greased plate. You can use back of वाटी to make the 

spreading even. This step is similar to how we spread burfi mix. 
12. Make cuts by using knife. Garnish it with fresh coconut 

 Once cooled, take out the pieces by use of knife, 
 Serve and Enjoy!!
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"अबे, कधी नव्हे ते णशकागो बेअसा AFC-NFC चॅत्यिर्नणशप िधे्य पोचलेत आणण ते सोडून 
तू संक्ांतीच्या कार्ाक्िाला जाणार शमनवारी?" अभ्या झूिच्या ष्टिडकीतूनच गरजला. 
"र्ार, अष्टिल णशकागोलँड सिथा आह ेर्ा अस्वलांना िांद्यावर घ्यार्ला वकिं वा िांदा द्यार्ला, पण 
संक्ांतीला आपण गेलो नाहीत तर िग कार् अिेररकन प्रेणसडेंट जाईल? हे म्णजे, िार् िरो, आणण 
िावशी जगो !" ववन्या बोंबलला. 

"च्यार्ला, दरवर्ी जातोच ना आपण संक्ांतीला, आता र्ा वर्ी आपल्या णशकागोचं ऋण 
चुकतं करूर्ा! संद्या, तुझं म्णणं कार् ?" अभ्या आता कसला सोडतोर्, त्यानं िलाही र्ा िॅचिध्य े
ओढलंच.  

िर ंतर अभर्, ववनर् आणण िी (संदीप) काही लंगोटी र्ार नव्हेत.(नव्हतो/ नाही आहोत) 
आिच्या सगळ्यांची काटी जरी एकाच कॉलेजिध्ये टाइिपास करत असली तरी आिच्या 
कंुडलीतला एकही गणु जुळलेला नाही, पण िद्य प्रदेशात सफारी करत राहण्याच्या एकिेव 
दोर्ाच्या भक्कि पार्ावर दोस्ती रटकून आहे. िरहन्यातून २ वेळा झूिवर ऑनलाईन होऊन "झिू 
बराबर झिू शराबी" केल्याणशवार् आम्ाला जगाचे प्रश् सोडवता र्ेत नाहीत. 

"तुिच्या दोघांचंही म्णणं बरोबरच आहे, पण आपल्याला दोन्ही प्रोग्रॅम्स एकाच ददवशी 
अटेंड करता र्ेणार नाहीत का?" बोटचेपेपणाच ंिाझं धोरण बऱ्ाच वेळा र्शस्वी झालेलं आहे. 

"घाल, तू पण शेपूट घाल, संद्या! िहाराष्ट्रापेक्षा जास्त वर्ां इथे काढलीर्ेस तू, आणण जेव्हा 
णशकागोला तुझी गरज आहे तेव्हा पळापळ? प्रश् तत्त्वाचा आहे आता!" सोिरस प्राशनानंतर 
अभ्याचे सगळेच प्रश् तत्त्वाचे होतात. 

"िुद्दलातला प्रश् असा आहे, की आपली सगळी संसृ्कती, जडण-घडण सोडून देऊन र्ा 
चेहरा नसलेल्या िेस्थटिं ग पॉटिधे्य आपण ववरघळून का जार्चं? एकच भार्ा-िाणं-गाणं-
सारहत्य हे सबंध देशाला एकत्र आणतही असतील कदाधचत, पण हा मनबुाद्ध एकसुरीपणा फारच 
बोररिंग प्रकार आह,े राव." ववन्यानं रणभूिीवर आपला िोचाा उभारार्ला सुरुवात केली. 

आता िागे हटणाऱ्ातला अभ्या िात्र नोहे...  "वत्सा, ज्ा अिेररकन ‘िेस्थटिं ग पॉट’ बद्दल तू 
बोलतोर्स, ते नाटक इझरले झँगववलने मलहून ११० वर्ां होऊन गेलीत पण तो फंडा अजूनही ताजा 
आहे. जेव्हा इटामलर्न, रणशर्न ज्ू आणण आर्ररश इमिग्रंटसच्या लाटा आत णशरार्ला लागल्या, 
तेव्हा अिेररकन कल्चर त्यांच्यािुळे बदलेल की कार् अशी भीती िामनकांना वाटार्ला लागली. 
नवीन आलेले Fresh-Off-the-Boat लोकं जर आपापल्या रीतीभाती  िरते-दि-तक जपत 
रारहले, तर अिेररकेची एकसंध अशी संसृ्कती कधी मनिााणच होणार नाही अशी ती भीती! पण र्ाच 
इमिग्रंटसच्या पुढच्या वपढ्या अिेररकन प्रवाहात नंतर एव्हढ्या ववरघळल्या, की आता फक्त 
आडनावावरूनच लक्षात आलं तर र्ेतं.”  

आता िात्र ववन्यानं ज्वालाग्राही पेट घेतला.. "बच्चिजी, िर ंतर तो झगडा होता ‘आतले 
ववरुद्ध बाहेरचे’ असा... ज्ा इटामलर्न, जिान आणण आर्ररश इमिग्रंटसनी सेटल होण्यासाठी 
सुरुवातीला एव्हढा संघर्ा केला, त्यांच्याच पुढच्या जनरशेिनी अिेररकेत नंतर र्णेाऱ्ा आणशर्ाई  
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आणण रहस्पॅमनक लोकांच्या नवीन लाटा थोपवण्याचा जी-जान-से प्रर्त्न केलाच ना? त्यावरुन 
असंही म्णता र्ेईल, की सध्याच्या देशी आणण रहस्पॅमनक वपढ्या आजपासून २०-५० वर्ाांनी 
अिेररकेत र्ेणाऱ्ा आदफ्रकन लाटा थांबवण्याचा तसाच प्रर्त्न करतील. शेवटी, कालार् तस्मै 
निः! आजही आपल्याला बऱ्ाच शहरांिध्य ेमलटल इटली, चार्नाटाऊन, ग्रीकटाऊन, गांधी रोड, 
मलटल टोवकर्ो बघार्ला मिळतंच की. म्णजे प्रत्येक िलांतररताचं अिरेरकन सिाजाबरोबर 
जेव्हढं एकीकरण झाले, तेव्हढंच ध्रुवीकरणही होत रारहलं.” 

िलांतररत, एकीकरण, ध्रुवीकरण अशांसारिे ढासू िराठी शब् एकाच वाक्यात 
वापरार्ची ववन्याची फारा ददवसांची अँवबशन असावी, िला तरी हा बाउिर गेला. पण अभ्यान े
िात्र ववन्याचा बॉल सरळ हुक केला, "अर,े ध्रुवीकरण हे नेहिी इमिग्रंटसच्या परहल्या वपढीचं असतं, 
तर एकीकरण पुढच्या वपढ्यांपासून सुरू होतं. नावं हळूहळू अिेररकनाइझ्ड व्हार्ला लागतात, 
घरातलं जेवण ह ेपारपंररक किी आणण अिेररकन जास्त होत जातं. थोडक्यात कार्, तर तुझी-
िाझी नातवंडं ही पक्की ‘ऑल अिेररकन’ असतील, आपण िात्र कंफूज्ड वत्रशंकूच राहणार, 
ववन्या...आर्ुष्यभर!" 

लगेच ववन्या उवाच, "म्ाराजा, असल्या face-less पल्लकचा भाग होण्यापेक्षा 
लाइफटाइि वत्रशंकूच रारहलेलं परवडलं की र!े आणण, जरा र्ूरोप वकिं वा अगदीच गेला बाजार 
कॅनडाकडे बघ, वतथेही जगातल्या हजार संसृ्कती एकत्र नांदतातच ना. प्रत्यकेजण आपापली 
िाद्य-संसृ्कती,चालीरीती वपढ्यांवपढ्या रटकवून ठेवतो आणण आजूबाजूच्या इतर ससृं्कतींचाही 
वततकाच आदर करतो की नाही? अशा एिाद्या सांसृ्कवतक फू्रट सॅलडिध्ये सगळ्या फळांच्या चवी 
वेगवेगळ्या घेता र्ेतात, पण िेस्थटिं ग पॉटच्या सू्मदीिधे्य सगळ्याच भार्ा-संसृ्कती धारातीथी 
पडतात". 

एक डॅ्रिॅटीक पॉज आणण घोट घेऊन अभ्यानं नवीन हल्ला चढवला.. "काहीही हां, मिस्टर 
ववनर्! कसलं डोंबलाचं फू्रट सॅलड बोल कल्चर घेऊन बसलार्स. फक्त रोजी-रोटी साठी एकत्र 
र्ेऊन पेईंग गेस्ट असल्यासारिं एका देशात राहणं म्णजे काही देशाची संसृ्कती होत नाही, 
जास्तीत जास्त त्यांना णसरटझि-ववथ-बेनेदफट्स म्णता र्ेईल. लोकं जर कार्ि आपापल्या 
बुडबुड्यात बसून रारहली तर प्रथि इतर ससृं्कतींबद्दलचा वतटकारा आणण िग वंशभेद वाढतो. Dr. 
Seuss च्या गोष्टींिधल्या स्टार-बेली न्सस्नचेससारख्या सगळ्या प्रगतीच्या संधी फक्त एिाद-दोन 
गटांिध्येच कें दद्रत होतात, आणण िग तो देश आपला वाटत नाही. ववन्या, संद्या, िला एक सांगा, 
कुठच ंराष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर तुिच्या डोळ्यात पाणी र्ेतं - स्टार स्पॅन्ट्गड बॅनर की जन गण 
िन?"  

असल्या र्ॉका र प्रश्ावर आऊट न होण े ही सािाणजक िनःस्वास्थ्याच्या रहताची गोष्ट 
असावी. िी ताबडतोब बोटचेपेपणा 2.0 सुरु केला. "हे बघ, जन्मभूिी आणण किाभूिी िध्ये मनवड 
करार्ला सांधगतलीस तर िाझी ववकेट पडणारच, बाबा! असले प्रश् आपल्या आई-वरडलांना 
वकिं वा आपल्या पोरटर्ांना पडणारच नाहीत, पण आपलं िात्र कडबोळं सडँववच झालंर्....! आता 
िाझ्यापुरतं बोलार्चं झालं तर िी फू्रटसॅलडिध्ये बसलोर्, तर िाझी पोर ंिेस्थटिं ग पॉटिधे्य पार  
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ववरघळली आहेत. िाझ्या फोनच्या कॉनॅ्टक्ट मलस्टिध्ये देशी नावं सवाात जास्त आहेत, तर 
िुलांच्या िोबाईलिध्ये देशी सवाात किी. पण शेवटी, एका िाणसाचा दसुऱ्ा िाणसाशी संवाद 
िहत्त्वाचा, िग तो कुठच्या भार्ेत, कशाबद्दल वगैर ेसवा झूठ!" 

अभ्याला आता िात्र चेव चढला.. “हांगाशी!! अरे, हेच तर म्णतोर् िी! अ ॅपलचा स्टीव्ह जॉब्स, 
गुगलचा सगे वब्रन, अ ॅिेझॉनचा जेफ बेझॉस, बराक ओबािा र्ांना तुम्ी णसरीर्न, रणशर्न, क्युबन 
वकिं वा केमनर्न म्णणार की फक्त अिेररकन म्णून संबोधणार? त्याचप्रिाण ेआपल्या अतुल 
गवांदे, ऋवर्केश रहरवे र्ांना िराठिोळं म्णणार की ऑल अिेररकन म्णून डोक्यावर घेणार? 
२०५० पर्ांत एिादी पवार वकिं वा देशपांडे व्हाईट हाऊसिधे्य प्रेणसडेंट म्णनू ववराजिान झाली तर 
आपण त्यांना ऑल अिेररकन िराठिोळं म्णार्चं की नाही? आिर िी, मिलॉडा..." 

एक िोठा पॉज घेऊन र्ुधक्तवादातली हवा काढण्याच्या सुरात ववन्या म्णाला, "आता आपण 
िहाराष्ट्र देश आणण िराठी संसृ्कतीिध्ये गल्लत करताहात, अभ्या भौ! एिादा गुंथर सोन्थार्िर 
तुकारािाचे दोहे(अभंग) डोक्यावर घेऊन नाचार्ला लागला, एिादी अ ॅन फेडहाउस सणाला 
पुरणपोळी करार्ला लागली, वकिं वा एिादा कंुटा वकने्ट "बगळ्यांची िाळ फुले" नं गरहवरून आला 
तर हे सवाजण िाझ्यासाठी िर ेिराठ्िोळे! पण आडनाव पाटील, कुलकणी वा कांबळे लावलं 
म्णून फक्त एिाद्या ऑल अिेररकन िुलाला िराठिोळं म्णार्चं का हा िाझ्यासाठी तरी 
र्क्षप्रश्च असेल.” 

आता िात्र अभ्या शांत होत उद्गारला, "दोस्ता, तुझं हेच लॉणजक थोडं अजून पुढे ढकलून िी 
तर म्णेन, की जसा एिादा मनकोलार् पाव्हलॉव आरती प्रभूंच्या कववतांचा फॅन होऊ शकतो, 
तशीच एिादी नीता पाटील ही जलालुद्दीन रुिीची अभ्यासक का होऊ शकत नाही ? एिादा अिेर् 
जोशी हा आर्ररश वॉल्ट्झचा आणण िीना ढसाळ ही िेन्स्टक्सकन कूवकिं गिधली एक्ट्स्पटा व्हार्ला 
कार् हरकत आह े? आपल्या जन्मजात नाव/संसृ्कतीचं ओझं िांद्यावर न घेता ज्ाला जे काही 
करावंसं वाटतं ते करार्चं स्वातंत्र् मिळणं, हाच तो िाझ्या दृष्टीने िेस्थटिं ग पॉट!"  
ववन्याचे डोळे चिकले, "मित्रा, आपापल्या भार्ा-संसृ्कतीचं ववसजान न करता त्यांची दार ंइतर 
जगासाठी सताड उघडणं हाच तर सांसृ्कवतक फू्रट सॅलड बोल! हार्ला, जितंर् की आपलं! धचर्सा, 
कन पे"  

गाडी रुळावर आणार्ची असली संधी िी कधीच गिावत नाही: "िग फार्नली कार् ठरलं 
आपलं? संक्ान्त की णशकागो बेअसा गेि ?" अभ्या वदला: "अहो  बुवा, परहल्यांदा दपुारी 
संक्ान्तीच्या कार्ाक्िाला जाऊ नेपरववलला, आणण वतथूनच बेअसा गेिसाठी उत्तरार्ण करू! अर,े 
हार् कार् नार् कार्! चांग भलं..." 
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दैनंददन मिाठी शब्दप्रर्ोग कोडे – उत्ति 
प्राथमिक 

१. पुढारलेले  = रगत (अथिा रगतीशील) 

२. माप, पहरमाण = रमाण 

३. ईश्वर, देि            = रभ ू

४. उजेड   = रकाश 

५. मोठी योजना  = रकल्प 

प्रबोध 

१. आघात   = रहार 

२. मोह, आनमर् = रलोभन 

३. धनुष्याची दोरी = रत्यंचा 

४. तीव्रता, उत्कटता  = रकर्क 

५. पडसाद  = रप्तध्वनी  

प्रगल्भ 

१. धबधबा         = रपात 

२. प्िखुरलेले, पसरलेले    = रसृत 

३. मदन, कामदेि       = रद्युम्न 

४. हरकत, अडथळा       = रत्यिाय 

५. मोठा सपाट खडक        = रस्तर 
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गेल्या काही िरहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या  
ववववध क्षेत्रातील ददग्गजांना श्रद्धांजली! 

 
तरुण गोगोई (िाजी िखु्यिंत्री आसाि, ज्ेष्ठ काँग्रेस नेते ) 

अणसफ बसरा (अमभनेता) 
ददएगो िॅराडोना (जगज्जेता फूटबॉलपटू, अजेंरटना) 

फकीर चंद कोहली (भारतीर् संगणक उद्योगाचे जनक, TCS चे परहले CEO) 
डॉ. शीतल आिटे (सिाजसेववका, आनंदवन संचामलका) 

लक्ष्मण िुडेश्वर (प्रणसद्ध ‘िािलेदार मिसळ’ िालक, ठाण े) 
धरिपाल गुलाटी (‘MDH िसाले’चे जनक, उद्योजक) 

अमभर्ेक ििवाणा (लेिक- ‘तारक िहेता का उटा चष्मा’) 
पं. ददनकर पणशीकर (ज्ेष्ठ रहिं दिुानी शास्त्रीर् गार्क, जर्पूर घराणे) 

उस्ताद इकबाल अहिद िान (ज्ेष्ठ रहिं दिुानी शास्त्रीर् गार्क, िमलफा- ददल्ली घराणे) 
असाद देबू (ज्ेष्ठ नताक ) 

नरेंद्र मभडे (प्रणसद्ध संगीतकार, रकेॉरडिस्ट) 
रवी पटवधान (ज्ेष्ठ अमभनेते) 

जॉन ले कार (ज्ेष्ठ वब्ररटश गुप्तहरेकथा लेिक) 
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