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अध्यक्षीय   उल्का नगरकर  
 

गुढीपाडव्याच्या आणण नतून िर्ाकच्या सिाांना खूप खपू शुभेच्छा! ह ेिर्क नननितच चागंले जाईल अशी 
आशा आहे. 

मंडळी, ‘महाराष्ट्र मंडळ णशकागो’न े कोप्िडच्या या असह्य, हतबल करून टाकणाऱ्या काळात 
सगळ्ानंा धीर नमळािा म्हणनू अनेक उपक्रम सुरू केले. लोकांना िेगिगेळ्ा उपक्रमांमध्य ेगुतंिनू एक 
रकार ेआपलं सामाणजक उत्तरदाययत्त्वच पार पाडलं.  

नि िर्क सुरू झालं आणण महाराष्ट्र मंडळाने अनके निीन उपक्रमाचंी गढुी उभारली.  अध्यात्मपीठाद्वार े
संतचहरत्ाचंा आणण संतसाहहत्याचा अभ्यास सुरू झाला. गीतापठण, मनाच्या श्लोकांच ेपठण, भजन, आरत्या, 
अभंगगायन, महाणशिरात्ीनननमत्त रूिपठण, संत गजानन महाराजाचं्या रकट द्रदनानननमत्त कॅ. अतुल इंदरूकर 
यांचे संत गजानन महाराज चहरत्कथन अशा सिक उपक्रमांना मंडळांच्या सदस्ाचंा अत्यंत ऊसू्फतक रप्तसाद 
लाभला. 

‘महाराष्ट्र मंडळ, णशकागो’तरे्फ ‘साहहत्यकट्टा’ या उपक्रमाची सुरुिात झाली आणण अनकेांना जुन्या, 
हरिलेल्या कप्ितांच्या प्िश्वात परत जायला नमळालं, काहींच्या लेखनाला निे धमुार ेरु्फटले. साहहत्यप्िर्यक 
कल्पनाचंी देिाणघेिाण सुरू झाली, प्िचारमंथन सुरू झालं, ‘बोलका कट्टा’ या कायकक्रमातून महाराष्ट्रातल्या 
समकालीन किींच्या कप्िता सादर झाल्या, त्याचं्याशी गुजगोष्टी करायला नमळाल्या. ‘साहहत्यकट्टा’तरे्फ 
उत्तम साहहत्याच ेसामूहहक िाचन, सादरीकरण, नाट्यिाचन असे अनके कायकक्रम सादर केले जाऊ लागले 

इप्तहास हा कुणाच्याही णजव्हाळ्ाचा प्िर्य असतो, इप्तहासातल्या अनके असु्फट बाबींिर रकाश 
टाकण्यात येतोय, ‘इप्तहासमंचा’िरील व्याख्यानांमधनू. भारतीय तसचे जागप्तक इप्तहासातील ज्ञात अज्ञात 
सिकच पैलंूिर चचाक करण्यात सभासद रगंून गेले आहते, पुढील कायकक्रमांबद्दल उतं्कठा िाढतचे आहे. मंचातरे्फ 
णशिजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली, तसचे सािरकर पणु्यप्तथीनननमत्त प्िशेर् कायकक्रम करण्यात 
आला. 

या व्यप्तहरक्त, ‘अगंत पगंत’ या कायकक्रमातनू कधी पारपंहरक तर कधी आधुननक पाककृती करून 
दाखिल्या जात आहेत. मंडळाच्या यूथ टीमने तर प्कलप्बल हा रहेडओ रोग्रॅम सादर केला. मंडळाने ‘एम. एम. 
सी. माझा’ हा निा कायकक्रम सुरू करून महहनाभरातल्या घडामोडींचा आढािा आणण भािी कायकक्रमांची माहहती 
देण्याचा अनोखा उपक्रम सुरू केला.  

मंडळी, संक्रान्तीनननमत्त आयाक आंबेकर या रनथतयश गाययकेचे गायन आपल्याला ऐकायला नमळाले 
आणण आता लिकरच गुढी पाडव्यानननमत्त १७, १८ एप्रलला नाट्यमहोत्सि साजरा केला जाणार असून त्यात 
‘नॉक नॉक सेनलप्िटी’ आणण ‘लपंडाि’ ही दोन धमाल नाटकं दाखिली जाणार आहेत. 

या सिक उपक्रमानंा सदस्ाचंी भरभरून साथ नमळते आहे ,त्यामुळे निीन स्वयसेंिकाचंा उत्साह पण 
ओसंडून िहात आहे. 
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१० एप्रलला णशकागो काली बारीमध्य ेअतंराच ेआणण मुखपट्टीचे सिक ननयम कसोशीन ेपाळत गुढी 

पाडव्यानननमत्त सत्यनारायण पूजा करण्यात आली. माणस ं खऱ्याखुऱ्या- आभासी नव्ह-े माणसानंा 
पाहण्यासाठी आतूर झाली होती. अशात, दीघक कालािधीनंतर रत्यक्ष िेन्यलूा पहहला कायकक्रम केल्यान े
लोकाचंा उत्साह िाढल्याच ेजाणिले.  

मंडळी, आता आशा करूयात, रत्यक्ष भेटण्याची. खऱ्याखुऱ्या माणसांच्या जगात, सुखदुुःखाच्या 
ऊनपािसाच्या खेळात पुन्हा परतता यािं, रत्यके क्षण दडपणाप्िरहहत भरभरून जगता यािा या आशेसह, आणण 
शुभेच्छांसह, 

 तुमची,  

उल्का जोशी-नगरकर  
अध्यक्ष, िहाराष्ट्र िंडळ शशकागो २०२१ 
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संपादकीय   रश्मी चाफेकर 
निस्कार िंडळी, 

एक िर्क. प्ियचत् पहरस्थितीत आपण सिाांनी घालिलेलं एक िर्क! एका प्िर्ाणूने माजिलेला 
हाहाकार! शारीहरक, मानणसक त्ासांनी घेरलेलं िर्क! मास्क हा रोजच्या जीिनाचा भाग होणं, सहा रू्फट 
अंतर अंगिळणी पडण,ं जीिनात पुढे काय होणार, कशाकशाला तोंड द्यायला लागणार, सगळंच 
अननभज्ञ!  

पण मनुष्याची णजद्द त्याला हार मानून देत नाही हे मात् अगदी खर.ं शास्त्रज्ञांच्या अथक 
पहरश्रमांना लसीच्या रूपात यश आलं. अथाकत आपल्यािरचं सािट पूणकपणे संपलं आहे असं अजून तरी 
म्हणता येणार नाही. पण सगळ्ांच े रयत्न तर चालू राहणारच. कारण म्हणतात ना 'रयत्नांती 
परमशे्वर'.  

ह्या िर्ाकत एक चांगली गोष्ट झाली आणण ती म्हणजे आपल्यापकैी रत्यकेाला माणसातली 
खरी माणुसकी बघायला नमळाली. माणूस माणसासाठी खरचं परमेश्वराचं रूप घेऊन उभा  ठाकला 
आणण ह ेरूप घेऊन उभ ेठाकणार ेदसुर े प्तसर ेकोणी नसून तुमच्या आमच्यातील डॉक्टसक, नसेस, 
थेरपीस्ट्स, णशक्षक, एसेंणशअल िकक सक आहेत. तुम्ही होतात म्हणून आमचं ननभािलं. लोकसेिेच्या 
तुम्ही घेतलेल्या शपथा, तुमची तुमच्या व्यिसायारती असलेली ननष्ठा, ह्याला आमचा सलाम! तुम्हां 
सिाांचे मनापासून आभार.  

 आता आपल्याला हळूहळू आशेचे प्करण द्रदसायला लागले आहेत असं म्हणायला हरकत 
नाही. ही आशा बदलणाऱ्या ऋतूमुळे िृद्धिंगत होत जािो, साडेतीन मुहूताांपैकी एक असलेल्या 
गुढीपाडव्याच्या द्रदिशी उभारलेली, प्िजयाचं आणण समृधीचं रतीक असणारी गुढी आपल्याला 
करोनािर पूणकपणे मात करण्यात यश देिो आणण तुम्हां सिाांना सुख,समृधी लाभो हीच ईश्वरचरणी 
राथकना.  

मंडळी, जाता जाता एक अप्तशय आनंदाची बातमी तुम्हां सिाांना सांयगतल्याणशिाय हे 
संपादकीय पूणक होण ंशक्यच नाही. ती बातमी म्हणजे महाराष्ट्र मंडळ णशकागोच्या इप्तहासात रथमच 
रचनाचा ९६ पानांचा अकं आपण सकं्रांतीच्या मुहूताकिर रकाणशत केला, आणण ह्याचं सिक श्रये 
रचनासाठी साहहत्य नलहहणाऱ्या लेखकांचं, जाहहरातदारांचं, पडद्यामागे कष्ट घेणाऱ्या सिाांचं आहे ह्यात 
शंका नाही. तुमची अशीच मदत आम्हाला नमळो आणण तुमचे आशीिाकद आमच्या 
पाठीशी राहोत, ही प्िनंती.  

कळािे, लोभ आहेच तो िाढािा, 
                                  

 
 
 

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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MMC 2021 AMBASSADORS 
Aditya Shedge Deepali Thorat Sarang Nilapwar 

Aishani Waghmare Deepti Kulkarni Savni Nagarkar 
Akanksha Shripal, Dhananjay Kale Shaila Khedkar 
Ambarish Bhagwat Girish Patankar Shalaka Rege 
Amogh Bhuskute Jay Jadhav Shipra Athanikar 

Amol Patil Kalpana Neklikar Shree Chafekar 
Amol Shripal Ketki Deshpande Shreevallabh Damle 
Amruta Joshi Komal Pitre Shriya Pingle 

Anagha Deshpande Leena Vaidya Shweta Kulkarni 
Anagha Shah Mandar Joglekar Snehal Vadvalkar 

Aniket Joglekar Mandar Pitre Snehal Velvandkar 
Aniket Sawant Manisha Ogle Subhash Deodhar 

Aniruddha Damle Mansi Thatte Sujata Mahajan 
Anish Khot Milind Velankar Sulakshana Kulkarni 

Anjali Chafekar Mitesh Deshpande Supriya Gaikar 
Anshuman Velankar Nameeta Vedak Swati Kukian 
Anupama Buzruk Narasimha Kamath Swati Lakhe 
Anushka Shripal Nilesh Joshi Swati Vaze 

Arati Khot Niraj Shrikhande Tejaswini Joshi 
Archana Shripal Niteen Joshi, Tina Kande, 
Ashish Nagarkar Prachi Bhagwat Ujwala Umrikar 
Ashwini Kunte Pramod Deshpande Urmila Damle 
Avadhoot Date Pranil Vaidya Usha Shedge 
Avni Deshpande Radha Godambe Vallary Bhopatkar 

Ayush Khot Rahul Thatte Varsha Visal 
Chaitanya Agashe Rajas Visal Vidya Joshi 

Chetan Rege Sadanand Joshi Vishal Kale 
Chinmay Dhavale Saloni Nagarkar Vrushali Anaokar 
Deepa Bhimanwar Sameer Bongale Yash Yardi 

 Sara Bongale  
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MMC MEMBERSHIP PACKAGE DETAILS 
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 details:  
❖ 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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We wish to thank following people for purchasing Sponsorship 
Packages or making Donations to MMC for 2021. 

Perl Moti: 
• Sameer Bongale 
• Hemlata Limaye 
• Ashish Vaidya 
• Nikhil Javeri 

 
Ruby Manik 
• Shilpa Deshpande 
• Gauri Kulkarni  

 
Life: 
• Chetan Rege 

 
Life Emerald Pachu: 
• Niteen Joshi 

Life Diamond Hira: 
• Vidya Joshi  
• Vaibhav Shringarpure 
• Sanjay Savkur 
• Ulka Nagarkar 
• Abhijit Rayarikar 
• Mandar Dewoolkar 
• Pankaj Akolkar 
• Ramesh Rathor 
• Shridhar Damle 
• Vrinda Pandav 
• Urmila Date 
• Shreedutta Raut 
• Sanjesh Choudhary 

 
 

Donars: 
• Laxminarayan Mahisekar 
• Ujjwala Pradhan 
• Usha Shedge 
• Amruta Joshi 
• Runali Patil 
• Aditi Raut 
• Abhijeet Londhe 
• Ujjwala Umrikar 
• Chicago Kali Bari 

Temple 
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गुढीपाडवा कार्यक्रम 
ऋतुराज िसंताची चाहूल लागली आणण मरगळलेल्या मनांना उत्साहाची पालिी रु्फटली. चतै् 

मधुमासाचा हा आरभं म्हणजे गुढीपाडिा..अथाकत मराठी नििर्ाकची सुरुिात!  
गेल्या िर्कभराच्या सक्तीच्या एकांतिासानंतर उत्सिप्रय मराठी मन गुढीपाडिा साजरा 

करायला आतुर झाले असेलच, ह ेलक्षात घेऊन ‘महाराष्ट्र मंडळ णशकागो २०२१’ च्या कायककहरणीने 
१० एप्रल २०२१ रोजी ‘णशकागो कानलबारी मंद्रदर’ येथे सत्यनारायण पूजेचे आयोजन केले होते  (अथाकत 
करोनारप्तबंधक ननयम ि अटी पाळूनच). 
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गुढीपाडवा नाट्यमहोत्सव 
रगंदेिता आणण सिक नाट्यरणसकांना प्िनम्र अनभिादन! महाराष्ट मंडळ णशकागो, एप्रल १७ 

आणण १८ ह्या तारखांना, आपल्या सिाांसाठी घेऊन येत आहे, दोन द्रदिसांचा बहारदार हडणजटल 
नाट्यमहोत्सि! 

ह्या नाट्यमहोत्सिात आपल्याला बघायला नमळणार आहेत दोन व्यािसाययक नाटकं. 
पहहल्या द्रदिशी, बृहन्महाराष्ट मंडळ नॅाथक अमेहरका आणण महाराष्ट्र मंडळ णशकागो, आपल्यासाठी 
घेऊन येत आहेत, ओकंार कुलकणी नलखखत आणण मंदार देशपांडे द्रदग्दणशित, सुमीत राघिन आणण 
नेहा जोशी ह्यांच्या अनभनयाने नटलेली कलाकृती, ‘नॅाक नॅाक सेलेप्िटी.‘ तर दसुऱ्या द्रदिशी 
कल्लोळ एंटरटेनमेंट आणण महाराष्ट्र मंडळ णशकागो आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत, सुरशे जयराम 
नलखखत आणण प्िजय कें कर ेद्रदग्दणशित, प्िनोदाचे र्टकार मारणाऱ्या कलाकारांचं, एक धमाल प्िनोदी 
नाटक, ‘लपंडाि’.  
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बृहन्महाराष््ट मंडळ अध्यक्षांच्या चष्म्यातून  ववद्या जोशी 
रगं प्रेिाचा..रगं स्नेहाचा..रगं नात्ांचा..रगं बंधांचा..रगं हर्ााचा रगं उल्हासाचा आशण रगं 

नवनव्या उत्सवांचा अशा सप्तरगंात रगंून जाणाऱ्या होळीच्या तुम्हा सवाांना भरभरून शुभचे्छा. िंडळी, 
िनातल्या कल्पनांना खूप रगं असतात. पण ते प्रत्क्षात उतरवताना िात्र एक आयुष्य पुरत नाही. 
तरीही अशा नवनवीन कल्पनांना प्रत्क्षात उतरवण्याचं BMM चं काि अगदी नेटानं चालू आहे. 
त्ातले हे दसुर ेपुष्प आज ‘अध्यक्षांच्या चष्म्यातून..’ आपल्यासिोर िांडताना अततशय आनंद होतो 
आहे.  

BMM ने सुरू केलेल्या ‘रशेीिगाठी’ या वधूवरसूचक वेबसाइटचा उले्लख आपण िागच्या 
वेळी केला होताच. सांगायला अततशय आनंद होतो, की ही वेबसाइट सुरू झाल्यापासून पहहल्याच 
िहहन्यात १०० च्या वर नोंदण्या झाल्या आहेत. अल्पावधीतच मिळालेला हा प्रततसाद खरोखरीच 
उत्साहवधाक आहे. तववाहेचु्छक िुले व त्ांच्या पालकांनी खालील संकेतस्थळाचा लाभ घ्यावा -  
www.reshimgathee@bmmonline.org  

त्ाचप्रिाणे BMM च्या ‘उत्तररगं’ कायाकाहरणीच्या २०२० िधील ३५ हून अधधक साप्ताहहक 
सत्रांच्या यशानंतर एक संपूणा ददवसाचे शशतबर आयोशजत करण्याची योजना आहे. पहहले शशतबर २७ 
िाचा २०२१ ला असेल.  

न्यू जसी अटलांहटक शसटीच्या २०२२ साली होणाऱ्या अधधवेशनाच्या तयारीला आता चांगलाच 
रगं चढतो आहे. नुकतेच अधधवेशनाचे िानधचन्ह आशण घोर्वाक्य ( ‘सोहळा अस्तित्वाचा’ ) जाहीर 
झाल्याने उत्साह अधधकच वाढला आहे. लवकरच आपण भेटू आशण नेहिीप्रिाणे हेही अधधवेशन 
उत्साहात पार पाडू यात शंका नाही. 

बृहनिहाराष्ट्र िंडळ, उत्तर अिेहरका आशण भारतातील अनेक सुदंर कायाक्रिांचा आस्वाद 
घेण्याची संधी आपल्याला देत असते. नुकताच गाधयका आया आंबेकरच्या सुिधुर गाण्यांचा कायाक्रि 
पार पडला. यािध्ये ३० पेक्षा जाि िंडळे सहभागी झाली होती. येत्ा गडुीपाडव्याच्या िुहूताावरही 
नाटकवेड्या िराठी रशसकांसाठी एक छान नजराणा आम्ही घेऊन येत आहोत, तो म्हणजे ‘नॉक! नॉक! 
सेमलतिटी’ हे िराठी नाटक. सुमित राघवन आशण मक्षती जोग यांच्या प्रिुख भूमिका असलेले ह ेनाटक 
आधीच ध्वमनधचतत्रत केलेले असेल आशण आपण त्ाचा आस्वाद ऑनलाइन घेऊ शकू, आपण उत्तर 
अिेहरकेतील कायाक्रिांचेही अजा घेण्यास सरुुवात केली आहे. 

िंडळी, आपल्या हहन्दी िराठी गाण्यांतून हहिावर्ाावाची रोिॅंहटक बाजू आपल्यासिोर खूपदा 
येते. परतुं याच बफााचे रौद्र रूप आपण काही ददवसांपूवी टेक्ससिध्ये बधघतले. अशावेळी सािाशजक 
भान जागे ठेवत BMM िदतीसाठी पुढे सरसावले.  
  

http://www.reshimgathee@bmmonline.org


  
 

 
 

२० 

 
आपल्या ‘दीपिंभ’ या उपक्रिाद्वार े लोकांच्या अडचणी संबंधधत सरकारी खाते आशण 

सािाशजक संस्थांपयांत पोहोचवण्याचा एक दवुा म्हणून BMM सतत प्रयत्नशील असते. त्ासाठी 
BMMची  1-833-BMM-NAOL (1-833-266-6265) ही टोल फ्री हेलपलाईन िदतीसाठी कायारत 
आहे. 

या करोंनाच्या संकटाने एक शशकवण ददली, ती म्हणजे पहरस्थस्थती कशीही असो, जीवनगाण े
गातच रहावे. आपल्या िनातलं गाणं ओठावर आणण्यासाठी दर िहहन्याच्या चौथ्या रतववारी BMM 
चा केराओके ग्रुप सुरू होतो आहे. यािध्ये सहभागी होण्याची अट एकच, की तुम्ही त्ा त्ा िहाराष्ट्र 
िंडळाचे सदस्य असला पाहहजेत. त्ाचप्रिाणे सध्याच्या काळात आपल्या एकूण 
िनःस्वास्थ्यासाठीही प्रत्ेक िहहन्याच्या ततसऱ्या शमनवारी एक वेतबनार सुरू करण्याची योजना आहे. 

तर अशा या वेगवेगळ्या उपक्रिांिध्ये नवनवीन कल्पनांचे रगं भरताना जर पाठीवर 
कौतुकाची थाप पडली तर उत्साह दद्वगुशणत होतो, याचा प्रत्यही नुकताच आला. िहहला ददनाच े
औधचत् साधून One of the ‘Top 20 Women of Excellence 2021’ हा बहुिान स्वीकारताना 
BMM ची अध्यक्षा म्हणून िला खरोखरच अमभिान वाटतो आहे. अथाात इथपयांतच्या वाटचालीत 
आपल्या सवाांची साथ िोलाची आहे.  

असेच नवनवीन कल्पना, उत्साह आशण उिेदीचे रगं सवात्र पसरावेत आशण ‘आनंदाचे डोही 
आनंद तरगं’ अस ेप्रत्के िनाचे होऊन जावे याच शुभेच्छा ! 

बृहन िहाराष्ट्र िंडळ अध्यक्षा  

तवद्या जोशी 
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फोनच ेमनोगत  वृषाली अणावकर 
हॅलो हॅलो हरिं ग हरिं ग. काय मंडळी ऐकलं का? अहो, मी आहे र्फोन! तोच हो, सतत तुमच्या 

घरातून िाजणारा. तुम्हाला िाटत असेल, माझा जन्म कोठे झाला? तर माझ्या जन्मदात्याचे नांि आहे, 
अलेकझांडर ग्रॅहम बेल आणण साल आहे, १८७६. 

मी १८७६ साली जन्मलो असलो, तरी माझ्या अस्तित्वाची चाहूल १९४५ सालापासून लागली. 
हळूहळू माझे िािव्य बँक, टपाल खात्यात, कारखान्यात आणण काही श्रीमंत लोकांच्या घरात सुरू 
झाले. पण काही िर्ाांनी मी मध्यम िगाकच्या लोकांतही झळकू लागलो. कळत नकळत मी त्यांच्या 
हृदयात कधी प्िराजमान झालो ते माझे मलाही कळले नाही. 

तो सुंदर सुिणककाळ मला अजूनही चांगलाच आठितोय, यगरगांि येथील रणसध खोताच्या 
िाडीतले रहहिासी श्री. ि सौ. कुलकणी यांच्या घरात मी िानापन्न झालो. िाडीतला पहहलाच र्फोन 
असल्याने सिक लोकांनी कुलकण्याांच्या घरात गदी केली होती. कुलकणी काकांचे िय साधारण ६०, 
तर काकंूच ेिय ५५ च्या आसपास होते.  

माझे घरात आगमन झाल्यािर त्यांनी खोक्यातून काढून चौरगंा,भोिती रांगोळी काढून 
त्यािर मला ठेिलं. हळदकंुकू रु्फले िाहून माझी पजूा केली आणण नमठाईचा बॉक्स उघडून माझ्यापुढे 
ठेिला. त्यानंतर सिाांनी टाळ्ा िाजिून कुलकणी जोडप्याचे अनभनंदन केले. तेिढ्यात माझी हरिं ग 
हरिं ग बेल िाजली. रत्येकाच्या मनात आले, हा फ़ोन मलाच असेल का? तो र्फोन टेनलर्फोन 
ऑद्रर्फसमधून अनभनंदनासाठी आला होता. कुलकणींनी जमलेल्या लोकांना आपल्या र्फोनची 
नमठाई िाटली. “बर ेझाले बाई, तुमच्याकडे र्फोन आला, आता बाहेर जायची गरज नाही.चांगली सोय 
झाली.” या सिक कौतुकाने मी भारािून गेलो. 

कुलकणी काकांची दोन्ही मुले अमेहरकेत िाययक झाली होती. तसे पाहहले तर काका-काकू 
मोठ्या अपाटकमेंटमध्ये राहू शकले असते पण िाडीतल्या लोकांशी त्यांचे घननष्ट संबंध असल्यामुळे 
त्यांनी िाडीतच राहायचे नननित केले होते. काही गोष्टीत त्यांचे िाडीतल्या लोकांशी पटत नसले तरी 
अडी- अडचणीच्या िेळी ते आपुलकीच्या नात्याने एकमेकांना मदत करत असत. आता माझ्या 
येण्यामुळे ही सिक लोकं अयधकच जिळ येतील. या प्िचाराने माझा ऊर आनंदाने भरून आला.  

बर ंका मंडळी, कधी कधी मला यांच्या खोड्या काढायला मजा येत असे. दपुारच्या िेळी सिक 
कामे आटपून एक झोप काढािी म्हटली, की माझी बेल िाजलीच, तर “काय मेला हा र्फोन झोप ूपण 
देत नाही” असे म्हणत त्ाणसक मुिेन ेचरर्फडत र्फोन घेण्यासाठी उठत. िाडीतल्या लोकांचा असला तर 
त्यांना हाक मारून र्फोन आल्याचे कळित असत. “अग कंुदे, तुझ्या आईचा र्फोन आलाय” ती धाित 
पळत येऊन र्फोन घ्यायची पण तोपयांत कुलकणी काकंूच्या झोपेच ेखोबरे झालेले असायचे.  

अशाच एका रप्ििारी जेिण झाल्यािर कुलकणी काकू स्वयपंाक घरात भांडी घासत होत्या 
आणण काका प्बछान्यािर पेपर िाचत होते. िाचता िाचता त्यांचा डोळा लागला आणण कधी घोरायला 
लागले हेही कळले नाही. 
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हरिं ग हरिं ग हरिं ग बेल िाजतच होती. माझी बेल िाजताच कुलकणी काका झोपेतून जागे झाले 

आणण आपल्या बायकोला ओरडून म्हणाले, “अग, तो र्फोन केव्हापासून कोकलतेय, बघ ना जरा 
कोणाचा आहे तो”.  

“अहो, मीही काम करतेय, हरकामटेकडी नाही बसलेय म्हटलं. आता जागे झालात ना, तर 
उचला की तुम्हीच.”  

काका कटकटत र्फोनपयांत येईिोिर र्फोन बंद होई. “अर,े णशिंचा बंद झाला की हा.” त्यांची 
त्ाणसक मुिा पाहहली, की माझे हसू ंअनािर होई. अमेहरकेत असलेल्या मलुांच्या शुक्रिार ते रप्ििारी 
येणाऱ्या र्फोनकडे ते डोळे लािून बसत असत. तेव्हाही र्फोनिर रथम कोणी बोलायचे यािरूनही 
त्यांच्यात िाद होत असत. पण मुलांशी बोलून झाल्यािर त्यांचे रु्फललेले चेहर ेपाहून मलाही खूप खूप 
आनंद व्हायचा. 

माझ्या एका नमत्ाला बँकेत तैनात केले होते. त्या िेळेची ही घटना माझ्या नमत्ाने मला 
सांयगतली होती.आपले कुलकणीकाका पूिी बकेँत व्यििापक या पदािर कायकरत होते. अप्तशय 
णशिप्रय असल्याने सिक कामे िेळेिर झाली पाहहजेत असा त्यांचा िचक असे. त्यामळेु थोडेसे 
यचडखोरही होते. त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या राणेबाई या कष्टाळू असल्या तरी घाबरट 
असल्याने काहीतरी चूक घडायची आणण सरांचा ओरडा खािा लागायचा. एक द्रदिस सरांनी र्फोन 
करून त्यांना केप्बनमध्ये बोलािले. महत्त्वाच्या र्फाइल्स घेऊन त्या आतमध्ये घाबरत गेल्या, पण 
बाहेर हसत आल्या. माझ्यासकट सिाांना आियक िाटले. थोड्या िेळाने कानािर आले, की त्यांना 
रमोशन नमळालेय. त्यांच्या कष्टाच ेचीज झाले याचा मला खूप खूप आनदं झाला. 

खर ं सांगायचे तर, बकेँसारख्या हठकाणी मी भािनाशून्य असतो. सिकत् पैशाचे व्यिहार, 
आनथिक घोटाळे याच प्िर्यांिर चचाक चालू असते. कान नुसते प्कटून जातात. माझी व्यथा सांगू कोठे? 
अडलेल्या हरीरमाण ेअििा होते माझी. बकेँतील डु्यटी अशीच राहणार. ननमूटपणे हरिं ग हरिं ग म्हणत 
राहतो. आनलया भोगासी असािे सादर. 

आता पुढची एक गंमत सांगतो. आमच्या खोतिाडीत एक तरुण तरुणी रहातात. त्यांची नािे 
गंपू आणण मीना बर ंका? त्यांचं एक गुप्पत आह ेते र्फक्त मलाच माहीत आहे. त्यांचे एकमकेांिरचे रेम 
त्यांनी आपापल्या घरात सांयगतलेले नाही. चोरून भेटतात पण भेटीचे हठकाण आणण िेळ माझ्या 
कानात हळूच कुजबुजतात. गंपू ऑद्रर्फसमधून मैप्त्णीच्या नािाने र्फोन करून बोलाितो. काकंूची 
हाक आली, की मीना हसत, लाजत र्फोनजिळ आली की माझ्या ओठािर एक गाणे उमटते.  

“लाजून हासणे ते अन हासून बोलणे 
मी ओळखून आहे सार ेतुझे बहाणे.”  
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मला जर बोलता आले असते तर हे गाण्याचे बोल नक्कीच त्यांना ऐकिले असते. पण काय 

करणार? माझे काम र्फक्त घंटी िाजिण्याचे. पण त्या दोन रेमी जीिांमधील मी महत्वाचा दिुा आह े
याचा मला अनभमान आहे.  

पूिी ठीक होते पण काळ जसा पुढे जातो आहे तसा माझा आकार लहान लहान होत चालला 
आहे. अद्ययाित तंत्ज्ञान कारणीभूत झालेय यासाठी पूिीच्या काळात माझा िापर मोठ्या माणसांच्या 
हातात असे. लहान मुले प्तथे अणजबात द्रर्फरकत नसत आता या आधुननक युगात कहर झाला आहे. 
यचमुरडी मुलेही मला सहज हाताळतात. हल्ली माझे काम खूपच िाढले आहे. मूती लहान पण कीती 
महान असचे काही घडते आहे.  

पूिी माझा िािर र्फक्त एका खोलीपुरता मयाकद्रदत असायचा, पण आता मॉडनक तंत्ज्ञानामुळे 
माझा आकार लहान झाल्यामुळे मला बाहेरच्या जगात िेगिेगळ्ा हठकाणी जायला नमळतेय, 
सृष्टीसौंदयाकचा अनुभि नमळतोच. मात् डोक्यािरची ओझी खूपच िाढली आहेत. सारखी सारखी माझी 
बेंबी दाबून मला उघडतात आणण माझ्यात काहीतरी टाकत असतात. बँकेच ेव्यिहार असो की कोणाच े
देणे असो. प्पक्चर असो की मचॅ असो की गाण्याचा रोग्रमॅ. माझ्याणशिाय त्यांना करमत नाही. लहान 
मुलांपासून ते आजी-आजोबांपयांत सिाांना मी हिाच असतो. पण कधी कधी मी इतका थकून ननिेज 
होतो. प्बलकुल प्िश्रांती नमळत नाही मला. माझ्यातली सगळी ऊजाक संपली की चाजक करून 
ताजातिाना करतात आणण पुन्हा माझा रिास सुरु होतो. माझ्यामुळे तुमचे र्फायदे होत असले, तरी 
तुमचे नुकसान ही होतेय, यामुळे मला दुुःख होतंय. तुम्ही सिक परािलंबी होत चाललाय. मी तुम्हा 
सिाांना एक कळकळीची प्िनंती करतोय, की माझा िापर कमी करा आणण मला मोकळा श्वास घेऊ 
द्या, अन तुम्हीही घ्या. िृध आजी आजोबांना, लहान मुलांना तुमचा िेळ द्या, त्यांच्याशी गप्पा मारा, 
त्यांना द्रर्फरायला न्या. त्यासाठी तुम्ही मला प्िसरलात, तरी मला तुमचा अनभमानच िाटेल. आज मी 
समाजाचा अप्िभाज्य घटक असूनही माझी ही प्िनंती ऐका र ेजरा. हल्ली मला िाटतंय, तो पूिीचा 
काळच जाि चांगला होता. त्या काळातला समतोलपणा परत येईल का त्याची िाट पाहतोय. पुन्हा 
त्या काळात परतायला मला नक्की आिडेल. तो काळ परत येईल? चला तर!! आता मी तुमचा ननरोप 
घेतो. माझे मनोगत आिडले असेल तर नािासकट जरूर शेअर करा हरिं ग हरिं ग हॅलो, परत भेटूच, बाय.  

िृर्ाली अणािकर    
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त्याच ंघर    सुजाता महाजन 
प्तच्या पहरचयाचे दोन सायकलहरक्षािाले होते. एक म्हातारा होता तर एक रौढ. पंचचेाळीस ते 

पन्नास दरम्यानचा. सायकलहरक्षा चालिणा-यांमध्ये ‘सरस्वती’ सगळ्ांनाच ठाऊक होती, एका 
खास कारणामुळे. ती त्यांच्याशी पैशांबाबत णझकणझक करत नसे. मागतील तेिढे पैसे देत असे. 
त्यामुळे ‘सरस्वती’ प्किं िा प्तच्या कुटंुबातल्या कुणालाही नेण्यासाठी त्यांच्यात चुरस असे. 
 ‘सरस्वती’ ला सायकलहरक्षा हा रकार अप्तशय भयंकर िाटत असे. ती जेव्हा या शहरात आली 
तेव्हा सायकलहरक्षात बसायला तयार नसे. पण जिळ जिळच्या हठकाणी जायला इथं दसुर ंकाही 
साधनच नव्हतं. हळूहळू प्तच्या लक्षात आलं, आपण लोकांनी सायकलहरक्षात बसणं सोडून द्रदलं तर 
हे हरक्षािाले उपाशी मरतील. मग प्तने सायकलहरक्षात बसायची सिय लािून घेतली. 
 म्हातारा आणण रौढ दोघंही प्तच्या कॉलनीसमोर हरक्षा थांबिून उभे असायचे. ती जेव्हा बाहेर 
पडायची तेव्हा दोघांपैकी कुणी ना कुणी असायचाच. प्िशेर्तुः ‘रौढ’ नेहमीच प्तच्या िेळेला असायचा. 
 सरस्वती हरक्षात बसली की त्याची प्िचारपूस करायची त्याच्या जगण्यातल्या सगळ्ा बारीक 
सारीक गोष्टींबद्दल प्िचारायची. तोही खूर् होऊन सगळं सांगायचा. 
  
एकदा तो म्हणाला, ‘‘मी अडीच िाजता उठून जातो, लई यग-हाईक नमळतात से्टशनिर.’’  
 ‘‘मध्यरात्ी? मग प्कती िाजेपयांत काम करता तुम्ही, काका?’’ 
 ‘‘दपुारी १ िाजेपयांत. त्यानंतर काम बंद’’ 
 ‘‘मग रात्ीऐिजी द्रदिसा का नाही तुम्ही करत काम?’’ 
 ‘‘असंय मॅडम, रात्ी ऊन नसत,ं रस्त्यात गदी नसती. रात्ी रिासाहून येणार ेप्याणसिंजर पैस ेपण 
जाि देतात.’’ 
 ‘‘अच्छा, मग खाण्याप्पण्याचं काय?’’ 
 ‘‘सकाळी एक कप चा प्पऊन जातो’’ 
 ‘‘काकू देतात इतक्या सकाळी चहा करून?’’ 
 ‘‘मीच नाय उठित प्तला. स्वतुःचा स्वतुःच करून घतेो.’’ 
 ‘‘चांगलंय. काकंूना द्रदिसभर काम पडत असेल ना?’’ 
 ‘‘हो हो, मुलांचं बघािं लागतंय.’’ 
 ‘‘काय करतात मुलं तुमची?’’ 
 ‘‘मोठािाला णशकतोय कानलजात यम्मे करतोय’’ 
 ‘‘काय सांगताय?’’ सरस्वती हर्कभहरत होऊन म्हणाली. 
 प्तला प्िश्वास होता की णशक्षणाने जीिन पूणक बदलून जातं. सायकलहरक्षा चालिणा-याचा  
मुलगा णशकला तर चांगली नोकरी नमळि ूशकतो आणण सगळ्ा घराचं जीिनमान उंचािू शकतो. 
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‘‘आणण दसुरा मुलगा शाळंत णशकतोय. लई हुशार आहे बणें ते’’ 

 ‘‘चला, चांगली गोष्ट आह.े काही िर्ाांनी तरी तुम्हाला कुणाचा तरी आधार नमळेल.’’ 
 रौढाचे पुढचे एक दोन दात तुटलेले होते. तो काळा होता. डोळे प्पिंगट होते तो हसायचा तेव्हा 
दातातून जीभ बाहेर डोकिायची. 
 सरस्वतीच्या बोलण्यािर तो खूर् होऊन हसला. प्तने प्िचारले, ‘‘तुम्ही राहता कुठे?’’ 
 ‘‘इथंच जिळ मैदान आह ेना, त्याच्या बाजूला घर आहे माझं.’’ 
 ‘‘मी येईन एकदा, काकंूच्या हातचा चहा प्यायला’’ ‘सरस्वती’च्या अंगात जरुरीपेक्षा जाि 
उत्साह आणण िनात इतरांबद्दलची आत्मीयता होती. 
 काही द्रदिस लोटले. एक द्रदिस रौढ आला नाही, दसु-या द्रदिशीही आला नाही. 
 सरस्वती मैदानाजिळ जाऊन त्याच ंघर शोधणार होती. पण प्तला त्याचं नािच ठाऊक नव्हतं. 
प्तला त्याची यचिंता िाटली. त्याच्याबरोबर बाहेर थांबणारा म्हातारा सायकलहरक्षािालाही आजकाल 
येत नस.े त्यामुळे बरचे द्रदिस रौढ आला नाही तरी सरस्वतीला काही कळू शकलं नाही. 
 एक द्रदिस म्हातारा सायकलहरक्षािाला बाहेर द्रदसला. खूर् होऊन सरस्वती त्याच्याजिळ 
आली न प्िचारलं, ‘‘बरचे द्रदिसांनी आला? कुठे होता काका तुम्ही?’’ 
 ‘‘आलोच नाही, प्तकडे होतं प्याणशिंजर बक्कळ’’ 
 ‘‘अच्छा, चला लिकर’’ ती सायकलहरक्षात बसली. 
 मग प्तने चौकशी सुरू केली. ‘‘ते दसुर ेकाका पण नाही आले ब-याच द्रदिसात. ते कुठे गेले?’’ 
 ‘‘त्यो तर आजारी हाय, लई द्रदिस झाले’’ 
 ‘‘मी जाणार होते त्याच्या घरी. पण मला घर माहीत नाही, नाि सुधा माहीत नाही.’’ 
 ‘‘घर ? कुनाचं?’’ 
 ‘‘त्यांचं. त्या काकांचं?’’ 
 ‘‘त्याचं कुठलं घर?’’ 
 ‘‘तुम्हाला माहीत नाही? मैदानाजिळ घर आहे की त्यांचं?’’ 
 ‘‘मॅडम, तो यडा कधीपास्नं घरिाला झाला?’’ 
 ‘‘का? घर नाहीये? मग बायकोमुलं कुठे राहतात?’’ 
 ‘‘मॅडम, कसलं घर? कोनाची बायकोमुलं?’’ 
 ‘‘अहो, असं काय करताय काका? ते काका म्हणत होते, ते मैदानाजिळ राहतात. त्यांना दोन 
मुलं आहेत. मोठा मुलगा एम.ए. करतोय आणण छोटा.’’ 
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‘‘मॅडम’’ प्तचं िाक्य तोडून म्हातारा प्किं चाळला, ‘‘खोटं बोल्ला त्यो. त्याला कुठलंबी घर नाही, बायकूबी 
नाही तर पोर ंकुठून व्हनार?’’ 
 ‘‘काय सांगताय?’’ 
 ‘‘देिाशपथ, खोटं सांगतुया त्यो, त्याच ंकुनीबी नाही या जगात. कुठं बी पडतंय दारू प्पऊन 
णझिंगून, असंच पडला होता दोन द्रदिस णझिंगून. कुणी तरी नेऊन  अ ॅडनमट केलं इस्पितळात.’’ 
 बराच िेळ म्हाताराबाबा बडबडत राहहले, ‘‘सुणशनक्षत कस्टमर नेतो म्हणून सोतालाबी 
सुणशनक्षत समाजाय लागलंय. खोटं बोलतंय. याला कोन हाय मागं कुठं प्िचारनारा? कुनी बी न्हाई.’’ 
 सरस्वती गप्प बसली होती. काकांचं बोलणं खर ंकी खोटं ह ेमहत्त्वाच ंनव्हतं. कधी कधी खोटं 
सुधा प्कती खर ंिाटून जातं. काका जेव्हा खोटं बोलत होते तेव्हा ते सरस्वतीशी नाही, स्वतुःशीच खोटं 
बोलत होते. स्वतुःलाच असा द्रदलासा देत होते की या जगात कुणीतरी आहे असं, जे त्यांना 
कुटंुबित्सल, मुलंबाळं असणार ंसमजतं. 
 हे समाधान आणण हे स्वप्न त्यांच्या जगण्यात असे क्षण घेऊन आले होते, जे कधीही प्रत्क्षात 
येणं शक्य नव्हतं.  

                          सुजाता िहाजन 
(‘शहरातला प्रत्ेक’ या संग्रहातून)  
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ववलक्षण पावसाळी संध्याकाळ    ववपुला अधिकारी 
पािसाने चांगलाच जोर धरला होता. घरािरच्या पत्र्यािरून पािसाचा आिाज अयधक दणकून 

येत होता. मानलनी एकसारखी येरझऱ्या घालत होती. कधी खखडकीतून तर कधी बाल्कनीतून सतत 
डोकाित होती. त्यात टीव्हीिरच्या बातम्यांनी तर ती अयधकच घाबरून गेली होती. पािसाचे पाणी 
मुंबईभर जलद गतीने िाढत होते. रस्त्यांमध्ये पािसाचं पाणी णजथे प्तथे साचल्याच्या बातम्या ऐकून 
ती हादरून गेली होती. 

आज आनंद आणण प्तने ऑद्रर्फसमधून लिकर यणे्याचे ठरिले होते. कारण ही तसेच होते, 
त्यांच्या लग्नाचा प्तसरा िाढद्रदिस होता. पहहल्या दोन्ही िाढद्रदिसाला त्यांनी सुट्टी घेतली होती पण 
आनंदचा आय. टी.चा नव्यानेच बदलेला जॉब आणण अचानक क्लायंटबरोबर मीहटिं ग ठरली, मग काय 
तीन चार तास ऑद्रर्फसला जािेच लागणार होते. मग मानलनीनेही ठरिले, आपणही हार्फ डे घेऊन 
लिकर घरी यािे. 

तसं मानलनी आणण आनंदचं अरेंज मॅरजे पण मानलनीच्या लाघिी स्वभािाने प्तने 
सासरकडच्यांना अगदी आपलंसं केलं होतं. आनंदही र्फारच रेमळ. त्याचं तर मानलनी िाचून पानही 
हलत नस.े आनंदचे आई िडील नागपुरात होते आणण ही दोघं नोकरीनननमत्त मुंबईत. 
साडेआठची िेळ झाली तरी आनंद घरी आला नव्हता. काळजी आणण राग नमणश्रत मूडमध्ये 
मानलनीच्या येरझऱ्या चालूच होत्या. र्फोन करून प्िचारािं, तर पािसामुळे मोबाईललाही रेंज नमळत 
नव्हती. 

त्याच अििेत, मानलनीने िरण भाताचा कुकर लािला. आज हडनरला बाहेर जायचं होतं हहेी 
ती प्िसरली. देिाजिळ द्रदिा लािला, घरभर अगरबत्ती द्रफ़रिली आणण सियीरमाणे देिाकडे बघनू 
पुटपुटत म्हणाली, “आज खर ंतर ह्याने जायलाच नको होतं, पण निीन कामासमोर ह्याला काही 
सुचतच नाही. बाप्पा, बघ ना र ेइतका पाऊस पडतोय आणण हा अजून आला नाही... तूच काळजी घ े
आणण ह्याला सुखरूप घरी घेऊन ये..” असं म्हणून प्तने देिाला नमस्कार केला. 

आता नऊ िाजत आले होते. मानलनीचा मूड आता रागािरून रचंड काळजीत पहरिप्ति त झाला. 
तशी प्तला मुंबईच्या पािसाची आणण रॅद्रर्फकची कल्पना होती, पण त्या बातम्या आणण काळजीपुढे, ह े
सिक प्तच्या प्िस्मरणात गेलं होतं. एिढंच काय, पण आज त्यांच्या लग्नाचा िाढद्रदिस आहे हे सुधा ती 
प्िसरली. तेिढ्यात कुकरची णशट्टी िाजली आणण ती एकदम दचकली. आता मात् प्तला रडूच रु्फटायच े
बाकी होते. 

तेिढ्यात दारािरची बेल िाजली. मानलनी दाराच्या द्रदशेने धािली आणण दार उघडून बघते तर 
समोर आनंद उभा. प्तचा जणू जीिच भांड्यात पडला आणण प्तच्या डोळ्ाच्या कडाही पाणािल्या. राग, 
काळजी सगळं कस ंभुरकरक उडून गेलं. प्तने त्याची नभजलेली बॅग आत ठेिली. त्याच्या हातातली कागदी 
ओली प्पशिी प्तने कॉर्फी टेबलंिर ठेिली. पािसाने ती प्पशिी यचिंब नभजली होती. त्यातून दोन तीन 
चाफ्याची रु्फलं खाली पडली.  
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मानलनीने ती पटकन उचलली आणण आियाकने म्हणाली, ”अर े िा... एिढ्या पािसात ही 
चाफ्याची रु्फलं बरी नमळाली तुला?”, पाण्याचं भांडं घेऊन येतानाच प्तने प्िचारलं. तेव्हढ्यात आनंदही 
आिरून आला. टॉिेलने केस कोरडे करतच तो बोलू लागला, “मालू, अग, आज प्िलक्षण अनुभि 
आला. घरी येताना रचंड रॅद्रर्फक होतं, त्यात मोबाईलला रेंजही नव्हती. माझी कार अगदी मुंगीच्या 
गतीने पुढे सरकत होती. तेव्हढ्यात रस्त्याच्या कडेला एक आजी उभी असलेली मला द्रदसली. 
कसलीशी टोपली होती प्तच्याकडे. ती पूणक नभजली होती. प्तच्या अंगािरचे कपडेही प्िरलेले, नभजलेले 
द्रदसत होते. थंडी िाजत असािी बहुतेक प्तला. मी गाडीची काच खाली करून प्तला आिाज द्रदला, तशी 
ती गाडीजिळ आली. मी प्तला माझी छत्ी द्रदली आणण सांयगतलं, “आजी, आडोश्याला बसा, अश्या 
पािसात बसू नका.” प्तनं मला आशीिाकद द्रदल्यासारखा हात केला आणण छत्ी घेऊन ती ननघाली. 
आजीची साडी बरीच प्िरलेली द्रदसत होती. मी पुन्हा हाक मारली, तशी ती पुन्हा िळली. तुझ्यासाठी 
घेतलेली निीन साडी मी त्यांना देऊ केली. ती आजी माझ्या कडे नुसती बघतच बसली. मी म्हणालो, 
“आजी, आज माझ्या लग्नाचा िाढद्रदिस आहे. बायकोसाठी घेतली होती ही साडी, पण तुला ह्या साडीची 
जाि गरज आह ेअस ंमला िाटतं. आजीने ती साडी घेतली. ती खूपच खुश झाली. प्तच्या टोपलीतली 
सगळी चाफ्याची रु्फलं प्तने पटपट एका कागदी प्पशिीत भरली आणण मला देत म्हणाली, “पोरा, लय 
नशीबिान हाय बघ तुझी बायडी. प्तला दे ही रु्फलं आज.” मी लगेच प्तला त्या रु्फलांचे पैसे देऊ केले. 
तशी म्हणाली, “ म्हालक्ष्मीची िटी भर त्या पैशाची अन नारल तेिडा ठेि. साडी चोली गािली प्तला 
आजच.” असं म्हणाली आणण कुठे गायब झाली मला कळलंच नाही. 

मानलनी िब्ध होऊन ऐकत होती. आनंदच्या या कृतीने ती अगदी भारािून गेली होती. प्तला 
निऱ्याचा कोण अनभमान िाटत होता.  

ती म्हणाली, “खरचं म्हणाली ती आजी, लय नशीबिान हाय बघ तुझी बायडी....” 
 
 
 
 
 
 

प्िपुला अयधकारी 
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धशरीष पै ह्ांच्या कववता   धनंजर् जोशी 
 

My Poem 

I have lived and lived 

Now the end is near 

Where it would end 

No one really knows 

I was happy 

I was sad 

I sank and I survived 

I roamed endlessly 

My feelings unvoiced 

But they burst open 

In My Poem 

She was my life 

And my liberation 

Whatever is left of my journey 

Will flow with her 

When the end comes 

I will write 

My Last Poem 
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Shall I Stop? 

I say to myself 

Shall I just stop? 

Writing poems 

But then the words 

Come flowing 

I am powerless 

To stop them 

Where shall I run? 

My poem holds me 

Did she give me birth? 

Or was it 

The other way around? 

This complicated relationship 

Is an eternal embrace 

धनंजय जोशी 
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इततहासमंच 
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मोगॅम्बो खुश हुआ!  विया पाटणकर 
णसनेमाचे कथा आणण सादरीकरणाच्या शैलीरमाणे प्िप्िध रकारात, genre मध्य ेिगीकरण 

केले जाते. कुठलीही शैली असो, रत्येक कथेमध्ये मुख्य नट, मुख्य नटी आणण एक तरी खलनायक 
असतो. ह्यात सुधा र्फक्त मुख्य नट तकिं वा नटी अशी एकच भूनमका असू शकते पण खलनायक एक 
तरी लागतोच. अहो, खलनायकाने प्िघ्ने नाही ननमाकण केली, तर काय दाखिणार यचत्पटात? एकूण 
काय भयपट नसला तरी भय आणण यचिंता ननमाकण करणार ेलबाड पात्  यचत्पटात लागतेच. 

माझे तर िष्ट मत आहे, खलनायकाच्या बोलण्याची, चालण्याची शैली, त्यांची केशभूर्ा, 
िेर्भूर्ा, हािभाि यांत पण प्िशेर् लक्ष घालून व्ययक्तयचत् रखेाटले गेलेले असते. नसेल पटत तर 
‘गब्बर’ णशिाय ‘शोले’, ‘कांचा’ नसलेला ‘अस्थग्नपथ’ तकिं वा चीड आणणाऱ्या ‘कालीबाबू’ ऐिजी त्यागाची 
मूती असलेला ‘कालीबाबू’ ‘देिदास’च्या कथेत गुरूं्फन पहा. गुळगुळीत कथा असलेले, फ्लॉप यचत्पट 
झाले असत.े  

लेखक खलनायकाचे पात् आणून कथेला एक छान िळण आणतातच पण ती भूनमका 
पडद्यािर ननमाकण करणार ेद्रदग्दशकक आणण नट पण खूपच रप्तभािान लागतात. अमजद खानने गब्बर 
इतका सुंदर रखेाटला आहे, की नंतर तो असलेल्या यचत्पटात “गब्बर आहे” अस ंलोक म्हणायचे, 
अमजद खान नाही. ‘सत्ते पे सत्ता’ पाहतांना अमजद खान पडद्यािर आला आणण मला धस्स झालेले 
आठितंय, आता हा गोंधळ घालणार म्हणून मी आईच्या पदराआडून उरलेला णसनेमा पहहला होता. 
आपल्यातल्या बरचे जणांनी ‘लनलता पिार’च्या मुलाचे लग्न जमले, की त्याला आजन्म िह्मचयक 
पत्करािे लागले हे गुगल केले असेलच. अशी सासू पडद्यािर ना झाली, ना होईल. लनलता पिार 
आपल्या नाणशकची आणण प्तने सातशे यचत्पटांत काम केलंय, सात दशके यचत्पटसृष्टी गाजिलीय.  

पुणे येथील  ‘नीळकंठ कृष्णाजी रु्फले’ हे एक स्वातंत्र्यसैननक होते आणण ह्यांनी आयुष्यभर 
खूप समाजसेिा केली आहे. तेच हे मराठी यचत्पटसृष्टी गाजिणार े‘ननळू रु्फले’! खर ंनाही ना िाटत? 
अहो, ‘णसिंहासन’ मधल्या द्रदगूची भूमिका गाजिणाऱ्या ननळू भाऊंची दखल Forbes India न ेपण 
घेतली आहे. त्ांच्या ‘सामना’ ह्या यचत्पटामधल्या ‘हहिं दरुाि धोंडे पाटील’च्या भूनमकेचा मराठीमधली 
सगळ्ात रभािी भूनमका म्हणून Forbes India न ेउले्लख केला आहे. ‘सामना’मध्य े ननळू रु्फले 
पडद्यािर आले, की आता हा काय लािालाव्या करून कटकट ननमाकण करणार अस ेमनात येऊन 
जाते. 

सदाणशि अमरापूरकर यांची खाणसयत म्हणजे त्यांनी िेगिेगळ्ा यचत्पटातील पात्रांसाठी 
िापरलेल्या वेगवेगळ्या बोलायच्या लकबी. गोप्ििंद ननहलानी यांच्या ‘अधकसत्य’मधला दनक्षण 
भारतीय शैलीत बोलणारा ‘रामा शेट्टी’ पाहा आणण महेश भट्ट यांचा ‘सडक’ पहा. ‘सडक’ मधली 
‘महाराणी’ यचत्पट सपंला तरी लक्षात राहते आणण ‘सडक’ आठिला, की ‘महाराणी’ पण आठिते. 
अमरापरूकर अहमदनगरचे, ते रणजी प्क्रकेट खेळाडू पण होते.  
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हल्ली हल्ली म्हणाल, तर ‘पद्माित’मध्ये रणिीर णसिंगन ेसाकारलेला ‘खखलजी’ लक्षात राहतो, 
त्या यचत्पटाबद्दल बऱ्याच िादग्रि गोष्टी नलहहल्या गेल्या पण खखलजीसाठी केलेल्या कष्टाच े
कौतुक पण प्ततकेच झाले. निाजुद्दीन णसद्ददकी ह्या हरहुन्नरी कलाकाराने ‘राघि रमण’, 
‘बदलापूर’मध्ये अगंािर काटा येईल अशा भूनमका साकारल्या आहेत.  

आई, मैत्ीण, रेयसीच्या रूपात बऱ्याच खलनाययका पण पडद्यावर झळकल्या आहेत. 
‘बेटा’मधली अरुणा इराणी साित् आई म्हणून रणसध झाली, प्रयांका चोराने ‘सात खून मार्फ’मध्य े
सात थरारक रूपं घेतली आणण रेक्षकांना खुचीला यचकटिून ठेिले. ‘गपु्त’मध्य ेसुरुिातीला ‘आिारा 
भिर’ेिर रु्फलपाखरासारखी उडणारी काजोल खून करायला येईल असे अणजबात िाटत नाही. 

काही खलनायकी पात्रं चीड आणण हसू दोन्ही भािना ननमाकण करणारी असतात. शक्ती कपूर 
आणण परशे रािळ ‘अंदाज अपना अपना’मध्ये, बोमन इराणी ‘3 idiots’ मध्ये रेक्षकांना पोट दखेुिोिर 
हसितात. तर ‘अणजत’च्या ‘मोना डानलिं ग’च्या संिादाने अनेक प्िनोद ननमाकण केले आहेत.  

सगळ्ा रप्तभािान कलाकारांना एकदा तरी खलनायकाची रूपरखेा पडद्यािर रखेाटायला 
हिी असत.े ‘शान’मधला कुलभूर्ण खरबंदाचा ‘शाकाल’, संजय दत्तचा ‘अस्थग्नपथ’ मधला ‘कांचा 
यचना’, ‘कमाक’मधला अनपुम खेरचा ‘डॉ डांग’, आशुतोर् राणाचा ‘संघर्क’मधला ‘लज्जा शंकर’, हल्ली 
हल्ली ‘तानाजी’मध्य े सैर्फ अली खानने साकारलेला ‘उदयभान णसिंग’ सगळे खलनायक स्मृतीत 
कोरले गेले आहेत. काही यचत्पटात मुख्य भूनमका करणाराच खलनायक असतो. देि आनंदचा ‘जे्वल 
नथर्फ’, ‘डरर’ तकिं वा ‘बाजीगर’मधला शाहरुख खान अप्िस्मरणीय आहेत. तसेच ‘पहरिंदा’मधला 
कपाळािर हात मारणारा नाना पाटेकर प्िसरणे अिघड आहे.      

असो तर असे ह ेबरचे खलनायक खलनाययका आले आणण णसनेमा गाजिून गेले पण आजही 
‘शोले’चा ‘गब्बर’ आणण ‘नमस्टर इंहडया’चा ‘मोगाम्बो’ यांना कोणी टक्कर देऊ शकलेले नाहीये. 'ये हात 
हमको दे दे ठाकूर' आणण 'मोगॅम्बो खुश हुआ' ह्या गजकनांना तोडीस तोड संिाद अजून तरी कोणा हहरो 
हेरॉईनच्या तोंडी नलहहले गेलेले नाहीत. ह्या आणण अजून बऱ्याच उले्लख न झालेल्या खलनायकी 
व्यधिरखेा नलहहणाऱ्या आणण साकारणाऱ्या लेखक, द्रदग्दशकक आणण कलाकारांना माझा सलाम!  

विया पाटणकर  
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केव्हा तरी पहाटे  अश्विनी कंुटे 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

अमिनी कंुटे  

केव्हा तरी पहाटे.... 
त्या नमटल्या नेत्ांनी 

तुलाच र ेपहाि े
पुन्हा पुन्हा त्या स्वप्ांच्या 

गािी मी विहरािे 

केव्हा तरी पहाटे... 
तू जिळी असताना 

गुंफून हात हाती 
हलकेच नमठीत शशरुनी 

पापण्ांची किाडे हळुिार 
नमटुनी घ्यािी 

केव्हा तरी पहाटे... 
वाटे असे कळेना 

िासांना अनानमक ती ओढ 
तुज समिेत रहाण्ाची 
स्वप्ातट्रह परर मनी या 
िीती अपूणातेची असावी 

 

केव्हा तरी पहाटे... 
स्वप्ामिील गािा 
भेट तुझीच झाली 

अन् का कुणास ठाऊक 
मनी हुरहूर दाटून आली 

केव्हा तरी पहाटे... 
आठिण तुझी आली 

जागता मनी आस िीतीची 
नेत्ातल्या अशंू्रनी 

उशीची कड िासे ओलािलेली 

केव्हा तरी पहाटे.... 
त्या गोड आठिात रमूनी 

खुशाल नयनांतील 
अशंू्रची फुले िहािी 

ओठांची अलिार मट्रहरप 
नकळतच विलग होऊन खुलािी 

केव्हा तरी पहाटे.... 
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बोलका कट्टा 
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सवे सन्त ुतनरामया   कल्पना ननमकि 
ll सवे सन्त ुमनरािया ll 

You Are What You Digest 
Wishing all of you a very Happy Gudipadwa and a very healthy new year. 

Many of us will recall our parents or grandparents chewing neem leaves on this 
day. Neem is a cardinal plant, known to support life with its healing and revitalizing 
properties. Regular consumption of Neem leaves ensures purification of blood 
and increase in immunity. Chewing Neem leaves on a New Year’s Day sets a 
healthy tone for the year, reminding us to focus on nutrition.  
Ayurveda provides a much broader definition of nutrition translated as Ahaar 
(आहार).  Anything and everything that impacts our physical and mental health is 
Ahaar!! Ayurveda identifies that our Ahaar (आहार) is everything that we consume 
daily which not only impacts our physical body but influences our mind and soul 
as well!  

1. Food 

Food as your medicine is a core principle of Ayurveda and a very widely 
studied faculty. Ayurveda thoroughly studies consumable items for its qualities, 
properties, indications, and contraindications. The intake food is also very 
precisely outlined and prescribed based on the natural constitution. Ayurveda 
refers to food as Purnabrahma (पूणकिह्म) as it nourishes our body, mind, and spirit.  

Food energizes the mind! The mind becomes balanced, steady, and calm also 
referred as Sattvic (सात्वत्वक) when food intake is well-balanced. Freshly cooked, 
warm meals that include all six tastes, (sweet, sour, salty, pungent, bitter, 
astringent) described in Ayurveda, is a Sattvic meal. Processed food loaded with 
artificial ingredients, cold food, caffeinated drinks etc. have no nutritional value 
Prana (राण) and makes mind Rajasic (राजणसक)-hyper and unsteady. Heavy, rich, 
and sweet food makes the mind dull, sluggish, and unproductive referred as 
Tamasic (तामणसक). 
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Our body gets nourishment through food for maintaining a healthy weight, 

glowing skin, strong bones, and healthy muscle tone. Food provides the energy 
needed to perform all bodily functions.  

Ayurveda teaches that digestion is the backbone of our health! Ayurveda 
refers to it as Agni (अग्नी) and provides a deep insight, recommendations to keep 
the digestion (अग्नी) healthy and balanced (सम-अग्नी). Per Ayurveda, eating is not 
simply an act of filling the stomach, but it should be treated as pious ritual 
performed consciously. उदर भरण नोह ेजाणणजे यज्ञकमक! 

This ancient healing science guides us what to eat, when to eat, how to eat, 
compatible and incompatible foods (प्िरुध आहार) and much more. These are 
general guidelines and specific recommendations based on the natural 
constitution (Prakriti रकृती) which must come from a licensed practitioner.    

2. Water 

Our body contains 70% water so replenishing water loss is very critical. Ayurved 
recommends mindful water consumption. Following guidelines may be helpful. 
• Water should be at room temperature or slightly warm. Never cold or hot! 
• Should I take Water before or after meals? Ideal way to have water is sip it 

during the meals as it helps with absorption and digestion.  
• Drink water only when you feel thirsty. 
• How much water you should consume daily depends on your natural 

constitution, climate, physical activity etc.  
3. Breath 

The air quality, and quantity of oxygen we breathe is critical for our health. 
Protecting from pollution where air quality is not that great is critical. But do we 
oxygenate enough when air quality is not an issue? Conscious breathing, mindful 
and purposeful breathing refreshes our body and rejuvenates our mind.  

Yoga, one of the sister sciences of Ayurveda has one complete branch 
dedicated to Pranayam (राणायाम) aka deep breathing. The practice of Pranayam 
keeps us healthy, calm, happy and young. Please begin your journey on this 
wonderful path with a trained teacher and enjoy the benefits.   
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4. Emotions 

It does not matter how healthy one eats and how long they exercise if we are 
not emotionally healthy. Emotions act just like food and we need to choose them 
wisely. Happiness, joy, kindness, empathy boost our physical health mental 
wellbeing. Unhealthy emotions adversely impact our body as well as mind and 
we need to consciously purge them from our system.  Fortunately, effective 
practices offered by Yoga such as meditation or Dhyan (ध्यान) and deep 
breathing Pranayam (राणायाम) offer great support in achieving emotional 
wellbeing.   

5. Information and perceptions through sense organs 

Every day, our brain receives millions of sensory inputs through all five senses. 
Not everything that we see, speak, listen, or touch is necessarily good for us. In 
addition, we are constantly challenging our brain by overloading our senses! 
Unhealthy as well as excessive perceptions impact our mental wellbeing which 
eventually manifests into some physical issue.  

The key to control this Ahaara is being mindful! Making conscious choices to 
watch, listen, speak, and read only those things that are uplifting and inspiring. 
Establishing boundaries, setting limits, and allowing only meaningful inputs to 
enter.  

In summary, we become what we eat, drink, breathe, think, see, listen, touch! 
Please be mindful of these inputs because they get processed and ultimately, we 
become what we digest.  

 कल्पना मनिकर  
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जानेवािी ते एप्रिल ददनदधशिका   वषाा ववसाळ 
१४ जानेवारी  पौर् शु. २ िकर संक्रांत 

२० जानेवारी पौर् शु. ८ शाकंभरी देवी नवरात्रोत्सवारभं 

२६ जानवेारी     पौर् शु. १३ गणराज्य ददन 

२८ जानेवारी पौर् शु. १५ (सिाप्तप्त १३.१६) शाकंभरी पौशणि िा, देवी नवरात्र सिाप्ती 

१६ फेिुवारी      िाघ शु. ५   वसंत पचंिी 

१८ फेिुवारी िाघ शु. सप्तिी   रथसप्तिी, जागततक सूयानिस्कार ददन 

२७ िाचा             फालु्गन शु.चतुदाशी (सिाप्तप्त १६.५७)   हुताशनी पौशणि िा (होळी) 

२८ िाचा  फालु्गन शु. पौशणि िा (सिाप्तप्त १३.४८) धूमलवंदन, कहरददन  

३० िाचा  फालु्गन कृ. तृतीया छत्रपती शशवाजी िहाराज जयंती 

१ एतप्रल फालु्गन कृ. पचंिी (सिाप्तप्त २१.४६) रगंपंचिी 

२ एतप्रल  गुड फ्रायड े

४ एतप्रल  ईस्टर संड े

१२ एतप्रल चैत्र शु. प्रततपदा 
चैत्र िासारभं शके १९४३, प्लव संवत्सरारभं, 
गुढीपाडवा  

िरील द्रदनदणशिका णशकागोच्या िाननक िेळेनुसार असल्याने काही सण भारतीय 
कालननणकयापेक्षा िेगळे आहेत ह्याची कृपया नोंद घ्यािी.   
 
संदभक: कालननणकय, दाते पंचांग  
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दैनंरदन मिाठी शब्दिर्ोग कोडे  अनिजजत िार्िीकि 
तुिचे िराठी भार्ेचे ज्ञान अजिावून पहा! 
िराठी भार्ेत असे अनेक शब्द आहेत जे आपल्याला िाहीत असतात, पण दैनंददन व्यवहारात आपण 
ते वापरत नाही. असे शब्द तीन गटात िांडले आहेत, शब्दांचे वगीकरण त्ांच्या सािान्य 
संभार्णातील वापरानुसार केले आहे.  

प्रत्ेक शब्दाचे पहहले अक्षर 'प्र' आहे..       तर बघू या आपल्याला यातील तकती शब्द िाहीत आहेत? 

प्राथमिक 

१. रयत                           = ________ 

२. शपथ, ननिय              = ________ 

३. भले मोठे, अिाढव्य  = ________ 

४. दर एक               = ________ 

५. ओघ                                  = ________ 

प्रबोध 

१. सूयक                     = ________ 

२. िंदन, मानाचा मुजरा   = ________ 

३. प्िपरीत                     = ________ 

४. ननष्णात, तरबेज     = ________ 

५. तीन तासांचा कालािधी = ________ 

प्रगल्भ 

१. बुधी             = ________ 

२. तुर्फान           = ________ 

३. गार्फील           = ________ 

३. चाबूक           = ________ 

4. भरपरू, प्िपुल        = ________ 

5. हरकत, अडथळा    = ________ 

6. िोठा सपाट खडक  = ________ 

अनभणजत रायरीकर  
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सेंट पॅदिक डे  सोनल आगाशे 
‘सेंट पॅहरक डे’ सिकरथम १६३१ मध्ये आयलांडमधील प्िख्यात ‘सेंट पॅहरक’ यांच्या स्मरणाथक 

साजरा करण्यास सुरुिात झाली परतुं सािकजननक सुट्टीचा द्रदिस म्हणून या द्रदिसास मान्यता १९०४ 
मध्ये नमळाली. अमेहरकेमध्ये आलांडमधून आलेल्या िलांतहरत लोकांनी हा द्रदिस साधारण १७व्या 
शतकामध्ये पहहल्यांदा साजरा केला. अमेहरकेमधील न्यूयॉकक , बॉस्टनसारख्या मोठ्या शहरांत 
नमरिणुका काढून आयहरश लोकांनी हा सण साजरा केला. 

णशकागोमध्ये ‘सेंट पॅहरक डे’ खूप मोठ्या रमाणािर साजरा केला जातो. यामधील तीन मुख्य 
आकर्कणे म्हणज े हहरिी णशकागो नदी, मोठ्या नमरिणुका आणण पाटीज. णशकागो  नदी हहरिी 
रगंप्िण्याची रथा १९६२ पासून सुरू आहे. णशकागो नदी ‘सेंट पॅहरक डे’च्या आधीच्या रप्ििारी हहरव्या 
रगंाने रगंिली जाते. गंमत म्हणजे नदीला हहरिा करणारा रगं मात् नारगंी असतो आणण याची रणेसपी 
म्हणजे एक मोठं गुप्पत आहे. याच द्रदिशी णशकागो शहरामध्ये दोन मोठ्या नमरिणुका काढल्या 
जातात. पहहली नमरिणकू म्हणज ेडाउनटाउन परडे. ही परडे ‘सेंट पॅहरक डे’च्या आधीच्या शननिारी 
दपुारी असते. दसुऱ्या परडेला साऊथ साईड परडे म्हणतात. ही परडे ‘सेंट पॅहरक डे’च्या आधीच्या रप्ििारी 
दपुारी असत.े ‘सेंट पॅहरक डे’चे प्तसर े आकर्कण म्हणज े
पाट्याक. णशकागो शहरात अनेक रसे्टॉरं् स या द्रदिसासाठी 
खास पाट्याक ठेितात आणण सिकजण खूप मजा करतात.  

सध्या COVID मुळे गेली दोन िर् े(२०२०-२०२१) 
मध्ये सिक नमरिणुका आणण पाट्याक बंद आहेत परतुं 
लोकांनी व्यिस्थित काळजी घेऊन णशकागो नदी हहरिी 
रगंिण्याची परपंरा सुरू ठेिली आहे. या िर्ी खूप लोकांनी 
हहरिी नदी पाहण्यासाठी णशकागो डाउनटाउनला भेट 
द्रदली. २०२२ पासून आपल्या सगळ्ांना ‘सेंट पॅहरक डे’चा 
परत आनंद घेता येईल अशी आशा करू या 

मी या िर्ी काढलेला र्फोटो या लेखाबरोबर शेअर 
करीत आहे. आपल्या रप्तप्क्रया मला नक्की कळिा. 

 

सोनल आगाशे  
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उंबरठा  श्रद्धा भट 
सान्वीने मंडपातली घंटा िाजिली आणण राम-सीता-लक्ष्मणाच्या मूतींकडे नजर लािली, जण ू

डोळ्ांनीच ननरोप घेत होती ती. पुजाऱ्याकडे पजूेचं ताट देऊन अशीच मूती ननरखत उभी राहहली. 
गुरुजी तीथक घऊेन आले, तेव्हा भानािर यऊेन प्तने तीथक घेतलं, आणण हात डोळ्ांना लािून केसांिरून 
द्रर्फरिला. तीथाकचा तो थंडगार सुगंधी िशक डोळ्ांना शांतिून गेला. पुढे होऊन प्तने गाभाऱ्याच्या 
कोरीि नक्षीदार उंबरठ्याला िशक केला, आणण मागे िळून पायऱ्या उतरायला लागली. कुठे बाहेरगािी 
जायचं असलं, तर आधी काळाराम मंद्रदरात गले्याणशिाय जायची नाही सान्वी. खर ंतर पुढे गंगिेर 
जाऊन पाण्यात पाय बुडिून यािं असंही मनात आलं प्तच्या, पण आज िेळ नव्हता. गोदाघाट आता 
कधी द्रदसणार या प्िचाराने प्तला थोडं भरून आलं.  

तासलेल्या कातळाचा थंडगार आणण कठोर िशक भक्कम आधार नमळािा तसा प्तच्या 
पायांना जाणित होता रदनक्षणा घालतांना. झेंडूच्या रु्फलांचा, र्फोडलेल्या नारळांचा, धूप आणण 
अगरबत्त्ांचा संनमश्र गंध प्तने मनभर साठिून घेतला. तेिढ्यात आई आलीच. चपला घालून, तांब्या-
प्पतळेच्या ििंूच्या छोट्या-छोट्या दकुानांना ओलांडत ती लाकडी रिेशद्वारापाशी आली. मागे िळून 
प्तने एकदा पुन्हा त्या देखण्या दगडी मंद्रदराकडे बयघतलं, आणण भरभक्कम दरिाज्याच्या प्पतळी रु्फलं 
ठोकलेल्या उंबरठ्याला ओलांडून ती चालू लागली. 

आई आणण सान्वी घरी आल्या तेंव्हा बाबा आणण सारगंचं, प्िषू्णकाकांच्या वॅ्हनमध्ये बगॅा 
बसिणं चालू होतं. तीन मोठाल्या कागो बॅगा, एक छोटी कॅप्बनची बॅग, चार लोकं आणण ड्रायव्हर कुठे 
आणण कसे बसतील याचा उहापोह चालला होता. सान्वी दारात नुसतीच उभी राहून त्यांच ंबोलणं ऐकत 
शून्यात नजर लािून उभी राहहली. मागे घरात आईची लगबग जाणित होती. आज मुद्दाम सान्वीसाठी 
पुरणपोळीचा बेत होता. काल पुरण करतांना आईचा कंठ दाटून आलाच, "आता कधी येशील माझ्या 
हातची पुरणपोळी खायला?"  

प्तच्या कानािर आिाज येत राहहले, संभार्णांचे घागे कधी सुटत, कधी गिसत. र्फोडणीचे 
आिाज, पुरणाचा, तुपाचा खमंग सुगंध, कटाच्या आमटीचा झणझणीत िास जाणित होते, पण मन 
थोडं बयधरल्यासारखं झालं होतं, भरून येत होतं. "अगं, लक्ष कुठे आहे सान्वी? र्फोन िाजतो आहे 
कधीचा!" आईच्या बोलण्याने सान्वी भानािर आली. "झालीच आहे तयारी शेखरराि. आता जेिणं 
होतीलच... दपुारचा चहा झाला की ननघूच आम्ही. घाटात अडकलो नाही म्हणजे नमळिली." आईन े
सान्वीच्या हातात र्फोन द्रदला. 

"हॅलो!"... शेखरचा उत्साही आिाज ऐकून प्तच्या चेहेऱ्यािर हस ूउमटलं. "काळाराम मंद्रदरात 
जाऊन आले आज, पण गंगेिर जाणं राहून गेलं. बाकी कुठलंच काम णशल्लक ठेिलं नव्हतं आज. 
काल मैप्त्णींनी छान पाटी द्रदली संध्याकाळी. खूप गप्पा-टप्पा झाल्या." ती त्याला काय-काय सांगत 
राहहली. त्याच्या सतराशे सूचना ऐकत राहहली.  
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त्याच्या आिाजातला आनंद आणण उत्साह प्तच्या मनात णझरपत गेला, आणण सगळी मरगळ 
पळालीच. र्फोन बंद झाला, आणण नंतर प्कतीतरी आठिणींचे मोहोळ उठत गेले. 

लग्नाआधीचा एकमेकांना जाणून घेण्याचा काळ, दीडेक िर्ाकचा नव्या निलाईचा संसार, 
आणण मग जॉबसाठी शेखर न्यूयॉकक ला गेल्यािर खव्हसासाठी माग ेराहहल्यानंतरच्या आठिणी... कस ं
कोण जाणे, पण या सगळ्ा आठिणींच्या जत्ेतून जात असता सान्वीचं मन मात् लग्नानंतरच्या 
प्तच्या गृहरिेशाच्या रसंगी जाऊन थांबलं. सासरच्या दारात छोट्याश्या उंबरठ्यािर तांदळू भरून 
पायली ठेिली होती. सगळ्ांची प्तच्यािर असलेली नजर सान्वीला जाणित होती. मेंदीने रगंलेली 
पािलं कंुकिाच्या पाण्यात बुडिून प्तला ती पायली आत लोटायची होती, आणण उंबरठा ओलांडून 
निीन घरात रिेश करायचा होता. कां कोण जाणे, पण प्तच्यािर असलेल्या नजरांमुळे असेल, प्किं िा 
या रसंगाचं गांभीयक जाणिल्यामुळे असेल, प्तचं मन आणण शरीर दोन क्षण पूणक िब्ध झालं होतं. 
'उंबरठा ओलांडून आत गलेो ना आपण, तर काहीतरी संपूणकपण ेबदलून जाणार आहे.' अस ंकाहीसं, 
पण शब्ांमध्य े मांडता येणार नाही असं प्तला रकर्ाकने त्या क्षणी जाणिलं होतं. जणू काहीतरी 
ननव्याकज, ननखळ आणण नननित असं आता मागे पडतं आहे. 

"अगं, प्कती िेळ अशी उंबऱ्यातच उभी राहणार आहेस?" आईच्या शब्ांनी सान्वीच्या प्िचारांची 
साखळी तुटली. "एक तर आत ये, नाहीतर बाहेर पायऱ्यांिर बस. असं उंबऱ्यात घुटमळू नये बेटा." 
उंबरठ्यािर रेंगाळण्याची आपली जुनीच सिय, सान्वीला िाटलं. गािाकडच्या िाड्याच्या मजबूत 
कोरीि नक्षी असलेल्या द्रदिंडीदरिाज्याच्या भरभक्कम उंबरठ्यािर घोडा-घोडा खेळायची ती 
लहानपणी. कधी कधी धाित-पळत पायऱ्या चढत आलं, की घाईघाईमध्ये तो उंच उंबरठा ओलांडताना 
पािलं ठेचकाळायची. पण तरीही उंबरठ्यात उभ ं राहण ं आिडायचं प्तला. उंच गढीिर असलेल्या 
िाड्याच्या दरिाज्यात उभ ंराहहलं की अधां गाि द्रदसत असे. पायथ्याशी असलेल्या णसधेश्वराचा कळस, 
आणण उतरत जाणारी िाट सुबक द्रदसत असे. मागे ओसरीिर प्किं िा दगडी चौकात आत्या-काकंूची 
लगबग ऐकत आणण बाहरे गािात संथ लयीत चाललेली हालचाल न्याहाळत प्कतीतरी दपुारी त्याच 
उंबरठ्यािर काढल्या होत्या प्तने.  

बाबांच्या कॉलनीतल्या घरातसुधा सान्वीने मागच्या उंबरठ्यात पुिकं िाचत, आंब्याच्या 
पानांतून णझरपणार ेसूयकप्करण ननरखत प्कतीतरी ननिांत क्षण अनुभिले होते. उंबरठ्यािर उभं राहण ं
छानच असं प्तला िाटे. आतला कानोसा असतो, आणण बाहेर काय चाललं आहे त्याचंही भान. पण 
आईने मं्हटल्यामुळे ती आत आली. उगाच कागदपत्ं, पासपोटक-खव्हसा, प्तप्कटं नीट ठेिली आहेत की 
नाही ते तपासलं. मग पसकमधले सगळे नाणे आणण सुट्या नोटा गोळा करून सारगंच्या हातात द्रदले. 
"चल दीदी, जेिणानंतरच्यासाठी मीठा पान घऊेन येतो. तू भी क्या याद करगेी!" अस ंम्हणून तो बाहेर 
पडला पण. 
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"सद्गरुूनाथ महाराज की जय!" असा घोर् करून रिास सुरू झाला. पंचिटी कारजंा ओलांडून, 
खव्हक्टोहरया पुलािरून जातांना सान्वीने गंगाघाटािर नजर टाकली. आज गोदािरीचं पाणी सोडलेलं 
द्रदसत होतं. मारुतीच्या पायापयांत पोहोचलं होतं. सान्वीने डोळे नमटून मनोमन गंगेला नमस्कार 
केला. रप्ििार कारजं्याची लगबग लिकरच माग ेपडली. एकेक करून ओळखीचे टप्पे मागे सुटत 
गेले, आणण गाडी हायिेला लागली. एिढा िेळ गप्प असलेल्या सान्वीने मग भेंड्या खेळण्याची टूम 
काढली. हसत-खेळत, जुन्या आठिणी काढत मग बराच िेळ ननघून गेला. नंतर बाबांनी त्यांच्या 
कोणकोण नमत्ांच्या मलुा-मुलींचे पत्त ेआणण नंबर असलेला कागद सान्वीच्या हाती द्रदला. "मदत 
लागेलच असं नाही, पण असू दे त्यांचे नंबर तुझ्याजिळ. कधीकधी दसुऱ्या गािात आपल्या गािच्या 
माणसाची भेट झाली की बर ंिाटतं ना, तसं म्हणून."  

"हो बाबा, मनीताई आणण नुपरू मागच्या िेळेला इथे आल्या होत्या तेव्हा सांगून गेल्या, की 
प्तकडे आल्यािर र्फोन कर म्हणून. तसंही प्तकडे इतका हरकामा िेळ कसा जाणार कोणास ठाऊक." 

सान्वीला बऱ्याच गोष्टींच ंटेन्शन आलं होतं. आपल्याला अमेहरकन accent समजेल का?, 
कार चालिणं जमेल का? प्तकडच्या रस्त्यांिर, घरकामाला बाया नमळत नसतात म्हणे, जॉब नमळेल 
का?, H-4 खव्हसािर जायला उगीच तयार झालो का?, इत्यादी. सारगंने प्तच्या मनातलं िादळ 
ओळखलं असािं. "Don't worry दीदी, जाओ, घूमो, ऐश करो... निीन देश बघ, मग परत आलीस, की 
आहेच पुन्हा तेच ते." 

मुंबईत पोहोचेपयांत अंधार पडला होता. गदी, रॅद्रर्फक, गजबज या मधून िाट काढता-काढता 
सगळे गप्प झाले. एअरपोटकला पोहोचल्यािर सारगं रॉली घेऊन आला. सगळ्ा बॅगा त्यािर लोड 
झाल्या. बाबा आणण ड्रायव्हर वॅ्हन पाकक  करून आले. हलकासा िारा सुटला होता. गदी बरीच होती. 
रिाशांपेक्षा त्यांना सोडायला येणारचे जाि होते. गेटसमोर लांब रांग होतीच.  रांगेत लागण्याच्या 
आधी सारगंने र्फोटो काढले, सान्वीनेही काही सेल्फ्फ्या काढून व्हॉ्सऍप इत्यादीिर टाकल्या. मग 
सगळे काहीच न सचुून थोडा िेळ ननुःशब् होऊन नुसती गदी न्याहाळत उभे राहहले. 

"चला, रांगेत लागू या" म्हणत ती अिजड रॉली सारगंन ेपुढे ढकलली. रांगेत पुढे एक तरुणी 
एक सुटसुटीत बॅग आणण एक लॅपटॉपची बॅग घेऊन उभी होती. सान्वीला प्तचा स्टायनलश पोर्ाख 
र्फार आिडला. पण ती मात् जगाशी काही घेणं-देणं नसल्यासारखी र्फोनमध्ये मग्न होती. मागे एक 
ियस्क जोडपं येऊन उभ ंराहहलं, आणण त्यांना सोडण्यासाठी एक मध्यमियीन माणूस. त्या आजींनी 
आईशी ओळख करून घेतली आणण त्या दोघी काहीतरी बोलायला लागल्या. सान्वीनेही मग 
स्मस्मतहास् करून त्यांच्याकडे मान डोलािली. काहीिेळाने रांगेत एक तरुण स्त्री एका हातात मोठी 
पसक सांभाळत आणण दसुऱ्या हातात एका चार-पाच िर्ाकच्या गोडुलीचा हात धरून उभी राहहली. 
छोटीच्या पाठीिर यचमकुला बॅकपॅक आणण हातात बाहुली असा साज होता, आणण बाहुलीशी 
मनापासून काहीतरी बोलणं सुरू होतं. 
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"िेळेिर खात जा बाई काहीतरी. नाहीतर बसशील िाचत तासन् तास." आईची सूचना.  

"दीदी, तू निीन हठकाणी जाशील ना, तर vlog करून पाठित जा." सारगंची र्फमाकईश.  

"नाही र ेबाबा, ते काही मला जमायचं नाही. सगळं लक्ष मग तो खव्हहडओ बनिण्यातच असत.ं"  

"मग जीजूला सांग."  

"बर.ं"  

कधी आई-बाबा प्तला, तर कधी ती त्यांना असे आठिून-आठिून सूचना देत राहहले, "काळजी 
घे" म्हणत राहहले. कागदपत् ंपुन्हा एकदा तपासून झाले, बॅगा मोजून झाल्या, थोडा डबा सुधा खाऊन 
झाला. आता ननरोपाची िेळ झाली हे सगळ्ांच्याच लक्षात आलं. सान्वीचा कंठ दाटून येत होता, आई 
सुधा मधून-मधून डोळे हटपत होती. बाबा आणण सारगं चहेेऱ्यािर ठरिून आणलेलं स्मस्मत हटकिून 
होते. शेिटी ते सगळे टनमिनलच्या sliding door पाशी आले. खाकी पोर्ाखातले दोन security 
guards कागदपत् ं तपासून रिाशांना आत सोडत होते. सगळ्ांना गळाभेट देऊन, "र्फोन करते, 
काळजी घ्या" असं म्हणत, डबडबलेल्या डोळ्ांनी सान्वीने ती अिजड रॉली पुढे ढकलली. परत पुन्हा 
मागे िळून बघत, "तुम्ही थांबू नका नाहीतर उशीर होईल" म्हणाली. "बर,ं तुझं चेक-इन झालं की 
ननघतो आम्ही." 

Sliding doors उघडले, आणण बाहेरच्या अंधाऱ्या गजबजाटामधून एकदम झगमग चकचकाट 
असलेल्या भव्य दालनात आल्यामुळे सान्वीला क्षणभर भांबािल्यासारखं झालं. पण पुढची सगळी 
रोसेस भराभर झाली. सामान चके-इन झालं, आणण ती अिजड रॉली ढकलण्याचं काम सपंल्यामळेु 
प्तला मोकळं िाटलं. सारगंला र्फोन करून प्तने चेक-इन व्यिस्थित झाल्याचं सांयगतलं, आणण 
गेटकडे कूच केलं. तेिढ्यात शेखरचा र्फोन आलाच. पुन्हा एकदा सूचनांची उजळणी, आणण हॅपी 
जनीच्या शुभेच्छा. 

णसक्युहरटी चेकचे सोपस्कार हळूहळू का होईना पण व्यिस्थित पार पडले. सान्वीने आधी 
डोमेस्टस्टक फ्लाई्स घेतलेल्या असल्या, तरी इंटरनॅशनल एअरपोटकच ंिातािरण प्तला निीन होतं. 
प्िशाल दालनं, सुंदर म्यरूल्स इत्यादी बघण्यात ती गुंगून गेली. रमत-गमत ती बोहडिंग एहरयामध्ये 
आली. डु्यटी-फ्री दकुानांमधल्या शोभेच्या आणण कलाकुसरीच्या ििू ननरखण्यात प्तचा बराच िेळ 
ननघून गेला. पुढे रू्फड कोटकसुधा होते, पण बरचे चमचमीत पदाथक द्रदसत असून सुधा आज प्तला काही 
घ्यािसं िाटेना. र्फक्त कॉर्फी घेऊन ती गेट समोरच्या िेहटिं ग एहरयामध्ये येऊन बसली. प्तथे मघाशी 
रांगेत असलेलं ते ियस्क जोडपं त्या गोडुलीच्या आईशी गप्पा मारत होतं.  
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"तुम्ही काळजी करू नका काका, मी शेिटपयांत आहेच तुमच्यासोबत" असं काहीसं सान्वीच्या 
कानािर पडलं. छोटी आईच्या मांडीिर डोकं ठेिून झोपी गेली होती, आणण मघाची स्टायनलश  तरुणी 
आता प्तच्या लॅपटॉपिर भराभर टाईप करत होती. प्तच्या लयबध टायप्पिंगचा आिाज ऐकता-ऐकता 
सान्वीला अचानक सभोिताल िब्ध झाल्यासारखा भासला. म्हणजे ,आजूबाजूचा िािर तसाच सुरू 
होता, आिाज कानािर पडत होते, डोळे दृष्य हटपून घेत होते, पण मनािर काहीच उमटत नव्हतं. मन 
एकाच िेळी बयधर आणण अप्तसतकक  व्हािं, सजग व्हािं, असं काहीसं झालं होतं. जे अंतमकनाला 
जाणिलं असणार, पण मनाने उत्साहाच्या भरात आणण स्वप्नात दंग होऊन ज्याकडे दलुकक्ष केलं 
असणार, ते काहीतरी अचानक समोर आलं होतं.  

प्तला पुन्हा उंबरठ्याशी उभी असलेली नििध ूसान्वी आठिली. मेंदीने रगंलेली पािलं घेऊन, 
उंबरठा ओलांडण्यापूिीची.मागचं ननव्याकज काहीतरी सुटतं आहे, पण अजून समोरच्या टप्प्प्यात रिेश 
व्हायचा आहे अशी. निीन घरात, निीन पिाकत, निीन आयुष्यात रिेश करण्याआधीची, आणण त्या 
क्षणाचं महत्व अचानक उमगलेली आणण अचानक िब्ध झालेली….तशीच.    

आणण प्तला एकदम उमगलं, की आज मन राहून राहून याच आठिणीपाशी का धाि घेत आहे? 
पुन्हा एकदा ती आज आयुष्याच्या तशाच टप्प्प्यािर उभी नव्हती का? एका हातात भूतकाळ घट्ट 
पकडलेला, आणण भप्िष्याने पुढे केलेला हात, हातात अलगद येण्यापूिीची.. जणू तशीच उभी होती ती 
… आत्ता सुधा.... थोडी साशंक आणण थोडी उत्सुक... उंबरठ्यािर थबकलेली!  

श्रधा भट  
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तीन वषं, दोन मदहने, एक ददवस  मंदा नाडकणी 
ियाच्या अिघ्या २६ व्या िर्ीं आम्हाला सोडून गेलेल्या नमत्ाबद्दल काय सांगू? 

इंणजननअहरिंग कॉलेजच्या पहहल्याच द्रदिशी मला भेटला होता तो! मी मुलींच्या हायसू्कलमध्ये 
णशकलेली; नंतर रुइया कॉलेजला दोन िर् े घालिूनही मैप्त्णींच्या घोळक्यांत िािरायची सिय 
पूणकपणें अगंिळणी पडलेली! या व्ही.जे.टी.आय.सारख्या इंणजननअहरिंग कॉलेजमध्ये पोरी 
और्धापुरत्याच सापडणार हे सत्य जाणून जरा धाकधुकीत होते. पण पहहल्या क्लासला आणखी तीन 
मुली द्रदसल्याबरोबर माझा जीि भांड्यांत पडला. चंिा, शीला दोघी णसिंधी ि गुजराथी हंसा. 
क्लास संपिून बाहेर आल्याबरोबर एक उमदा, उंच, कुरळ्ा केसांचा, स्माटक मुलगा माझ्याजिळ 
येऊन म्हणाला, " हॅलो, मी रामदास रभ!ू तू मंदा नमरिणकर ना? I heard about you, coming to 
VJTJ."   

मी म्हणाले, "Thanks, nice meeting you Ramdas."   
मग थोडी इकडची प्तकडची चौकशी करून म्हणाला, "तुला काही मदत लागली तर नक्की 

सांग. मुली अगदी थोड्या आहेत इथे." 
मी म्हणाले "देिाद्रदकांचं कसलं जबरदि नाि आहे तुझं! मदत लागली तर रभूचं सोडून 

दसुऱ्या कोणाचं नांि घेणार?" दोघे खूप हसलो. “See you later!” 
खरचं बर ंिाटलं. कॉलेजमधली सगळीच मुलं टिाळ, मिाली नसतात तर!  

 दसुऱ्या द्रदिशी हा रभू कॉहरडॉरमध्ये उभा, त्याच्या एका नमत्ाबरोबर. मला म्हणतो " Manda, 
Meet my friend Uday Nadkarni. उदय, ही मंदा नमरिणकर." हा गोरपेान, स्टाइनलश, उदय 
कालच व्हरांड्यांत लेक्चर नथएटरच्या बाहेर, खांबाला टेकून उभा असलेला, मी पाहहला होता. इतक्या 
लिकर त्याची ओळखभेट होईल असं स्वप्नांत देखील िाटलं नव्हतं. मी मनांत म्हणाले "This 
Prabhu sure gets around fast!" 

मग काय, आमची खूप दाट दोिी व्हायला िेळ लागला नाहीं. र्फस्टक ईयरचे आम्ही प्तघे, सेकंड 
ईयरची शामला, थडक ईयरची नंदा, आणण थोडे दोि नमळून एक छान ग्रपु तयार झाला. रभूला बऱ्याच 
बहहणी असल्यामुळे तो सिकच मुलींशी मनमोकळेपणाने िागायचा. मला सुध्दा घरी आतेमाम े
भािंडांत राहून थट्टा मस्करी ि मजा करायची सिय होतीच! या कंपमूध्य आपण कॉलेजच्या 
िेगिेगळ्ा िर्ाकला आहोत असं िाटत नसे. रभ ूएक आनंदी, हसरा मुलगा होता.त्याचा सगळ्ांतच 
पुढाकार असायचा, र्फक्त अभ्यास सोडून! 

त्या िर्ी VJTI चा ७५ िा िाढद्रदिस होता.हीरक महोत्सिी िर्क म्हणून एक जोरदार िाप्र्िक 
संमेलन झालं. भारताच े तत्कालीन राष्ट्रपती मान्यिर राजेंि रसाद रमुख पाहुणे होते. त्यांच्या 
स्वागतासाठी, समारभंाच्या उदघाटन समयी, शारदेचे राथकनागीत "याकुने्दन्दतुुर्ारहारधिला" 
म्हणायचे होते. या रभून ेचक्क माझ ंनाि पुढे केलं. शामला चांगलं गायची. पण मी? इतर ३-४ मलंु 
मुली ननिडले.  
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रो. गुजकरांच्या घरी रॅस्मक्टस करून से्टजिर गाणं म्हटलं सुध्दा! उदयला देखील variety 

entertainment साठी "Fascination" हे Nat King Cole चं गाणं म्हणायला लािलं, अथाांत रभूची 
कृपा! या रसंगानननमत्त एक स्मरणणका करायची होती. प्तच्या सजािटीसाठी त्याने आहटि स्ट म्हणून 
उदय ि माझ्याकडून हडझाइन्स करून घेतली. त्या नननमत्ताने आमच्या गांठीभेटी िाढल्या. 

या गडबडींत माझ्या लक्षांत आलं, उदयकडून जरा जािच interest दाखिला जातोय. 
कशामध्यें प्िचारायचं नाही! मन आंतून सुखाित होतं. 
 आम्ही नमळून बरचेदा मवु्हीजना जायचो. ग्रेगरी पके चा 'रोमन हॉनलडे', फ्रॅं क णसनाराचा 'कॅन 
कॅन' िगैर!े पण खरी मजा आली ती, रभूने एक द्रदिस hiking ची टीम आणली तेव्हा!  

आमच्या Bombay University चा एक Hiking and Mountaineering चा क्लब होता. 
त्याची पहहली हाइक खरचं निणशक्यांसाठी होती, जिळपासच! एका द्रदिसांत १२-१३ मैल चालायचं 
होतं. आम्ही जरा साशंक होतो. पण भटकायची भयंकर आिड ि चालायची प्ततकीच सियही होती. 
म्हणून जायचं नक्की झालं. नंदा शामला तर होत्याच, पण णसिंधी चंिा ि शीला सुध्दा तयार झाल्या. 
त्यांना िाटलं, प्पकननक सारखंच असणार! रभनूे त्यांना िॉननिंग द्रदली होती, पण ऐकतं कोण? साध्या 
चपला घालून आल्या. नतंर खूप िैतागल्या. कारण पायाच ेतुकडे पडले असणार! प्बच्चाऱ्या! आम्ही 
खूप मजा केली. Hiking आणण Trekkingच्या रेमांतच पडलो. त्यानंतर तीन िर्ाांत प्कती तरी 
expeditions केल्या. 
 U.D.C.T. मधले एक रो. मांजरकेर बहुतेक िेळा आमचे लीडर/ गाइड असायचे. त्यांना पण 
आमचा कंपू आिडायचा. हायप्किं ग करतांना एखाद्या डोंगरांत धबधबा लागला, तर खुशाल डंुबायला 
आम्हाला मोकळीक देत असत. एका उंच खडकािर बसून रामदास, उदय ि इतर पोर ंहमाम साबणाची 
जाहहरात करू लागली तर म्हणायचे "चला, सगळे जरा स्वच्छ तर झाले!" तुर्ारांमध्ये गार होताच खूप 
बर ंिाटायचं, खरा श्रम पहरहार व्हायचा! 

एका हाइकला माथेरान अिघड बाजूने चढायचा होता. थोडे rappelling सुध्दा करायच ंहोतं. 
कजकतहून बसने आम्ही िाटेत उतरलो.तेव्हा माझे बॅकपकॅ टपािरून खाली काढण्याआधीच बस 
ननघून गेली. आता आली ना पचंाइत! दोन द्रदिसांची हाइक आणण माझ्याकडे काही म्हणज ेकाही 
राहहलं नव्हतं. दसुऱ्या द्रदिशी इतर मुलींचे कपडे नमळाले. कारण झेखव्हयसकची गुलचेर णसगनपोहरया ि 
जयहहिं दची यगहरजा पंजाबी या माझ्या छान दोि झालेल्या. पण पािसानं पाठपुरािा जबरदि केला. 
तशी रामदासने त्याचा रनेकोट मला बहाल केला. खाली प्पना लािून तो दमुडला. 
 थोड्या थोड्या िेळाने कोणीतरी त्यातलं साठलेलं पाणी काढायचे. मात् पािसाने सगळ्ांची 
िाट लािली.पॅ्लस्टस्टकच्या प्पशव्या असूनही सिक जलमय! रात्ी माथेरानला रभसूकट सगळ्ा 
िीरांनी कांदा बटाटा रस्सा बनिला. तो भाताबरोबर अगदी पचं पक्वान्नांसारखा लागला. त्यानंतरही 
काल्याकच्या लेण्यांचा डोंगर चढून आणखी िर जाण,ं प्तकडे हरिणं, कळसूबाई णशखर िगैर ेहाइकना  
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खूप मजा केली. मला िाटतं, हा रामदास नसता तर कॉलेजचं पहहलं िर्क र्फार कठीण गेलं असत.ं 
उदय आणण मी इतके बुजर,े की आमची भेट सुध्दा झाली नसती. 
रामदासमुळे आमची मतै्ी बहरत, थोड्या िेगळ्ा लेव्हलला गेली हे खर!ं भप्िष्याची आम्हां कोणाला 
काहीच कल्पना नव्हती, द्रर्फप्करही नव्हती. रम्य ते कॉलेज जीिन! 

आणण प्िसरलेच, रामदास रभू swimming champion ही होता. त्याच्या Water polo च्या 
मॅच बघायला आम्ही गेलेलो. ४०० मीटर िगैर े रसेमध्ये तो असायचाच! णशिाय High Diving 
champ होता. Triple summersault िगैर े अगदी सहज करायचा. इतरही काही िोटकमध्य े
असायचा. खरोखर हरहुन्नरी! त्याच्यामुळे पहहल्या िर्ीं मला उगीचच बडॅनमिंटनच्या िधेंत खेळायला 
लागलं, तो खेळ येत नसतांना! काय तर म्हणे "मलुींचा सहभाग पाहहजे. Mixed Doubles मध्य ेखेळ, 
म्हणजे चालून जाईल." इथे आमच्या इज्जतीचा र्फालुदा झाला; पण हसण्यािारी नेऊन, त्या नननमत्तान े
मजा केली. 

रामदासच्या लक्षांत आलं असािं, की मला मराठी नाटकांत खूप स्वारस् आहे. उदय St 
Xavier शाळा, कॉलेजचा असल्यामुळें  त्याला इंस्तिश णसनेमाची जाि आिड होती. ते तर बघत 
होतोच आम्ही. पण रामदासने मला आंतर महाप्िद्यालयीन नाट्य िधेतील काही नाटकंही दाखिली. 
कुठून तरी पास नमळिायचा आणण मला घेऊन जायचा. 

परीक्षेच्या आधी आम्ही मुली दपुारी हंसा देसाईकडे बांियाला अभ्यासासाठी जात होतो. 
िर्ाकअखेरीला उदय, रभू, कृष्णन् हे जेिणानंतर आमच्याकडे यायचे ि रात्ी ११-१२ पयांत माझ्या घरीही 
अभ्यास चालायचा. कधी रॉजेक्टस, सबनमशनच ंकाम िगरै!े माझ्या आईला ही मुलं आिडायची ि 
घरच्या सगळ्ांचा त्यांच्यािर प्िश्वास होता. उदय िाळकेश्वरला रहात होता. परीक्षेनंतर त्याच्याकडे 
िाढद्रदिसाची पाटी उकळायला जाणं हेही ठरलेलंच होतं. 
पहहल्या िर्ीच्या सुट्या लागल्या. उदयने त्याच्या भािाच्या लग्नाचं आमंत्ण सिाांना द्रदलं म े
महहन्यांतलं. रभूने मागे लागून सगळ्ा ग्रुपला Kemps Corner च्या लक्ष्मी नारायण हॉलला नेलं. 
प्तथे उदयच्या भाऊ, िहहनीला से्टजिर भेटले तेव्हा मलाच ठाऊक नव्हतं की भप्िष्यांत हे आपले मोठे 
दीर ि जाऊ होणार आहेत. 

दसुऱ्या िर्ाकची सुरुिात झाली. मी Civil Eng ला होते. उदयला Mechanical ि रभूला ि 
चंिाला Electrical Eng ला रिेश नमळाला. शीलाने मला िाटतं इंणजननअहरिंगलाच रामराम ठोकला. 
हंसाने र्फस्टक  इयरला गटांगळी मारली. मला िगाांत इतकी मुलं असून नमत् मैप्त्णी नसल्यान े
भयानक लोनली िाटलं. म्हटलं, "हे काय रटाळ आयुष्य?"   

मग मी ठरिले, आपणही Electrical ला जािं. रभू म्हणाला, "तुला खरचं िाटत असेल तर 
रयत्न करूया. आपण प्रस्मन्सपॉल मोदींना भेटू. चल, मी येतो तुझ्याबरोबर!" आम्ही अपॉइंटमेंट घेऊन 
दोघे मोदींच्या ऑद्रर्फसला गेलो. 
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माझा रडिेला चेहरा पाहून मोदींना दया आली असणार. त्यांना िाटलं असेल, आमच्या दोघांची 
गाढ दोिी असािी. मग ते मला म्हणाले" Miss Mirwankar, I understand your dilemma, 
based on your records and marks, if you insist, I cannot deny you admission to 
Electrical Engineering. But your first choice was Civil Engineering. Now, switching 
to Electrical, you may inadvertently deny another deserving candidate, his first 
choice of Electrical. Will that be ok with you?" 

आता मला पेच पडला. "प्िचार करते" म्हणून बाहरे आलो. अखेर सिाांनी माझी बरीच समजूत 
घातली असणार. मी Civil Engineering लाच राहहले. पहहले थोडे द्रदिस द:ुखांत होते. पण मग 
अंगिळणीं पडलं. पुढे Structures मध्ये मास्टसक देखील केली. घरच्यांना या गोष्टीबद्दल सांयगतलंच 
नाही. त्यांनी आडकाठी आणली नसतीच म्हणा! रामदास रभू परत एकदां आम्हां नमत्ांना जोडणारा 
दिुा ठरला. 

हां हां म्हणता कॉलेजचं शेिटचं, प्तसर ंिर्क संपत आलं. परीक्षा जिळ आल्या. आता इतर मजा 
थोडी आिरून गंभीरपणे महहनाभर अभ्यासांत लक्ष घालािं लागलं. रभ ूआणण नंदा त्या िर्ी सुट्टीमध्य े
बरचं mountaineering करत होते, हहमालयांत देिप्तब्बा णशखर िगैर!े नंदाचं ठीक होतं. ती कधीच 
ग्रॅज्युएट होऊन नोकरी करत होती. आम्ही रभूला अभ्यासाकडे नजर िळिायला सांगत होतो. त्यान े
ऐकले नाहीं. आपल्याच नादांत रमलेला. 

आम्हां सिाांना परीक्षेंत चांगलं यश नमळालं.graduation ला जायचं, हो नाही चाललेलं. तर 
रामदासने सगळ्ांना जायला भाग पाडलं. Gone With the Wind या णसनेमाची दपुारच्या शोची 
प्तप्कटे काढून ठेिली. अमेहरकन णसखव्हल युधाची पाश्वकभूमी माहीत नसल्यामुळे ि southern 
accent मुळे ती मूव्ही थोडी डोक्यािरून जात होती. इतकी लांब होती, की संपता सपंेचना. आम्ही 
सगळे तरूण तुकक  एिढी सहनशीलता कुठून आणणार? कशीबशी ती मवू्ही संपिली आणण cold 
drinks घऊेन graduation ला गेलो. तेव्हा त्याला convocation म्हणायचे. 

मला नमळालेलं सुिणक पदक स्वीकारताना कडाडून   टाळ्ा िाजिणारा ग्रुप होताच, रभूचा! 
मी, उदय, शशी ि नंदा आमच ं अमेहरकेला जायचं घाटत होतं. रभ ू जाणार नव्हता. अमेहरकन 
युननव्हणसिटींमधे्य आमच्या अॅडनमशन पकक्या झाल्या होत्या. १९ ऑगस्टला आम्ही ननघणार होतो. 
ननरोपाच्या बऱ्याच पाट्याक चालल्या होत्या. मला पण एक पाटी द्यायची होती. रभू म्हणतो, "आपण 
चौपाटीिरच्या पी एम हहिं द ूस्वीनमिंग क्लबमध्ये पाटी करूया. तू र्फक्त invitations दे आणण मला नंबर 
सांग." द्रदिस ठरिला, पाटीला खूप मजा केली! प्तथल्या स्वीनमिंग पूलमध्ये रामदासने High diving 
चे रात्यनक्षक ही दाखिले, जे आधी पाहहलं नव्हतं. 
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१९ ऑगस्ट म्हणताच Ballard Pier आठितो. मोठ्या इटानलयन cruiseship "Marcony" 

मधून आम्ही ५०-६० प्िद्याथी cruise करत आधी इटलीपयांत जाणार होतो.  
प्तथून पुढे अमेहरकेला कूच, अथाांत िेगिेगळ्ा मागाांनीं! धकक्यािर रामदास ि इतर बरीच 
नमत्मंडळी होती. हाइप्किं ग ग्रुपचे दोि होते. णशिाय रत्येकाला सोडायला आलेल्या २०-३० 
लोकांमुळे प्तथे तुर्फान गदी होती. हार तुर ेदेणे, ननरोप रसंग चालले होते. मुंबईंत भटकून परतणार े
बोटीिरचे शेकडो युरोप्पयन रिासीही होते. रभूने confetti/ crape paper ची खूप भेंडोळी आणली 
होती.  

बोट सुटतांना, आम्ही धरलेल्या त्या हरप्बनींना धकक्यािरचे नमत्, गांठी मारून लांब करत 
होते. शेिटी  बोट मागाकला लागल्यािर, कुलाब्याची दांडी द्रदसेनाशी होईपयांत आम्ही सिाांत उंच डेकिर 
बसून गप्पा केल्या. What lies ahead? मायदेशाची नाळ बंध नकळत सुटले होते, त्या 
हरप्बनींबरोबरच! 
 रभूला hiking, swimming कमी करून कहरयरकडे लक्ष द्यायला खूप सांयगतलं होतं. तो 
आपला हसत ऐकून घेत असे. रत्यक्षात मनी होतं तेच करणारा तो! एकूण आमचा उपदेश म्हणजे 
पालथ्या घड्यािर पाणी! 

अमेहरकेला आल्यािर आम्ही इथल्या युननव्हणसिटी प्िश्वात रगंलो. डबल ग्रॅज्युएट झाल्यािर, 
कहरयरच्या नव्या निलाईंत रमलो. दोन िर्ाांत ग्रीन काडकही नमळालं. थोडीबहुत कमाई झाली. मग 
आईिहडलांना भेटण्यासाठी भारतात परत आलो. रभू एअरपोटकिर आला नव्हता. 
घरी येऊन भेटतो म्हणाला. मी माझ्या आईकडे असताना खास मला भेटायला आला, उभ्या उभ्याच! 
१९७० चा म ेमहहना सुरू होता. मी त्याला बजािलं, “१२ जुलैला आमच ेलग्न ठरलंय. आधीच सांगनू 
ठेिते. यायलाच पाहहजे!” तर म्हणाला "नक्की येणारच! पण आता मला एका हहमालयीन 
Expedition ला जायचंय!" 

मला धक्काच बसला! म्हटलं "कॅं न्सल कर आत्ता!"  
म्हणतो, "नाही ग करता येणार मला. आम्ही प्तघेजणच आहोत. I am in charge of Food 

and some other preparations.  Can't back out last minute. But I promise, I will be 
back in June. Won't miss Wedding."  

मी म्हणाले "Promise कर की यापुढे परत रेप्किं गला जाणार नाहीस".  
तर म्हणाला, " मंदा, ते मी कधीच ठरिलं होतं. This will be my last expedition, I promise!"  
मला समजािून लगेच उदयच्या घरी गेला. त्याला भेटून म्हणाला, " I will send you a letter from 
the mountains. Don't worry. See you at the wedding!" 
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मे महहनाअखेरीस पेपरमध्ये बातमी िाचली घरच्यांनी! हहमालयांत मोठा avalanche होऊन 

एका यगयाकरोहण तुकडीमधले दोघेजण बेपत्ता आहेत. एकाचे नांि पररेा ि दसुरा मुंबईचा रामदास रभ!ू 
देिा, काय केलंस हे तू? पायाखालची जमीनच हादरली. आसू थांबेनात. बातमीिर प्िश्वासच बसेना. 
दोन द्रदिसांनी उदयला त्याचं पत्ही नमळाले, अपघाताच्या आधी नलहून पाठप्िलेलं! 

अिघ्या २६ िर्ाांचा तरुण, िेडा मुलगा! ‘शेिटची hike’ आणण ‘पत् पाठितो’ ही दोन िचन ेपरुी 
करून गेला. तीन िर्,े दोन महहने, आणण एका द्रदिसाचा सहिास देऊन, णजिाला चटका लािून! 
       
अकस्मात एक उमदे चैतन्य, 
िाहून नेई काळ पजकन्य       

िंदा नाडकणी 
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'मय'सभा -मिुशाला   तनतीन जोशी 
लुत्फ़-ए-मय तुझसे क्या कहँू ज़ाहहद  

हाय कम्बख़्त तूने पी ही नहीँ|  

ह्या दोन ओळींतच दारूला अपेय मानणाऱ्यांची अिहेलना साठिली आहे. भूतलािर अस्तित्वात 
असलेल्या सिक भार्ांत उदूक ही अशी एकच भार्ा आहे णजने ह्या मद्रदरिेर मनापासून रेम केलंय आणण 
ह्या कनकांगीच्या प्िप्िधांगांचं िणकन करण्यासाठी आपलं शब्भांडार द्रदलखुलासपणे खोलून द्रदलंय. 
आता लौप्ककाथाकने दारूचे दषु्पहरणाम सिाांना पहरयचत आहेतच. अगदी गडकऱ्यांच्या भार्ेतच आठिण 
करून द्यायची मं्हटली तर मनुष्याचा "बेिकूब बाप, नालायक निरा, मातीमोलाचा मनुष्य आणण 
दीडदमडीचा दारूबाज" करणारी हीच ती मद्रदरा! पण तीच जेंव्हा उदूकच्या रगंले, रणसल्या शब्ांचा साज 
लेिून येते तेंव्हा नक्कीच एका बेभान, आसक्त, प्िलासी प्िश्वात आपल्याला घेऊन जाते. क्षणभर ती 
घरादाराची राखरांगोळी करणारी कैदाशीण एखाद्या अप्सरचें लािण्य आणण मदननकेचं तारुण्य घऊेन 
सामोरी येते.  मयखान्याचा मदहोश माहौल उपभोगताना "णजगर" मुरादाबादींच्या तोंडून सहजच ननघून 
गेलं असेल, 

साक़ी की हर ननगाह प ेबलखाके पी गया|   

लहरोंसे खेलता हुआ लहराके पी गया|  

बेक़ैद्रर्फयों के क़ैर्फ से घबरा के पी गया| 

तौबा को तोड़ ताड़ के थराक के पी गया |  

उदूक शायरी मध्ये शराब, मय, बाद: इत्यादी अनेक शब्ांनी ओळखलं जाणार ंहे अजब रसायन 
प्िप्िध रूपात आपल्या समोर येतं. आनंदात भर घालतं, द:ुखाचा भार हलका करतं, एकाकीपणात 
सािली सारखी साथ देतं आणण मद्रदराक्षीच्या जोडीला आलं तर काय प्िचारता साक्षात 
स्वगकसुखासारखं भासतं!   

प्िसाल-ए-यार भी है, दौर में शराब भी है  

क़मर(चिं) भी है मर ेपहलू में आफ़ताब(सूयक) भी है  

प्किं िा ह्याच्या पुढची पायरी म्हणजे, 

अपनी जूठी जो कभी मझुको प्पला देता है|   

लब-ए-साग़र लब(ओठ)-ए-साक़ीका मज़ा देता है|  
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उदूक शायरीच्या उदयापासनू मद्रदरलेा लोकमान्यता आणण रप्तष्ठा राप्त करून देण्याचा ह्या 
शायर लोकांनी मनोभािे रयत्न केला आहे. सगळेच मद्यपी हे दयाकद्रदल, खुशनमज़ाज आणण 
चाहरत्र्यिान असतात असाच त्यांचा दािा आहे. बेभान होऊन बेर्फाट प्पणार े हे उगाच तोंडदेखलं 
प्पणाऱ्यांपेक्षा कसे श्रेष्ठ असतात हे णसध करण्यासाठी "शायर" लखनिी  म्हणतात  

जो सम्भल सम्भल के बहक गए िह फ़रबेखुदाक-ए-राह थे  

िह मक़ाम-ए-इश्क़ को पा गए जो बहक बहक के सम्भल गए |  

मुळातच अप्तशयोक्ती अलंकाराने ओतरोत भरलेली उदूक शायरी जर मद्रदरपे्िर्यी नलहहतांना 
बेलगाम झाली तर काय निल? समुिमंथनाच्या अनादी कालापासून आपल्यालाही पहरयचत 
असणार ंहे एक रत्न जरी प्कतीही लोकप्रय झालं असलं तरी त्याला संभाप्ित समाजाकडून प्किं िा 
धमाककडून कधीच मान्यता नमळाली नाही, केिळ म्हणूनच की काय उदूक किींनी आपल्या 
प्िडंबनाद्वार े शराब कशी लोकप्रय आह े ह्याच ं िणकन करतांना तमाम मलु्ला-मौलिींना आपल्या 
पक्षात ओढण्याचा रयास केला आहे. आपल्याला 'हरन्द' म्हणजे धमकबंधनातून मुक्त असं म्हणिून घेतलं 
म्हणजे दारूिर मनसोक्त आणण मोकळेपणे नलहहण्याचा परिानाच नमळाला असा ह्या शायर लोकांनी 
समज करून घेतला असािा. पण ह्या सगळ्ातून मद्रदरिेरची अप्तशय मनोरजंक आणण खुसखुशीत 
शायरी जन्माला आली आहे. धमाकन े आणण धमकमातांडांनी ननप्र्ध ठरिलेली शराब जेंव्हा खरोखर 
लेखणीतून कागदािर उतरते तेंव्हा सिक तथाकनथत शैख़जी, ज़ाहहद, िाइज़, नासेह िगैर ेमंडळींचं खर ं
स्वरूप उघडं पाडते. ह्या तमाम धानमिक लोकांच्या बेगडी सभ्यतेचा बुरखा र्फाडायचा अगदी नमज़ाक 
ग़ानलब पासून अनेक शायरांनी मन:पूिकक रयत्न केलेला द्रदसतो, 

कहाँ मयख़ानेका दरिाज़ा 'ग़ानलब' और कहाँ िाइज़ 

पर इतना जानते हैं, कल िह जाता था की हम ननकले|  

जनाब हरयाज़ ख़ैराबादी तर मधशुाला आणण मस्जिद यांच्यात प्कती अतूट नातं हे णसध 
करण्यासाठी एक गुप्पत उघड करतात, 

दनुनया से अलग हमनें मयखानेका दर देखा  

मैख़ानेका दर देखा, अल्लाह का घर देखा  

क़ाबेमें नज़र आयें जो सबुह अज़ा ँदेते  

मैख़ानेमें रातोंको उनका भी गुज़र देखा|          

शायर 'कैसर' बेधडकपण ेकटुसत्य उघड करतांना नलहहतात, 

प्पया करते हैं छुपकर शैख़जी रोज़ाना रोज़ाना  

चले आते हैं आधी रात को मैख़ाना रोज़ाना  
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ख़्वाजा मीर 'ददक' ह्यांनी तर सिाांिर कडी केली आहे. मद्रदरचे्या पाप्ित्र्यािर त्यांनी केलेलं 
णशक्कामोतकब िाचून क्षणभर हंस ूरु्फटल्यािाचून राहात नाही. सोमरसानी नभजलेलं उत्तरीय बघनू 
कोणी हेटाळणी केली तर ते म्हणतात, अर ेहे िस्त्र दारूनी नभजलं तर काय झालं? हे प्पळलं तर देिदतू 
सुधा ह्या सोमरसानी नमाज़ पढण्यापूिी मुखमाजकन करतील।  

तर-दामनी पर शैख़ हमारी न जाइयो  

दामन ननचोड़ दे तो र्फहरश्ते िुज़ू करें 

हरयाज़ ख़ैराबादींना ह्या धानमिक लोकांना मद्रदरा राशन करतांना पाहून असुरी आनंदच होत 
असािा असं त्यांचं िक्त्यव्य आहे, 

जा जा के बज़्म-ए-िाज़ में सौ बार हमनें पी  

चोरी प्कसीकी थी न हमें डर प्कसीका था  

अहले हरम भी आके हुए थे शरीक़-ए-दौर  

कुछ और रगं आज मरेी मयक़शी का था |  

काही शायर तर र्फक्त धमकगुरंुिर टीका करून थांबले नाहीत तर आपल्या दारुबाजपणाला 
देिच जबाबदार आहे प्किं बहुना ही सगळी त्या जगस्मन्नयंत्याचीच रचना आहे असा ही गोड गैरसमज 
ह्या महाभाग तळीरामानंी करून घेतला आहे, म्हणनू ते देिालाच ठणकािून सांगतात  

णज़न्दगी जीने को दी जी मैंने  

प्क़स्मत में नलखा था पी तो पी मैंने  

मैं न पीता तो तेरा नलख्खा ग़लत हो जाता  

तेर ेनलख्खेको ननभाया क्या ख़ता की मैंने  

ह्या मद्रदरामय आयषु्यात मग ईश्वरचरणी तल्लीन व्हािे तसे हे रगंनू गेलेले जीि त्यांच्या ह्या 
ननष्ठािान रेमामुळे मद्रदरालयाला काब्याचं श्रेष्ठत्व देतात  

हरिंदों की नज़र में मयख़ाना क़ाबे से भी बढ़कर होता है  

साक़ी की गली का एक रे्फरा सौ हज के बराबर होता है |  

म्हणूनच कुठल्याही राथकनािळी नमळालेल्या शांती समाधानापेक्षा त्या मधुशालेतली 
मन:शांती त्यांना इतकी राणप्रय असते की आपली अंप्तम इच्छा व्यक्त करतांना ते ह्याचाच दाखल 
देत म्हणतात,  
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ना हरम में ना कलीसा में ना बुतख़ानेमें  

चैन नमलता है तो साक़ी तेर ेमैख़ानेमें  

दफ़्न करना मरेी मैय्यत को भी मैख़ानेमें  

ताप्क मैख़ानेकी नमट्टी भी रहे मैख़ानेमें   

काही 'खुदाबक्ष' तर इतके ननष्ठािान बेिडे असतात की णजिंतपणीच काय, पण भरद्रदिसा 
मेल्यािर सुधा ते देिाला सांगतात, "मला बोलािलं आहेस ना? चल तर मग संध्यकाळची िाट 
कशाला पाहतोस? माझी प्यायची लगेच व्यििा कर बर"ं!  

यह इस्तन्तज़ार ग़लत है की शाम हो जाए  

जो हो सके तो अभी दौर-ए- जाम हो जाए  

मुझ जैसे हरन्द को भी तूने हश्र में या रब  

बुला नलया है तो कुछ इस्तन्तज़ाम हो जाए |  

अशा रकारच ं ह े अक्षरश: अगणणत 'शेरांचं' मंद्रदरापुराण उदूक भार्ेत का ननमाकण झालं ह्याची 
धानमिक दृष्ट्या कारण मीमांसा केली तर ह्याला 'सैतान-उिाचं' असंच म्हणािं लागेल. "दारू प्पणं 
िाईट" ह ेआपण सिकजण रांजळपणे कबूल करून देखखल आपल्यातले काही जण (माझ्या नमत्ांपैकी 
तर र्फारच थोडे!) ह ेअपयेपान करतात. कोणी काहीही म्हणोत, पण पहहल्या घोटापासून शरीराच्या 
कणाकणात नभनणारी आणण पंचेंद्रियांिर क्षणाक्षणाने अंमल करणारी ही अतींद्रिय शक्ती खरोखर 
अद्भुत आहे. काही काळासाठी का होईना पण आपल्या सभोितालच्या जगाचा प्िसर पडणारी, 
आपल्या भािनांना एक तरल अििा देणारी, अंतमकनाला पूणकपणे पारदशकक करून त्यातलं ननखळ 
सत्य उच्चारण्याची शक्ती देणारी अशी हह सखी सहचरी मद्रदरा!  

हे मंद्रदरापरुाण कल्पांतापयांत अव्याहत चालणार ंआहे. हहच्या सहिासात काहींची िह्मानंदी 
टाळी लागते तर काहींच्या मुखातून संतिचने उच्चारली जातात. अथाकत कुठल्याही गोष्टीचा अप्तरके 
शेिटी िाईटच म्हणूनच जाता जाता हे मद्रदरा संतिचन ध्यानात ठेिा  

मद्रदरचेी करािी भक्ती  

नसािी प्पण्याची आसक्ती  

कधीही न नमळो शक्ती  

सोडण्याची 

 
ननतीन जोशी 
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जोशी, लेले का जोशी-लेले???  कल्पना नेकलीकि 
माझा मूड खरचं खूप खराब होता त्या द्रदिशी. घरी जाऊन मि प्कशोर कुमारची गाणी ऐकत 

कॉर्फी पीत बसायचा बेत मनात मी तयार केला. कॉम्प्प्युटरिर र्फाईल अपलोड होत होती तेव्हा म्हटलं 
जरा रे्फसबकुिर चक्कर टाकून येऊ, जरा फे्रश िाटतं. कुणीतरी भेटेलच आणण जरा अपडे्स िाचन 
पण होईल. माझी रे्फसबकुिारी सुरू असतानाच त्यांनी मला "हॅलो" म्हटलं.  त्या म्हणज े माझ्या 
मािशीची रलेे्वमधली मैत्ीण आणण माझ्या र्फक्त सोशल मीहडयापुरत्या फ्रें ड.  मी "त्यांना" म्हणतेय 
कारण त्या माझ्यापेक्षा ियाने मोठ्या आहेत. त्या पण र्फार ऍस्मक्टव्ह असतात रे्फसबुकिर आणण मलाही 
काही ना काही पाठित असतात. कधी कधी चांगलं असतं, तर कधी अगदीच रटाळ. मी त्यांना हॅलो 
म्हटलं आणण माझा मोचाक इतर पोस्ट्सकडे िळिला. दोन नमननटांनी त्यांनी परत मला प्पिंग केलं. 
मला तुला काहीतरी प्िचारायचं आहे, समोरून मसेेज आला. तू "जोशी-लेले" असं आडनाि का लाित 
नाहीस? नुसत ंआपलं जोशी रे्फसबुकिर!” बर,ं एिढं बोलून त्या थांबल्या नाहीत तर पुढच्या दोन-
तीन िाक्यात त्यांनी मला बौद्धक ज्ञानपण द्रदलं. मग मात् त्या माझ्या डोक्यात गेल्या. आधीच  द्रदिस 
जाम  खराब गेला होता आणण त्यात हा मेजर शॉट डोक्याला. मला त्यांचा राग आला पण त्यांना उत्तर 
नलहायचा माझा मूड अणजबात नव्हता. ही काही पहहली िेळ नव्हती मला असा रश्न समोरून 
प्िचारण्याची. आधी पण बऱ्याच िेळा णसननअर लोकांनी मला असं आडून-आडून प्िचारलं होतं. “काही 
गरज नाही” अस ंसहज उत्तर देऊन मी तो प्िर्य प्तकडेच संपिला होता.  

आज त्यांनी परत डोक्यात भुंगा सोडला आणण प्िचार आला, की खरचं आडनाि बदलणं एिढं 
गरजेच ंअसत ंका?  

का बर ंमी माझं आडनाि बदलािं? समाजासाठी रथा म्हणून, की आिड म्हणून? 
मी २०१५ मध्ये अमेहरकेत णशकायला सु्टडन्ट खव्हसा (F-१) िर आले, तेव्हा माझं लग्न झालेलं 

नव्हतं त्यामुळे माझा खव्हसा,कॉलेजे ऍडनमशन, ऑद्रर्फणशअल कागदपत् सगळे माझ्या ‘जोशी’ 
आडनािाने आहेत. माझा जॉबसुधा ह्या आडनािाने आहे. २०२०ला लग्न झालं तेव्हा माझ्या निऱ्याने 
सुधा आडनाि बदलायची गरज नाही असं सांयगतलं. त्याच्या बँक अकाउंटमध्ये माझ ंआणण माझ्या 
बँक अकाउंटमध्ये त्याचं असं नाि आम्ही ऍड केलं. र्फक्त मॅरजे सहटि द्रर्फकेट द्रदलं आणण नाि ऍड झालं.  
आमची अमेहरकेतील आणण भारतातील बँक अकाउंट आम्ही जोशी- लेले अशा नािांचीच आहेत. 
ऑपरटे करायला काहीही अडचण येत नाही.  

आमच्या दोघांच्याही पासपोटकिर िॉउस /Spouse सेक्शन आहे त्यात दोघांचीही नािं ऍड 
केलेली आहेत. Legalदृष्ट्या कुठेही काहीही अडचण येत नाहीय,े मग आडनाि का बदलािं? 

आडनािं बदललं म्हणजचे निरा बायको ह ेनातं समाजाच्या दृष्टीन ेणसध होतं का? निरा-
बायकोच्या नात्यासाठी गरजेचा असतो प्िश्वास, समजूतदारपणा, रेम आणण हरिेक्ट.. ह्यात आडनाि 
कुठेही येत नाही, मग मी का बदलािं माझं आडनाि? 
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१९८० च्या आधी प्किं िा नंतर ज्या ताई, मािशी, काकू अमेहरकेत िलांतहरत झाल्या त्यांची 

सगळ्ांची भारतात लग्न ंझालेली होती. प्तकडे तर लग्न झालं की आडनाि लगेच बदललं जातं 
त्यामुळे ते बदललं गेलं असणार आणण मग पासपोटक  -खव्हसा ह ेलग्नानंतरच्या आडनािाने नमळाला. 
पयाकयाने इकडे अमेहरकेत ओळख ही त्याच नािाने झाली, काही चुकीच ंनाही त्यात.  

काही जणी णशकायला आल्या पण मग काही िर्ाांनी अमेहरकन णसहटझनणशप नमळताना 
आडनाि बदलायचा ऑप्प्शन असतो तेव्हा त्यांनी बदललं असािं प्किं िा नसािं आणण मग पुढे तीच 
ओळख त्यांची झाली. 

इकडे अमेहरकेत राहत असताना भारतात १०-१५ द्रदिसांसाठी धािती भेट होते, र्फार तर महहना. 
पण त्यात रात् कमी आणण सोंग र्फार असं असत.ं पण कुठेही काही अडत नसेल तर मग पासपोटकिरच ं
नाि का बदलायचं?  

इकडे अमेहरकेत िेगळी स्थिती. णसहटझनणशप घेताना तुम्ही नाि/आडनाि बदलू शकता, पण 
ग्रीन काडक आणण णसहटझनणशप साठीचा िेट टाईम खूप आहे, इतका की प्कती तरी िेळा लोकांच े
आयुष्य पणाला लागतं त्यात. सगळं सुरद्ळत सुरू असताना उगाच कागदपत्ांचा त्ास कशाला पाठी 
लािायचा आणण आडनाि का बदलायचं मी?  

आडनाि बदलणं प्किं िा न बदलण ंह ेरत्येकािर अिलंबून आहे. माझ्या आज अमेहरकेत प्कती 
तरी मैप्त्णी आहेत, ज्यांची माझ्या सारखी बकॅग्राऊंड आहे आणण आडनाि न बदलता पण सगळं 
सुरद्ळत सुरू आहे. मुलं असतील तर मुलाच्या पासपोटकमध्ये सुधा काहीही रॉबे्लम येत नाही. माझ्या 
काही मैप्त्णी आहेत, ज्यांना माहेरचं आडनाि आिडत नाही म्हणून त्यांनी आडनािं बदलली आहेत 
पण तो त्यांचा िैययक्तक रश्न आहे. प्कतीतरी बाबतीत हल्ली चौकटीबाहरे जाऊन प्िचार करायला 
सगळीजण लागली आहेत. मग ह्या बाबतीत सुधा प्िचार करायला काय हरकत आहे? जन्मापासून 
ज्या ओळखीने मी मोठी झाले ती स्वतुःची ओळख र्फक्त पधत चालत आली आहे म्हणून का 
स्वीकारायची?  

एक माणूस म्हणून ती व्यक्ती जर आिडत असेल तर प्तला तसंच स्वीकारण्यात जाि आनंद 
आहे, त्यासाठी नाि-आडनािांचा खेळ कशाला. आखखर ‘आडनाि’ में ही क्या रखा है? 

 

कल्पना नेकलीकर 
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गोष्ट वररुधचची   श्रीदत्त राऊत 
आपण सिक मराठी बोलतो. पण मराठी भार्ेचा जन्म कसा झाला आणण त्यातील व्याकरणाच े

ननयम कोणी नलहहले याबद्दल तुम्हाला माहहती आहे काय? 
मराठी भार्ा महाराष्ट्री भार्ेपासून ननमाकण झाली यात प्िद्वानात एकमत आहे. 'िररुयच' ह्या 

प्िद्वानाने महाराष्ट्री भार्ेच्या व्याकरणाचे ननयम नलहहले. त्याबाबत एक लोककथा मी एका जुन्या 
पुिकात िाचली. लोककथा म्हणजे इप्तहास आणण रचनलत समाजातील समजुती यांचे नमश्रण. तेव्हा 
यातील इतर चाणक्य, पाणणनी इ. ऐप्तहाणसक पात्े तुमच्या ओळखीची असतीलच. मळू कथचे े
लघुरूपांतर करून मी इथे देत आहे. तुम्हा णशकागोिाणसयांना नक्कीच आिडेल!  

गोष्ट र्फार जुनी आहे – इ. स. पूिी ३४० च्या सुमारातली. तेव्हा भारतात नंद साम्राज्य पसरले 
होते आणण धनानंद राजा पाटलीपुत् (सध्याचे पटणा, प्बहार) येथून राज्य करत होता. दरू दनक्षणेला 
िेतसम नामक गािी व्याडी आणण इंिदत्त या नािाचे दोन चुलत भाऊ राहात. दोघांचेही आई िडील 
हयात नव्हते. दोघांनी प्िचार केला, 'प्िद्येणशिाय समाजात मान नमळत नाही. गुरुगृही जाऊन 
प्िद्याभ्यास करािा.' त्यासाठी चांगला गुरु शोधण्याचे  त्यांनी ठरिले. त्यांना िाटले, की पाटलीपुत् ह े
राजधानीचे शहर णशक्षण घेण्यासाठी योग्य आहे. पाटलीपुत्ला ‘िर्क’ नािाचा एक प्िद्वान िाह्मण राहतो 
असे कळल्यािर त्याच्याकडे जाऊन आपण प्िद्याभ्यास करू अस े त्यांनी ठरिले. जवे्हा ही जोडी 
पाटलीपुत्मध्ये पोहोचली आणण ‘िर्क’ िाह्मणांच्या कडे गेले तेव्हा त्यांना कळले, की तो कामानननमत्त 
बाहेर गेला आहे. त्याच्या बायकोला त्यांनी दोनशे मुिा आगाऊ दनक्षणा म्हणून द्रदल्या. ‘िर्क’ िाह्मण 
घरी परत आल्यािर हे दोघे त्याला भेटले ि णशष्य म्हणून स्वीकारण्याची त्याला प्िनंती केली. िर्ाकला 
त्यांनी बायकोला मुिा आगाऊ द्रदल्या हे आिडले नाही पण तसे तो काही बोलला नाही. तो र्फक्त 
एिढेच म्हणाला, “णशकिताना कुठलाही भाग मी र्फक्त एकदाच णशकिेन. जर एकदाच ऐकून कळत 
असेल तरच तुम्ही माझ्यापाशी णशकायला लायक आहात, नाही तर द्रदलेले पैसे घऊेन परत ननघा.” 
इंिदत्त आणण व्याडी दोघांनाही एकदाच णशकून सिक काही समजेल असा प्िश्वास नव्हता. पण िर्ाककडे 
णशकायचे तर होते. तेव्हा काहीतरी कारणे देऊन यािर उपाय शोधण्यासाठी ते ननघाले. देशाटन करता 
करता ते कौसंबी गािी पोचले. तेथे ते एका खानािळ चालिणाऱ्या गरीब प्िधिा बाईकडे उतरले. प्तचा 
छोटा मुलगा म्हणजे िररुयच, आपला कथा नायक! िररुयच आणण त्याच्या आईचा संिाद त्यांनी 
ऐकला. िररुयच आईला सांगत होता, की मी गािात नाच गाण्याच्या कायकक्रमाला चाललो आहे. आई 
म्हणाली "आपल्याकडे आज पाहुणे आल्यामुळे मी येऊ शकत नाही." तर िररुयच म्हणाला "मग मी 
प्तथे ज ेझाले अगदी तस्संच नाच आणण गाणे परत आल्यािर करून दाखिेन." आणण खरोखरच... परत 
आल्यािर िररुयचने आईला नाच, गाणे करून दाखिले. कायकक्रम असाच घडला यािर व्याडी आणण 
इंिदत्त यांचा प्िश्वास बसेना. त्यांनी बाईला प्िचारले "र्फक्त एकदा ऐकून असे कसे करता येईल?"  
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तेव्हा िररुयचची आई म्हणाली "हा माझा मुलगा एकपाठी आहे. एकदा ऐकलेले आणण पाहहलेले 

तो प्िसरत नाही." त्यांनी िररुयचची परीक्षा घेण्यासाठी अनेक  पुिकातून काही बाही िाचले. ते सिक 
िररुयचने ऐकले ि जसेच्या तसे म्हणून दाखिले. आता मात् या दोघांचा िररुयचिर प्िश्वास बसला. 
त्यांनी या बाईला म्हटले "बाई, तुम्ही या आपल्या होतकरू ि हुशार मुलाला जर आमच्या बरोबर 
पाठिले तर हा गुरू िर्क यांच्याकडे सिक प्िद्याभ्यास  करले आणण आम्हालाही प्िद्या णशकिेल". बाईनेही 
चालत आलेली संधी न दिडता मुलाला त्यांच्याबरोबर पाठिून द्रदले. ती म्हणाली "हा तुमचा भाऊ आह े
असे समजा आणण याची काळजी घ्या".   

प्तघ ेपाटनलपुत्ला गेले आणण ‘िर्क’ िाह्मणाचे आश्रमात जाऊन नमस्कार करून प्तघांनाही 
सिक प्िद्या णशकिण्याची प्िनंती केली. िररुयचची कुशाग्र बुधी पाहून त्याला आपला णशष्य करून 
घेण्याचे िर्ाकने मान्य केले. प्िद्याभ्यास करताना गुरूच्या मुखी एकदाच ऐकून िररुयच ते सिक 
ज्ञानग्रहण करत असे. मग तोच प्िर्य तो व्याडी आणण इंिदत्त ह्यांना कळत नसेल तर त्यांना पण 
णशकिी. अशा रीतीने प्तघांचा अभ्यास सुरू झाला. िररुयच सारख्या उत्तम णशष्यामुळे पाटलीपुत् 
नगरात िर्ाकची कीती साऱ्या शहरात पसरली.    

िररुयचची आणखी एक गोष्ट सांयगतली जाते. त्या काळी िररुयचने 'Love Marriage' केले. 
िर्क िाह्मणाच्या धाकट्या भािाच्या मुलीबरोबर िररुयचने रेम प्ििाह केला. त्यासाठी त्याने सिाांची 
संमती नमळिली. पण काही तथाकनथत संसृ्कतीच्या पुढाऱ्यांना बराच काळ हे आिडलेले द्रदसत नाही. 
‘पंचतंत्’मध्ये मगर आणण माकडाची एक गोष्ट आहे त्यात 'बायकोच्या हातचा गुलाम' असा िररुयचचा 
उपहासाने उले्लख केलेला आढळतो. असो, आपण मूळ कथकेडे िळूया.   

णशक्षण चालू असताना िर्ाकच्या आश्रमात ‘पाणणनी’ नािाचा एक णशष्य आला. पूिीच्या काळी 
णशक्षण घेताना पहहले िर्क संसृ्कत व्याकरणाचा अभ्यास करािा लागे. आश्रमात देशातील अनके 
भागातून प्िद्याथी येत ि अनेक भार्ा बोलत पण णशक्षणासाठी त्यांना पहहले िर्क संसृ्कत भार्ेत 
रािीण्य नमळिािे लागे ि त्यासाठी व्याकरण णशकणे अननिायक होते. त्या काळातील व्याकरण 
णशकताना पाणणनीला अनेक शंका आल्या, काही गोष्टी चूक आहेत अस े त्याला िाटत असे. पण 
पाणणनीच्या व्याकरणाच्या शंका पाहाता तो मंद बुधीचा आहे असे िर्ाकच्या पत्नीला िाटले. म्हणून 
इतर मुलांच्या भल्यासाठी म्हणून प्तने त्याला आश्रमातून काढून टाकले. पाणणनीला हा अपमान 
िाटला. त्याने हहमालय पिकतािर जाऊन तप केले. असे सांयगतले जाते, की शंकराला रसन्न करून 
संसृ्कत भार्ेचे व्याकरण पाणणनीने संपादन केले. व्यािहाहरक रीत्या पाहाता त्या काळाच्या 
व्याकरणाचा अनेक िर् ेसंपूणक अभ्यास करून पाणणनीने त्यािर अनेक सुधारणा सुचिल्या. त्याने 
‘अष्टाध्यायी’ नािाचा ग्रथं नलहहला. त्यात त्याने संसृ्कत व्याकरणाच्या दहा तज्ज्ांचा उले्लख केलेला 
आहे. म्हणजे अथाकतच तत्कालीन व्याकरणािर यचिंतन-मनन करून पाणणनीने त्याचे स्वतुःच े
व्याकरणाचे ननयम बनिले.  
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परत आल्यािर त्याने त्याच्या व्याकरणाचा रचार सुरू केला. त्या काळातील रीतीनुसार 

शास्त्राथक, चचाक, िाद करण्यासाठी त्याने अनेकांना आमंत्ण, आव्हान द्रदले.  
पूिीचा गुरु म्हणून िर्ाकला त्याने आव्हान द्रदले नसले तरी िर्ाकचा सिोत्तम णशष्य िररुयच याला 

व्याकरण शास्त्राथक करण्यासाठी पाणणनीने आव्हान द्रदले. िररुचीने ते स्वीकारले. आठ द्रदिस 
व्याकरण शास्त्राथक चालू होता. पाणणनीचा व्याकरणाचा जो सखोल व्यासंग होता त्यापुढे िररुयच हटकू 
शकला नाही. िादात िररुयच हरला. पाणणनीने अशा रकार ेअनेकांचा पराभि केला. प्तथपासून पढेु 
हळूहळू पाणणनीचे व्याकरण िापरले जाऊ लागले. ते अजूनपयांत िापरले जाते. पाणणनीची 
अष्टाध्यायी अजूनही अनके शाळा-कॉलेजात संसृ्कत भार्ा णशकिताना णशकिली जाते.  

िररुयचला हरल्याचे दुुःख झाले. व्याकरणाच्या बाबतीत काहीतरी सकारात्मक काम करािे 
असे त्याच्या मनाने घेतले. संसृ्कत नाही तर, राकृतात काही ग्रथंरचना करािी अस ेत्याने ठरिले. 
संसृ्कत जरी प्िद्वान लोकांची भार्ा असली तरी बहुसंख्य लोक बोलताना ज्या भार्ा िापरत त्यांना 
राकृत भार्ा समजल्या जाई. िररुयचने यातील चार भार्ांचे व्याकरणाच े ननयम नलहहलेले आहेत. 
त्याने राकृत भार्ांचे ननयम एकत् करून, त्यात सुधारणा करून एक ग्रथं नलहहला. या ग्रंथाचे नाि 
'राकृत रकाश'. त्यात महाराष्ट्री भार्ेचे ननयम त्यान ेनलहहले आहेत. महाराष्ट्री भार्ेमधूनच पुढे मराठी 
भार्ा जन्माला आली.    

यानंतर िररुयचची कथा एक चमतृ्कप्तजन्य िळण घेते, पण माझ्या प्रय िाचक नमत् 
मैप्त्णींनो, इथपयांत िाचलं तर पुढे चला :) 

व्याडी, इंिदत्त आणण िररुयच यांनी प्िद्याभ्यास संपल्यािर गुरुदनक्षणा देऊन घरी परतण्याच े
ठरिले. त्यांनी गुरुदनक्षणा प्कती घ्याियाची असे गुरूला प्िचारले. िर्क गुरूचा व्याडी आणण इंिदत्त या 
दोघांिर राग असािा असे द्रदसते. कारण िररुयचकडून त्याने काही मायगतले नाही पण व्याडी आणण 
इंिदत्तकडून त्याने एक कोटी िराह मुिा (त्या काळातील चलन) मायगतल्या. 

त्या काळी इतकी मोठी रक्कम एकरकमी कुणाकडेही असणे आणण ती दसुऱ्याला देणे 
जिळजिळ अशक्य होते. दोघांनी िररुयचकडे जाऊन इतकी मोठी गुरुदनक्षणा कुठून आणायची 
यािर सल्ला मायगतला. िररुयच म्हणाला, "इतकी रक्कम धनानंद महाराजांचे णशिाय कोणाजिळही 
नमळणार नाही. त्यांच्याकडून तुम्ही ही दनक्षणा मागा" िररुयचचे बोलणे दोघांनाही पटले. ते दरबारात 
जायचा बेत ठरित होते, तेिढ्यात त्यांना राजा धनानंदाचा मृत्यू झाला अशी िाताक कळली. आता काय 
करायचे?  

इंिदत्तला योगा प्िद्या येत होती. त्यातील परकायारिेश त्याला अिगत होता. परकायारिेश 
म्हणजे स्वतुःचा देह सोडून मृत देहात रिेश करण ेआणण त्या माणसारकार ेिागणे. इतर कोणालाही ते 
काळात नाही. पतंजलीच्या योग दशकनात याचा उले्लख येतो.  
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(बन्धकारणशैनथल्यात रचारसंिेदनाच च यचत्तस् परशहररािेश।।  योगसूत्े ३. ३९) इंिदत्त 

व्याडी आणण िररुयचला म्हणाला. "एक उपाय आह,े नव्ह,े ही आपल्याला एक संधी नमळाली आहे. त्याने 
आपले काम नक्की साधेल.  

मी राजाच्या मृत देहात रिेश करतो. तू माझ्या मृत देहाच े रक्षण कर. मी जाऊन धनानंद 
महाराजांच्या मुखातून या कोटी मुिा तुला देईन. मग मी महाराजांचे शरीर सोडून परत स्वतुःच्या 
शरीरात रिेश करने. इंिदत्तने ही योजना सांयगतल्यािर दोघांनी त्याला प्िरोध केला. 'ही णसधी उच्च 
रतीच्या योग्यांणशिाय इतरांना िापरायला ननप्र्ध आहे' अस ेयोग शास्त्रात सांयगतले आहे. नाहीतर 
त्याची िाईट र्फळे भोगािी लागतात. शेिटी बराच िादप्ििाद होऊन व्याडी आणण इंिदत्त यांनी हचे 
करायच ेठरिले. एका जनु्या पडक्या देिळात इंिदत्तने आपला देह ठेिला आणण धनानंद महाराजांच्या 
मृतदेहात रिेश केला. मृत राजा णजिंत झालेला पाहून राज पहरिाराला अपार आनंद झाला. 
राजधानीत पुनजकन्माचा उत्सि साजरा करण्यात आला. त्याच िेळी व्याडीने महाराजांकडे जाऊन एक 
कोटी मुिा मायगतल्या. धनानंद उर्फक   इंिदत्तने आनंदाने आपला मंत्ी शकटाल याला  बोलािून या 
तरुणाला एक कोटी मुिा देण्याची आज्ञा केली.  
  मंत्ी शकटाल चतुर होता आणण राज्यहहतदक्षही होता. त्याला आधीच आियक िाटत होते, की 
मृत राजा णजिंत कसा झाला? णजिंत झाला तर झाला, मग एक अज्ञात तरुण एक कोटी मुिा मागतो 
काय आणण राजा द्यायला लगेच तयार होतो काय? यात काहीतरी गौड बंगाल आहे! काही शत्ू राष्ट्राचा 
हात तर नसािा? त्याने मुिा देण्याच्या बहाण्याने कामात गुंतिून व्याडीच्या पाश्वकभूमीचा शोध सुरू 
केला. व्याडीच्या प्िरुध काही परुािा नमळाला नमळाला नाही. पण शकटालच्या आज्ञेन ेशोध घेत 
असलेले सैननक जुन्या पडक्या देिळात पोहोचले णजथे इंिदत्तच ेशरीर ठेिले होते. तेथे त्यांना इंिदत्तचा 
देह नमळाला आणण मृतदेह मानून त्यांनी तो जाळून टाकला. व्याडीने तो िाचिण्याचा रयत्न केला 
पण त्यात तो असर्फल ठरला.       

घाबरून व्याडी  पळत पळत धनानंद महाराजांकडे आला. खाजगी भेट घेऊन त्याने ही सिक 
गोष्ट धनानंदाला म्हणजेच इंिदत्ताला सांयगतली. इंिदत्त घाबरला. तो म्हणाला "आता मी काय करू? 
माझे शरीर आता मला परत कस ेनमळेल?" व्याडीने त्याला धीर द्रदला. तो म्हणाला "जे झाले ते झाले. 
आता ते बदलणे अशक्य! तू आता या बाबतीत कोणाशीही बोलू नकोस. या राजाच्या शरीरात राहा". 
त्यािर इंिदत्तने शंका काढली, की राजा बनून राज्य चालिणे ही आपल्या कुितीपलीकडील गोष्ट 
आहे. व्याडीने यािरही तोडगा काढला. तो म्हणाला "आता आपल्याला िररुयचची मदत घेतली पाहहजे. 
त्याला मंत्ी बनि. त्याच्यातरे्फ राज्यकारभार सांभाळ. पण सिकरथम शकटाल ह्याला तुरंुगात घाल."  
मग या दोघांनी िररुयचला बोलून साम, दाम, दंड  योगाने त्याला मतं्ी बनण्यास राजी केले. 
ध्यानधारणा करत असलेल्या साधूला जाळल्याचे कारण देऊन राजाने शकटालला तुरंुगात टाकले.  
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धनानंद उर्फक  इंिदत्त याचा पहहला काळ कठीण गलेा. पण हळूहळू तो स्वतुःच भोग प्िलासात 

रमला. िररुयचने मात् राज्याचा कारभार चोख सांभाळला. त्याला अपार लोकप्रयता नमळाली. पण 
त्याच्या काही हहतशत्ूंनी त्याच्या प्िरुध राजाकडे खोट्या कागाळ्ा सुरू केल्या. मूखक राजाला त्या 
खऱ्या िाटू लागल्या. िररुयचचा उत्कर्क सहन होत नसलेल्यांनी खोट्या बातम्यांनी राजाचे कान भरले. 
त्यातच िररुयचने शकटालला तुरंुगातून मुक्त केले. न्यायाच्या दृष्टीने शकटाल राज्याचे हहत पाहत 
होता आणण त्याच्या प्िरुध काहीही पुरािा नव्हता असे िरुयचला िाटले. आता मात्  धनानंद राजाचा 
िररुयच िरचा प्िश्वास पूणकपणे उडाला. िररुयच राज्य काबीज करण्याचे बते करतो आहे असे त्याला 
िाटू लागले. धनानंदान ेिररुयचचा िध करण्याचा कट केला. पण दरबारात िररुयचचे अनेक नमत् 
आणण हहतयचिंतक होते. िररुयचला ही िाताक कळली आणण तो भूनमगत झाला, त्याच्या कुटंुबातील 
कोणाशीही संपकक  ठेिण े धोक्याचे ठरले असत.े त्याच्या नमत्मंडळीनी सनैनकांच्या हाती िररुयच 
मारला गेला अशी अर्फिा पसरिली.  

राजाचा अनागोंदी कारभार पाहून धनानंदाचा नमत् व्याडी पारगंदा झाला. पुढे इप्तहास असे 
सांगतो, की चाणक्य नािाच्या एका िाह्मणाचा धनानंदाने अपमान केला. आयक चाणक्य गप्प 
बसणाऱ्यापैकी नव्हता. त्याने चंिगपु्त मौयकला हाताशी पकडून राजाप्िरुध बंड केले. त्याला िररुयच 
आणण शकटाल या दोन पूिक मंत्र्यांची पणूक साथ नमळाली. ही मदत नमळाली नसती तर हे बंड कदायचत 
यशस्वी झाले नसत.े धनानंद राजाची सत्ता उलथिून चंिगपु्त मौयक निा राजा बनला आणण भारतात 
मौयक िंशाचे साम्राज्य सुरू झाले. िररुयच अज्ञातिासातून परत आला. पण त्याला धक्कादायक दुुःखी 
घटना कळल्या. त्याच्या मृत्यूची खबर ऐकून त्याच्या आईचा हाय खाऊन जीि गेला. राजसत्तेची 
नाराजी पत्करल्यामुळे त्याच्या सिक कुटंुबाची िाताहत झाली होती. हे सिक असह्य होऊन त्याच्या 
प्रयतम पत्नीने आगीत रिेश केला होता. हे सिक ऐकून, पाहून िररुयच उद्रद्वग्न झाला. मौयक साम्राज्याचा 
राज्य सल्लागार होण्याची संधी त्याने नाकारली. तो जंगलात जाऊन तप करू लागला. 

िररुयचची कथा यथेे सपंते. पण त्याने नलहहलेला 'राकृत रकाश' हा ग्रंथ मात् अजूनही उपलब्ध 
आहे, णजज्ञासूंनी  इंटरनेटिर पाहािा. महाराष्ट्री भार्ेबद्दल आणण त्यात बोलताना आणण नलहहताना 
व्याकरण कस ेिापरािे हे ग्रंथात सांयगतले आहे. सातिाहन साम्राज्याची महाराष्ट्री ही राजभार्ा होती. 
भारतीय भूखंडातील मध्य आणण बहुतांश दनक्षण भभूागािर इ. स. पूिी दसुर ेशतक ते इ. स. प्तसर े
शतक अशी पाचशे िर् ेसातिाहनांनी राज्य केले. महाराष्ट्री भार्ेतून पुढे मराठी आणण कोकणी भार्ेचा 
जन्म झाला. महाराष्ट्रीचाच मराठी असा अपभ्रंश  झाला. महाराष्ट्री भार्ा बोलणार ेलोक ते मराठी 
लोक असे समजले जाऊ लागले. पुढे भारत स्वतंत् झाल्यािर मराठी बोलणाऱ्या भागाला महाराष्ट्र 
असे नािही द्रदले गेले त्यालाही याचा संदभक आहे.  
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‘राकृत रकाश’ ग्रंथात महाराष्ट्री भार्ेच्या व्याकरणाचे ४२४ ननयम द्रदले आहेत. सुरसेनी 

(प्िज), मागधी(प्बहारी), पैशाची इत्यादी भार्ांचे ननयमही यात आहेत. पण महाराष्ट्रीिर िररुयचचा 
प्िशेर् प्िश्वास आहे, तो म्हणतो "जेव्हा एखाद्या राकृत भार्ेचा कोणताही व्याकरण ननयम लागू होत 
नाही, तेव्हा त्या भार्ेसाठी महाराष्ट्रीचा ननयम िापरा"   

तेव्हा आपण सिक देश प्िदेशातील मराठी बोलणाऱ्यांनी अनभमान बाळगला पाहहजे, की 
आपल्याला असा जुना िारसा नमळाला आहे. त्यासाठी िररुयचचे आभार मानले पाहहजेत.  
 

श्रीदत्त राऊत  
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 मन...   श्वशल्पा देशपांडे 
मन ओढयाळ ननझझर 

मन मायेचा पाझर 
मन तेजाचे िांडार 
मन ननशेचा अंधार 

 
मन िाजक्त कोवळे 
मन गुलाबी सोहळे 
मन स्मृतींचे रहिं दोळे 

मन स्वप्ांची राऊळे 
 

मन पाखरांचा थवा 
मन कृष्णाचा गं पावा 

मन राधेचे पैंजर्ण 
मन आशेची रुर्णझरु्ण 

 
मन अथांग िशांत 
मन वादळे अशांत 

मन धगधगती ननखार 
मन हळवी सतार 

 
मन वसंत बहर 

मन ओसाड श्वशश्वशर 
जरी तृप्तीचे ओहोळ 
तेथे नांदे मृगजळ 

शशल्पा देशपांडे 
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बांगड्याची उडीद मेथी   रत्ांगी मालपेकर 
  

या िर्ी तुम्हां सिाांसाठी मी, महाराष्ट्र मंडळ णशकागोच्या त्ैमाणसक  रचनाच्या माध्यमातून 
काही खास आणण सोप्या पाककृती सादर करणार आहे. ही पाककृती णशकिल्याबद्दल माझी िहहनी 
सौ. दीपाली जव्हेरी आणण प्तची आई, ती. सौ. मीरा आनंद िररेकर, यांचे खूप आभार!  
 
साहहत्य : आठ ते दहा बांगड्याचे तुकडे, अधाक टीिून हळद, अधाक टीिनू 
मीठ, अधाक टीिून लाल प्तखट, एक िाटी ओले खोबर,े अधाक टीिून 
यचिंचेचा कोळ (तुम्हाला आंबट जसे आिडत असेल तसे), अधाक टीिून 
हळद, अधाक टीिून मीठ, अधाक टीिून लाल प्तखट, पाच नमरी दाणे, अधाक 
छोटा कांदा बारीक यचरलेला, एक टेबलिून तेल (खोबरले तेल आिडत 
असेल तर ते सुधा तुम्ही िापरू शकता.), एक टीिून उडीद डाळ, पाि 
टीिून मेथी दाणे, एक टीिून तेल 
 
कृती :  
१. हळद, मीठ आणण लाल प्तखट, बांगड्याच्या तुकड्यांना लािून ठेिािे. 
२. खोबर,े यचिंचचेा कोळ, हळद, मीठ, लाल प्तखट आणण नमरी दाणे, एकदम बारीक, गंधासारखे िाटून 
घ्यािेत.  
३.पातेल्यात तेल गरम झाल्यािर, उडीद डाळ आणण मेथी दाण ेघालािेत. 
४. ते लाल झाल्यािर, कांदा परतिून गुलाबी करून घ्यािा. 
५. नंतर िाटण घालािे. 
६. उकळी आल्यािर बांगड्याचे तुकडे घालािेत. 
७. तुकडे णशजल्यािर िरून एक टीिून तेल घालून सजािटीसाठी कोनथिंबीर घालािी. 
 
ही बांगड्याची उडीदमेथी गरम साध्या भाताबरोबर प्किं िा चपातीबरोबर मि लागते. नक्की करून 
बघा आणण तुमच्या रप्तप्क्रया कळिा. काही रश्न असतील तर मला 
ratnangimmc@gmail.com  या सकेंतिळािर ई-मेल पाठिा.   
 
 
 

 

रत्नांगी िालपेकर  
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Creamy Veggie Delight   अधिनी कंुटे 
Ingredients:  
Cauliflower, broccoli, red bell pepper, green bell pepper, 
yellow bell pepper, mushrooms, carrots paneer cubes, 
garam masala, Biryani masala, salt, black pepper powder, 
butter, cumin seeds, spoonful of Ginger paste, chopped 
coriander. 
 
Recipe:  
First, wash all the vegetables. For the cauliflower and broccoli, take out their 
florets & cut the stems in big pieces. All other vegetables you can dice, but if you 
like bigger pieces, you can cut them bigger. Cut the paneer in cubes as well. 
Take a pan or a fry pan put it on the stove and turn on the stove.  Add a big 
spoon of oil, and once the oil gets hot, add some cumin seeds. When the cumin 
seeds start crackling, add the ginger paste and carrots. Sauté for a while, then 
add all other veggies and sauté them. Add the Biryani masala, garam masala, 
black pepper powder, and salt, and mix it well. 
 
Take out all the stir-fried veggies and place in a bowl. In the same pan add 
some butter, let it melt, then add pinch of sugar and coconut milk. Mix that well 
and let it boil & become little thick. Then, add all the veggies back into the pan. 
Let it simmer for couple of minutes, then add the paneer cubes. Let it simmer for 
2/3 minutes (do not cover the pan.) we don't want veggies get soggy. 
 
Finally, garnish with chopped coriander and eat with naan/roti/chapati or 
steaming hot rice/pulav.  

अमिनी कंुटे 
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शब्दकोडे – उत्तर   अनिजजत िार्िीकि 
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दैनंरदन मिाठी शब्दिर्ोग कोडे – उत्ति 
प्राथमिक 

१. रयत   = रजा 

२. शपथ, ननिय = रप्तज्ञा 

३. भले मोठे, अिाढव्य = रचंड 

४. दर एक  = रत्येक 

५. ओघ   = रिाह 

 

प्रबोध 

१. सूयक           = रभाकर 

२. िंदन, मानाचा मुजरा      = रणणपात 

३. प्िपरीत          = रप्तकूल 

४. ननष्णात, तरबेज         = रिीण 

५. तीन तासांचा कालािधी  = रहर 

 
प्रगल्भ 

१. बुद्धी   = िज्ञा 

२. तुफान  = िभंजन 

३. गाफील  = िमादी 

४. चाबूक  = ितोद 

५. भरपूर, विपुल = िचुर  
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िहे ना िहे हम    िसन्न जोगळेकि 

 

गेल्या काही िहहन्यात आपल्याला सोडून गेलेल्या  
तवतवध क्षेत्रातील ददग्गजांना श्रद्ांजली! 

 

मा. गो. िैद्य (राष्ट्रीय स्वयंसेिक संघाचे पहहले रिके्त, माजी संपादक तरुण भारत) 
रो. दोनल ओ डोनाहयू (आधुननक मूत्प्पिंड और्धशास्त्राचे जनक) 

इलाही जमादार (ज्येष्ठ मराठी गजलकार) 
नरेंि चचंल (ज्येष्ठ गायक) 

राजीि कपूर (अनभनेता) 
िामनराि अभ्यंकर (सिंापक, ज्ञानरबोयधनी ननगडी) 

लॅरी प्किं ग (ज्येष्ठ अमेहरकन रहेडओ, टेनलखव्हजन मुलाखतकार) 
जगन्नाथ कंुटे (उर्फक  स्वामी अिधूतानंद, नमकदा पहरक्रमा लेखक) 

प्क्रिोर्फर प्लमर (ज्यषे्ठ कॅनेहडयन अनभनेते) 
नलऑन स्पििं क्स (अमेहरकन मुखष्टयोधा) 

श्रीकांत मोघे (ज्येष्ठ अनभनेते) 
लू ऑटेन्स (ऑहडओ कॅसेटचे जनक) 

प्िनायक चासकर (ज्यषे्ठ दरूदशकन ननमाकते द्रदग्दशकक) 
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