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नम+ार मंडळी, 
सवा1ना 2ीगणेशो7वा8ा खूप खूप शुभे>ा! 
खर ंतर खूप खूप बोलायचंय तुम8ाशी, महाराD मंडळ Eशकागो8ा २०२१8ा अJKपदी 

MनयुNO झाQानंतर माझी खूप RSं तुम8ापुढे मी मांडली, आपण सवा1नी Mमळून ती VWKात 
उतरवली, या सगYा RSपूतZमJे मला तु[ां सवा1ची साथ Mमळाली नसती, तर महाराD 
मंडळाचं एक वेगळं उJल R_प जगापुढे मला आणता आलंच नसतं, [णून तु[ां सवा1ना 
आEण माaा पाठीशी अcाहत उdा असणाeा कायfकाgरणीला मनःपूवfक धjवाद.  

सहजच आपण सवा1नी Mमळून यावेळी kकती नcा गोlी केQा, याचा आढावा घेतला, तर 
तु[ालाही आnयf वाटQावाचून रहाणार नाही. 

मंडळी, यावषZ Vथमच सु_ झालेQा तीन cासपीठांनी कोkवडचा असq दडपणाचा आEण 
kवजनवासाचा काळ सोसणं आपQाला सुसq केलं. साgहWकrsावर kवkवध साgहtWक 
कायfuमां8ा आRादात आEण भारतातQा नामवंत कवी कवvयwx8ा कkवतांचा VWK 
Wां8ाच तyडून ऐक{ात आEण Wा8ाशी साgहWचचाf कर{ात आपण दंग होऊन गेलो, 
इkतहासमंचावर जगा8ा इkतहासातQा अनेक मह~ा8ा आEण kवkवधांगी पैलंूवर गटाती 
सद�ांनी Vकाश टाकला, तसेच भारतातQा तJ अdासकांचेही kवचार आपQाला ऐकायला 
Mमळाले आEण अJा�पीठावर वंदनीय संतांची चgरwं ऐक{ात, 2ीम�गव�ीतेवरील 
kवचारमंथनात, चातुमाfसातील kवशेष नामजप कायfuमात, भजनात आपण सगYा kववंचना 
kवस_न गेलो. 

पण हे सा�ाgहक कायfuम. WाckतgरN kकतीतरी नcा संक�ना आपण यावषZ 
राबवQा. चार जुलै8ा परडेमJे Vथमच महाराD मंडडळाने VkतMनvध~ केलं, अमेgरकेतील 
kवkवध सं+ृतx8ा संगमात आपQा भारतीय आEण मराठी सं+ृतीचा एक Vवाह अलगद 
Mमसळून गेला. पण Mमसळताना Wाने सवा1चं लK वेधून घेतलं न�Oच. 

आठ ऑग�8ा �ंथ�द�डी आEण वारी8ा संक�नेने तर मराठी सं+ृतीचा �l ठसाच 
उमटवला. आपQाला ललामभूत असणाeा 2ी�ाने�री, 2ीतुकाराम महाराजांची गाथा, 
2ीदासबोध, 2ीम�गव�ीता यासार�ा �ंथाkवषयीचा पू�भाव Wा �ंथांना पालखीत ठेवून 
स�ानाने Mमरवत ने{ाची संक�ना अभतूपूवfच होती. अj रgहवाशांना मराठी सं+ृतीkवषयी 
कुतूहल Mनमाfण �ावे, असे आकषfक _प सवf कायfuमाचे होते. वारकeां8ा वेषभूषेतील 
सद�ांचे टाळ, झांजे8ा गजरात, “जय जय रामकृ�हरी”8ा नामसंकOतfन आEण पारपंgरक नृW 
पा�न रgहवासी भारवून गेले, मराठी बांधवांना माहेराचे सुख भेटले [णायला हरकत नाही. 

पंचाह�राcा भारतीय RातंR�दना8ा kवशेष �दवशी तर ढोल ताशा लेझीम पथकाने 
बहार उडवून �दली. या वषZ आपण बाल लेझीम पथकाची सु�ा �ापना केली. या सगYा 
उपuमांवर कळस चढवला, तो सहलीने. Mनसगfर� वातावरणात आपण नेहमीच जातो पण 
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Vथमच या सगYा काळात एकमेकांना दर आठव�ाला ऑनलाईन भेटणार,े मंडळा8ा kवkवध 
उपuमांमुळे �ांचा एकमेकांशी �ढ �ेहबंध जुळला, पण जे एकमेकांना VWK कधीच भेटले 
न�ते, असे अनेक �ेहीजन या सहलीमुळे एकमेकांना भेटले आEण �ेहबधं अvधकच �ढ झाले, 
ही सहल खरोखरच माणसां8ा केवळ दशfनासाठी आसुसलेQा kवजनवासात कोkवडचा काळ 
काढणाeा सवा1साठी आनंदपवfणी ठरली, यात शंका नाही. इथे gहरcा वृKराजीत, gहरवळीवर 
बसून शांkतMनकेतनची आठवण क_न देणारा साgहWकrsाचा कायfuम Vथमच महाराD 
मंडळा8ा सद�ांनी अनुभवला, तीच गोl केराओकेची Vथमच केराओके8ा साथीने अनेक 
उभरWा कलाकारांनी आपली कला सादर केली आEण लोकांकडून Vशंसा Mमळवली, ¡ॅशमॉब 
नृWाचाही Vयोगही सहलीत पgहQांदाच झाला. या सहलीला तीनशे लोक उप¤�त होते, 
याव_नच महाराD मंडळा8ा यावषZ8ा टीमची लोकkVयता Mनदशfनास आली. 

यावषZ �ॅ�ुएट झालेQा kव¥ा¦�ा1चं उ§ूतf Rागत आEण कौतुकसोहळाही लKवेधी 
ठरला. 

दर मgहjाला मंडळातील घडामोडी आEण आगामी कायfuमांची माgहती देणारा 
वृ�Mनवेदनाचा कायfuम पण आपण Vथमच स_ु केला आEण अ�ावधीतच तो खूप लोकkVय 
ठरला. kवशेष [णजे ड©ास मराठी मंडळानेही याव_न Vेरणा घेऊन वाताfपw सादर करायला 
सुªवात केली, आEण यामागची Vेरणा महाराD मंडळ Eशकागो असQाचे Wांनी आवजूfन नमूदही 
केले.  

�ाEशवाय ‘आ[ी सार ेगव«’े हा उदयो�खु कलाकारांना Vो7ाहन देणारा उपuम, kवkवध 
पाककृती आEण Wा तयार करणाeा अ¬पूणाf यां8ावरचा खमंग ‘चाय टाऊन अंगत पंगत’ 
कायfuम ... काय काय आEण kकती kकती धमाल आEण उपयोगी उपuम केले आपण. अधf वषf 
कसं, कधी उलटून गेलं, प�ा लागला नाही. 

या सगYात ‘रचना’ या आपQा आवडWा अंकाने पण पृसं�ेचा उ®ांक V�ाkपत 
करत दज¯दार साgहW लोकांसमोर आणलं, सवf लेखक मंडळxबरोबरच Wांचं साgहW Vेमाने 
वाचणाeा वाचकवगाfचंही अMभनंदन 

हे सवf उपuम तुम8ा आशीवाfदाने आEण पाgठ� °ाने असेच चालू रहातील, या आशेसह 
तुमचा Mनरोप घेते. 

परत एकदा सवा1ना मनःपूवfक धjवाद! 
 
 
 
 
 

उ±ा नगरकर  
अJK, महाराD मंडळ Eशकागो २०२१ 
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गणपती बा²ा मोरया! 
 
kव³kवनाशक गणरायाला अMभवादन क_न ‘रचना’चा गणपती अंक तुम8ासमोर 

ठेवताना मला अkतशय आनंद होत आहे.  
 
qा वेळेला पु´ा एकदा तु[ी दाखवून �दलंत,  कO ‘रचना’ qा आपQा wैमाEसकावर तुमच ं

खरचं kकती Vेम आहे! [णज,े मी शµ टाकायचा आEण तु[ी Wाला लगेच होकार ¥ायचा, हे Vेम 
नाही तर काय [णाव?ं 

 
तसंच, तु[ी माaावर आEण ‘रचना’8ा टीमवर दाखवलेला kव�ास, हा सु�ा qा Vेमाचाच 

भाग आहे, अस ंमी [णेन.  
 
तुम8ा qा kव�ासामुळे आEण Vेमामुळेच, आ[ाला दरवेळी नcा उ7ाहान े काम 

करायची उमेद Mमळत ेआEण Wाकरता तुमच ेआभार मानायच ेठरवले, तर मला नेहमीच शµ 
कमी पडतात.  

 
तुम8ा qाच उदंड Vेमाचा आणखीन एक दाखला, [णज ेआपला ‘�क2ाc रचना’ हा 

नवीन उपuम! qा उपuमावर8ा तु[ी �दलेQा Vkतkuया, तुमचा Vkतसाद आEण पाठीवर 
पडलेली तुमची कौतुकाची थाप! qापेKा मी आणखीन काय मागणार? 

 
पण मी ए�ढं न�Oच [णेन, कO “लोभ आहेच तो वाढावा, ही kवनंती”.  
 
मंडळी, माझ ंहे संपादकOय, माaा सहकाeांच ेआभार मानQाEशवाय पूणf होण ंश¶च 

नाही, कारण माझ ेहे सहकारी आEण Wांचा पाgठ� बा ही माझी शNO आहे.  
 
सवfVथम, महाराD मंडळ Eशकागोची अJKा, उ±ा नगरकर! ‘रचना’8ा 

कायfभाराबरोबरच kतन े ‘�क2ाc रचना’ची क�ना उचलून धरली आEण ती VWKात 
आण{ासाठी पु´ा एकदा माaावर kव�ास दाखवला, qाकरता मी सदैव kतची ऋणी राहीन. qा 
उपuमात ¸�gडओ रकॅेाgड¹गसाठी 2ी चाफेकर, आEशष नगरकर आEण एgडgट� गसाठी Vसाद 
अथणीकर qांनी सहकायf केलं, Wाबºल Wांच ेआभार! 
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माaा दोन अkतशय भरवशा8ा आEण कायfत»र cNO, डॅा. सुजाता महाजन आEण 
अंजली चाफेकर! qा दोघxच ेआभार मानावेत kततके थोडेच आहेत. कधीही न कंटाळता, समोर 
आलेलं VWेक Mलखाण, काळजीपूवfक वाचायच ंआEण गरज असेल, तर Wात सुधारणा करायच ं
काम qा दोघी नेहमीच अkतशय नेटान ेकरतात. Wाबºल Wांच ेआभार! 

 
गणपती8ा अंकाची बांधणी कर{ाच ंअkतशय महTाच ंकाम करायला qावेळी आपQा 

मदतीला धावून आलेले, आEशष नगरकर आEण MमMल� द साळी! आEशष, MमMल� द, मनापासून 
धjवाद! तुम8ा मदतीEशवाय हे काम होण ंअश¶ होत.ं  

 
अमृता जोशी, ’रचना’च ंएक छानस ंक�र पेज तू तयार क_न �दलंस. आम8ा सतत 

येणाeा सूचना आEण WाVमाण ेकराव ेलागणार ेबदल, qाला न कंटाळता, तू Mनमाfण केलेQा 
कलाकृतीकरता, तुझ े आभार कस े मान ू तेच कळत नाही. पण मनापासून धjवाद!! आEण 
सगYात शेवटी, तु[ा ंसवा1च ेआभार! तुमच ंVेम, तुमच ेआशीवाfद हे दो´ी [णज ेमाझ ंआEण 
माaा टीमच ंपाठबळ आहे. तुमचा असाच पाgठ� बा आ[ाला पुढ8ाही अंकासाठी Mमळेल qाची 
मला खाwी आहे.  

 

आपली, 
र"ी चाफेकर  
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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 
mmctreasurer@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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काय$का%रणी 

 

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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काय$का%रणी 

 

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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जयदीप बुझ_क                               नारायण अथणीकर                            रवी बामण े
 

 

सुचेता अकोलकर                                Mनतीन जोशी                             MमMल� द जोगळेकर 
  

                                                         
                                 रkव�¾ जोशी                                 ¿ाम अंतुरकर 
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Abhijit Rayarikar Monica Patankar Ujwala Umarikar 
Aditi Raut Nameeta Vedak Ulka Nagarkar 

Amol Shripal Narasimha Kamat Urmila Damle 
Amruta Joshi Nayana Patankar Usha Shedge 

Anagha Deshpande Neela Lele Vaibhav Shringarpure 
Anagha Shah Neil Dighe Vallary Bhopatkar 
Anand Dighe Netaji Nikam Vidya Joshi 

Aniket Sawant Nilesh Joshi Vishal Kale 
Arati Khot Prasad Athanikar Yash Dighe 

Archana Shripal Priya Patankar Deepti Mishrikotkar 
Ashish Nagarkar Ramani Deolalikar Varsha Visal 

Ashish Purav Rashmi Chafekar Shweta Joshi Kulkarni 
Ashok Lele Ravi Joshi Kalpana Neklikar 

Ashwini Karnik Roopali Dighe Pallavi Betsur 
Ashwini Kunte Sadanand Joshi Trupti Kale 

Avani Deshpande Saloni Nagarkar Vidya Shinde 
Bharati Velankar Sameer Bongale Manisha Kulkarni 

Chetan Rege Sanjeev Kulkarni Shefali Kakodkar 
Deepa Bhimanwar Sara Bongale Pooja Rangnekar 

Deepa Kamat Saurabh Neklikar Sucheta Akolkar 
Deepali Thorat Savni Nagarkar Manisha Ogle 

Dr. Sujata Mahajan Shaila Khedkar Anupama Buzruk 
Dr. Suresh Talathi Shalaka Palkar Rege Mohini Joshi 
Girish Patankar Shilpa Acharya Nandini Vishwasrao 

Hema Sakhardande Shipra Athanikar Ananya Bhuskute 
Kashmira Magar Shree Chafekar Pallavi Date 

Kavita Purav Snehal Vadvalkar Priyanka Parekh 
Ketki Deshpande Sujit Kulkarni Shaila Khedkar 

Leena Vaidya Sulakshana Kulkarni Rahul Chandge 
Madhumeeta Chandge Suresh Pandav Anjali Chafekar 

Manasi Thatte Swati Kukian Mitesh Deshpande 
Manik Gosavi Swati Pawar Aniruddha Damle 
Milind Arlekar Swati Vaze Swati Lakhe 

Milind Velankar Tejaswini Joshi  
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We wish to thank following people who have purchased 
Sponsorship Packages for 2021. 

Perl Moti: 
● Sameer Bongale 

● Hemlata Limaye 

● Ashish Vaidya 

● Nikhil Javeri 

 
Ruby Manik 

● Shilpa Deshpande 

● Gauri Kulkarni  

Life 

• Chetan Rege 
 

Life Emerald Pachu 
• Nitin 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 

● Shreedutt Raut 

● Sanjesh Chaudhary 

Donars: 
● Laxminarayan 

Mahisekar 

● Ujwala Pradhan 

● Usha Shedge 

● Amruta Joshi 

● Runali Patil 

● Aditi Raut 

● Abhijit Londhe 

● Ujwala Umrikar 

● Chicago Kali Bari 

● Abhijit Rayarikar 

● Vaibhav Shringarpure 

● Girish Patankar 

● Ulka Nagarkar 

● Ravi & Vidya Joshi 

● Dr. Prabhakar & 

Savita Joshi 

SPONSOR WALL  
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नम+ार मंडळी, 
मेघ दाटले कोठून नकळे मनभर आ1ा धारा 
उ4ट ओ1ा आठवण8चा झर ेअनावर पारा 
=दन ज ेगेले, @ांच ेझाले गहनगूढ आभाळ 

बगळे होऊन झुलू लागली शुI Jणांची माळ...  
 

हा लेख Mलहायला घेतला आEण बाहेर सु_ असलेQा पाऊसधारा गेQा काही 
मgहjातQा अनेक आठवणी घेऊन आQा. बघता बघता अधf वषf उलटून गेलं. ‘अJKा8ा 
चMातून’ आज पु´ा आपQासमोर येताना अkतशय आनंद होतो आहे. कोkवड8ा 
kवळ�ातूनही जग हळूहळू बाहेर पडायला लागलंय. मोकळया हवेत, मोकYा आकाशाखाली 
जग{ाच ेउ7वी रगं पु´ा एकदा खुणाव ूलागले आहेत आEण ‘लाइफ इज °ूटीफूल’ अशी Áाही 
देऊ लागले आहेत. 

या उ7वाचाच एक रगं [णज े ‘अटलांgटक Eसटी, jू जसZ’ येथ े१० ते १४ ऑग� २०२२ 
रोजी होऊ घातलेलं आपलं BMM अvधवेशन. अहो,आपQा घरचंच कायf हे! तर ही लगीनघाई 
जोरात सु_ झालीय बऱ ंका! हॉटेलच ेकरार,अvधवेशन �ळाची अनामत र�म हे सगळे ठ_न 
तयार आहे. WाचVमाण ेBMM 8ा इkतहासात पgहQांदाच ‘सेMलkÄटी शेफ’ आपण अvधवेशनाला 
घेऊन येत आहोत. आपQा मनोरजंनासाठी वेगवेगYा कायfuमाचं ेVÅाव Rीकार{ाच ेVयोग 
चालू केले आहेत. VÅाव दे{ाची शेवटची तारीख आहे, १५ ऑग� २०२२. आपले आवडत ेसुVEस� 
कलाकार आEण अनेक अMभनव उपuम यांची रलेचेल असणार आहे. तर मंडळी लवकर लवकर  
https://bmm2022.org/donation/ या Mल� कवर जाऊन आपले देणगी Vवशे MनMnत करा, 
नाहीतर नंतर मागची खुचZ Mमळाली [णून खंत करत बसाव ंलागेल. WाचVमाण ेलवकरात 
लवकर झालेली आपली VवेशMनMnती सवा1गसुंदर आयोजना8ा �lीनेही महTपूणf ठरणार 
आहेच. आपQा अvधवेशनाkवषयी अvधक माgहतीसाठी पुढील Mल� कवर जाऊन तु[ी के�ाही पा� 
शकता आपली वेबसाइट: https://bmm2022.org/ 

फेसबुक: https://facebook.com/bmm2022nj/ 
आपले कुटंुबीय आEण Mमwमंडळxसोबत अvधवेशनाचा हा अ�Çतीय अनुभव Èायला ज_र 

या. आपQा मराठी8ा या उ7वाला आपण सगळे Mमळून ऐkतहाEसक, अkवÉरणीय बनव ूया.  
आपले इतर नैMमv�क कायfuमही नेहमीVमाणेच धडा¶ात सु_ आहेत. ‘ताल स ेताल 

Mमला’ [णत BMM च ेकराओके मंडळ गा{ात रगंून गेलेलं आहे. मानEसक आरोÊासाठी सु_ 
असलेQा माMलकेत योगा, रकेO, आयुव¯द, होMमओपॅथी या kवषयांवरील cा�ानसw ेयशRीपण े
पार पडली आहेत. WाचVमाण े ‘उ�ररगं’ ‘युवा’ या सwांनाही चांगला Vkतसाद Mमळाला. ‘लेखक 
तुम8ा भेटीला’ हा आपQा भोवताल8ा नवनवीन लेखकांची व Wां8ा साgहWाची 
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मुलाखतीतून ओळख क_न देणारा उपuमही चांगलाच लोकkVय आहे. साgहWVेमी याची 
उ7ुकतेन ेवाट बघत असतात. मंडळी,कोkवड काळातही आपQा मराठी शाळेन े�ानदानाच ंकायf 
ऑनलाइन माJमातून अखंड चालू ठेवलं होत.ं आनंदाची गोl [णज ेया काळातही मराठी 
शाळे8ा kव¥ाथZ सं�ेत झालेली वाढ लKणीय आहे. आपQा ‘रशेीमगाठी’ संकेत�ळावरही 
दोनशे8ा वर उपवर आEण वधूंची नyदणी झाली आहे बर ंका! आता लवकरच या लËे>ुक वध ू
वरांचा मेळावा आयोEजत कर{ाची योजना आहे. तुम8ाही घरी लËाळू मुले मुली असतील तर 
https://reshimgathee.bmmonline.org/ या वेबसाइट ज_र नावनyदणी करा. 

एवढेच न�े तर, ऐका हो ऐका, Eशकागोवासीयांनो ऐका. ‘BMM नॉथf अमेgरका’ 
उपuमांतगfत Eशकागोमधील ७५ उ7ाही कलाकार Mमळून ‘येणारये येणारये’ हे धमाल kवनोदी 
नाटक अvधवेशनात सादर करतील. या उ7ाही कलाकारांनी बसवलेलं हे नाटक ऑग�मJ े
ऑनलाइन दाखव{ात येईल. महाराD मंडळ Eशकागो8ा गणपती8ा कायfuमासाठी हे नाटक 
दाखव{ात येणार आहे.  

कोkवड8ा कठीण काळात सामाEजक भान जागृत ठेवत BMM न ेसु_ केलेQा कोkवड 
हे�लाईनचा लाभही अनेकांना घेता आला याच ेसमाधान वाटत.े 

हे kव�vच माझ ेघर’ अशा cापक kवचारांच ेअvधान घेऊन जगभरात पोहोचलेQा मराठी 
भाkषकांना एका सूwात बांध{ासाठी बृह�हाराD मंडळान ेजागkतकOकरणा8ा �दशेन ेपाऊल 
उचलायच ंठरवलं आहे. आता ’बृह�हाराD मंडळ जागkतकOकरणांतगfत’ जगभरातील महाराD 
मंडळांना आEण मराठी भाkषक गटांना ब.ृम.म.ं शी संलË होता येईल. यासाठीच ेसद� शु± 
दोन वषा1साठी $१०० एवढे आहे. सद� हो{ास इ>ुक असलेली मंडळं पुढील Mल� कवर ÍÎक 
क_ शकता:  

या सद� मंडळांना मतदानाचा अvधकार नसेल. परतं ु BMM चा करारनामा सहीMनशी 
माj केQानंतर Wा मंडळ अथवा गटांना ब.ृम.म.ं 8ा पुढील उपuमांपैकO एक kक� वा अvधक 
उपuम Mनयमांनुसार आपQा कायfKेwात राबवता येतील. 

जगभरातील मराठी भाkषकांच ंहे एकwीकरण आपली मराठी सं+ृती जप{ा8ा आEण 
समृ� कर{ा8ा �lीन ेमोलाच ेठरले यात शंका नाही. 

तसेच Naperville Eसटी ऑफ कौÏÐलन ेबृहन महाराD मंडळ8ा कामासाठी आEण 
COMMUNITY लीडर [णून Proclamation देऊन सÑार केला. आपQा कामाची पोच पावती 
आपQा लोकांनी �दली, कO पुढे काम करायला Ò_प येतो.  

खरोखर, आजवर8ा BMM 8ा कामvगरीचा हा आढावा घेताना मन अkतशय समाधानी 
आहे. परतं ुयाच टÓÔावर अ©मा इÕबाल यांचा शेर कायम मनात असतो,  

“Eसतारy के आग ेजहा ंऔर भी है। अMभ इØ के इtÙहा ंऔर भी है।” 
ते�ा थांबून कस ंचालेल? तर आता पुढचा ट²ा [णज ेBMM च ेजागkतकOकरण आEण 

`Proud to be a BMM member’ हे दोन उपuम लवकरच सु_ कर{ाचा मानस आहे. या 
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पुढ8ा टÓÔावरही आपला सहभाग आEण Vkतसाद असाच राgहला तर आपली मराठी खeा अथाfन े
‘kव�ा�क’ हो{ाचा �दवस दरू नाही हे MनMnत!   

 

 
आपली नÚ, 

बृह�हाराD मंडळ अJKा 
kव¥ा जोशी 
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गणेशो7व आEण कोकणच ंएक वेगळंच नात ंआहे. कोकणातील गणपतीची मÛा काही 
Mनराळीच असत,े जशी मुंबई-पु{ा8ा गणपतीची असत.े जून मgहना उजाडताच मुंबई�न 
कोकणात जाणार ेचाकरमानी सगYात आधी धाव घेतात ते Üेन, बसची kतkकटं काढायला. 
कारणच तस े आहे!! तीन मgहन े अगोदर काढूनही kतकOट वेgट� ग Mल�वर असत.े कोकणात 
जाणारी अफाट गदZ आEण चाकरमाjांनी तुडंुब भरलेली Üेन, इतकO कO �ास घेणंही कधी कधी 
कठीण होत.ं रÝेेकडून दोनशे�न अvधक kवशेष गा�ाही सोडQा जातात खास मुंबई�न 
कyकणला जाणाeा लोकांसाठी.  

पावसामुळे gहरवागार झालेला Mनसगf खूपच सुंदर आEण साजरा �दसतो. Üेनमधून �दसणार े
धबधब,े gहरवंगार भाताच ंशेत, लाल मातीचा सुगंध आEण लहान-मोठे वाहणार ेझर ेअगदी मन 
मो�न टाकतात. Eजतकं वणfन कराव ं kततकं कमीच. गणपतीला गावी जायच ं[णज ेमुंबई�न 
गणपतीसाठी हार, कंठी, अगरब�ी, मोदक इWादी सामानाची खरदेी आEण शेवटी तीन मgहjां8ा 
VतीKेनंतर चाकरमानी आपQा लाड¶ा बा²ा8ा Rागताला गावी पोचतात.  

कोकणातQा गणेशो7वाच ं �ान MनMnतच वेगळं आहे. कोकणातला गणेशो7व 
पgहQापासूनच बÒतांशी पयाfवरणपूरक आहे. Vामु�ान े लाल मातीपासून kक� वा शाडू8ा 
मातीपासून गणपती साकारले जातात. गणेश चतुथZ8ा आदQा �दवशी जाऊन मूतZशाळेतून 
kवकत आण{ाची प�त नाही. गणेश चतुथZला ताशा8ा आवाजात आEण गणपती बा²ा 
मोरया8ा गजरात डो¶ावर बा²ाला बसवून आणलं जात.ं वाeावर डोलणारी gहरवीगार भातशेत ं
आEण Wा मधQा छोsा वाटेव_न बा²ाला आणणारी माणस ंपा�न मन खूप आनंदी आEण 
VफुÞ©त होत.ं बा²ा8ा आगमनानंतर Wाची Vkतापना केली जात.े बा²ाला दाखवलेले नेवै¥ 
पा�न तyडाला पाणी सुटQाEशवाय राहत नाही, kवशेषतः उकडीच ेमोदक. VWेक वाडीत कुणाकडे 
दीड,पाच, सात आEण दहा �दवस बा²ा kवराEजत होतो  Wा अनुसार भजनी मंडळी घरोघरी जाऊन 
कOतfन, सा�संगीत आरWा करतात. मग गौरी आगमनाची तयारीही जोरात सु_ होत.े पारपंgरक 
नृW आEण खेळ वातावरण आनंदी आEण मनाला सुखावून टाकणार,े VफुÞ©त करणार ेअसतात. 
बा²ा8ा सेवेत दहा �दवस कस ेसंपतात कळत नाही. मग दहाcा �दवशी वाडीतील सगळे जण 
एका मागोमाग एका बा²ाला डो¶ावर नाचवत नदी kक� वा वाहWा झeापाशी सामूgहक आरती 
क_न kवसजfन क_न Mनरोप देतात. 

मग फN ओढ लागत ेती बा²ा पुढ8ा वषZ लवकर येणाची ...!!!! 
 
 
 
 
अMनकेत सावंत 
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kतला पाgहलं,  
बाकO जग जण ूअंधूक झालं  
ती सुबक सुंदर अस ेसाEजरी   

गडी देखणा जरी रांगडा  
वृ�ी Wाची कवी मनाची ओळख झाली  

�दन रात जण ूkतचीच सावली  
एकमेकांची वाट पाgहली  

इतरांपासून जी लपून न राgहली  
Vेम असो वा आणखी काही  

लेखणी Wाची झरझ_न वाही 
मनामJ ेक©ोळ तयां8ा   

cN कस े�ाव ेभीड आड यावी 
तस ेअcN न�त,े �l जाणव े 

kत8ा डोYातून Mन Wा8ा ßदया8ा धडधडीतून 
एके �दवशी घà क_न मन  
मोकळे केले kत8ा समोरी  
बघत ेनंतर उ�र जरी ऐकले  
Òंदके kतच ेWाला न कळले  

नंतर मोठे अंतर पडले  
दोघासही काही न उमगले  
ती दःुखी cN न झाली  

Wान ेलेखणी मोडून टाकली  
वषाfमागून वष ̄सरली  

एकमेक फN आठवणीत उरली  
आज अचानक गाठ जी पडली  

मना8ा कोप-यावरची धूळ उडली  
नाव काय ¥ाव ेया नाWाला  

मनी Wां8ा चलkबचल जाहली  
kत8ा मनावरील दडपण Mनघाले  
लेखणी ही Wा8ा हाती आली  
कुणी सांगाव ंपुढे काय घडाव े 

Mनयतीसाठी ही काही सोडून ¥ाव े                             अM�नी कंुटे 
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ही गोl का�Mनक आहे. दोन Eजवलग मैkwणx8ा घà नाWावर आधाgरत आहे. एक सोहा 
आEण दसुरी साKी. दोघीही एकw खेळाय8ा, बागडाय8ा, अdास कराय8ा. दोघxच े
एकमेकáEशवाय पानही हलायच ेनाही. ‘तुझ ेमाझ ेजमेना आEण तुaावाचून करमेना’, अस ेनात े
या दोघxच ेहोत.े सोहा अkतशय शांत, संयमी, बुâ�मान आEण Vगã kवचारांची होती तर साKी माw 
अ©ड, RSाळू, हळवी आEण थोडी शीäकोपी होती. दोघी Mभ¬ Rभावा8ा असूनही Wांच ेनात े
माw घMनl होत.े 

बालपण स_न Wा कधी मोåा झाQा हे Wांना कळलेही नाही. दहावीत आQावर Wांच े
पालक [ण ूलागले, खूप खेळलात. आता सवf लK अdासावर कæ �¾त करा. कॉलेजमJ ेएकw 
जायच ेआहे ना तु[ा दोघxना. दोघीही जोमान ेअdासाला लागQा. हा ंहां [णता दहावीची अंkतम 
परीKा झाली. पेपसf उ�म गेले होत.े Mनकाल येईपय1त दोघी पु´ा मनसोN ÒंदडQा. आयुçभर 
लKात राहील अशी मÛा Wांनी केली. Mनकालाचा �दवस जाहीर झाला. परीKेपेKाही Mनकालाचा 
ताण Wांना जाणवत होता.  

सोनेरी RS उराशी बाळगून धीटपण ेMनकालाला सामोरी जायच ेWांनी ठरवले. सोहान े
आनंदान ेटुणकन उडी मा_न सांvगतले, कO “मला ८८ ट�े माéf Mमळाले आहेत.” साKीन ेMमठी 
मा_न kतच े अMभनंदन केले. दोघx8ा नजरा साKी8ा Mनकालाकडे गेQा ते�ा दोघx8ा 
डोYातून पाणी वा� लागले. साKीला जेमतेम ५०ट�ेच माéf Mमळाले होत.े सोहा kतला 
समजावयाला गेली, ते�ा kतचा हात Eझडका_न साKी तरातरा आपQा घरी Mनघून गेली. सोहान े
kवचार केला, कO ‘लगेच kत8ा घरी जाण ेयोÊ नाही. थोडी शांत झाली, कO समजूत घालीन.’  

दसुeा �दवशी सोहा kतला भेटायला गेली, ते�ा साKीन ेRतःला कyडून घेतले. सोहाला 
भेटायला ती बाहेर आलीच नाही.  

साKीला खूप नरैा¿ आले होत.े कमी माéf MमळाQामुळे चांगQा कॉलेज मJ े
ऍडMमशन घे{ाच ेRS पूणfपण ेबारगळले होत.े kत8ा RSांची पार राख रांगोळी झाली होती. 
kतला पुढे Eशकावेस ेवाटेना, पण आई-वgडलां8ा आ�हाखातर kतन ेएका साधारण कॉलेजमJ े
कला शाखेत Vवेश घेतला.  

उ�म माéf असQामुळे सोहाला सुVEस� कॉलेजमJ ेkव�ान शाखेत Vवेश Mमळाला. 
दोघxची आयुç ेपार बदलली. कॉलेज8ा वेगवेगYा वेळांमुळे Wां8ा भेटीगाठी कमी झाQा. 
सोहा कधीतरी वेळ काढून साKीला भेटायला यायची, पण साKी kतला भेटायला यायची नाही. 
कळत नकळत Wांचा एकमेकांशी होणारा संपकf  पूणfपण ेथांबला.  

साKीला हळूहळू सोहाबºल असूया वाटायला लागली. ती आपQाच kवचारात गकf  
असायची. कॉलेजची पदवी कशीबशी पदरात घेतली. Rतःला कyडून घेत ती गहन kवचारात बुडून 
जायची. ‘आपलं नशीब सोहासारख ेका नाही,’ या kवचारान ेती सैरभैर �ायची. खोलीतले लाइट 
लावलेले असायच,े पण भान नसायच.ं  
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अशाच एका �दवशी पूणf अंधारात आपQा kवचारात गढून गेली असताना kत8ा 
डोYासमोर एक Vकाशची kतरीप चमकली. दचकून Vकाशा8ा �दशेन े पहाताच kत8ा 
डोYासमोर एक पांढर ेशुë वT पgरधान केलेली, डोYात kवलKण तेज असलेली �दc Tी 
उभी असलेली �दसली. kत8ा चेहeावर एक अ�Çतीय तेज चमकत होत.े kत8ा पाणीदार, 
MनYाशार डोYांमJ ेएक kवलKण चमक होती. kतची ती Mनतळ कांती पा�न ती कुणी एक 
अíरा कुठQा तरी देव लोकातून अवतरली असावी, अस ेवाटत होत.े kत8ा शांत चेहेeावर एक 
Vस¬ता झळकत होती. kत8ा ये{ान ेएक सकारा�क ऊजाf खोलीत सवfw पसरलेली साKीला 
जाणवली. ‘कोण असेल ही? देवपरी तर नसेल?’  

तेवîात Wा परीन ेसाKीला kवचारले, “तू अशी अंधारात का बसली आहेस? एवढे कसले 
दःुख आहे तुला?” देवपरी8ा Wा Vïान,े साKी भानावर आली आEण kत8ा मनातला kवचार 
जाणून देवपरीन ेkतला सांvगतले, कO “तुझ ेदःुख माaाकडे मोकळे केलेस तर तुला हलके वाटेल. 
काय मागण ेआहे तुझ?े” kतला नम+ार क_न साKीन ेपटकन सांvगतले, “मला माझी मैwीण 
सोहा gहच ेनEशब हव ेआहे, हे वरदान माaा पदरात घाल.”   

देवपरीन े kतला सांvगतले, “नीट kवचार क_न Mनणfय घ,े कारण �दलेले वरदान मी परत 
घेऊ शकणार नाही.” अधीर झाQामुळे कसलाही kवचार न करता साKीन ेताÑाळ होकार �दला.  

“तथाÅ!ु” [णून देवपरी अंतधाfन पावली.  
साKीला खूप खूप आनदं झाला. ‘सोहाच ेनशीब आपQाला लाभणार!’ अkतशय खूष होत 

kतन ेआपQाभोवती एक vगरकO घेतली. kत8ा मनाला उभारी आली. २/४ �दवसातच kत8ा 
लKात आले, कO आपQा आयुçात काहीच चांगले घडत नाहीय. कसलाही बदल आपQा 
जीवनात आलेला नाही. अस ेका �ाव?े  

साKीन ेदेवपरीचा धावा करताच ती पु´ा Vकट झाली. साKीन ेkतला kवचारले, “त ूसोहा8ा 
नEशबाच ेदान माaा पदरात टाकले होतेस, तरी देखील माझी पgर¤�ती कणभरही बदलली नाही. 
का झाले अस?े” 

देवपरीन ेमंद ÏÉत हा� क_न उ�र �दले, “�ा �दवशी त ूसोहाच ेनशीब माvगतलेस, Wा 
�दवसापासनू तुaा नEशबात बरकत येणार होती आEण सोहाच ेआयुç खडतर होणार होत.े Wामुळे 
kत8ा नEशबाच े दान त ू पदरात घेतQामुळे kत8ा आयुçातले खडतर �दवस आता तुaा 
वाsाला येणार आहेत. VWेक माणसाला भोग भोगावेच लागतात. Rतः8ा पायावर तूच धyडा 
मा_न घेतला आहेस. मी तुला आधीच सांvगतले होत ेकO मी �दलेले वरदान परत घेणार नाही. 
पुढील चांगले �दवस येइपय1त तुaा कमाfची फळे तुला भोगावीच लागणार.” अस े[णून देवपरी 
अंतधाfन पावली.  

साKीला आपQा चुकांची जाणीव झाली. kतला समजले, कO ‘आपणच आपले नशीब घडव ू
शकतो. आपQा अथक Vयðान ेव कlान ेआपण आपले नशीब बनव ूशकतो.’ kतन ेमनोमन 
सोहाची माफO माvगतली आEण सोहा8ा घरी जाऊन kतला Mमठी मा_न kतला सांvगतले, कO “मला 
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माaा चुकांची जाणीव झाली आहे. मी खूप चुकले आहे. मी तुझी मनापासून Kमा मागत.े कृपा 
क_न माफ कर.”  

आता सोहा VMथतयश डॉñर आEण साKी नावाजलेQा शाळेत उ�म EशMKका [णून 
कायfरत आहे. बालपणीची मैwी अजूनच घMनl झाली आहे.  
 

 
वृषाली अणावकर 
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‘कमf’ आEण ‘कमाfची फळे’ qा kवषयावर अमाप Mलखाण सापडेल. वाचता वाचून संपणार 
नाही. सोप े क_न बघायच े [णज े आपण जी kuया करतो Wाच े फळ के�ाना के�ा तरी 
भोगायला लागत.े  के�ा त ेसांगण ेकठीण. पण एक kuया अशी, कO kतच ेफळ बÒतेक वेळा लगेच 
भोगायला Mमळत े - ती [णज ेआपली वाचा kक� वा बोलण!े बु�ान ेसांvगतले, ‘स�क वाचा’ - 
right speech. सान सा Mनम आ[ाला गमतीन ेसांगायच,े "आपQा डोYांना एकच काम, त े
[णज ेपाहण.े कानाला एकच काम त े[णज ेऐकणे. नाकाला एकच काम ते [णज ेवास घेण.े 
एकच काम [णज ेगyधळ नाही. अगदी ÍÎअर! Eजभेला माw दोन काम,े खाण ेआEण बोलण.े 
[णून जीभ हा फार मोठा Vॉòेम! Eजभेपासून उगवलेले कमf पण मोठे Vॉòेम होऊन बसत!े यू 
म� बी �ेरी केअरफुल kवथ युअर �ीच!" 

Wा8ावर अगदी साधा उपाय मला आठवला. जोसेफ गोó�ाईन8ा एका Eशkबरात तो 
मना8ा kवचार कर{ा8ा सवयxवर बोलत होता. आपले मन कस ेसारख ेकाहx ना काही ôॅन 
करत असत.े त ेकस ेथांबवाव ेआपQा साधनेमJ ेहा kवषय! एका साधकान ेहात वर केला आEण 
kवचारले, "जोसेफ, काय वाईट झाले मनान ेôॅन केले [णून? ôॅन केQाEशवाय काही होणारच 
नाही जगामJ.े आज आपQा Eशkबराचा शेवटचा �दवस. उ¥ा माझी ¡ाईट आहे. मला ôॅन 
केलाच पाgहज,े इथून कधी Mनघणार, कोण मला घेऊन जाणार, मी माझ ेसामान कधी पॅक करणार. 
मग Wात काय चुकले?"  जोसेफ हसून [णाला, "यू आर absolutely right!  हे ôॅन एकदा 
करण ेठीक झाले, पण जे�ा आपले मन Wाच Wाच गोlीवर परत परत kवचार करत राहत,े ôॅन 
करत राहत ेपुनः पुनः, ते�ा आपण Rतःला kवचाराव:े इज इट युजफूल?" 

हा फार सुंदर मंw सापडला आपQा Eजभेसाठी!  जे�ा जे�ा आपQाला काही [णायच े
असत े , kवशेषतः �ाचा पgरणाम MनMnतपण ेचांगला होणार नाही हे समजून सु�ा, ते�ा आपण 
एक Kण थांबाव ेआEण kवचाराव,े "इज vधस युजफूल ?"  मग आपोपाप आपQा कमाfच ेओझे थोडेस े
कमी झाQाची समज येईल.  

झेन साधना [णज े‘तो’ थांबवणारा Kण शोधून काढण!े 
*****  

फॅMमलीला सुàीसाठी मुलांना घेऊन जाणाeांना हा अनुभव आला असेलच, kक� वा इतर 
वेळी कुठेही जाताना देखील!  सारख ेkवचारले जाणार ेVï: आपण पोचलो का kतथ?े अजून kकती 
वेळ आहे? मग कधी पyचणार? 

तशीच एक गोl! उंटाची एक फॅMमली वाळवंटात �फरत असत े- वडील उंट, आई उंट आEण 
बेबी उंट!  बेबी उंटान ेसार�ा kवचारलेQा - "आपण पोचलो का?" Vïानंतर वडील उंट उ�र 
देतात, "अर ेबाळा, (वडील जरा शांत Vकृतीच ेझेन साधक असQामुळे ‘गाढवा’ वगैर े[णाले 
नाहीत) तुला kकती वेळा सांvगतले, कO आपली भटकणारी जात आहे.  आपण कधी कुठेही पोचत 
नसतो. आपण फN Vवास करायचा. पोचणार कधी अस ेVï kवचारायच ेनाहीत." 
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मला जरा हस ूआले. वाटले, कO हे वडील उंट सान सा Mनमना पूवZ8ा आयçात भेटलेले 
असावेत.  सान सा Mनम आ[ाला सांगायच,े "Üाय, Üाय , Üाय , टेन थाऊजंड इयसf , नॉन-�ॉप - 
[णज ेतुमच ेकाम फN VामाEणकपण ेसाधना करायची.  कुठे पyचणार आEण काय Mमळवणार 
qाचा kवचार नाही करायचा. आता दहा हजार वष ̄[णQानंतर कुठे पyच{ाची घाई Mनघूनच गेली 
कO नाही?  आपQा आयुçात अगदी आपQा दैनं�दन जीवनात ही घाई आपQाला उगाचच 
vच� kतत क_न जात असत.े एकदा न पyच{ाची ज_र नाहीशी झाली, कO आपण शंभर ट�े 
आ�ा8ा Kणातसु�ा जग ूशकू.”  

एका VEस� झेन गु_ंना Wा8ा Eशçान ेkवचारले, "मा�र, माझी साधना [णज ेएखा¥ा 
Eशडीवर चढून गेQासारखी वाटत.े चार �ेí वर आEण तीन �ेí खाली! काय क_?" 

झेन गुª [णाले, " त ेEशडी वगैर ेसोडून दे. आपण कुठेही जायच ेनाही आEण चढायच ेनाही. 
आपले सगळे काम जMमनीवर! 
*****   

पाली भाषेमJ ेमे�ा [णून शµ आहे. Wाचा अथf मैwी भावना kक� वा सवा1बºल Vेम भावना 
मानण.े इंõöशमJ े Wाला शµ आहे loving-kindness. �ान EशkबरामJ े ही भावना 
अंतःकरणामJ ेजागृत ठेवून कस ेजगायच ेहे Eशकवले जात.े kवप¿ना Eशkबरात Wाचा MनयMमत 
उपयोग होतो.  

आचरणात ही भावना कशी आणावी हे सोप ेकाम आहे. तीन kक� वा चार वा¶ ेमनात ठेवावी.  
ती कोणती? मी सुखी असो, मी शांत असो, मी आनं�दत असो आEण मला मुNO Mमळो. पgहQांदा 
मी, नंतर आपQा जवळच ेज ेआहेत त,े नंतर अगदी आपQाला न आवडणार ेजे आहेत त,े Wानतंर 
सवf VाEणमाw, अशा सवा1बºल शांती, आनंद, आEण मुNO Mमळो ही भावना मनात ठेवून Jान 
करायच.े आपण जर रोज अगदी दहा MमMनटे जरी अशी साधना केली तर आपले जीवन संपूणf 
बदलून जाऊ शकेल.  

मला नेहमी वाटत ेकO आपण हे फN जीkवतांसाठीच का करतो? घरात वावर करताना 
आपण जरा लK देऊन बघाव,े कO आपण र�े÷जरटेरच ेदार हळू उघडतो काळजीपूवfक Vेमान ेकO 
काही kवचार न करता?? आपण खुचZवर बसताना kतच ेआभार मानून मग बसतो कO तसेच?  
VWेक kuया अशा Vेमान ेका नाही करता येत आपQाला? 

माaा Mमwान ेनवीन Mercedes-Benz गाडी घेतली. Wातले सगळे 
फOचर बघून थ� झालो पण एक गोl मला अWंत आवडली. गाडीच ेदार बंद 
करताना तु[ी फN त ेदार जरा जवळ आणायच ेआEण त ेआपोआप शांतपण ेबंद 
होत.े धाड�दशी आपटायची ज_र नाही.  

मनात kवचार आला: �ा इंEजMनयरन ेत ेgडझाइन केले तो न�Oच झेन 
साधक असावा!  

धनंजय जोशी  
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मुखपृ&, मांडणी आ-ण संकलन सहा3: 
            आिशष नगरकर                     िमिलंद साळी                    शलाका रेगे 

 
 

      मु45त शोधन (मराठी): 
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मु45त शोधन (इं?जी): 
अंजली चाफेकर 
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माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 
आषाढातला पाऊस करतो तुला Mन मला वेडा 

 
पावसा8ा अMलकडची मी ऐकतो Mनशµ शांतता 
त ूमाw बघतोस काYा मेघाची अ�ुत kकमया 
माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 

 
उंच मेघा8ा गजfनांनी मी जातो पार चमकून 

त ूमाw बघतोस आभाळ Wाला kवजांचा लखलखाट 
माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 

 
पावसा8ा झर झर सरी करी मला ओलाvचब 

त ूमाw बघतोस पजfjाच ेसुरले संगीतमय नृW 
माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 

 
�ासाबरोबर Òंगतो ओQा मातीचा सुगंध 

त ूमाw बघतोस �ान केलेले gहरवेगार वृK 
माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 

 
जपून ठेवतो खोल मनात न पाgहलेला पावसाळा  
त ूमाw बघतोस ओQा आकाशातQा इं¾धनूला 
माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 

 
 �दसत नाही तुझा पावसाळा �¸lहीन डोYांना  
करशील का र े�शf माaा अ�¿ पावसाYाला  
माझा पावसाळा वेगळा, तुझा पावसाळा वेगळा 

 

उøला Vधान 
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जॉन हेच बÒतेक Wाच ेनाव असाव.े तशी माझी आEण Wाची VWK ओळख कधी झाली 
नाही. माaा शेजाeा8ा घरी पाटZला तो मला भेटला. तसा तो पण माझा शेजारीच. [णज ेमाaा 
घरा8ा माग ेतो राहायचा. पण कधी मी Wा8ा घरी गेलो नाही, कO Wाला बोलवले नाही. तो 
एकदम gटkपकल अमेgरकन. चौकोनी चेहरा. काळे पांढर े केस. घार े डोळे. डोYावर चùा. 
छातीपKेा पोट पुढे. कायम हाफ पॅú आEण टी शटf  मJ.े कधी हातात Eसगारटे. मला तो Wा8ा 
बॅक याडfमJ ेगवत कापताना नेहमी �दसायचा. जरा बफf  kवतळला कO याच ेbarbeque स_ु. 
बÒतेक वेळा बीफ करायचा. मी खायचो नाही पण Wाचा सुगंध माw वेडा करायचा. मी बायकोला 
[णायचो, जॉनला एक kबअर नेऊन देतो आEण तो काय बनवतो आहे त ेखाऊन येतो. पण kतन े
तशी वेळ कधी येऊ �दली नाही.  

तसा जॉन आEण Wाची बायको हे दोघेच Wा माग8ा बंगQात राहायच.े मुले-बाळे होती 
कO नाही तहेी माहीत नाही. अमेgरकेत असेच असत.े नाहीतर भारतात, माaा बायकोला kत8ा 
सोसायटीतील ४०० òॉéमJ ेकोण राहतो ते तyडपाठ. जोशी [टले, कO ती सांगायची ३३ जोशी 
आहेत. तु[ाला कोण पाgहजेत?  

जॉन गवत कापाय8ा बाबतीत एकदम काटेकोर होता. दर १५ �दवसांनी तो Wाचा लॉन 
मो�र घऊेन गवत  कापायचा, मग त ेवाढलेले असो व नसो. त ेबघून मला पण ÒरÒरी यायची 
आEण मी पण हातात öो�स घालून तयार �ायचो. पण मला Wा8ासारख ेकधी जमले नाही. तो 
एकदम मÅ kतरÔा रषेेत त ेकापायचा. गवतावर सुरखे पàे ओढले जायच.े मी सुªवात  सरळ 
करायचो आEण नंतर जस ेजमेल तस ेकरायचो. माझा डोळा कधी एकदा हे संपत ेआEण मी थंड 
बीयर kपतो याकडे लागलेला असायचा. जॉन पण जाम kबअर पीत असणार. Wा Eशवाय का Wाच े
पोट एवढे पुढे आले.! 

आजकाल राwी तो मला Wा8ा डेकवर राwी Eसगारटे kपताना �दसायचा [णज ेआधी लाल 
gठपका �दसायचा Eसगारटेचा. मग मागचा माणूस �दसायचा. तस ेWाच ेघर आEण माझ ेघर यात 
दीडेकश ेफूट तरी अंतर असेल. पण मी माaा डॉगीला राwी बाहेर घेऊन जायचो ते पार Wा8ा 
घरापय1त. डॉगी Wाचा कायfuम करपेय1त �फरण ेभाग असायच.े 

परवा राwी पण तो असाच डेकवर बसलेला �दसला मला.  मी Wाला [टले पण "हाय! हाऊ 
आर यू"? इथ ेअमेgरकेत या Vïावर तु[ाला गुड kक� वा फाईन असेच उ�र अपेMKत असत.े तो 
[णाला, “एüजॉयEज�ग j ूलाईफ”.  

मनात आले, ‘अर,े यान ेनवीन लË kबË केले कO काय? इथे काहीही होऊ शकत.े लकO 
आहे लेकाचा!’ अस ेमी मनात [टले. आEण ‘या जा�ाला कोण पोरगी पटली ते पाgहले पाgहज’े 
अस ेमनाशी ठरवले.  

जाÅ काही न बोलता मी घरी परत आलो. दसुeा �दवशी पण तोच Vकार. अस ेतीन चार 
�दवस गेले असतील. 
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आज सकाळी वॉकला गेलो असताना माझा शेजारी मला भेटला आEण [णाला, “अर,े तो 
गॅरी गेला. एक आठवडा झाला. तुला कळले ना? डेकवर राwी Eसगारटे पीत होता आEण kतथेच 
गेला. Wा8ा बायकोला सकाळी कळले. पण तुला कस ेमाहीत नाही? 

मी [णालो, “कोण गॅरी?”  
तो [णाला, “अर,े तुaा माग ेराहतो तो.” 
[णज े �ाला मी जॉन समजत होतो तो गॅरी होता आEण मला अजूनही भेटत होता 

"एüजॉयEज�ग j ूलाईफ" [णत.  
 

 

 
 

 

आEशष नगरकर 
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kव�ू8ा नृEस�ह अवताराची गोl सगYांनाच माहीत आहे, Wामुळे ती काही मी सांगणार 
नाही पण खालील फोटोत जी लýी-नृEस�हाची मूतZ �दसत ेWा8ा बाबतीत आलेला अनुभव मी 
Mलहीत आहे. ही मूतZ आम8ा Eशकागो8ा देवघरातील आहे आEण माaा सासeांनी ती आ[ाला 
�दलेली आहे.  

९ ऑग� २००५, अमेgरके8ा भूमीवर पाय ठेव{ाची माझी पgहलीच वेळ. सौरभ 
ओÎाहोमाला Eशकायला होता. Wाला Eशकागोला जॉब लागला होता [णून तो पण Wाच 
�दवशी सकाळी ओÎाहोमाव_न Eशकागोला आला होता. [णज ेसJा8ा भाषेत [णायच ंतर 
Wान ेमूkव�ग केलं होत.ं  एक Targus ची बॅकपॅक आEण २ चेक-इन8ा बॅगा एवढंच सामान. हे 
सगळं सामान घेऊन तो मला gरEस� करायला आला होता. ओहेर एअरपोटfव_न आ[ी "Yellow 
Taxi" केली, VेEसडæट टॉवसf -मॅgडसन ÿÜीटवर जायला. सौरभन ेआधीच qा टॉवरमJ े४४ cा 
मजQावर जागा रæट केली होती. टॅéीमJ ेमाणस ंकमी आEण बॅगा जाÅ अशी पgर¤�ती होती. 
आ[ी  VEेसडæट टॉवसfला पोचलो. सगळं सामान काढले, पैस े�दले आEण तो टॅéीवाला Mनघून 
गेला. छान गरम असQान ेkतकड8ा कठ�ावर १० MमMनट बसलो, आEण मग सौरभ [णाला, 
“आपण आत जाऊन रæटल8ा फॉरमॅMलटी पूणf क_ [णज ेत ेचावी देतील.”  

आ[ी आत गेलो. पgहQा नवीन शµाची ओळख झाली तो [णज,े ‘डॉली’- Dolly. मला 
डॉली [णज े बाÒलीच माहीत होती पण सामान घेऊन जाणाeा Wा मोåा Üॉलीला ‘डॉली’ 
[णतात हे ते�ा कळलं.  

मी kतकड8ा वेgट� ग एgरयामJ ेबसून राgहले, सौरभ Wां8ा MलEस�ग ऑ�फसमJ ेगेला. 
१० -१५ MमMनटांनी बाहेर आला आEण [णाला, “मला पासपोटf  देतेस का Wा बॅकपॅक मधून?” 

“कोणती बॅकपॅक?”  
माaाकडे फN माझीच बॅकपॅक होती. आ[ी दोघ ेआEण ६ बॅगा �ा होWा Wा समोर 

होWा मग कोणती बॅकपॅक. सौरभचा चेहरा एकदम घाबरलेला झाला. मी बॅकपॅक Wा टॅéीत 
kवसरलो... एवढं बोलून तो पटकन Wा सो"ावर बसला. लगेच धावत बाहेर गेला, kबõó�ग8ा 
बाहेर Eस¶ुgरटीवाले असतात Wांना परत Wा टॅéीवाQान ेआणून �दली आहे का kवचारायला, 
पण त ेनाही [णाले. मग परत MलEस�ग ऑ�फसमJ.े Wांनी सांvगतलं, कO सामान इकडेच ठेवा 
आEण परत एअरपोटfला जा, kतकडे Complaint नyदवा. Eशकागो डॉनटाऊन त ेएअरपोटf  साधारण 
४० MमMनटांच ंअंतर आहे. येताना सामान होत ं[णून टॅéी केली होती पण आता टॅéी परत 
[णज.े. Eशकायला आQानंतर त ेपरवडणार ंन�त ं[णून òू-लाईनन ेजायच ंठरवलं. आधी 
Wाच ंkतकOट कुठे आEण कस ंकाढायच ंहे समजून घे{ात खूप वेळ गेला. एअरपोटfला पोचलो 
ते�ा साधारण दपुारच े३. ३० झाले होत.े Yellow-Taxi 8ा ऑ�फसमJ ेगेलो. Wांना झालेला 
Vकार सांvगतला. Wांनी kवचारलं, कO टॅéीचा कोड/ kक� वा #ायवरच ंनाव काय? टॅéीचा कोडं, 
हे काय असत?ं इकडे तु[ी टॅéीत बसता ते�ा तु[ाला #ायवरच ंनाव आEण कोड �दसतो, पण तो 
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बघायचा असतो हे आ[ाला माहीत न�त.ं आ[ी [टलं, आ[ाला नाही माहीत. ज ेकाही लKात 
होत,ं त ेWा #ाइवरच ंवणfन केलं, तो कृ�वगZय होता एवढं न�O. आणखीन काही नाही सांग ू
शकलो आ[ी. Wांनी तuार Mल�न घेतली आEण काही कळलं तर सांगतो, [णाले. इकडून 
डायरñे पोलीस �ेशनला जा आEण kतकडे पण तuार नyदवा कO बॅग हरवली आहे, [णाले 

एअरपोटfव_न òू लाईन घेतली आEण डाउनटाऊनला आलो. Üेन �ेशनव_न 
VेEसडेिüशअल टॉवरमJ ेकोणWा पोलीस �ेशनला जायच ंत ेkवचारायला. ती माgहती कळली 
आEण मग वारी पोलीस �ेशनला. Wांच ेसेम Vï पण आम8ाकडे कशाचंच उ�र न�त.ं  

काय होत ंWा बॅकपॅक मJ े- लॅपटॉप, मह~ाची कागदपw,ं पुÅक, थोडे पैस े($६००) 
आEण ही नृEस�हाची मूतZ. सगळी नyद झाली आEण आ[ी परत VेEसडेिüशअल टॉवरला आलो. हे 
करता करता राwीच े८ वाजून गेले होत.े  VेEसडेिüशअल टॉवरमJ ेकाम करणारी, kतच ंनाव नाही 
आठवत, kतन ेआ[ाला खूप धीर �दला. ती [णाली "जगात चांगली लोकं आहेत, देवावर kव�ास 
ठेवा, Mमळेल तु[ाला तुमच ंसामान".  

Vवास आEण मग Wात हा मानEसक ताण आ[ी खूप दमलो होतो. राwी subway घेतलं 
आEण भारतातून येताना कचोरी आणली होती ती खाऊन आमच ंराwीच ंजेवण झालं.  

सौरभला खूप kव�ास होता, कO कधीतरी का होईना ती बॅग Mमळेल. तो [णायचा पण कO 
पैस ेआEण लॅपटॉप ठेव ू दे पण माझी नृEसहांची मूतZ मला परत कुणीतरी आणून ¥ावी, �ाला 
बॅकपॅक Mमळेल Wाला Wाचा काय उपयोग? पुढचा मgहनाभर खूप टेüशनमJ े गेला. मी 
टेéासला गेले कारण कॉलेज सु_ होणार होत.ं सौरभला ६ स%æबरला जॉइन करायच ंहोत.  
पोलीस फॉलो-अप चालूच होता.   

४ स%æबरला सकाळी सौरभला एक फोन आला. Yellow-taxi 8ा ऑ�फस मधून. 
‘आ[ाला एक बॅग सापडली आहे. तु[ी ओळख पटवून ¥ायला येऊ शकता का?’ सौरभन ेमला 
फोन केला, कO मी जातोय रॉजसf पाकf  (Rogers Park) ला. तो kतकडे गेला. Wा बाईन ेसौरभ 
समोर ती Targus ची बॅकपॅक आणली. आEण उघडून बघून घ ेसांvगतलं. उघडQा उघडQा समोर 
होती ती नरEस�हाची मूतZ आEण बाकO बॅगेत सगळं जसं8ा तस ंहोत.ं अगदी $६०० सु�ा. कशालाच 
हात लावला न�ता.  

पण Wा बॅगेत सौरभची ओळख पटावी अस ंID CARD न�त ंमग Wा बाईन ेकसं शोधून 
काढलं? तर Wा बॅकपॅकमJ ेसौरभच ंDeloitte चं ऑफर लेटर होत.ं kतन ेDeloitte ला कॉúॅñ 
केला. Wांना सगळं सांvगतलं. Confidentiality Act मुळे Wांना kतला काही माgहती देता आली 
नाही. Wांनी kतला पोलीस �ेशनला डायरñे केलं kतकडून kतला सौरभचा नंबर Mमळाला आEण 
kतन ेसौरभला फोन केला. खर ंतर, Wा बाईन ेसु�ा खूप मेहनत घेतली सौरभला, Wा8ा गोlी 
परत Mमळाcात [णून आEण तो VामाEणक #ाय�र! Wाला पैस ेघेता आले असत ेपण Wान ेबॅग 
उघडली सु�ा नाही.  

सौरभन ेमला फोन केला. बॅकपॅक Mमळाली. [टलं, “एकदम खुश ना?” तो [णाला, “हो 
मी पण आEण नरEस�ह पण!” कदाvचत Wावेळी मूतZवर सु�ा हसर ेभाव आले असावेत! आ[ाला 
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Wा टॅéी #ॉय�रला भेटून कधीच “Thank You” [णता आलं नाही ही खंत कायम माaा 
मनात आहे. पण qा नव�ा देशात आलेला पgहला अनुभव VामाEणकपणाचा आEण 2�ेचा! 

 
 

 
क�ना नेकलीकर 
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Rतंw भारताची १९७५ -१९७७ वष ̄ अkतशय काळोखी [णून ओळखली जातात. 
पंतVधानांनी आणीबाणी घोkषत क_न अनेक kवरोधकांना गजाआड टाकले होत.े सगळीकडे 
धरपकड चालू होती.  राजकारणाशी काहीही संबंध नसलेले देखील सूडबु�ीन ेआत गुंतवून टाकले 
होत.े ग�ाबरोबर kकडेही भरडले जात होत.े संघाशी पgरvचत असलेले आम8ा हाय+ूलमधले 
दोन Mमwही तªंुगात डांबले गेले होत.े शहरी भागात तर खूप भीतीच ेवातावरण झाले होत.े अनेक 
जण भूMमगत झाले होत.े 

Wा काळात आ[ी पु{ात कृषी महाkव¥ालयात Eशकवत होतो. तस े आमच े कॉलेज 
पु{ातील इतर कॉलेजापंेKा खूप वेगळे होत.े केवळ VशÅ जागाच न�े तर, दाट gहरवीगार झाडी, 
अनेक kवभागा8ंा (gडपाटfमæट8ा) मो&मोåा इमारती, सगळीकडे सदाहgरत फुलझाडे या 
ckतgरN आमची ÜायसMेम�र (wैमाEसक) प�त असQान े वषfभर कृषी महाkव¥ालयाच े
kव¥ाथZ अdासात गुंतलेले असत. VWेक kवषया8ा छोsा छोsा चाचणी (quizzes) 
परीKा, मJावधी (midterm) परीKा, wैमाEसका8ा अंkतम (final) अशा Vकार े दर रोज 
कुठQा ना कुठQा kवषया8ा परीKा असत. 

अशाच एका �दवशी, दपुार एक-दोनची वेळ होती. Wाकाळी पु{ात एक त ेचार सवf दकुान े
बंद असत. सगळीकडे दळणवळण देखील तुरळक अस.े कॉलेजबाहेर राहणाeा एका Mमwान ेमला 
अdासाला बोलाkवले होत.े दपुार8ा कडक उ´ामुळे सगळीकडे सुनसुनाट होता. मी गेट8ा 
बाहेर आलो तर पुढे बाजलूा झाडाखाली थांबलेQा दोन उंच व vध²ाड cNO माaासमोर आQा.  

एकान े मला हटकले आEण kवचारले, “तू गोगावलेच का?”  असा Vï क_न मला 
थांबkवले.  

“होय. माझ ेनाव गोगावले. तु[ाला काही हवयं का?” अस ेमी Wांना kवचारले.   
“त ूखेड राजगुªनगरचाच ना?”   
“होय” अस े [टQावर एकान े माझा हात पकडून रTा8ा बाजूला कॉलेज8ा 

कंुपणाजवळ8ा Mभ�तीजवळ नेले. दपुारची वेळ असQामुळे आजूबाजूला कोणीच न�त.े 
सगळीकडे शुकशुकाट पसरला होता. एकान ेपु´ा माझा हात पकडून Mभ�तीकडे ढकलून जोरात 
खाली दाबQामुळे माaा माaा पोटात भीतीन ेगोळे उठले. साJा वेशातील Wा cNO पोलीस 
असाcात अशी माझी प�O खाwी झाली.  

“तुझ े मूळ गाव कोणत?े” अस ं एकान े मला धमकावीत kवचारले. Vसंगावधान राखत 
भोYा, Mन(लंक, Mनद)ष भावान ेमी मदृ ूआवाजात [टले, “होय, मी खेड तालु¶ातील आहे. मी 
कृषी महाkव¥ालयाचा kव¥ाथZ आहे. मी काय केले साहेब?”  

मी माaा ¸खशातून कॉलेजच ेओळखपw (आयडी काडf) काढून Wांना दाखkवले. त ेमाझ े
ओळखपw Wांनी नीट पा�न आपQाकडे ठेवले.  

Wाच वेळी Mभ�तीमागून ‘ÍÎक ÍÎक’ कर{ाचा ओळखीचा आवाज आला.  
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“चल, ठा{ात गेQावर तुला सांगतो.” ते [णाले. 
आता माw माझ ेधाब ेदणाणून गेले. भीतीन ेमनात का�र माजkवले. मनातQा मनात 

पांडुरगंाचा धावा क_ लागलो. kवचार केला, ‘मी काहीच गु´ा केला नाही तर घाबरायच ेकशाला?’.  
मी [टले, “मी अdासाला चाललोय.”  
हातातील वही Wांना दाखkवली, तर एका vध²ाड cNOन ेती माaा हातून gहसकावून 

घेतली.  
Mभ�ती8ा पाठीमागील बाजून ेपु´ा तो ‘ÍÎक ÍÎक’ आवाज आला. आम8ा कॉलेजच े

फोटो�ाफर खेळांच,े कायfuमांच,े फुलांच,े kक�ांच,े झाडांच,े फुलपाखरांच ेनेहमी फोटो काढत 
असताना �दसायच.े  खेळाडंूमJ ेत ेखूप आवडत ेहोत.े आ[ा खेळाडंूना बeाच वेळा तसेच फुकट 
फोटो ¥ायच.े Mभ�तीमाग ेतेच असावेत अशी माझी प�O खाwी झाली. त ेनेहमी आपQा बरोबर 
आपली फोटyची बॅग ठेवत असत.   

Wातील एका रागीट �दसणाeा cNOन ेखूप मोåा आवाजात मला सांvगतले, “चल, 
आम8ाबरोबर पोलीस ठा{ात. गुमान ेयेतोस कO बांधून नेऊ?”  

आता माw Mभ�तीआड चाललेली ‘ÍÎक ÍÎक’ थांबली होती. मी Mभ�ती8ा पलीकडे 
पहा{ाचा केkवलवाणा Vयð केला. ‘Mभ�तीव_न उडी मा_न कॉलेज8ा हºीत जाव’े असा kवचार 
आला पण Wामुळे आणखी अडचणी नको [णून Wा kवचाराला मी धुडकावून लावले. 

 रTा8ा दसुeा बाजूला लावलेQा मोटारसायकलकडे मला बळजबरीन े नेले. 
जवळपास कोणीच �दसत न�त.े दरूवर एक cNO आम8ापासून दसुeा बाजूला भराभर दरू 
जाताना �दसली.  

“साहेब, माझ ेओळखपw व वही तु[ी पाgहली आहेच. मला खरचे अdासाला जाऊ ¥ा. 
खरोखर मी काहीच केले नाही व मला आता वेळ नाही. कृपया मला जाऊ ¥ा ना.” माaा 
बोल{ाचा Wा दोघां8ा चेहeावर कसलाच पgरणाम �दसला नाही.  

एक जण पु´ा मोåांदा खेकसला, “ठा{ात मोठे साहेब तुला सांगतीलच काय केले ते”.  
‘आMलया भोगासी असाव ेसादर’ असा kवचार माaा मनात आला. तरीही Wा वयात मी असा 
सहजासहजी तयार होणारा न�तो. ‘चला भेटू यां8ा मोåा साहेबांना आEण पटवून देऊ आपला 
Mनद)षपणा.’  

मोटार सायकलवर बसून एका cNOन ेमला Wां8ा पाठीमाग8ा सीटवर बस{ास 
सांvगतले. मी बसQावर Wान ेआपली फटफटी सु_ केली आEण Mनघाला पोMलस चौकO8ा 
बाजून.े दसुरा आम8ा माग ेआला. थो�ाच वेळात आ[ी ठा{ात आलो.  kतथ ेऑ�फसात खुचZवर 
खाकO पेहरावात दोन कॉSेबल बसले होत.े मला बाक�ावर बस{ास सांvगतले. बसायला 
लागलो, तर आतQा खोलीतून जोरात लाथ मार{ाचा आवाज व मोठी kक� काळी ऐकून माझ े
धाब ेदणाणले. मी हळूच Wा बाक�ावर बसलो. 

kतथ ेबसलेQा Wा हवालदाराला साJा वेशातील Wातील एका पोलीसान े kवचारले, 
“मोठे साहेब कुठे आहेत?”   
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तो [णाला, “बराच वेळ पाgहले नाही Wांना. पण qा दसुeा बाजू8ा खोलीत फौजदार 
साहेब आहेत. एक दोन MमMनटांनी बोलाkवतो Wांना.” 

थो�ा वेळात फौजदार बाहेर आले, Wावेळी Wा चौघांनी उठून Wांना सॅQूट मारला. 
माaाकडे बघत Wांनी kवचारले, “हे कोण?”  ते�ा माझी वही व ओळखपw Wां8ाकडे एका 
साJा वेशातील पोMलसांनी �दलं.  फौजदार खाली बसले आEण परत परत jाहाळून पा� लागले.  

मला kवचारले, “तुझ ेनाव, गाव सांग.”   
मी माझ ेनाव व गावाच ेनाव सांvगतले. “सJा मी अv�क+चर कॉलेजमJ ेEशकत आहे.”  
मला kवचारले, “पु{ातले योगेश गोगावले तुमच ेकोण?”  
मी [णालो, “साहेब मला त ेमाहीत नाहीत.”   
लगेच Wातील एक हवालदार जोरात मोåांदा बरळला, “या बामनांच ेकाही खर ंनाही - 

गोखले गोडबोले गोळे गोर.े खर ंखर ंसांग नाही तर चांगलाच चोपून काढीन”.  
“साहेब, मला खरचं माgहती नाही.” अस े बोलQावर एका साJा वेषातील Wा uूर 

�दसणाeा एकान ेमला तुaा नातेवाईकांची नाव ेसांग अस ेखडसावले. मी पटकन भोसले, Eश� दे, 
जाधव, डावर,े टाकळकर, बgहरट अस ेसांvगतले. Wांचा आम8ा नातेवाईकांची नाव ेkवचार{ाचा 
उºेश माaा लKात आला.  

“त ूइत¶ा उ´ात बाहेर कुठे चालला होतास?”  
“साहेब मी खरचं माaा Mमwाकडे अdासाला चाललो होतो”. 
फौजदार माaा वेगवेगYा kवषयांसाठी असलेQा वहीची पान े चाळत ओरडला, 

“अMभयांkwकO, अथfशाT, मानसशाT, समाजशाT, पशुवै¥क, kवपणन, आरोÊशाT, 
आहारशाT? त ूतर सांvगतले, कO त ूअv�क+चर कॉलेजमJ ेआहेस. एवîा कडक उ´ात बाहेर 
कशासाठी Mनघालास? खर ेसांग, नाहीतर कमरते लाथ घालेल तुaा.”  स�ेपुढे शहाणपण चालत 
नाही याची मला Vचीती येऊ लागली. Wांना वाटले, हे सवf kवषय [णज ेकसले कोडवडf असतील 
kक� वा पु{ातील इतर कॉलेज8ा kवषयांची नाव ेअसतील. तेथ ेजाऊन आपQा Mमwांबरोबर 
गु�पण ेखलबत ेकर{ासाठी चालला असेल. 

kतत¶ात मानसशाT / समाजशाT kवभागाच ेVमुख VाJापक (gडपाटfमæट हेड 
Vोफेसर) व कॉलेजच ेफोटो�ाफर तेथ ेआले. सर आम8ा हॉ�ेलच ेपालकही होत.े Wांना पा�न 
माaा जीवात जीव आला.  

एका हवालदारान ेआदरान े उठून Wाची खुचZ माaा शेजारी बसायला �दली व Wांना 
बसायला सांvगतले. फौजदारही उठून Wांना नम+ार क_न, “बसा बसा सर” [णाले. 
Wा भागात सरांना बÒतेक जण ओळखत होत.े फौजदार यांनी माaा वहीकडे बघत सरांना 
kवचारले, “तुम8ा कॉलेजमJ ेअMभयांkwकO, अथfशाT, मानसशाT, समाजशाT ,पशुवै¥क , 
kवपणन , आरोÊशाT, आहारशाT एवढे kवषय Eशकवतात?” 

सर अदबीन ेउतरले, “होय साहेब! याEशवाय आणखी kकतीतरी kवषय Eशकवले जातात. 
Wामुळेच आम8ा kव¥ा,ा1ना लगेच सरकारी, बँका, ॲ�ो इंडÿÜीजमJे नोकeा Mमळतात.” 
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फौजदार यांनी सरांना kवचारले, “सर, इत¶ा उ´ात आम8ाकडं तु[ी काय काम 
काढले?”   

सर उ�ारले, “आपQा पाQास पोलीस ठा{ात नेQाच ेऐकQावर कुठला पालक घरी 
गप बसेल?”.  

इü�ेñर माaाकडे बघत बोलला, “[णज ेतु[ी याला ओळखता?”  
“होय! Wाला मी चांगला जाणतोय. आम8ा कॉलेजमधील हा एक चांगला kव¥ाथZ 

आहे.  Wाची काही चूक झाली का?” अस ेसरांनी kवचारताच, साJा वेशातील एक बेरका पोलीस 
लगेच गरळ ओकू लागला, “हा एक नासका बटाटा आहे. Wाला आ�ाच फेकून �दले नाही तर तो 
पूणf बटाsाची चाळ, सवf ढीग नासवेल.”  

सर [णाले, “साहेब, तुमचा काहीतरी गैरसमज झालेला �दसतोय. हा बटाटा उ�म 
सं+ाराच ेखतपाणी घालून वाढवलेला आहे. इतकेच नाहीतर एक वारकरी यांचा मुलगा आहे. 
दररोज पहाटे पाच-सहा वाजता हा व Wाच ेतीन चार Mमw सकाळी सकाळी एका मं�दरात जाऊन 
राजयोग व Vवचन ेऐकून आपQा अवती भोवती कसली कOड पण �फरकू देत नाहीत. मी इतके 
वष ̄Vोफेसर आहे परतं ुआतापय1त मला अस ेMनयMमत मं�दरात जाणार ेkव¥ाथZ कधी भेटले नाहीत. 
तु[ी सांगा, मी तुमचा गैरसमज दरू करतो.”  

Wातील दसुeा साJा वेषातील, उंच, ढोQा पोMलस [णाला, “साहेब, आम8ा गु� हेरान े
व जवळ8ा खबeान ेया8ा kवषयी आ[ाला प�O माgहती �दली आहे. qा आणीबाणीत Wाला 
आतच टाकले पाgहज.े” 

मी केkवलवा{ा Rरात [णालो, “मी खरचं कोणाला जाणून बुजून कधीच वाईट बोललो 
नाही kक� वा Wांच े तस े केले नाही, कुणाला wास �दला नाही. तशी इ>ाही बाळगली नाही.”  
समाजशाT / मानसशाTाच े Vोफेसर असQान े सरांनी ओळखले व बोलले, “बÒतेक पूवf 
द"ुनी, राजकOय सूड घे{ाचा Vकार �दसतो साहेब.”  

इü�ेñर माaाकडे बघून बोलले, “मघासी तू टाकळकर तुझे नातेवाईक असQाच े
सांvगतले. kवरोधी पKाच े�ाने�र टाकळकर का?”  

मी [णालो, “होय साहेब. त ेखेड पंचायत सMमतीच ेसभापती माझ ेस/ ेआतेभाऊ आहेत. 
Wां8ा kवजयी सभेत मी भाषण केले होत.े Wा काळी आम8ा भागातले एक VEस� सैMनक 
पाkकÅान सीमेवर भारत मातेच ेरKण करताना धारातीथf पडले होत.े ती भावना व �द©ी8ा 
राजकार{ांनी नुकतेच शेकडो मैलाच े क>च े रण पाkकÅानला �दले होत.े भाषणात मी 
Wां8ावर ताशेर ेकाढले होत.े  हीच तर माझी चूक नाही ना? त ेतर दोन-तीन वषा1पूवZ झाले होत.े”  

सरांनी माझा खालून हात दाबला. मी काय समजायच ेत ेसमजलो.  
सर [णाले, “असQा साJा चुका kव¥ा,ा1कडून होतात.” साहेबांचा सरांवर kव�ास 

बसावा [णून एका हवालदारान ेफौजदार साहेबांना आम8ा कॉलेजसमोर काही �दवसापूवZ 
झालेला Vकार सांvगतला. भारतीय kव¥ाथZ पgरषदेच ेअJK डॉñर कुमार स�षZ एक �दवस 
कृषी महाkव¥ालयासमोर एका चौथeावर सभेत बोलून कृषी kव¥ा,ा1ना भडकाव{ाचा Vयð 
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करत असQाच ेपा�न, सरांनी चौथeावर जाऊन डॉñर कुमारांच ेपाय धरले आEण बोलले, 
“आमची मुले खे�ातील शेतकeांची आहेत, कृपया Wांना अस ेभडकाव ूनका.” हे पा�न डॉñर 
स�षZ यांनी Wांचा तेथून गाशा गुंडाळला व परत ते kतकडे कधीच �फरकले नाहीत. अस ेसर 
आपQा kव¥ा,ा1ना का बर ेअसQा राजकारणात जाऊ देतील? 

फौजदार फोटोवाले काकाकडे पा� लागले आEण kवचारले, “तु[ाला गोगावले माहीत 
आहेत का?” 

फोटोवाले काका अkतशय शांत व हळुवारपणे बोलले, “साहेब आमचा हा kव¥ाथZ, खेळ, 
सां+ृkतक कायfuम, शेतकeांच ेमेळाव,े Eशkबर,े समाजसेवा इWादी कामात नेहमीच पुढाकार 
घेतो. 2ी वसंतदादा पाटील आEण 2ी शरदराव पवार यां8ा बरोबर cासपीठावरही आम8ा 
कॉलेज8ा वाkष0क �ेहसंमेलन कायfuम Vसगंी (गॅदgर�गमJ)े होता.”  

साJा वेषातील एका पोMलसान ेWांना kवचारले, “तुम8ाकडे Wाच ेकाय पुराव ेआहेत?”  
फोटोवाले काका [णाले, “माaा बॅगेत काही फोटो असतील मी तु[ाला दाखवतो.”  
पोMलस [णाला, “जा, घेऊन या त ेफोटो.”  
फोटोवाले काका उठले आEण बाहेर जा{ास Mनघाले Wावेळी सरांनी आवाज �दला, 

“+ूटरला लावलेली माझी पण हातबॅग आणा आत, नाही तर कोण घेऊन जाईल.”   
थो�ाच वेळात फोटोवाले काका आत परत आले आEण बॅगेत काही फोटो चाळून बvघतले 

आEण बाहेर काढून माझ ेकाही फोटो साहेबांना व इतर पोMलसांना दाखवले, त ेपा�न मJेच माशी 
Eश�कQासारख ेहोऊन Wातील एक राकट uूर �दसणारा सीआयडी पोलीस आणखीनच तापला. 
मोåा आवाजात [णाला, “साहेब, आपQाला असQाच माणसांची भीती आहे. हे8ासार�ा 
नानासाहेबांनाच आत टाक{ाचा आपQाला व_न Òकुम आला आहे. सवf कृषी 
kव¥ा,ा1ना व गावाकडे लोकांना आणीबाणीkवª� भडकावेल व आणीबाणीkवª� Vचार सु_ 
करले.” 

हे ऐकून मला आगीतून Mनघून फुफाsात पडQासारख े वाटले. सर Wांना समजाव ू
लागले होत.े “साहेब, तो फार गुणी मुलगा आहे. कळी उमल{ाआधीच vचरडून टाकू नका kतला. 
उमलQावर तो न�Oच दरवळेल. Wां8ा गावातील तो पाgहला हाय+ूल �ॅ�ुएट आहे व आता 
थो�ाच �दवसात पgहला पदवीधर होईल. Wाच ेRS कशाला मोडता?” 

इत¶ात आत बसलेले पुण ेkवभागाच ेमोठे पोलीस अvधकारी साहेब आतून बाहेर आले. त े
आQावर सगळे पोलीस अvधकारी खडबडून उठले व Wांना कडकडीत सॅलूट मारQाच ेपा�न 
मी आणखीनच दचकून गेलो. Wानंतर आणखीन एक Eसkवल #ेस मJ ेअसलेला पोलीस बाहेर 
आला. तोही माझी उलट तपासणी क_ लागला.  

मघाशी सर [णाले, “कुणीतरी सूडबु�ीन ेतुला अडकव{ाचा Vयð करतंय. कुणाशी वैर 
आहे का?”  मी नाही नाही [णून मान डोलावली.  

“शाळेत कुठला खेळ, Mनवडणुका अगर कुठQा मुलीमुळे भांडण झाले का? मुलxच े
Vकरण होत ेका?” हे ऐकून सवfजण ¸ख�व ¸ख�व क_न हस ूलागले.  
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माaा डो¶ात एकदम ल/ Vकाश पडला. कॉलेज8ा गेट पासून द_ुन पटकन 
जाणारी cNO कोण होती हे माaा लKात आले. सरांनी मघाशी माझा हात दाबला होता याच ेभान 
ठेवून मी ग² बसलो. मी शांततेत अkतशय लहान दब¶ा आवाजात बोललो, “कोणाला मुºाम�न 
दखुवले नाही. खेळात एकाचा kवजय तर दसुeाचा पराजय होतो. Wाची जर कोणी अजून खु¬स 
धरत असेल तर Wात माझी काय चूक आहे? साहेब मराठी समाजाला लागलेला हा खूप खूप मोठा 
कलंक व घाणेरडी सवय आहे.”  

लगेचच एक सीआयडी ओरडला, “भोसडी8ा, कानामाग ेजाळ काढू का तुaा? खर ेकाय 
त ेसरळ शµात सांग.”  

“साहेब, आम8ा शाळेत एक मुलगा होता सातवीपासून ते दहावी पय1त VWेक वषZ मी 
Wाचा मु�मंwी पदात पराभव केला. एकदा तर मी शाळेत Mनवडणूक झाली Wा �दवशी नसताना 
देखील मला kवजय Mमळाला होता. शाळेचा VkतMनधी [णून मी पु{ाला वNृ~ �ध¯साठी आलो 
होतो Wामुळे सरांनी माझ ेनाव MनवडणुकOत घातले होत.े माaा गटातील एक Vkत�धZ अkतशय 
2ीमंताचा मुलगा होता. कुÅीत मी Wाचा नववीपय1त अंkतम फेरीत पराभव करीत आलो होतो. 
उ´ाYा8ा सुàीत तो दीड मgहना को1ापूरला जाऊनही Wाला मी अटीतटी8ा कुÅीत vचतपट 
केले होत.े असा पराभव झाQामुळे मला तो wास देऊ लागला. तो VWेक gठकाणी मला खाली 
आण{ाचा Vयð क_ लागला. आईला कळाQानंतर ते�ापासून माझ ेकुÅी खेळण ंबंद केलं 
होत.ं माaा आWभेावान े Wा8ा जवळ8ा नातेवाईकाचा पंचायत सMमती सभापतीपद 
MनवडणकुOत पराभव केला होता.”          

मोåा पोलीस अvधकारी साहेबांनी इü�ेñरला जवळ बोलाkवले आEण कानात 
साvंगतले, “आत जाऊन पडताळून पहा.”  

आत जाऊन त ेथो�ाच वेळात परत आले आEण सवा1समोर सांvगतले “Wान ेज ेसांvगतले 
त ेसवf खर ेआहे.” 

मनातQा मनात माझा पांडुरगंाचा धावा चालू होता. ते�ाच ठरkवले, कO राजकारणापासून 
दरू राहायच ेआEण यापुढे कसलीही Mनवडणूक लढवायची नाही. 

परत संकट द� [णून उभ ेराgहले. kतसeा पोMलसान ेमला घाबरkव{ासाठी डोYावर 
पàी बांधलेQा एका cNOला आम8ा समो_न दसुeा खोलीकडे हळुवार नलेे. Wाच े तyड 
रNबंबाळ झाले होत,े च2ी ओली झाली होती. एकंदरीत Wा8ा पोषाखाव_न अस ेवाटत होत,े कO 
तो बÒतेक फÊुfसन कॉलेजचा kव¥ाथZ होता. हा मला घाबरव{ाचा Vयð होता. असQा 
Vकारची घटना पा�न मी मनातQा मनात पांडुरगंाचा आणखी ती3तेन ेधावा क_ लागलो.  

राकट �दसणाeा Wा पोMलसानं ेरागान ेमाaाकडे बघत हात उगारला आEण [णाला, “अर े
खर सांग नाहीतर तुझी Wा8ापेKाही लई वाईट गती आEण अव�ा करीन.  गध�ा मूखाf सांग, 
गेले दोन �दवस त ूकाय काय केलेस?”  

मी [णालो, “साहेब कालपय1त आम8ा मJावधी (Mमड टमf) परीKा होWा. Wात मी 
गुंतलो होतो.  
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सरांनी माझी लगेच बाज ूघेऊन सांvगतले, कO “हो, सJा मJावधी परीKा चालू आहेत. 
कॉलेजमधील कुठलेही kव¥ाथZ तु[ाला त ेसांगतील. VाJापकही यांच ेपेपर तपासत असतील.” 

“आज सकाळपासून काय केले?” अस ेएका kव¾पू �दसणाeा पोMलसान ेkवचारले.  
“साहेब, आज एकादशी आहे. मी सकाळी सकाळी आळंदीला जाऊन आलो.”  
सरांनी परत सांvगतले, “होय साहेब, दर एकादशीला सकाळी kक� वा दपुारी Vयोग शाळेतील 

VाWMKके (VॅÏñकल) झाQावर आळंदी अगर दे�ला जातो. माऊली8ा वारीला जाताना मी 
देखील Wा8ाकडे VWेक वेळी kव4लाला हार घाल{ासाठी व Vसाद आण{ासाठी काही पैस े
देतो. परत आQावर सायकल आम8ा बंगQापुढे लावून Vथम मला Vसाद देतो.”   

साJा वेशातील पोMलस माaाकडे रागारागान ेपाहत होत.े मी परत परत मनातQा मनात 
kव4लाच ेनामÉरण क_ लागलो. परत Wा राकट पोMलसांनी kवचारले, “तुaाकडे काय पुरावा 
आहे त ूआज आळंदीला गेला होतास Wाचा?”  

सर लगेच [णाले, “बारा-साडेबारा8ा दर�ान तो माaाकडे Vसाद देऊन गेला. अजून 
माaाकडे असेल तो.” 

सरांनी आपली हातबॅग उघडून Wातील लाqा व काजू8ा Vसादाच ेपुडे बाहेर काढले. 
काजूचा पुडा काढून VWेका8ा हातात काही काज ूठेव ूलागले व माaा हातावर ठेवला आEण 
मीही सवयीVमाण े “पांडुरगं हरी” [णताच Wा सवf पोMलसां8ा तyडातून देखील एकाच सुरात 
“पांडुरगं हरी” शµ बाहेर पडले. Wा काळात खेड-आळंदी-दे� भागात Vसाद देताना “पांडुरगं हरी” 
[ण{ाचा Vघात होता. महाराDात जेवणा8ा पंNOत कुणी “पुंडMलका वरदे” [ंटले कO सवfजण 
“हारी kव4ल” [णतात. आता साडेतीनश ेवष ̄ होऊनही “बोला, छwपती Eशवाजी महाराज कO” 
[टलं कO VWेक मराठी माणसा8ा तyडून “जय” शµ बाहेर पडतोच. तसेच “पांडुरगं हरी” हे शµ 
सगYां8ा तyडून बाहेर येताच मोठे साहेब उठले आEण माaा जवळ येऊन [णाले, “त ूआता 
जाऊ शकतोस. बeाच वेळापासून मी तुझे आत बसून सगळं ऐकत होतो”. मला सोडून ¥ा अस े
सांvगतले आEण Wा सीआयडी पोMलस अvधकाeांकडे पा�न दम भरला. “परत अशा वारकeाला 
नीट तपासQाEशवाय ठा{ावर आणण ेतर सोडाच पण Wांना हटकू सु�ा नका.” 

माaा पांडुरगंान ेमला तारले होत.े आनंदान ेआ[ी जा{ास उठलो इत¶ात परत साJा 
वेशातील साहेबांच ेघोडे अडकले व हरकत घेतली. “आज जे घडले Wाबºल तुम8ापैकO कोणीही 
आणीबाणी संपेपय1त आEण Wानतंरही बाहेर काही सांगणार नाही अस ेवचन ¥ा. बाहेर कोणाला 
कळले तर माaाशी तुमची गाठ आहे.” आनंदान ेव पटकन आ[ी ते कबूल केले व बाहेर पडलो. 
खर ेतर त ेआम8ा kतघां8ाही प,ावर पडले होत.े कॉलेजमधील कोणाला समजणार न�त ेव 
कॉलेजच ेनाव बदनाम [णून पेपरमJ ेयेणार न�त.े आम8ा घर8ांनाही न समजQामुळे 
Wाचंा मानहानीपासून होणारा मानEसक wास वाचणार होता.  

माaा पांडुरगंान े Vसाद_पान े माझी सहीसलामत सुटका क_न गावातील पgहला 
पदवीधर हो{ातील अडथळा दरू केला होता आEण न केलेQा चुकांसाठी कारावास 
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भोग{ापासून वाचवले होत.े पोलीस ठा{ा8ा बाहेर पडQावर फोटोवाले काकांनी माझ ं
ओळखपw व वही आणून �दली. 

“पांडुरगं हरी, पांडुरगं हरी, पांडुरगं हरी” करत सरांनी Wां8ा +ूटरव_न मला हो�ेलवर 
सोडले.   

 

 
माधव ना. गोगावले 
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लहानपणी8ा नाWाची ओढच वेगळी होती। 

सुया Wाच लोकर तीच पण वीण वेगळी होती ।। 

 मJ ेचहाची kकटली भोवती कप असायचे। 

 साखर आEण दधुाच ेबुधले सोबत असायचे।। 

 कोण जे�ा उठेल ते�ा चहा kपऊन Èायचा। 

 शेवटी उठणाeासाठीसु�ा चहा Eश©क असायचा।। 

 आपलं, तुपलं, वाटणी वगैरचेी जाणीवसु�ा नसायची। 

 ज ेआहे त ेसवा1च ंआहे यात Rाभाkवकता असायची।। 

 तो सालस Mन Mन5ाप भाव गेला कुठे कसा? 

 मी, माझ ंया गवाfचा भार कुठून आला असा? 

 देवा आहे ए�ढं मागण ंन वाढाव ंअहंकाराच ंवजन। 

 वाeावर8ा सुगंधासारख ंVेमान ंदरवळाव ंमाझ ंमन।। 

 
 

 
लýी देशपांडे 
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दारावर जोरजोरात थाप पडQाचा आवाज आला. मा6चा नुकताच डोळा लागला होता. 
�दवसभरा8ा धावपळीनंतर Wा खूपच दमून गेQा होWा.  

माई पाळणाघर चालवत, फार नाही चार-पाच लहान मुले होती Wां8ा पाळणाघरात. 
वयोमानानुसार Wांची �दवसभर दमछाक होत अस.े तस ेनाना होत ेमदतीला. नाना [णज ेमा6च े
यजमान. सरकारी नोकरीतून gरटायडf होऊन तीन चार वष1च झाली होती, पण नानांचा या 
vचLाkपLांमJ ेछान वेळ जायचा. नाना माई अkतशय Vेमान ेकाळजी घेत मुलांची, अगदी 
Wांची Rतःची नातवंडं असQासारखी. 

नानांनी दरवाजा उघडला. शेजारचा मध ूखूपच घाबरलेला �दसत होता.  
"काय र े मध.ू.. काय झालं? इत¶ा राwी? घाबरलेला �दसतोस!” नानांनी काळजीन े

kवचारले.  
"नाना, माई कुठेत? ती स_... स_ला.... मा6ना उठवता का?” मध ूvच�ते8ा Rरात [णाला.   
तेवîात मा6ना जाग आलीच...  "काय हो... कोण आहे?” मा6नी अंथªणाव_नच kवचारणा 

केली.  
मधूच जोरात ओरडला, "माई मी, मी मध.ू लवकर या सgरताला....” 
माई एकदम दचकQा, "अग बाई, जाव ंलागेल बÒतेक हॉt�टलात." 
माई पटकन उठQा आEण मधू8ा घरी धावतच गेQा. 
एकंदर पgर¤�ती बघून माई [णाQा, “मध,ू त ूतयारी कर हॉt�टलात जायची... नाना 

आEण मी आलोच..सgरताला नेऊ हॉt�टलात आपण.. काळजी नको क_, सगळं ठीक होईल.” 
सgरता आEण मधुकर माई नानांच ेशेजारी. दोघेही नोकरीMनMम� �दवसभर घराबाहेर असत. 

सgरता8ा पgहQा gडली�रीसाठी kतला हॉt�टलमJ े ऍडMमट करायची वेळ आली होती. 
सgरता8ा या नऊ मgहjात माई सदैव kतची काळजी घेत, kतला हवं नको ते बघत, खाऊ kपऊ 
घालत... आEण तेही अगदी Vेमान.े जण ूकाही सgरता Wांचीच मुलगी असQासारख.ं 

नाना, माई आEण मध ू सgरताला घेऊन हॉt�टलमJ े पोहोचले. सgरता8ा VाथMमक 
टे�स कर{ासाठी kतला मध ूआEण माई �ेशल टे8��ग वॉडfमJ ेघेऊन गेले. नाना बाहेरच वेgट� ग 
_म मJ ेबसले.  

ताüqा बाळां8ा पो�रकडे एकटक बघत कसलासा kवचार करत नाना भूतकाळात 
पोहोचले. माई नयन8ा वेळेस gडMल�रीला Wां8ा गाव8ा खाजगी इt�तळात ऍडMमट होWा 
तो �दवस आठवला. खूप wास सहन क_न त9ल आठ त ेदहा तासांनी नयन चा ज� झाला. 
नानांना तो �दवस आठवला आEण नयन8ा आठवणीन ेWांच ेडोळे भ_न आले. 

 आज नयनला देवा�ा होऊन एक वषf उलटून गेले होत.े नाना मा6ना नयनचा फारच 
अMभमान होता. VWेक आईवgडलांना नयन सार�ा मुलाचा अMभमान असणारच. आEण का 
नसावा? ..नयन भारतीय नौदलात मोåा Ò:¥ावर कायfरत होता. तो Mमग 29K या VEशKण 
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kवमानाचा पायलट होता. अkतशय तरबेज, VामाEणक आEण Mनावंत असQाची kकWेक 
Vमाणपw ेMमळवणाeा नयनच ेkवमान गेQा वषZ अरबी समु¾ात अपघात�Å झाले आEण Wात 
नयन बेप�ा झाला. काही �दवसांनी तो गेQाचा Mनरोप आला आEण नाना मा6च ेजीवन एकाकO 
झाले. मग मा6नी पाळणाघर चालू केले आEण Wात येणाeा VWेकात ते नयनलाच पा� लागले. 
माई नाना8ा Vेमळ Rभावामुळे मुलांनाही त ेआपले आजी आजोबाच वाटत. 

 अचानक घ�ाळाच ेटोले वाजले तस ेनाना भानावर आले. 
आता सgरताला लेबर _ममJ े Eश; केले. मधूला खूपच टæशन आलं होत.ं डॉñरन े

सांvगतले, “कुणातरी एकाला सgरताबरोबर थांबता येईल.” तस ंमा6नी मधूला खुणेनेच ‘तू थांब, मी 
बाहेर जात’े अस ेसांvगतले आEण माई MनघाQा. 

तेवîात, " माई, तु[ी थांबाल का? " सgरतान ेमा6ना kवचारलं. "हो, हो माई तु[ीच थांबा.” 
मधूनेही सgरताला दजुोरा �दला. मा6ना भ_न आलं. मान हलवून, डोYांनी खुणावून Wानी 
मधूला आEण सgरताला होकार कळवला. 

मध ू नानांबरोबर बाहेर वेgट� ग _ममJ े थांबला. अधून मधून बोटं मोडत, एकसारख े
मनगटातले घ�ाळ बघत होता. Wाची बेचैनी, टæशन नानांना जाणवत होत.ं Wांनी मधू8ा 
खां¥ावर हात ठेवला आEण [णाले, " मधू, बाळा टæशन नको घेऊस... आता बाप होणार आहेस... Be 
a strong man” अस ं[णून नानांनी मधूची पाठ थोपटली.  

"नाना, मला जमेल ना सगळं? " मधून ेkवचारलं. "जमणार सगळं जमणार...अर,े त ेयेणार ं
बाळच तुला उ7ाह, आEण बळ देईल बघ... आEण आपलं Vेम, माया हवी असत ेर ेWा ताüqा 
Eजवाला.... तुला सांगतो, आमचा नयन जे�ा दडुदडु धावायचा ना घरभर, ते�ा सगळं घर 
Wा8ामाग ेधाव ेआEण हा पठठया कधी पलंगावर कधी खाली...सवf घरात धुमाकूळ घालायचा... 
पण ते�ा आमच ंघर भरलेलं वाटायच.ं नयन शाळेत जायचा ते�ा भयाण शांतता पसरायची... माई, 
माझी आई, शेजारची राधा�ा, घर कामाला येणारी कृ�ा सगYां8ा तyडी नयनच ंनाव. Wा8ा 
एक एक करामती सगळे हसून हसून साजर ेकरायच.े.. संJाकाळी मी कामाव_न आQावर 
Wा8ा �दवसभर8ा ग²ा आEण kक<.े.. तुला सांगतो मध ूही मुलं ना अर,े खूप जीव लावतात 
आEण...” नाना एकदम बोलायच े थांबले. Wां8ा आवाजतील आEण नजरतेील दःुख मधूला 
जाणवले.... ते�îात माई आQा छोsा मधूला घेऊन... मधूला काय बोलाव ेसुचेचना. आनंदा2 ू
gटपत आEण Wा ता´याकडे बघतच मधून ेkवचारले, “स_ कशी आहे?”  

“बाळ बाळंतीण दोघंही बर ेआहेत” मा6नी ता´ुQाला मधूकडे सोपवत सांvगतले.  
मधूचा आनंद गगनात मावत न�ता. नाना ही कौतुकान ेबाळाला पाहत 

होत.े आEण मध ूनाना आEण मा6कडे बघून [णाला, “ नाना, माई मी आEण स_न े
बाळाच ंनाव ‘नयन’ ठेवायच ंठरवलंय” नाना आEण माई दोघां8ा डोYातून 
आनंदा2 ूवाहत होत ेआEण छोsा नयनला भरQा डोYांनीच शुभाशीवाfद देत 
होत.े 

kवपुला अvधकारी 
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६ ऑñोबर आM�न श.ु १ घट�ापना, शारदीय नवराwारभं   

१४ ऑñोबर  आM�न श.ु १० 
१५ ऑñोबर ७.३३ पय1त दशमी 
समा�ी 

दसरा, kवजयादशमी 
 

१९ ऑñोबर  आM�न पौEण0मा  
पौEण0मा १९ ऑñो. ८.३४ त े 
२० ऑñो. ९.५७ पय1त 

कोजाvगरी पौEण0मा 
 

०१ नो�æबर आM�न कृ. १२ वसुबारस,  

०२ नो�æबर आM�न कृ. १३ धनwयोदशी 

०३ नो�æबर आM�न कृ. १४ १९.३४ पय1त नरक चतुदfशी, लýीपूजन 

०५ नो�æबर आM�न श.ु १, Vkतपदा १२.४५ 
पय1त 

बMलVkतपदा, दीपावली पाडवा, भाऊबीज 

१५ नो�æबर        काkत0क श.ु Çादशी चातुमाfस समा�ी, तुळशी kववाहारभं 

१८ नो�æबर काkत0क पौEण0मा        kwपुरी पौEण0मा, तुळशी kववाह समा�ी 

१८ gडसæबर मागfशीषf श.ु १५       2ीद� जयंती 

२५ gडसæबर          मागfशीषf कृ. ७   नाताळ 

१४ जानेवारी 
२२ 

 मकर संuांत 

 
वरील �दनदEश0का Eशकागो8ा �ाMनक वेळेनुसार असQान ेकाही सण 
भारतीय कालMनणfयापेKा वेगळे आहेत qाची कृपया नyद Èावी.   
 
संदभf: कालMनणfय, दात ेपंचांग  
 

 
वषाf kवसाळ  

�ोkतष kवशारद 
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Such a novel concept if you’re brave enough to seek it out. The sad reality is, 
the majority of us are too scared to take the first step, myself included. In fact, I 
put off writing this article because I said to myself, ‘well I’ll just start tomorrow’. 
Next thing I know, ‘tomorrow’ happens over and over again until a deadline 
approaches. Point being, I don’t have the answer, but I’m open to observing my 
missteps. Being able to look at yourself with complete openness to criticism 
from your own eyes is half the battle. Now, the tricky part about this step is 
balancing being honest with yourself and being too hard on yourself. Learn 
about yourself in whatever way that you can - my way is to ask ‘why?’. I ask that 
question for two simple reasons - the first being that I open the door to learning 
more and the second is so I remember to keep asking as many questions as I 
can. Refer back to my first misstep, putting off the article, a prime example of a 
time to inquire. Why would I put it off for so long? Well, the answer is simple - I 
was being lazy and kept pushing it off because, like everyone else, I had better 
things to do. The worst part about this answer is that I didn’t have anything 
better to do, so I dove a little deeper and figured out the real answer. I’ll leave 
that part out of the article, can’t give away all my secrets after all! Discipline 
comes in many forms, but it’s okay to start small, in fact, I’d encourage it. You 
don’t have to take on the world in one day, that takes time, but you can take on 
a few tasks in one day. Those tasks add up, they make you feel refined, 
productive, and like you’re one step closer to achieving a well sought-after 
goal. But my word means nothing if you don’t set out to take the first step. 
Honestly, no one’s word means anything unless the decision comes from you. 
Be brave enough to take the first step, to ask yourself ‘why’, and challenge 
yourself to be disciplined because the only one who’s in your way is you. 
 
 

                               
 
 

Pooja Chafekar 
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ll सवL सM ुNनरामया ll 
Fall is the season of transition. Ayurveda teaches us that seasons 

influence our biological cycle. Each season has a dominant functional energy 
(Vata, Pitta, or Kapha) aka Dosha in nature. Fall and early winter are considered 
to be ruled by Vata. No wonder in fall and winter the nature around us looks 
and feels cold, dry, and windy which are typical quality attributes of the Vata 
Dosha. 

Outside, Vata can be observed in the erratic weather patterns and 
changeable temperatures typical of this time of year, especially in North 
America. Internally, it manifests as worry, anxiousness, or a sense of emptiness. 
Those who have a predominance of Vata in their constitution already will need 
to make sure to take time to nurture their well-being during this time of year. 
When Vata Dosha is balanced it promotes: 
● Creativity 
● High energy 
● Enthusiasm 
● High degree of tolerance 
● Good temper 

 
Typical signs of Vata imbalance: 
There are signs when Vata is out of balance and since “like increases like,” 
according to Ayurveda, these signs especially intensified during the fall season. 
Some signs may be (but not limited to): 
● Excessively dry skin 
● Insomnia 
● Bloating 
● Constipation 
● Anxiety 
● Unfocused 
● Indecisive 
● Depression 
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Self-Care Tips: 
One of the key self-care strategies during the fall season is to adopt a lifestyle 
that adds opposite qualities of Vata such as heavy, warm, moist, and 
grounding.  
 
Some simple tips are suggested below:  
1. Consider a Fall/Winter Cleanse 
Fall is a time of shedding what no longer serves you. This period of transition 
from summer into fall is the perfect time to do a cleanse to help recalibrate 
and restore equilibrium. Ayurveda recommends doing a seasonal cleanse to 
eliminate whatever physical and emotional toxins you may have accumulated. 
The cause could be from diet, stress, or the environment. Elimination of toxins 
allows more space for energy to flow in all aspects of your life, allowing for 
increased health and happiness. 
A five-day mono diet of moong khichadi is the simplest way to cleanse! For 
these five days, completely eliminate meat, sugar, processed food, caffeine 
and alcohol from your diet. Freshly cooked khichadi with ghee should be eaten 
for breakfast, lunch and dinner. Add your favorite vegetables and spices to 
introduce the variety.  
The best way to do a seasonal cleanse is to consult an Ayurvedic practitioner 
who will recommend a customized and specific cleanse based on your 
constitution.  
 
2. Incorporate Yin Yoga and grounding poses in your fitness routine 
Slowdown is the Mantra for this season. We can learn from nature how it 
becomes still during winter. Become aware of areas in your life where you need 
to ease off, slow down, let go and find a healthy balance. Quick and effective 
way to restore a sense of balance and grounding is through yoga. Learn and 
include following yoga poses in your practice.  
● Child's pose 
● Goddess pose 
● Tree pose 
● Warrior series 
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Yin Yoga is very powerful yet slow, reflective, calming and grounding. Give it a 
try! A regular grounding meditation before bedtime is perfect for this season.  
 
3. Warm Abhyanga Oil Massage 
A gentle massage with warm organic sesame oil does wonders to our body, 
mind and spirit especially during dry and cold seasons. It is very nourishing for 
our body, calming for our mind and grounding for our spirit. The Abhyanga is 
one of the most valued daily routines (Dinacharya) in Ayurvedic science, which 
makes it a self-care must for fall. Some of its benefits are listed below, which 
include the following: 
● Relaxes and calms the nervous system 
● Relieves dry skin 
● Improves sleep 
● Nourishes tissues 
● Improves circulation 
● Emotionally grounding  

I must note that the Abhyanga is more than a massage! it is considered to be 
an expression of self-love. The routine includes applying warm oil to the body 
(oleation), which in Sanskrit is called Snehana. Snehana is interpreted even 
further to mean “terrific love.” It is helpful to keep this interpretation in mind 
during the Abhyanga and you will notice the difference. It shifts from doing 
something mechanical to a more nurturing practice. Self-Love is needed by 
everyone and Abhyanga routine is a perfect way to get it.  
Follow Abhyanga with a warm relaxing shower. Make sure not to walk around 
with oily feet and wear slippers to avoid falling/slipping. Daily Abhyanga is ideal 
but 2-3 times a week may be a good start.  
 
4. Follow a Fall-Friendly Diet 
You are what you digest! Your diet will be another powerful tool helping you to 
navigate through harsh winters. Wisdom of nature has provided plenty of 
seasonal foods to help balance the transition into the fall season. Consciously 
include harvest during this time of year such as apples (cooked or stewed is 
better), peaches, melons, root vegetables (grown underground), figs, and 
much more. Use this guide to determine what is in season in your area. 
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In addition, focus on nourishing foods that are high in protein that can be 
served warm or hot. This time of the year is perfect for including spices as they 
help stimulate digestion. Warm cereals, soups, casseroles, khichdi, and well-
cooked vegetables all make an ideal fall diet. Avoid cold, dry, and processed 
food for sure! 

I hope these tips on self-care will help you move through this season with 
more ease, and mindfulness. These routines encourage you to seek out ways 
to nourish yourself, something that is easily overlooked in the busyness of life. 
Time to time, reflect upon how these self-care tips are working for you. If you 
observe a resistance, then turn inward with grounding meditation. You will 
notice that resistance will either reduce or dissolve. 
Have a healthy, happy upcoming fall and winter season! 

 
 

 
क�ना Mनमकर  
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1  2   3   4  5   6 

                  

7       8 9   10     

              

11   12   13    14  15    

  16     17       

18    19 20    21   22 

            

23   24  25   26  27     

                

28          29        

 

 
अMभEजत रायरीकर 

 



    
 
 
 
 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उभे श@A 

1. नातलग, आ�, सोयर े

2. पदाथf R> कर{ाच े¾c - kवशेषतः दात 

घासताना वापरतात 

3. रघेोsा व आक�ां8ा साहा«ान ेभkवç 

सांगण,े फल�ोkतषkव¥ा 

4. Mनयम, अट, ठराव 

5. भीषण, भेसूर 

6. तरफदारी, मनMमळवणी, मJ�ी 

9. कजाfऊ रकमे8ा मोबदQात �दलेली वÅ ू

12. रसभरीत 

13. सुवणf, सोन े

14. मु� �दवाण, Vधान 

15. मनुç 

18. _____ kवपरीत बु�ी, संकटसमयी 

20. असुर, uूर माणूस 

22. डोके झुकवून वंदन करणारा 

24. शहर 

25. अजागळ, खुळचट, वेडसर 

26.  नौबत, मोठा ढोल, चमfवा¥ 

27.  महापूर, सकंट 

आडवे श'( 

1. Eजथ ेनाटक दाखवतात ते gठकाण 

4. खचf कमी कर{ाची kuया 

7. Mलखाणाच ेपठण कर{ाची कृती 

8. Mभजवून आEण मळून केलेला गोळा 

10. ढंग, ढब, शैली 

11. kक� मत, पारख 

13. कªणा, दया 

15. आई, माता   

16. उपकरण, सामु�ी 

17. आयुç 

18. भयंकर, भीतीदायक 

19. ठराव, तह, वचन 

21. पत, भार, जडपणा 

23. कमी करण,े शांत करण े

25. आवरण, गाठोडे 

27. पgहला/पgहली, अ��ानी असलेले 

28. मुलेबाळे असलेला 

29. रसायनाkवषयीच े

32. शोक 

33. कणf असा होता 
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तुमचे मराठी भाषेचे Wान अजमावून पहा! 

मराठी भाषेत असे अनेक शX आहेत जे आपYाला माहीत असतात, पण दैनंAदन [वहारात आपण ते 
वापरत नाही. असे शX तीन गटात मांडले आहेत, शXांचे वग]करण Hां^ा सामा_ संभाषणातील 
वापरानुसार केले आहे.  

`Hेक शXाचे पGहले अaर '`' आहे... 😊 तर बघू या आपYाला यातील Kकती शX माहीत आहेत? 

!ाथ$मक 

१. लौKकक         = ________ 

२. भूभाग         = ________ 

३. अशुgता         = ________ 

४. Kवरोध         = ________ 

५. मुj          = ________ 

!बोध 

१. देणगी  = ________ 

२. ताkुरता  = ________ 

३. शौचालय  = ________ 

४. रीत, पgत  = ________ 

५. lढी, परपंरा  = ________ 

!ग+ 

१. उमललेले  = ________ 

२. पणतू   = ________ 

३. जागृती  = ________ 

४. सपाट              = ________ 

५. [ापार, [वहार  = ________ 

 
 

 
अMभEजत रायरीकर 
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�फरवुन झोळी पाषाणातुनी 

MभKा पडली पाषाणी 
भटकëमंती चu चुकेना 
तहानलो अती ना पाणी 

 
सुंदर दगडा ंसंगमरवरी 
तानसेन जर फोडी पाझर 
शु( जाहली Mनझfर धारा 
gरतीच उरली माझी घागर 

 
देवपणाच ेदगड फुटेना 
दगडातून का ं�दसेल देव 
अ2ुधारा आटQाच जर 
द:ुख तुझ ेत ूजपून ठेव 

 
द:ुख कोरडे आतंकाचæ 
उधळून देव ूअंधारांत 

झंझावाती झळे जया8ा 
देव kबथरतील �दगंतरांत 

 

 

रखेा खंडेपारकर 

 



    
 
 
 
 

66 
 

सािह& क(ा  

(Team Admins) 
 

     

 

 

 

  

र"ी चाफेकर  अM�नी कंुटे  सुजाता महाजन 
     

 
 

                             
                                      2ी चाफेकर                                             उ±ा नगरकर 
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  अ5ा6 पीठ 
(Team Admins) 

  

 

   

 

अMनª� दामले  सुजाता महाजन  उMम0ला दामले  
     

 

 

 

 

 

चेतन रगे े  माधव गोगावले    उ±ा नगरकर 
 

     
  

 

  

     
  सौरभ नेकलीकर   
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  इितहास मंच 
(Team Admins) 

  

 

   

 

Vसाद अथणीकर    चेतन रगे े
     
  

 

  

  उ±ा नगरकर   

     

 

   

 
शलाका रगे े    माधव गोगावले 
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 िढपाडी-िढपांग  
(Dance Team Admins) 

 

 

   

 

kVया पाटणकर    केतकO देशपांडे 
     

 

   

 
kVयांका पारखे    उ±ा नगरकर 
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 आFी सारे गवJे 
Karaoke Team Admins 

 

 

 

 

 

 

 

र"ी चाफेकर  kवकास तरडे  Mमतेश देशपांडे 
     

 
                                         Mनलेश जोशी                                               उ±ा नगरकर 
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चाय-टाऊन अंगत पंगत  
Food team Admins 

 

 

 

 

 
Rाती पवार  अवनी देशपांडे  उ±ा नगरकर 

     
  MMC माझा बातYा 

(Team Admins) 

  

 

   

 
र"ी चाफेकर    Vसाद अथणीकर 

     

 

   

 
अM�नी कंुटे    उ±ा नगरकर 
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  जे[ नाग\रक  

(Team Admins) 

  

 

   

 
Rाती पवार    उ±ा नगरकर 

     

 
MMC शाळा आिण ढोल ताशा  

(Team Admins) 
 

    

 
संजीव कुलकणZ  Vसाद अथणीकर  उ±ा नगरकर 
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परंपरा -Local Festival  

(Team Admins) 
 

 

 

 

 

 
भारती वेलणकर  �दपा कामत  उ±ा नगरकर 

     

 

Finance & Marketing 
(Team Admins) 

    

 
अMभEजत रायरीकर  वैभव =ंगारपुर े  उ±ा नगरकर 
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ghiाj रचना  
(Team Admins) 

 

 

 

 

 
र"ी चाफेकर  2ी चाफेकर  Vसाद अथणीकर 

     
 

 

                                         आEशष नगरकर                                   उ±ा नगरकर 
     

MMC लेझीम, बाल लेझीम आिण lीडांगण (Sports) 
(Team Admins) 

 

   

 
Vसाद अथणीकर    उ±ा नगरकर 
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 भारतात जाऊन Eशकागोला परत येताना मन हळव ं Mन भावनाशील झालेलं असत.ं 
आपQा माये8ा माणसांचा Mनरोप घेताना Eजवाची घालमेल होत.े ‘परत कधी भेटू यांना’ असा 
kवचार सारखा मनात डोकावून वाकुQा दाखवत असतो. गेQा जानेवारी-फेÄुवारीत भारतात 
गेले होत ेते�ा वgडलांच ंवय होत ं९७. Wांना सोडून Mनघताना मी [टलं, “बाप,ू आता परत कधी 
भेटणार?”  
 “लवकर, पुढQा वषZ!” हे Wांच ंसाध ंसरळ उ�र ऐकून माझ ंkकतपत समाधान होणार? 
पण बाप ूमाw शांत होत.े पाठीवर हात �फरवून  “जपून जा” [णाले. 
 घरी आQावर दसुeाच �दवशी ऑ�फसला जाण ंकामाचा रगाडा वगैर ेसु_ झालं. नॅशनल 
Eजओ�ा�फकचा  एक नवा अंक टेबलावर पडलेला �दसला. दपुारी लंच8ा वेळी वाचायला घेतला. 
आकाशगंगांवर एक मोठा लेख होता. अWंत दरू असलेQा आकाशगंगेचा Vकाश आता पृ>ीवर 
पोहोचत आहे. लाखो Vकाशवष ̄दरू असलेQा नcा नcा आकाशगंगांच ेशोध लागत आहेत. नcा 
दkुब0णी8ा सहा«ान ेआकाशाची टेहळणी करत हे संशोधक नव ेनव ेkवuम करताहेत. 
 हे सवf वाचताना मनात ठसत होत ेया kव�ाच ेkवÅृतपण! अफाट [णज ेkकती असाव,ं 
अगदी हº झाली! kकती �ह, तार,े आकाशगंगांचा शोध लावला तरी या kव�ाची असीमता कुठे 
संपणार होती? कोण चालवतो हा सारा कारभार? दादरच ंआमच ं८ जणांच ंकुटंुब आई आEण बाप ू
सांभाळीत. आई कधीच गेली. केवळ नऊ हजार मैल दरू असलेQा वgडलांना तर मी हव ंते�ा भेटू 
शकत नाही. अगEणत आकाशगंगांच ेशोध माaा काय कामाच?े ‘आपण बर ंआEण आपलं काम 
बर’ं [णून कामात डोकं खुपसलं. 
 संJाकाळी घरी परतताना गाडीत एक जुनी मराठी गा{ांची टेप लावली. ‘¿ामची आई’ 
Eसनेमातलं एक अंगाईगीत चाललं होत.ं 

“नीज नीज मा&ा बाळा, क* नको ,च.ता 
काळजी जगाची सा2ा, अस ेभगवंता! 
अंगावरी पांघ*ण, ओढू?नया काळे 
देवाजीBा मांडीवर DEांड झोपले 
लाख चांदIांच ेडोळे, उघडे ठेऊन 

Mपता तो जगाचा बैस,े जाग*क राOन! 
Pान ेमांQडयला सारा, MवRाचा हा खेळ 

तोच चालवील Tाला, तोच सांभाळील….” 
 कुठे संशोधकाच ेअफाट kव� आEण कुठे एका भाब�ा आईची kव�ाची क�ना! पण मला 
ती क�ना सुखावून गेली. उ´ात होरपळताना एकदम पावसाची सर आली. kव�ाच ेkवÅृतपण, 
ज ेमला दपुारी भेडसावून अR� करत होत,े Wाचा kवÅार देवाजी8ा मांडीवर झोप{ाइतकाच 
आहे तर! 
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 डोळे अस ेभ_न आले. जगाची काळजी घेणारा जगÏ¬यंता माaा इत¶ा जवळ आहे 
हा �दलासा या छोsाशा गा{ान े�दला. आकाशाकडे एका अथfपूणf, भावुक नजरने ेपाgहलं. गाडी 
गराजमJ ेEशरत होती. मी खeा अथाfन ेघरी पोहोचले. 
 

आमच ेबाप ू
 प¬ासाcा वषZ बापूंनी ठरवलं, शंभर वषf Mनरोगी आयुç जगायच.ं मनात ठरवलेली 
VWेक गोl पूणf पाडणाeा आम8ा बापूंना हा Vक� तडीस jायला माw तीन वष ̄अपुरी पडली. 
अस ेआमच ेवडील बाप!ू 
 ज.े ज.े +ूल ऑफ आrसfमधून बाहेर पडQावर बापूंनी पाQाfला हाय+ूलमJ ेआटf  
टीचरची नोकरी धरली. पण मोठा कुटंुब कkबला हवा असेल तर तो सांभाळ{ासाठी नुसत ं
कलासN रा�न चालणार नाही, ही पgर¤�तीन े �दलेली जाणीव Wां8ा उपजत सु�पणान े
Rीकारली. उ¥ोगधं¥ात Rतःला झोकून �दले. नंतर आ[ी सहा भावंडे अवतरलो. सवा1ना लाडात 
वाढवले, कशाचीही कमी पडू न देता. “जेवढं Eशकता येईल तेवढं Eशकून Èा. नंतर संसार आहेच!” 
हा Wांचा गुªमंw. 
 बापूंची जगली वाचलेली एकुलती एक बहीण, आमची लाडकO आWा. kत8ासाठी Wांनी 
काय केलं नाही kवचारा. सवा1साठीच MनःRाथZपण ेआEण जण ूकाही केलंच नाही अशा त?ेन ेसवf 
कर{ाचा Rभाव होता Wांचा.  
 माझा आतेभाऊ वसंता जाWाच खूप Òशार होता. नाEशकला Wाच ंउ® EशKण कस ंहोणार 
[णून शाळेपासून Wाला मुंबईला आम8ाच घरी आणलं. मला लहानपणी भावंडं kकती अस ं
कोणी kवचारलं, तर मी वसंता, शरद, इंद ूअशी Wां8ापासून सुªवात करायची. खूप वषा1नी प�ा 
लागला, ‘अर ेयाच ंनाव खांडेकर, माझ ं Mमरवणकर, आEण हा माझा आतेभाऊ!’ Wावेळी माw 
सॅúाÎॉज खरा नाही कळQावर इथQा मुलांना ज ेहोत ंतसंच काहीस ंमला वाटलेलं आठवत.ं 
हा वसंता पुढे मोठा इंEजMनयर झाला. Wा8ाकडून मी दीKा घेतली इंEजनीअgर�गची, हेही नस े
थोडके. 
 बापूंना cासंग खूप होत.े आ[ी मुलांनी उ´ाYा8ा सुrsा खूप मजेत घालवाcात 
अस ं Wांना वाटायच ं – कधी खंडाळा, लोणावळा, माथेरान, महाबळे�र वगैर.े बाप ू Wां8ा 
कामा8ा cापातून वेळ काढून एक दोन �दवस येऊन आ[ी पूणf मजेत आहोत हे पहायच.े दर 
पावसाYात एक �दवसाची खंडाYाची gÜप कधी चुकली नाही. पावसात Mभजायला आEण 
फेसाळ कोसळणार ेधबधब ेपाहायला जायचो आ[ी. 
 आ[ा सवा1ना वाचनाचा नाद लागला Wाच ंकारण [णज ेबापूंच ंवाचनाच ंभयंकर वेड. 
लहानपणी घरात Tी, kकल)+र, माMम0क, मनोहर, अमृत, Vसाद इWादी मोåांची, इलÿÜेटेड 
वीकली वगैर ेइं�जी, मुलांच ेमाEसक, आनंद, चांदोबा वगैर ेबाल माEसके यां8ा अcाहत वगf{ा 
भरलेQा असाय8ा. पो�मनन े माEसक टाकताच त े वाच{ासाठी आमच े नंबर लागायच.े 
रोज8ा वतfमानपwाची तर रलेचेल होती. �दवाळी अंक पुरत ेवाचेपय1त पाडवा उजाडायचा. 
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 पुÅकांचा kवचार केला तर दसुर ंदालनच खोलाव ेलागेल. घरात वाचनालय होत.ं पुढे पुढे Mन@ी 
पुÅकं गायब झाQावर लKात यायच,ं कO लोक वाचायला घेऊन जातात ती एका मागाfन,े 
परतीची वाट हरवQासारखी! बापूंचा Rभाव परोपकारी परतं ुअWंत MभडÅ. पुÅक लोकां8ा 
उपयोगी पडतात, Wां8ा �ानात भर पडत ेयातच Wांना मोठा आनंद �ायचा.  
 आरोÊ, आहार, cायाम हे Wां8ा फार Eज�ाYाच े kवषय होत.े सवf आचरणातही आणायच.े 
नुसती तyडाची वाफ दवडण ेयात Wांना Rार� न�त.ं आहार Mनयमन आEण आरोÊ यावरची 
इंöंड-अमेgरकेमधली MनयतकाMलके, बÒतेक सवf पुÅके १९५० सालापासून आम8ा घरी येत 
असत. बापूंचा या kवषयाचा अdास इतका दांडगा होता, कO Wांना स©ा kवचारायला कुठून 
कुठून लोक यायच.े Wांना योÊ मागfदशfन क_न Rखुषीन ेउपयुN पुÅकही ¥ायच ेवाचायला 
(ती परत येणार नाहीत याची पूणf खाwी असूनही). “�ानाची पुंजी वाटQान ेकमी न होता Vसारते
” हे वर मनापासून हसत सांगणार. Wांची वृ�ीच MमtØल होती. 
 आम8ा घरी त?ेत?ेच े �ूसर, Aायससf आEण बeाच Vकारची उपकरण े असायची. अगदी 
ग�ा8ा गवताचा रस घरी काढलेला आठवतो. आहारा8ा आहारी गेलेQा बापूं8ा VWेक नcा 
वेडाचा “आता हे काय नव ंकाढलंत!” अस ं[णत kबचारी माझी आई kबनतuार Rीकार करायची. 
 वया8ा नBदाcा वषZ देखील तीन चार मजले नcा दमा8ा तªणाVमाण ेचटपट चढून उत_न 
जा{ामाग ेWांच ंकोणत ंरह� होत ंबर?ं  
बापूंनी खूप होतक_, Òशार मुलां8ा EशKणाला हातभार लावला. Wां8ा मदतीमुळे Vkतकूल 
पgर¤�तीतही एकान ेडæटल +ूल पूणf क_न सुवणfपदक Mमळवले, कोणी डॉñर, कोणी वकOल 
झाले. 
 सासeाचंा थोरपणा मनोमन जाणून असलेली माझी संJा वgहनी [णत,े कO “कुठून कुठून लोक 
येतात Wां8ा पाया पडायला. एक वय+र गृह� अलीकडे आले बापूसाहेबांचा प�ा शोधत, 
मुलीला बरोबर घेऊन! [णाले, “kत8ा लËासाठी मला मोठा आMथ0क आधार देऊन एका मोåा 
जबाबदारीतून मोकळं केलं. Wांचा आशीवाfद Èायला मुलीला आणली. Wांच ेउपकार कस ेफेडू 
मी? बापूंना बर ंन�त ंअस ंऐकलं. Wांना भेटायला आलो.” 
 तीन चार वषा1पूवZ एकदा साधंच पडून पायाच ेहाड मोडले. सजfरी उ�म पार पडली. पण Wानंतर 
Wां8ा Eजन ेचढ{ाला  उतरण लागली. 
 आमच ं भारतात जाण ं दर दोन वषा1नी होत अस.े माझा मुलगा गेQा दोन वषाfत मेgडकल 
रोटेशनसाठी आEण सुàीत दोनदा जाऊन Wांना भेटून आला होता. cायामा8ा अभावान े त े
थकले. 
 आ[ी दोघ,ं उदय आEण मी जानेवारी-फेÄुवारीत तीन आठवडे भारतात जाऊन आलो. दरवेळी 
बापूंकडून सासरी जाताना, “बाप,ू येत ेहं!” [टलं कO kवचारायच,े “कुठे चाललीस? बर,ं लवकर ये!” 
शेवट8ा �दवशी [टलं, “आता जरा दरू चालले हं, अमेgरकेला!” [णताना डोYात पा{ाच ेडोह 
दाटून आले. आता ९७ वषा1च ेबाप ूपरत कधी भेटतील याचा kवचार करवेना.  
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 बाप ू[णाले, “हं! [णज ेEशकागोला ना? तुaा आपQा नेहमी फॉरने8ा उ�ा!“ रडता 
रडता मला हस ूआलं. 
 मी [णाले, “बाप,ू दोरी8ा उ�ा कुठून काढQात?” 
 “अग,ं दोरी8ा नाही फॉरने8ा [णतोय मी. जा, जपून जा!”  
 मी चाळीस वषाfची असताना मुलांबरोबर दोनश ेदोरी8ा उ�ा मारताना पा�न मला 
[णाले होत,े कO “तुझ ंवय आता काय आहे याचा प�ा आहे ना? पण असंच चालू ठेव!” 
 Wा गोlxची ओझरती आठवण झाली. 
 अगदी शेवटी Mनघताना, न राहवून [टलं, “बाप,ू आता परत कधी भेटणार?  
 “लवकरच! पुढ8ा वषZ” हे आपलं Wांच ंसाध ंसरळ उ�र ऐकून माझ ंkकतपत समाधान 
होणार? 
 

अखेरची  भेट 
 माग ेजे�ा मी सुàी वाढवून मुंबईत जाÅ �दवस राहत अस ेते�ा बाप ू[णायच,े “अग,ं 
kकतीही वेळा रजा लांबवलीस तरी शेवटी Mनरोपाचा �दवस येतो. तो टळतो का? 
 फेÄुवारीत भारतातून परत आलो. Eशकागोला येऊन जेमतेम तीन मgहन ेझाले नाहीत 
तोच ऑ�फसमधून कुणकूण लागली कO मला कामासाठी बंगलोरला जाव ंलागेल. मग न�O 
ठरलं. 
 VेEसडæटन ेसांvगतलं, कO “त ूइत¶ा दरू जाणार आहेस तर मुंबईमJ ेथोडे �दवस सवा1ना, 
kवशेषतः वgडलांना भेटून ये.” Wां8ा शµात, “ It will be a shame if you did not spend 
some time with them all . Make your own schedule.” माझी रजा एखाद-दोन आठवडे 
उरली होती. मी रजेच े�दवस मोजायला लागQावर माझा बॉस “र े“[णाला, “Forget that. This 
is on us.” आता भोवळ येऊन पडायची पाळी आली.  
 १४ जूनपय1त मला आधी ठरलेले कायfuम होत.े १५ जूनपासून दहा जुलैपय1त मुंबईला 
जाऊन ये{ाची एक संधी होती. Wानंतर एकदम ११ ऑग�नंतर जमलं असत.ं दोघांनी मला 
एकमतान ेसांvगतलं, “ऑग� पय1त थांब ूनकोस!”  
 “शुभ� शीäम!” [णून मी सेuेटरी मgरयाला बोलावून gÜपची आखणी �दली. १५ जूनला 
Mनघून थेट बंगलोरला जायच,ं १७ पासून २३ जूनपय1त बंगलोरमधलं काम उरकायच,ं मग २३ जून 
त ेएक जुलै मुंबईत. मुंबई�न Eशकागोला परत ये{ासाठी १ जुलै अखेरीस ३० जून8ा kक� वा ४ 
जुलै8ा kवमानात जागा होती. पण का कोण जाण,े १ जुलैच े kवमान Èायच ंठरवलं - पहाटे ५ 
वाजून १५ MमMनटांनी सुटणार.े 
 बंगलोरला पोचले Wा �दवशीच पावसाचा Eशडकावा होऊन हवा एकदम सुंदर झाली. 
kतथQा मैkwणी व सहकारी माaावर खूष, छान हवा आणQाबºल! आदQा �दवसापय1त 
अंगाची काgहली हो{ासारखी गमZ होती. मला वाटलं, ‘काय सुंदर शहर आहे! हवा तर अफलातून.’ 
पgहQा भेटीत Vेम जमलं. Wातून पंचतारांkकत हॉटेल राहायला. तीन �दवसांनी अMमता8ा 
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¡ॅटमJ ेराहायला गेले दोन �दवस! काम �दवसभर चालायच.ं पण संJाकाळी व दपुारी kतथली 
अBल दजाfची र�ेॉरrंस पालथी घातली. सा�ा खरदेीचा Mनखळ आनंद उपभोगला. 
 एका मैkwणीन ेमुला8ा लËासाठी दे{ा-घे{ा8ा सा�ांची खरदेी माaावर सोपवली 
होती. माaा बgहणी, आवडWा वgहjा, कोणाला वगळायच?ं बर,ं बंगलोर पडलं रशेमी सा�ांच े
माहेरघर. खरदेी केली नसती, तर लोकांनी वे�ात काढलं असत ंना! Wात खरदेीला अMमता 
बरोबर. छे! बंगलोरसाठी एक वेगळा चॅ%र Mलgहता येईल. 
 बापूंना फोनवर बोलण ंजमत न�त.ं ऐकू कमी यायच ंना! 
 मला kतथ ेता»ुरता Eसम काडfवाला सेलफोन �दलेला. मुंबईत रोज भाऊ-बgहणी यां8ाशी 
बोलणी होत होती. लवकरच होऊ घातलेQा भेटी8ा आनंदान े मनात गुदगुQा होत होWा. 
Mनघाय8ा दोन �दवस आधी माझा भाचा सWक कामासाठी �द©ी�न kतथ े आला होता. 
शेरटन8ा RीMम�ग पूलपाशी बसून फोनव_न मुंबईत ग²ा चालQा होWा. सवf मजेत होत.े 
आमची वाट पाहत होत.े दसुeा �दवशी कळलं, कO बापूंचा पाय दखुायला लागला होता. तपासणीत 
आढळलं, कO एक हाड सरकलं होत.ं ÜॅCनपेKा सजfरी जाÅ उपयुN ठरवून दसुeा �दवशी पार 
पडली आEण यशRी होऊन बापूंना अkतदKता kवभागात ठेवलं. माझ ंमुंबईच ंउ2ाण दसुeाच �दवशी 
होत.ं मन मुंबईत कधीच गेलं होत.ं kवमान माw ठरQावेळी गेलं. 
 सहारव_न थेट हॉt�टलमJेच गेलो. बापूंची त°ेत ठीक सुधारत होती. बापूंनी अगदी 
Rतः डॉñर व सजfनच ेआभार मानले होत.े वया8ा ९७ cा वषZ सु�ा नाडी, रNदाब, रNातील 
साखरचे ेVमाण इWादी वर-खाली जाणाeा गोlी ठाकठीक असणारा हा पgहलाच गृह� Wांनी 
पाgहला होता. 
 केवळ बापूंना भेट{ासाठी अमेgरके�न मुंबईला पाठव{ाची ‘ऊपरवालेकO एक बgढया 
देन’ होती हे ए�ांना मला मनोमन कळून चुकलं होत.ं 
 आ[ी सवf भावंडं, आतेभावंडं, लेकO, सुना, नातवंडं एवढा गोतावळा रोज सकाळ-
संJाकाळ बापूंना भेटायला, बघायला येत होता. आय.सी.यू.मJ ेWांना डोळे भ_न बघायला, 
हात धरायला थोडा थोडा वेळ मला Mमळत होता. पूणf बर ं�ायला वेळ लागला तरी वेदनांचा wास 
चेहeावर �दसत न�ता. Wांना शांती लाभावी [णून Vाथfना चालQा होWा. 
 पण एक �दवस नसfन ेचम8ान ेसूप देताना दोन थæब चुकून �ासावाटे गेले. Wांना ठसका 
लागला. लवकरच संसगf होऊन Wाच ं jूमोMनयात _पांतर झालं. सगYा अडचणxवर मात 
करणाeा बापूंना Wा रोगाशी माw झगडता येईना. Rतःच �सन करत होत.े पण VkतकारशNO 
अपुरी पडत होती. २९ जूनला राwी दोन वाजेपय1त हॉt�टलमJ े�रां�ात बसून आ[ी काही जण 
बोलत होतो. बाळ व सुरशे òड ôाDा आEण बॅñेgरया Vkतबंधक औषध(े अँgटबायोgटé) 
आणायला गेले होत.े त ेयेईतो राwीच ेतीन वाजले. 
 दसुeा �दवशी ३० जूनला दपुारी दोन वाजता डॉñर [णाले, “सवा1ना बोलावून Èा. 
आमचा नाईलाज आहे आता.” काळजात ध< झालं. �ाचा kवचार करायला भीती वाटत होती, त े
सW होऊन सामोर आलं. सेलफोन वाप_न एअर इंgडयाला फोन लावला. kतकOट बदल{ासाठी 
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पासपोटf  kतकOट घेऊन [ण ेसहारला जा kक� �ा फोटfला ऑ�फसमJ.े बाळ आEण सुरशे दोघ ेभाऊ 
जायला तयार होत ेपण मीच जायला पाgहज े[ण!े अkतदKतेमुळे दसुर ंकोणी जाऊन चालणार 
न�त.ं स¥ पgर¤�ती सांगून सु�ा! Wात दो´ी गोlी घरी कपाटात. दीड तास डोYातलं पाणी 
आवरत एअर इंgडया8ा कमfचाeांशी ÒÛत घालता घालता kवमन+ अव�ा झाली. Wातून 
पुढचा सवf आठवडाभर kबजनेस ÎासमJ ेसु�ा जागा Eश©क न�ती! [णून तीन उ2ाणा8ा 
या¥ांमJ े‘जागा उपलE झाली तर’ या अटीखाली नाव नyदवलेलं होत.ं 
 Wातच एकदम ठरवलं, हे बस झालं! बाप ूजोपय1त आहे तोपय1त Wां8ाजवळ Mनघेपय1त 
थांबायच.ं “kकती रजा वाढवली तरी एक �दवस Mनरोपाचा येतोच.” कुणी [टलं होत ंबर ं हे? हा 
Mनणfय घेतQावर मनाला शांतता आली. राwी उEशरापय1त बापूंचा हात ध_न होतो. Wांचा �ास 
कठीण वाटत होता. बाळ [णाला, “मंदा, तू बापूंना काय [णालीस ठाऊक आहे? बाप,ू तु[ी चला 
माaाबरोबर!” 
 राwी तीन वाजता सहारला जा{ापूवZ बापूं8ा पाया पडले. #ाय�रन ेगाडी वेगान ेसोडली. 
दीर,जाऊ यांचा Mनरोप घेतला. एअर इंgडयाच ंkवमान Mनघालं वेळेवर, सBापाचला ! 
 मनाची घालमेल झाली तरी जाणवली नाही. आभाळातQा ढगांकडे पाहताना बाप ूजवळ 
आहेत असंच वाटत होत.ं आठवणxना उजाळा दे{ाची गरज न�ती. मन सवा18ा पलीकडे जाऊन 
बापूंचा हात ध_न जाणारी लहान मुलगी झालं होत.ं शांत झोप लागली मला. पाठीवर मायेचा 
अलगत हात भासत होता. 
 लंडनला kवमान थांबलं पण kवमानाबाहेर जाता आलं नाही. Eशकागो8ा kवमानतळावर 
उदय व सलील आले होत.े Wां8ा डोYाकडे पा�नच मी समजलं. बाळ आEण वीरने यांचा फोन 
आला होता Wांना, मी मुंबई�न MनघाQानंतर. घरी आQावर बाळला फोन केला. तो [णाला, 
“बाप ूगेले ते�ा पहाटेच ेसBापाच, तारीख १ जुलै.” एक मgहjापूवZ मी �ा उ2ाणान ेमुंबई�न 
Eशकागोला ये{ासाठी आरKण केले होत ेत ेएअर इंgडयाच ेउ2ाण होत े�दनांक एक जुलैच ेआEण 
मुंबई�न Mनघायची वेळ होती पहाटे सBापाचची! 
 
 kवधाWाला ‘जगÏ¬यंता’ का [णतात? 
 

 
मंदा नाडकणZ 
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आला र ेआला, गणपती आला. 

सवा1ssना भेटायला आला. 

कोरोनाचा kवळखा माहीत आहे Wाला 

kव³ ेहरतो kव³हताf, 

आपली काळजी आहे Wाला. 

त°ेत सांभाळण ेआपले काम, 

आहार kवहाराच ेठेवूया भान 

Mनयमांच ेउ©ंघन नावडे बा²ाला. 

मा+ लाव ूतyडाला, साबण सतत हाताला, 

अंतर पाळून नमन कªया दवुा1कुराला. 

इ>ा सगYा Eस�ीस नेतो, 

न मागता सगळे देतो, 

आपण काय देणार Wाला, 

भाव तेथ ेदेव आपला. 

 

 

 
सुचेता भालेराव  
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 २०२० 8ा टोkकयो ऑMल� kपकमJ ेभारतान े उJल कामvगरी केली आहे. भारतात 
ज� घेतलेQा हॉकO8ा खेळामJ ेतर ४१ वषा1नंतर कां� पदक पुªष संघान ेMमळवले आहेच, 
पण बॅडMम�टन, कुÅीमJ े पण पदकं Mमळाली आहेत. भारतीय हॉकO8ा मgहला संघान े तर 
Vथमच उपांW फेरीत Vवेश क_न नcा आशा प©kवत केQा आहेत. हा लेख Mलgहत ेआहे ते�ा 
ऑMल� kपक चालू आहेत आEण तोपय1त भारतान ेऑMलtFकमJ े३३ पदके पटकावली आहेत. 
भारत १९०० सालापासून ऑMलtFक मJ ेभाग घेतोय. भारतात kवkवध खेळ खेळले जातात आEण 
भारत ऑMलtFकckतgरN अनेक �धा1मJ े पण भाग घेतो, उदा. आEशया खेळ, kवkवध 
kव�चषक. तसेच ऑMलtFकमJ ेनसलेले खेळ पण खेळतो उदा. kuकेट kक� वा चेस. इं�ज गेले 
पण Wाचंा राDीय खेळ आपQाकडे ठेवून गेले, भारतात सवाfvधक खेळला जाणारा, सगYात 
जाÅ पैस ेअसलेला आEण सवाfत जाÅ VेKक असलेला खेळ [णज ेkuकेट. 
 जसा भारतीय माणूस खेळ, खेळाडू, चषक, ऑMल� kपक, सामन ेवगैर ेपाहतो आEण Wाला 
Wां8ाबºल उ7ुकता वाटत,े तसचे भारतीय रगंमंच आEण vचwपटसृlी पण qा kवषयावर 
कलाकृती करायला उ7ुक असत.े आता kuकेटबºलच [णाल, तर ‘सvचन अ kबMलयन #ीG’ 
हा ‘मा�र òा�र’वर एक माgहतीपट २०१७ मJे काढला होता.  सvचन तæडुलकरचा जीवन Vवास 
छान दाखवला आहे, माgहतीपट पहायला आवडत असतील तर न�O पहा. २०१६ मJे दोन 
वेगवेगळी चgरw ेदाखवणाeा vचwपटांनी बॉé ऑ�फसवर धमाका केला, दो´ी Eसनेम ेभारतीय 
kuकेट संघा8ा माजी कणfधारां8ा आयुçातील घडामोडी दाखवणार े होत.े ‘अझर’मJ े
अझªºीनचा kuकेट Vवास आEण Wा8ा खाजगी आयुçातील बरचे kक< ेदाखवले आहेत. 
‘धोनी - द अनटोó �ोरी’मJ ेधोनीचा भारतीय kuकेट संघामJ े Mनवड होईपय1तचा Vवास 
अगदी छान दाखवला आहे. आ�चgरw झालेच, पण एकूण kuकेट qा kवषयावर बरचे vचwपट 
आहेत. आnयf पहा, १९८३ 8ा आधी kuकेट qा kवषयावर एकच vचwपट काढला गेला होता, देव 
आनंदन ेमु� भूMमका केली होती. तो vचwपट [णज े‘ल� मॅरजे’. vचwपट फार चालला न�ता 
पण Wातले ‘धीर ेधीर ेचल चांद गगन मæ’ हे गाण ेखूपच लोकkVय झाले होत.े Wानंतर २५ वष ̄
उलटQावर १९८४ मJ े‘ऑलराउHर’ आला. भारतीय संघान ेkuकेट kव�चषक Eज�कQामुळेही 
असेल, पण Wानंतर kuकेटवर अनेक vचwपट आले. देव आनंद8ा ‘अBल नंबर’न े बॉé 
ऑ�फसमJ ेठीकठाक नyद केली असली तरी qा vचwपटान े‘मैदान है हरा ये है kuकेट’ हे खेळावर 
बÒधा पgहलेच गाण ेआपQाला �दले. अमीर खान आEण आशुतोष गोवारीकरचा ‘लगान’ तर 
ऑ+रला पण गेला आEण तो vचwपट vचwीकरण आEण कथानक qामुळे भारतीय Eसनेमा8ा 
इkतहासात आपली नyद क_न गेला. २००३ मJ े‘stumped’ आला आEण गेला, फारसा आवाज 
न करता. 2ेयस तळपदेन े‘इÕबाल’मJ ेएका बgहeा आEण मूकबvधर kuकेटरच ेकाम अVkतम 
केले आहे. ‘हॅिrÜक’, ‘ज¬त’, ‘पkतयाळा हाऊस’, ‘फेरारी कO सवारी’ अस ेअनेक vचwपट kuकेट 
qा खेळावर येऊन गेले.  



    
 
 
 
 

84 
 

 kuकेटपटू पण काही vचwपटात झळकलेले आहेत - सुनील गाव+रन ेमराठी vचwपट 
‘सावली Vेमाची’मJ ेमु� भूMमका केली होती. अजय जडेजाचा ‘खेल’ पा�न VेKकांनी Wाला 
kuकेट मJेच रहा असा इशारा �दला. युवराज Eस�गन ेबाल कलाकार [णून काम केलंय. आपले 
kuकेटपटू वडील योगराज Eस�ग यां8ाबरोबर. सलीम दरुाणी हे पgहले kuकेटपटू होत े�ांनी १९७३ 
मJ े‘चgरw’ qा vचwपटात काम केले. ‘कभी अजनबी थे’ मJ ेसंदीप पाटील मु� भूMमकेत होत,े 
qा Eसनेमात स«द kकरमाणी आEण ÍÎ� लॉइडन ेपण छोsा भूMमका केQा आहेत. सलील 
अंकोलान ेतर kuकेट सोडून कैक vचwपटात काम केले आहे. लॉइडसोबत Äेट ली आEण मोहसीन 
खान qा आंतरराDीय kuकेटपटंूनी पण बॉलीवूडमJ ेकाम केले आहे आEण शेन वॉनfन ेपण gह� दी 
vचwपटात काम करायची इ>ा दशfवली आहे. 
 kuकेटVमाण ेहॉकOवर पण vचwपट आलेत - शाहªख खानचा ‘चक दे इंgडया’ खूपच 
यशRी झाला, भारतीय मgहला हॉकO टीमची कथा सांगणार ेअkतशय सुंदर कथानक आहे, Wाच े
शीषfक गीत ‘चक दे इंgडया’ हे गाण ेभारतान ेकुठलेही पदक Eज�कले, कO टोkकयोमJ ेवाजतेय. 
अKय कुमारचा ‘गोó’ पgहQा भारतीय हॉकO टीम8ा Vवासाचा kक<ा सांगतोय आEण 
�दलजीत आEण तापसी प¬ूचा ‘सुरमा’ भारतीय हॉकO दलाचा कणfधार संदीप Eस�ग याची धडपड 
VेKकांपय1त पोचवतोय.  
 बॉलीवूडन ेअनेक खेळाडंू8ा आ�चgरwावर आधाgरत बरचे Eसनेम ेतयार केले - ‘दंगल’, 
‘मेरी कोम’, ‘साMनया’, ‘पान Eस�ग तोमर’, ‘भाग, MमIा भाग’ हे vचwपट qा खेळाडंूचा खडतर Vवास 
दाखवतात आEण Wांना MमळालेQा यशाबºल पण सांगतात. ‘दंगल’मJ ेफोगट भvगनxचा Vवास 
अkतशय Vेरणादायी आहे. ‘सांड कO आंख’ हा शापfशूटर तोमर भvगनxवर आहे, अkतशय रजंक आहे 
हा vचwपट.  
 �ॅलोन8ा रॉकO8ा कथेवर आधाgरत Mमथुन चuवतZ चा ‘बॉéर’ सुपर डुपर gहट 
झाला. ‘कई पोछे’, ‘सुलतान’ सारख े वेगवेगYा खेळावर आधाgरत कथानक असलेले बरचे 
vचwपट येऊन गेले. बeाच खेळाडंूनी बॉलीवूड8ा आकषfणातून vचwपटात काम केले आहे, 
vचwपट Mनमाfण केले आहेत, बॉलीवूड8ा नट आEण नsांसोबत kववाह पण केले आहेत. 
सामाEजक कायाfसाठी बॉलीवूड आEण kuकेटपटू kक� वा फुटबालपटू यांनी Mमळून kकWेक सामन े
खेळले आहेत. अशी qा कला आEण कौशQाची अशीच सुंदर सांगड पुढे पण चालू राहो आEण 
Eसनेमा VेKक, uOडाVेमी qाची अशीच सरबराई चालू राहो अशीच इ>ा.  
 तरी वाट पा�यात लवकरच येणाeा ‘१९८३ कkपल देव’ qा vचwपटाची आEण आशा 
क_यात ऑMल� kपक वगैर े वेगवेगYा �धा1मJ े ‘चक दे इंgडया’ दणाणून 
वाज{ाची. 

 
 
 

kVया पाटणकर 
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आज Wाला जाऊनही जवळ जवळ वषf होत आलं असेल अन ्kतन ेWानंतर पgहQांदाच 
आपलं कपाट उघडलं होत…ं 

कस ेकोण जाण ेपण धडाधड करत सगYा सा�ांच ेग4े kत8ासमोर कोसळले व ती 
मटकन खाली बसून Wा सा�ांकडे पहातच राgहली... kकतीतरी आठवणी kत8ा व Wा8ा Wा 
सा�ांशी Mनगडीत... समोर पसरलेले kत8ा आयुçाच ेत ेरगं, Wा छटा ती भान kवस_न Mनरखत 
राgहली. ‘kकती सार ेVसंग kकती साeा आठवणी... ती पैठणी गेQाच पाडcाला Wान ेहौसेन ेkतला 
Èायला लावलेली, ती नको [णत असताना देखील! ती पMलकडली अंEजरी, ती डाâळ� बी, ती 
गढवाल, ती कांचीपुरी...’ सा�ांची नKी पदर, पोत भरQा डोYानी Mनरखत ती हात �फरवत 
राgहली Mनमूटपण.े.. 

kतत¶ात, नुकतीच ताª{ात पदापfण केलेली kतची लेक kत8ा जवळ येऊन kत8ा 
गYाला Mमठी मारत आनंदान ेkक� चाळत [णाली, “अ«ा! आई, kक�ी सुंदर कलेCन आहे तुझ ं
सा�ांच!ं का नाही कधी नेसत qा त ूरोज? सारखी आपली Wा साJा बोअgर�ग सा�ा नेसत 
असतेस! Wow! ही फæ ट लेमन कलरची काय गोड आहे आEण ही इंõöश कलरची तर एकदम 
Îासी! कुणाचा कलर चॉईस? बाबाचाच असणार न�O! आय टेल यू, तो व मी एकदम gरच 
आवड असलेले यू नो... आEण ही तर मी ढापलीच समज माaा रोझ डेला...” kतचा vचवvचवाट चालूच 
होता... 

kतच ंत ेहरखून सा�ा Mनरखण ंपहाताना kतला वाटलं, जण ूकाही आपण आपलंच Vkतkब�ब 
पहातोय आEण लेकOला कौतुकान ेjाहाळताना kतच ंहरवलेलं इं¾धन ूkतला पु´ा एकदा नcान े
गवसलं. 

 

वैशाली सोनपाटकO 
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डोईवर घेऊनी मोठी, पाटी धनधाjांची  
Mनघाली डyगर काठी, kबन पायतणांची 
काय हे तळपत,े ऊन अस ेडो¶ावरती 
 पाय हे पोळत,े चटके बस ेमा,ावरती 

 
 जमीन तळपत, खरोखर तडके  
आग तळcांची, Eशरावर सडके 
 �दनकर आला मJानावरती 
पKीगण जमला घरsावरती 

 
बांधावरील आं°ाखाली, येऊन ही बसली 
घनदाट सावलीखाली, kवसावून ती हरकली  
 हळुवारी अ1ादे, kत8ा माये8ा मांडीवरती 
कारभारी kतचा, लाडीकपण ेसुखी झोपती  

 
अंग घामान,े जरी सगळे माखले  

हात रशेमी, तरी गुंजारीत �फरkवले 
2मही kवसरले खंडीभर, कामाच ेत ेजोडप े   

आरामान ेआनंदले Kणभर, मानाच ेहे जोडप े 
 

क�त_ पुरवी शीतल छाया 
थंड वार ेखेळवी ßदयात माया 
सुखावली कोमल �शाfन ेबाया  
उमलली Kणात सगळी काया 

 

 
माधव ना. गोगावले 
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ही कथा Mलहाय8ा वेळी भालाफेकOत गोó मेडल Mमळवणारा नीरज चोVा नेमका 
कुठQा जातीचा आहे यावर अK�ा भारतात मूलभूत चचाf चालू आहे. Wामुळे मला ही गोl 
तु[ाला सांगण ेअWंत गरजेच ंवाटत.ं कृपया मनःपूवfक आEण शांतपण ेवाचाच. मला खाwी आहे, 
कO एक उÑृl सीuेट तु[ाला कळाQाचा हषf न�Oच होईल. 

ही गोl भारतातील �ामीण भागातली जरी असली तरी अथाfतच माणसान ेचं¾ावर पाऊल 
ठेवाय8ा kकती तरी वष1 आधीची आहे. 

तु[ाला कदाvचत माहीत असेलही, पण एखादवेळी नसQास, झोल बु¾कु गावाच ंनाव हे 
kतथ ेराहणाeा लोकां8ा वृ�ीमुळे पडलं याची इkतहासात नyद आहे. 

झोल गावातील मराठीच ेVाथMमक EशKक हे दंगल Eसनेमातील gहरोVमाण ेपैलवान तर 
होतेच पण जोर मार{ाची Wांना अWंत सवय असQान,े Wांच ेदंड देखील अWंत बलदंड होत.े 
EसनेमातQा gL�Vमाण ेWांना एका झट¶ात जुळी मुलं झाली आEण Wांनी मुलांची नाव े
मोåा Vेमान ेनळ आEण नील अशी ठेवली. या दो´ी नावांना एक अथf आEण महT होत ंत ेअस ं
कO, vचरजंीव नील यान ेएखा¥ा फॉरनेरVमाण ेगोरा रगं व Mनळे डोळे घेतले होत ेतर vचरजंीव नळ 
याच ेनाव गावात अनेक वषा1नी पgहQांदाच नळ कनेCन आQामुळे ठेवले गेले. देवाची करणी 
बघा, नळ माw �दसायला पूणfपण े भारतीय होता आEण हो आणखीन एक वै�ाMनक सW 
सांगायलाच हव,े त े[णज ेदो´ी मुलांच े दंड माw आपQा वgडलांVमाणेच ज�ताच अरनॉó 
�ाजfनेगरVमाण ेहोत,े WातQा Wात नीलच ेजरा अvधकच. असो. पण तो मुºा नाहीय ेइंटर8े��ग 
गोl अशी, कO एकदा माÅर आEण Wांची फॅMमली जwेत गेले असताना अचानक मोठे वादळ 
आले आEण कुटंुबाची ताटातूट झाली आEण Wात लहानगा नील भरकटून मुंबईला गेला आEण 
नंतर एका काग) जहाजात बसून डायरñे अमेgरकेला पोहोचला. 

या ताटातुटी8ा धÕ¶ामुळे नील8ा मनावर पgरणाम होऊन Wाची मेमरी गेली फN 
आपले कसेबस े ‘नील’ हे नाव Wाला सांगता आले. अमेgरकेतील इÏ@�ेशन ऑ�फसरन े
लहानÊा नील8ा सॉMलड दंडाकडे बघून Wाच ेआडनाव कौतुकान ेआमfÿÜMग ठेवून �दले.  

हाच नील पुढे चं¾ावर पाऊल वगैर े ठेवून इkतहासात Rतःची नyद क_न आला. पण त े
महTाच ंनाही, महTाच ंहे आहे, कO तो मूळचा कुठला होता? तो आहे आपQा झोल बु¾कुचा. 
याला [णतात इkतहास आEण हरवलेली माणके.  

बोलो इंटर8े��ग कथा है kक नहx? आपको स®ी बात सुनाई kक नहx? 
बोलो अपन ेनील आमfÿÜांग भाई झोल बु¾कु के है kक नहx? 

 
 
सWEजत खारकर 
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“मोती साबण, सुगंधी तेल, पणWा, Mमठाई ...”  
�दवाळी तyडावर आलेली. gरया सामानाची यादी करत होती. भारताबाहेरची दोघांची 

पgहलीच �दवाळी! Wामुळे काय Mमळत ंकाय नाही, याची दोघांनाही काही क�ना न�ती.  
“उटण ंMमळत ंका इथ?ं” kतन ंसाgहलला kवचारलं.  
New Haven या छोsाशा गावी ते ६-७ मgहन ेझाले, राहत होत.े Wा गावात एकच छोटंस ं

इंgडयन �ोअर होत.ं सॅमी [णून एक केरळी माणूस त ेचालवत अस.े तांदळू, डाळी, पोहे, ready 
to make पाkकटं, थो�ाफार भा�ा Mमळत असत पण Vामु�ान ेदMKण भारतीय पदाथा1चा 
भरणा जाÅ अस.े  

“माहीत नाही. सॅमीला आणायला सांगूयात.” 
‘मेतकूट [णज ेकाय’ हे सॅमीला समजावून सांगता सांगता झालेली दमछाक gरयाला 

आठवली. “Rice, डाYा.... I mean roasted चना दाल and methi seeds grind together” 
अस ं[टQावर Wान ेतांदळाच ंपीठ, बेसन आEण मे,ा दाखवून “you mix together” अस ं
सांगून Mनª�र केलेलं आठवलं.  साgहल ‘उटण ं[णज ेकाय?’ हे Wाला कस ंसमजावून सांगेल 
याची क�ना करताना kतला हसूच आलं. 

थंडी पडायला लागली होती. Vवास, वेगवेगळी शहर ंपाहण ंयात उ´ाळा फार मजेत गेला. 
फॉलसु�ा सुªवातीला रगंां8ा उधळणीमुळे फार सुंदर भासला. पण आता gरयाला भारताची 
आठवण वेळोवेळी �ायला लागलेली. सासरी आQावर कस ंमाहेरची खूप आठवण येते तस ं.US 
जण ूसासर आEण भारत माहेर! पदोपदी “आम8ा इंgडयात हे kकती छान, ते kकती सुंदर” अस े
dialogues बोल{ात यायला लागले होत.े  

मागची �दवाळी gरया8ा डोYासमोर उभी राgहली. पgहला �दवाळसण [णून फार 
कोडकौतुक झालं होत.ं आईन ेसगळं सा�संगीत केलं होत.ं कर�ंा, शेव, vचवडा, चकQा, लाडू, 
व�ा फराळांनी भरलेलं ताट kत8ा डोYासमोर उभ ं राgहलं. जणू पु´ा सगळा खुसखुशीत 
फराळाचा खमंग वास सभोवती दरवळतो आहे अस ंवाटलं आEण kत8ा तyडाला पाणी सुटलं. 

“gरया, आपण �दवाळीला फराळ क_ या का?”  
“मी पण हाच kवचार करत होत.े हो... क_ या!” 
“vचवडा, लाडू, चकQा ....”  
“कर�ंा, अनरस,े शेव” माग8ा वषZ8ा फराळाची आठवण काढत gरयान े साgहलच ं

वा¶ पूणf केलं.  
“मÛा येईल नाही?” 
“तुला करता येतो फराळ?” इंVेस झालेQा साgहलचा Vï.  
आता हा काय Vï? कोणाला फराळ करता येणार नाही? gरयाला नवलच वाटलं.  
“[णज ेकाय? आवडतोच फराळ करायला!” 



    
 
 
 
 

89 
 

“मग ठरलं तर. फराळ करायचा �दवाळीत.” 
साgहलचा उ7ाह आEण इंVेस झालेला चेहरा पा�न हळूहळू gरया8ा डो¶ात Vकाश 

पडला, ‘अर ेदेवा!... हा फराळाच ंक_या [णतो आहे तर!’ 
या Kणी kतला मराठी8ा वाâळ� ब े मॅडमची Vकषाfन ं आठवण झाली आEण Wांच े

पोटkतgडकOन ेकाढलेले उ�ार, “अर,े मराठी नीट बोलत जा र.े.. kवभNO, VWय नीट लावून बोला... 
अथाfचा अनथf कराल एखादे �दवशी”. Wातील अधोरे̧ खत वैतागासह �lपण ेऐकू आले.  

आता खर ं सांगून साgहल8ा डोळयात जो अचानक आदरभाव उ»¬ झाला आहे तो 
घालवायच ंआEण Wा8ा उ7ाहावर kवरजण टाकायच ं gरयाला Eजवावर आलं आEण kवषयांतर 
क_न kतन ेWाचा गैरसमज दरू करण ंटाळलं.  

आई आEण kत8ा मैkwणी फराळाच ंकरायला जमQा, कO gरया आEण kत8ा मैkwणी फN 
वरवरची मदत करत असत. शेव, चकQा, लाडू अस ेभराभर आEण जादईु गतीन ेतयार होत होत,े 
कO Wाची कृती कोणा8ा लKात राहणार? सगळं लK Wा काय करत आहेत यापेKा Wां8ा 
गॉEसपकडे जाÅ असायच.ं [णज ेलाडू करताना बेसन आEण तुपाच ंVमाण लKात राह{ापेKा 
कुलक{ा18ा मुलाच ंशेवटी लË कस ंठरलं हेच लKात राहत अस.े 

gरया त»रतेन ेआलेQा संकटातून मागf शोधायला लागली आEण kतला नवनीत भाभxची 
आठवण आली. या गावात ४-५ भारतीय कुटंुबाची kतची ओळख होती WातQा या सवाfत मोåा.  

“चूडा तो पता नही, पर मठरीया Eसखा सकती �ं. मोतीचूर के ल2ू भी, पर उसम ेझमेले बहोत 
हN.”  फोनव_न नवनीत भाभxच ंबोलण ंऐकतांना Wां8ा 'चूडा' शµाची कानान ेदखल घेतली 
पाªलकडून चोराफ़ळी, सुवळी, फुलवाडी, गांgठया अशा शµांची �ानात भर पडली. नाही [टलं 
तरी शंकरपाYांची रEेसपी Mमळाली.  

2ुती एकमेव kतची समवय+ आEण मराठी. kतला फोन लावला आEण kतनंही अपेKाभंग 
केला नाही. 2ुतीकडून कुठं काय Mमळत,ं भारतातQा काही रEेसपीस इथ े Mमळणाeा 
Eज¬सांनुसार कशा adapt कराय8ा या8ा खास सूचना पण MमळाQा.  

"लाडू, चकQा, vचवडा क_ साध ंसाध.ं माग8ा वषZ मी क_न बvघतले अनारस ेपण 
हसलेच त.े" 2ुती [णाली. 

"कोण हसलं?" gरयाचा न कळून Vï.  
"अग,ं अनारस ेहसले, [णज ेफसले". Wा हसणाeा अनार¿ांच ंgरयाला हसू आलं.  
2ुती8ा एकंदर मागfदशfनामुळे kतला थोडा धीर आला.  
सु¶ा खोबeा8ा व�ांची रEेसपी सोपी वाटली, सगळं साgहW होतंच [णून खोबeा8ा 

व�ा gरयान े करायला घेतQा. एकतारी पाक करायचा होता. साखर पा{ात टाकून पाणी 
उकळायला ठेवलं. दर दोन MमMनटांनी पाक काढून Wाची तार Mनघत ेका त ेपाहायला gरया सÛ. 
एका MमMनटाला तारkवरgहत आEण दसुeा MमMनटाला एकदम ४ तारी वीणा अशी पाकाची जलद 
गतीन ेउ¬ती झाली. Wात खोबeाचा कOस टाकून ताटात पसरवला. एकदम पांढराशुë रगं आला 
होता, संगमरवराची फरशीच जण!ू पण रगंापुरतेच Wा व�ांच ेसंगमरवराशी साध�f राgहले नाही, 
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तर Wाचा टणकपणा हा गुणधमf सु�ा व�ांनी आ�सात केला. जशी संगमरवरातून vछ¬ी 
हातो�ा8ा घावातून सुंदर मूतZ तयार होत,े WाVमाणेच चाकू आEण mallette 8ा घावातून 
सुबक चौकोनी फर¿ा... अ.ं.. नाही... व�ा पाडाcा लागQा. ‘आता याच ंकाय करायच?ं इथे 
कोणी kक©ा करत असत ंतर Wा8ा तटबंदीची सोय झाली असती’... तूताfस kतन ेWा डP°ात 
घालून pantry मJ ेअगदी माग8ा बाजूला ठेवून �दQा. 

झाQा Vकारान े Mनराश न होता kतन े लाडू क_न बघायच ं ठरवलं. YouTube वर 
बेसना8ा लाडवांच े१०० videos तर गुगल वर २०० रEेसपीज. VWेकाची प�त वेगळी. कुठली 
रEेसपी Mनवडावी हे काही ठरनेा. शेवटी �ा काही रEेसपीज बघून झाQा होWा, वाचQा गेQा 
Wा रEेसपीजची गोळाबेरीज क_न एक वेगळीच रEेसपी gरयान ेतयार केली... [णज ेमनात तयार 
केली. ही जी काय सारांश रEेसपी kक� वा गोळाबेरीज रEेसपी होती Wातून ज ेकाही झालं Wाच ेलाडू 
वळायला सुªवात केली. नाही [टलं, तरी साजूक तुपाचा आEण भाजलेQा बेसनाचा सुवास 
पसरला होता. एकामागोमाग एक लाडू बांधून ताटामJ े ठेवले जात होत.े पण �ाKणी त े
ताटामJ ेठेवले जात तसतसा Wांचा अहंभाव नाहीसा होऊन ते इतर लाडूबांधवांमJ ेएक_प पाव ू
लागले. लाडवांची Wांची Rतःची Rतंw ओळख न राgहQान ेआEण व�ा सु�ा पड{ासारखी 
पgर¤�ती नसQान ेशेवटी Wाच ं 

'बेसनाचा हलवा’ अस ंनामकरण क_न वाटीत घालून व_न सुका मेवा पे_न चम8ान े
खा{ास साgहलला दे{ात आले.  

“बेसनाचा हलवा पgहQांदाच खातोय” अस ं[णत गाफOल साgहलन ेतो आनंदात फÅ 
केला. 

�दवाळीचा �दवस, सनई वाजत होती. gरया छानसा Eस±चा #ेस पgरधान क_न हातात 
फराळाच ंताट घेऊन उभी. ती ताटाकडे पाहत ेतो Wात 'R'~ हरवलेले लाडू, एका बाजूला 'चूडा' 
आEण दसुeा बाजूला खदाखदा हसणार ेअनारस.े... gरयाला दचकून जाग आली. 

सकाळी सकाळीच gरयान े2ुतीला फोन लावला. सगळी हकOकत सांvगतली. 2ुतीकडे 
जुन ं रEेसपीजच ं पुÅक होत,ं ªvचरा' Wात भाजणी8ा चकQांची 'from scratch' रEेसपी 
Mमळाली. भाजणी Mमळण ंकठीण असQान ंWातून बघून चकQा करायच ंठरलं. 

“मी एकटीन ेकाही करत बस{ापेKा त ूपण ये ना” gरयान ेकळकळीची kव�नती केली. 
शेवटी दोघxनी Mमळून चकQा करायच ंठरलं.  

“चल, कृती वाचून बघ”ू 2ुती [णाली, “तीन वाsा तांदळू, एक वाटी च{ाची डाळ, १ वाटी 
मुगाची डाळ, एक वाटी उडदाची डाळ धुवून व भाजून Èावी. ही धाj ेबेतानेच भाजावी, वरील 
धाj,े धण ेव Eजर ेएकw दळून Èाव.े श¶तो घरी जाWावर दळावी”.   

“जाWावर?” gरयाला हसूच आलं. “आपQा आJांनी अशाच चकQा केQा असतील 
का ग?” Eसनेमात जुना काळ दाखवताना जस ंòॅक अँड �ाईट मJ ेVसंग शूट करतात तस े
gरया8ा डोYापुढे तªणपणची आÛी òॅक अँड �ाईट �¿ामJ ेचकQा करताना �दसायला 
लागली. kतला खूप मÛा वाटली.  
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“अग,ं मी vitamix मJ ेदळून आणत ेभाजणी.” 2ुतीन ेआ�ासन �दलं. “वरील भाजणीच ं
पीठ ३ वाsा घेऊन Wात तीन चमच ेमोहन घालाव.े..” 

“मोहन? [णज?े” 
“अग ंतेल थोडं......” तेवîात 2ुती8ा गोडुलीचा रड{ाचा आवाज आला. 
“माऊ उठली बघ...चल मी उ¥ा येतेच” [णत kतन ेफोन ठेवला सु�ा.  
‘आ�ा भारतात ७ वाजले असतील’.... असा kवचार करत gरयान ेआईला फोन लावला. आई 

गडबडीत होती.  
“रजूमावशी आली आहे, नवीन सुनेला घेऊन. उ¥ा वणीला जाणार आहेत सगळे जण. त ू

मावशीशी बोल आधी”.  
रजूमावशी आEण नीताशी पोटभर ग²ा मारQानंतर आई फोनवर आली.  
या एक दोन �दवसात घडलेलं रामायण सांगण ं टाळून gरया [णाली, “हो. अग ं एक 

kवचारायच ंहोत,ं .... त ेमोgहत...” 
gरयाच ंवा¶ पूणf �ाय8ा आत आईन ेMनः�ास सोडला आEण [णाली, “काही खर ंनाही 

बघ मोgहतच.ं... या एका वषा1पासून नुसता interview च देतो आहे kबचारा. Wाच ंमागZ लागलं 
[णज ेदात ेकाकू पण MनMnR होतील.” 

आपली चूक लKात येऊन gरयान ेआपQा नोrसमJ ेपा�न [टलं, “अग,ं मोgहत नाही... 
मोहन.... चक...”  

पु´ा gरयाच ंवा¶ पूणf �ाय8ा आत आई सु_ झाली. “ठीकच आहे मोहन मामा. vचखलीच ं
घर kवकून जळगावला आले आहेत.” आईला पुढे बोलू न देता gरयान ेखुलासा केला. “अग ंआई, मी 
vचखली8ा मोहनमामाबºल नाही बोलत, चकली8ा मोहनबºल बोलतेय.”.  

आईला जाम हसूच आलं आEण kतन े मोहन Èायच ं [णज े काय ते समजावलं. या 
फराळाची kक� वा Rयंपाकाची एक वेगळी पgरभाषा असत ेनाही? gरयाला वाटलं, हल¶ा हातान े
मळण,ं मोहन घालण,ं बदामी रगंावर भाजण,ं एक वाफ काढण,ं दोन तारी पाक... वगैर.े.. जसजशी 
या पgरभाषेशी kतची तyडओळख होत गेली तसतशी gरयाला Wाची गोडी वाटू लागली.  

दसुeा �दवशी 2ुती सगYा जामाMन�ाMनशी हजर झाली. चहा पाणी आEण kत8ा 
गोडुलीशी खेळ{ात एक तास गेलाच. कबूल केQाVमाण े2ुतीन ेभाजणीच ंपीठ क_न आणलं 
होत.ं  

“अग,ं आपQाकडे त े हे नाही ना?” सोeातून चकQा पड{ाची action करत gरया 
एकदम [णाली.  

2ुतीला gरयाच ंdumb charades काही कळलं नाही.  
“अग त ेसाचा...नाही काय [णतात Wाला?... चकली करणी यंw?”  
2ुतीला हस ूआवरनेा. “सोeा [णतात Wाला... आणलाय.” 
मोहन घालून भाजणीच ंपीठ मळलं गेलं. 2ुतीची माऊपण झोपली [णून कामाला आEण 

ग²ानंा जोर चढला. थोडी शNO लावावी लागत होती पण चकQा पडQा जात होWा. नवीन 
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movies, सेल् आEण कॉलेज8ा आठवणी यात भरभर काम ंहोत होती. gरयान ेचकQा तळायला 
घेतQा. छानशा कुरकुरीत चकQांची एक batch तळून पण झाली. Wा खमंग गरमगरम 
चकQा खा{ाचा दोघxनाही मोह झालाच. दोघxनी थोडा Äेक घेऊन सगYा चकQा फÅ 
केQा.  

तेवîात अचानक अkतशय ती3 कानठYा उठणारा आवाज येऊ लागला. थो�ा थो�ा 
अंतरान े“fire fire” असा आवाज यायला लागला. gरया kतथ ेपूणf MथजQासारखी उभीच राgहली. 
kतला काही कळेना काय होतंय. 2ुतीन ेपटकन गॅस बंद केला. ग²ां8ा नादात तेल तसेच गॅसवर 
तापत होत,ं Wाचा धूर होऊन Éोक gडटेñर kक� चाळत होत ं  

“gरया, सगळी दार ं¸खड¶ा उघड ...” अस ं[णत 2ुती kत8ा बाळाला घेऊन बाहेर पळाली. 
साgहल जे�ा घरी परत आला ते�ा... घरात अंधार, सगळी दार ं ¸खड¶ा सताड उघडी 

Wामुळे घर खूप थंड पडलेलं.  
kकचनमJ ेपसारा आEण WामJ ेgरया रडत असलेली �दसली. Wाला लKात आलं काय 

झालं असाव.ं  
“साgहल, मला काही फराळाच ंकरता येत नाही... मी नुसता गyधळ घालून ठेवला...” अस ं

[णत kतला पु´ा Òंदका फुटला.  
“अग,ं सहज [टलं होत ंमी. आपण बाकO8ा Mमठाया आणूयात. नाहीतर डेÜॉईटला जाऊन 

येऊ. त ू आता काही काळजी क_ नकोस बर.ं” साgहल kकचनमधला पसारा आवरत 
समजावणी8ा सुरात [णाला.  

या Vसंगानंतर माw gरया खàू होऊन गेली, सगळा उ7ाह मावळून गेला. 
दसुeा �दवशी gरया बाहेर �फरायला पडली. बeाच जणांनी pumpkin ची सजावट केलेली. 

सगळेजण हॅलोkवनची तयारी करताना �दसत होत.े रTात kतला पापरी जॉvग�ग करत असलेली 
�दसली. gरयाला पा�न थांबली. “हाय” kत8ा Rरात उ7ाह ओसंडून वाहत होता. “Fall is so 
refreshing! कैसी हो? तु[ार ेचकली mishapp के बार ेमæ सुना.”  

gरया खजील झाली. “डोú वरी, सब लोगy न ेऐसा kकया हN कभी ना कभी” gरयाला थोडं बर ं
वाटलं. 

“इंgडयन snacks के Mलय ेबेसÄी ¶y?” kत8ा Vïाला gरयाला उ�र सापडलं नाही.  
“तुम miss नही करती हो?” 
“सुनो २५ साल म ैकलक�ा रहके Mमlी दोई, रोशगु©ा खा रही �ँ। ए�री इयर सेम. अMभ 

मौका Mमला kक कोई दसुरी सं+ृती कO पहचान हो रही हN और साल दो-साल वापीस भी जाऊंगी। 
अ>ा यहx होगा के यहा ँका जो बन सके अनुभव ले लंू।” gरयाला kतच ंपटलं, आपण मागच े
आनंदाच े�दवस घà पकडून ठेव ूबघतो आEण मग Wा आनंदाच ंज ेकाही Vतीक असेल आपQा 
मनात त े recreate क_ पाहतो, आEण ते तसं8ा तस ंनाही झालं, कO दःुखी होतो. पापरीच ंखर ं
आहे. फराळ मह~ाचा कO आनंद?  
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मग भारतीय सं+ृतीच ंकाय? kत8ा मनात उगाच Vï Mनमाfण झाला. ती शेवटी आपली 
ओळख नाही का? चार पदाथf जसे8ा तस ेकेले kक� वा नाही केले यान ेकुठे आपQा सं+ृती 
kक� वा ओळखीला ध�ा पोहोचणार आहे? �ा गोlी आपण इतकO वषf करत आलो आहोत, Wाची 
उणीव भासणारच पण एक नवीन अनुभव घे{ाची, दसुeा चांगQा गोlी आ�सात कर{ाची 
पण तर संधी Mमळत ेआहे. gरयाच ंमन शांत झालं, तगमग थांबली आEण ती उ7ाहान े�दवाळी8ा 
आEण हॅलोkवन8ा Rागताला सÛ झाली. 

�दवाळीची संJाकाळ. gरया आEण साgहल छान पोशाख क_न तयार. घरात कँडS 
लावलेQा. सुगंध दरवळत आहे. एक एक क_न नवनीतभाभी, 2ुती, पाªल, पापरी आले. 
सगYांनी potluck साठी [णून आणलेले पदाथf टेबलावर मांडून ठेवले. gरयाचा kत8ा 
डोYांवर kव�ासच बसेनासा झाला.  नवनीत भाभी मठरी, मोतीचुराच ेलाडू घेऊन आलेQा, 2ुती 
चकQा आEण अनारस,े पाªल गांgठया, शंकरपाळी आEण पापरी पंपकOन पाय! आनंदान ेआEण 
कृत�तेन े gरयाच ेडोळे भ_न आले. kत8ा तyडून शµही फुटला नाही. शेवटी साgहल एक डबा 
घेऊन आला gरया तो उघडून बघत ेतर काय, “अ«ा, vचवडा” kत8ा तyडातून आनंदो�ार Mनघाले. 
साgहलन ेही फराळ potluck पाटZ यशRीरीWा घडवून आणलेली. काहीही न खाताच gरयाच ंमन 
तृ� झालं. kत8ा इथQा ‘माहेर8ा’ लोकांनी केलेला हा �दवाळसण kत8ा समरणात कायमचा 
को_न ठेवला गेला. 

 

 
2�ा भट 
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Mन¾ासनात आहे Vkतभा 

 कधी कुणाची जात ेआटून 
शµ कyडले काळजातले 
डोYामधुनी येती दाटून 

  
कैदेतून या कस ेसुटाव े
इथ ेkतथ ेमी Rैर �फराव े
रगं रगंुनी सुरांमJ ेअन ्
मी Vेमाची कkवता �ाव े

   
उघड तुझी त ूसारी दार े

अणुरणेूतच kवरघळलेली 
रगं तुaांतच सूर तुaांतच 

 भाळाची वाट Mमळाली. 
  

सोsहम् शµां8ा नादान े
 आज Vkतभा जागी झाली 

कkवता झाली कkवता झाली 
 

 
रखेा खंडेपारकर 
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माझ े बालपण मुंबईत गेले. गेली अनेक वष ̄ माझ े वाÅc EशकागोमJ े असले, तरी 
लहानपण8ा आठवणी एक वेगळाच आनंद देऊन जातात. 

मुंबईत आ[ी लॅMम�Tटन रोडवर रहात होतो. खूप गजबजलेला रÅा होता तो!  मला आठवत,े 
रÅा ओलांडला कO kतथेच RõÅक Eसनेमा Mथएटर, नाझ Mथएटर आEण इंkपgरयल Mथएटर 
लागायच.े वेगवेगळे Eसनेमा kतथ ेदाखवले जायच.े अथाfत आ[ाला ते बघायला Mमळायच े[णज े
Uvचत! वाkष0क परीKा झाQानंतर एक Eसनेमा बघायला Mमळायचा. (आता काळ बदलला!  
नेटÍ¡é8ा आशीवाfदान ेवाटेल kततके Eसनेमा बघायला Mमळतात!) आम8ा घरा8ा जरा 
पुढे गेलो, कO ऑपेरा हाऊस आEण आणखी पुढे गेलो, कO चौपाटी समु¾ kकनारा. 

माझ ेआई-वडील मूळच ेगोcा�न मुंबईला आलेले Wामुळे आम8ाकडे गोcा�न खूप 
पाÒण ेयेत असत.  माaा माव¿ा, माम,े मावस-बgहणी आEण मावस-भाऊ नेहेमी आम8ाकडे 
येत असायच.े आम8ाकडे रा�न शाळेत पण जायच.े घर अमेgरकेतQासारख ेमोठे न�त ेपण 
सगळे आनंदान ेराहायच.े आम8ा घरच ेवातावरण एक Vकार8ा आपुलकOच ेआEण ममतापूणf 
होत.े एकमेकांची सुख-दःुख ेसांभाळून आ[ी राहत होतो. माझ ेकाही मावस-भाऊ kतथेच रा�न 
इंEजMनयर आEण आkक0 टेñ पण झाले. 

गोcा�न कोणी यायच ेठरले, कO आ[ाला खूप आनंद �ायचा. माझ ेवडील बोरीबंदर 
�ेशनवर जाऊन Wांना घरी आणायच.े आ[ी गोcाच ेसारRत! [णज ेआम8ा नातेवाईकांनी 
आणलेले पापड, कोकम, kतरफळ, घरी केलेले लोणच ेआEण सुकO मासळी हा सगYात मह~ाचा 
मामला!  माशावाचून शाकाहारी जेवण फN सोमवारी!  मग नंतर माaा आईन ेगुªवार पण 
शाकाहारी ठरवून टाकला. 

माझी आणखी एक सुंदर आठवण [णज ेसुàीच े �दवस. मुंबईचा उकाडा सोडून आ[ी 
आईबरोबर गोcाला जायचो. कधी एकदा गोcाला पोचून मामा आEण मावशीला भेटू अस े�ायच.े 
गोcा8ा घरां8ा मोकYा मोकYा जागा, घरासमोर8ा फणसाची झाडे आEण घरामागची 
काजूची झाडे, मला अजून आठवतात.  मामाच ेघर होत ेमडगाव कोलव,े मावशीच ेघर केप,े आEण 
माaा वgडलांच ेघर सांग!े  माaा आई8ा वgडलांच े[णज ेमाaा आजोबांच ेघर कोलवा बीचवर 
होत.े आ[ी सगळीकडे फेeा मारत अस!ू 

मुंबई त े गोवा Vवासाची पण एक मजा यायची. माझी आजी सांजोeांचा डबा ¥ायची. 
बोरीबंदर �ेशन सोडले, कO सगYांना लगेचच भुका लागाय8ा आEण सांजोeांचा डबा उघडला 
जायचा!  नंतर कजfत �ेशनच ेबटाटेवडे, vचवडा [णज ेखात खातच सगळा Vवास!  

Wावेळी गोवा Rतंw न�ता. कॅसल रॉक �ेशनला क�म परीKा हो{ासाठी चार चार 
तास गाडी थांबायची. इंgडयन क�म ऑ�फसर VWेका8ा बॅग उघडून बघत असायच.े मी ते�ा 
लहान असQान ेमला कळत नस,े कO हे का अस ेकरतात [णून! Wानंतर पोतुfगीज क�म 
ऑ�फस कुले  �ेशनवर! kतथ ेगाडी आणखी तीन चार तास रखडायची. गोर ेगोर ेपोतुfगीज ऑ�फसर 
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मोठा ªबाब दाखवायच ेआEण पोतुfगीज भाषेमJ ेबोलायच.े मला जरा थोडीशी भीतीच वाटायची 
पण तोपय1त गोवा जवळ ये{ाच ेवेध लागलेले होतेच. 

गोcाजवळ मांडवी नदीवर दधूसागर धबधबा आज पणजीपासून साठ kकलोमीटर आEण 
मडगावपासून अVेचाळीस kकलोमीटर वर आहे.  हा धबधबा [णज ेएक नैसvग0क सWदयf आहे.  
मांडवीच ेपाणी डyगराव_न जवळ जवळ सहाश ेमैलां8ा वेगान ेखाली येत.े  Wाचा भास जण ूकाही 
दधुाचा अMभषेक होत आहे अस ेवाटत.े  Wावेळी गाडी घाटावर असत ेआEण अगदी हळू हळू जात.े  
तो धबधबा बघून माझ ेमन तृ� होऊन जायच.े  

कॅसल रॉक �ेशन सोडून गेQानंतर उंच उंच झाडे आEण घनदाट अर{ �दसायच.े  मला 
खूप वाटायच,े कO आपण पावसाYात Wा घनदाट अर{ात जाव े[णून!  माणसा8ा सगYाच 
इ>ा पूणf क¿ा होणार?  असो. 

नंतरच े�ेशन [णज ेसावड̄!  माaा वgडलांच ेआतेभाऊ - डॉñर कृ�ा संझvगरी - kतथ े
राहत असत. त े आ[ाला आ�हान े घरी यायला Mनमंwण देत असत. आ[ी पण बeाच वेळा 
Wां8ाकडे रा�न मग पुढे जात अस.ू 

माaा मावशीच ेघर अkतशय सुंदर होत.े  घरासमोर आंबा आEण फणसाची झाडे होती आEण 
बागेमJ ेमोगरा, बटमो�ा, पाgरजातक, चाफा, सदाफुली आEण अबोलीची झाडे होती. kत8ा घरी 
एक kवहीर होती.  kतथ ेअंघोळ करायला खूप मजा यायची.   

पणजीला माझी एक दसुरी मावशी होती.  ती Rतःची शाळा चालवीत अस.े पणजीच े
आकषfण वेगळेच! डोना पॉलचा सूयाfÅ आEण मांडवी नदीकाठी �फर{ाचा आनंद अजूनही माझ े
मन सुखावून  जातो. 

काही वषा1पूवZ मी पणजीला गेले होत.े आता kतथले �¿ वेगळेच �दसत.े नदीवर uूझ. 
टूgर� लोकांची गजबज, गाणी आEण नाच चाललेले!  पूवZ8ा शांत वातावरणाची आठवण येऊन 
मन जरा ¸ख¬ झाले.   

आम8ा Wावेळ8ा Vवासातली एक मह~ाची गोl [णज े कुलदैवताच े दशfन घेण!े  
मं�दरातले पkवw वातावरण, आरती, आEण केळी8ा पानावरच े जेवण मला अजून कालच 
केQासारख ेवाटत.े 

सुàी संपली, कO आ[ी मुंबईला परत येऊन पुढQा सुàीच ेkवचार करत राहायचो.  आज 
देखील मी Eशकागोला असले तरी दार एkVल-म े8ा सुमाराला माझ ेमन जात,े Wा आनं�दत 
करणाeा आठवणxमJ!े 

 
पु5ा सुल̄कर 
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मनाच ंवेडं पाख_ उंच उडत ंMनYा आकाशात 
सात समु¾ पार क_न जात ंमाय देशात 

गावा8ा वेशीव_न डोकावत ं
वाघजाई, मोर�ेराच ंदशfन घेऊन घरात Vवेश करत ं 

देवघरात नंदादीप बघून Vस¬ होत ं 
माजघरात आई8ा कानात gहतगुज करत ं 

परदेशा8ा लेकराची खुशाली सांगत ं 
ओसरीवर बाबां8ा पाया पडून बागेत जात ं 

झोपाYावर झोका घेत ं 
मोगरा, जाई, जुई8ा सुगंधान ेसुखावत ं 

भावंडांशी लपंडाव खेळून, Vेमा8ा गोlी करत ं 
Kणात Wांचा Mनरोप घेऊन, अलगद उतरत ंपरदेशा8ा अंगणात 

 
 
 
 
 

Rाती काण े  
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Communicable/transmissible diseases (e.g., cholera, chickenpox, 
measles, and malaria) were the major problems in the previous centuries. They 
are pretty much under control (exception being COVID19) with the help of 
antibiotics, antiseptics, vaccines, etc.  

In the present century, we are facing a large number of non-
communicable diseases. These are those diseases that are not governed from 
the outside, they are not contagious, but they are due to internal imbalance 
and malfunctioning of body organs.  

Cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases, back 
pain, neck pain, diabetes, obesity, and depression are some of the examples of 
NCDs. 

Non-communicable disease can be result of a combination of factors: 
• Genetic factor - aging population – increase in number of older people.  
• Environmental factor – ventilation. 
• Physiological factors – lack of healthy diet, physical activity, sleep, and 

exercise. 
• Behavioral factors - smoking, drug addiction, and harmful use of alcohol.  

This article focuses on the last two of the above. Emotion is an important 
component of physiological and behavioral health. Negative emotions may 
lead to stress, anxiety, and tension. These may contribute towards weight gain, 
addiction, obesity, high glucose levels, high insulin levels, and such things.  

Yoga philosophy believes in the human body being made of five sheaths 
or layers of existence. Physical frame is the first, vital body made up of prana or 
life energy that flows through invisible channels or nadis is the second, mind is 
the third, higher intellect is the fourth and bliss is the fifth sheath.  

Harmony in the first three sheaths can be easily disturbed since ego 
consciousness predominates in these sheaths. Excessively strong feelings of 
like or dislike, sorrow or happiness, hatred or love distort the personality, tense 
the muscles, deplete energy level, create chronic fatigue, and obstruct flow of 
positive energy to these lower sheaths. This disharmony can further block the 
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free movement of bliss, and one may lose inner peace. To regain inner peace, 
one may further aggravate the problem by eating wrong foods, living in 
unhealthy surroundings, letting negative thoughts enter the mind. The ultimate 
outcome of this can be physical ailments, diseases or NCDs. 

 
Following are some of the ways in which one can take care of these 

negative emotions through yogic practices: 
1. Ardhaushtrasana –  
With shoulders pushed back, chest expanded and an 
upward gaze, poses like this may help with enhancement in 
self-confidence. 
 
2. Padahastasana –  
With blood circulation towards the head region, poses like this may 
help with brain relaxation. 
 
3. Vakrasana – 
With poses like Vakrasana that involve gazing backwards 
from the top of the shoulder, it may help with enhancing the 
ability to let go and move on, ability to let go of any past 
regrets, pains, and sorrows. 
 
4. Mandukasana -  
With legs folded at knees and forehead resting on the floor, poses 
like this may help enhance the ability to be humble, thankful, and 
respectful. 
 
5. Makarasana -  

As the weight of the head is thrown on crossed arms, with 
peculiar pressure around pineal and thyroid glands, this pose may 
help improve their secretion and thus secrete the hormones. 
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6. Supta dandasana -  
With legs resting on the wall and blood flowing from toe 
region to hip region, there may be improvement in heart rate 
variability leading to slowing down of the mind. 
 
7. Jalandhar bandh -  

With chin pressed on the throat and peculiar pressure 
around pituitary and pineal glands, this bandh may help culture 
the emotions, heal the spirit, and reduce the tendency to get 
anxious and angry. 
 
8. Bhramari pranayama -  
With the resonance of humming sound reaching the nerves 
and cells, breathing may slow down, flow of prana in the head 
region may regulate and it may help with brain relaxation.  
 
9. Cyclic meditation –  
Through cycles of stimulation and relaxation, this process may calm down the 
mind and train the mind into relaxing after any needful stimulation in day-to-
day life. You can read more about this technique in my other blog 
(https://www.yoganubhav.com/blog/). 
 

All this is just the tip of the iceberg. The yogic scriptures as well as years 
of evidence-based research done at Institutions like Svyasa, Bangalore give us 
a huge resource base to help ourselves with our emotional wellbeing and thus 
ability to manage the non-communicable diseases. 

 
If interested in learning these techniques and taking health 

in your own hands, you can contact me at anubuzruk@gmail.com 
or 847 544 6708 or visit my website www.yoganubhav.com. 

 
 

Anu Buzruk 
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�े नाटककार वसंत कानेटकर यांच े हे ज�शताµी वषf! मराठी रगंभूमीवर Wांची 
नाटकं वषाfनुवष ̄गाजत आहेत. cावसाvयक रगंभूमीवर तर कानेटकरां8ा नाटकांनी इkतहास 
घडवला. ‘अ2ूंची झाली फुले’, ‘रायगडाला जे�ा जाग येते’, ‘इथ ेओशाळला मृW’ू या नाटकांनी 
मराठी VेKक पु´ा एकदा मोåा सं�ेन ेरगंभूमीकडे खेचून आणला. 

cावसाvयक रगंभूमी इत¶ाच हौशी नाsसं�ा सु�ा कानेटकरां8ा नाटकां8ा Vेमात 
होWा. महाराDात Uvचतच अशी हौशी नाsसं�ा असले, �ांनी कानेटकरांच ेनाटक बसवले 
नाही. 

‘Vेमा तुझा रगं कसा’, ‘Vेमा8ा गावा जाव’े, ‘गोl ज�ांतरीची’, ‘अखेरचा सवाल’, ‘लेकुर े
उदंड जाली’, ‘gहमालयाची सावली’, ‘सूयाfची kप©े’ ही आम8ासार�ा हौशी नाटकवाQांची 
खास आवडीची नाटकं. 

कॉलेज गॅदgर�X, गणेशो7व यात कानेटकरां8ा ‘म¾ासीन ेकेला मराठी ëतार’, ‘छू मंतर’, 
‘असेही एक सौभ¾’, ‘झæडे पाटील महाkव¥ालयात गंग ूअंब ूkवठा’ या एकांkकका एकदम लोकkVय.   

"झæडे पाटील महाkव¥ालयात गंग ूअंब ू kवठा" हे नाव वाचून बeाच जणांचा kव�ास बसत 
नाही, कO हे कानेटकरांनी Mलgहलं असेल. 

१९८० 8ा दशकात महाराDात साखरसÚाटांनी गावोगावी महाkव¥ालय ेउभारली. अशा 
Vकार8ा महाkव¥ालयातला Wांचा मनमानी कारभार, साखरसÚाटां8ा मुलांची म�ूरी, हॉ�ेल 
आEण मेस कॉüÜॅñरचा ël कारभार हे सगळं अWंत धमाल प�तीन ेWानंी या एकांkककेत 
Mलgहलं आहे. कॉलेज8ा हॉ�ेलमधली मुलं राwी चो_न तमाशाला जातात [णून रñेर Wांना 
पकडून kVÏÐपॉलकडे आणतात, Wांना EशKा �ायची तर बाजूलाच पण हा साखरसÚाटाचा गुंड 
मुलगा कॉलेज8ा गॅदgर�गला ‘गंग ूअंब ूkवठाचा तमाशा आणू’ असा VÅाव मांडतो. Wाच ंपुढं काय 
काय होत ंत ेफार मजेशीर आहे. १९८२ साली आ[ी ही एकांkकका सादर क_न कॉलेजच ंगॅदgर�ग 
गाजवलं होत.ं 

Wां8ा तीन अंकO नाटकाkवषयी Mलgहण ं हा खर ंतर Vबंधाचा kवषय आहे. एकंदर ४३ 
नाटके Wांनी Mलgहली. आज Wां8ा ज�शताµी वषाf8ा MनMम�ान ेWां8ा काही लोकkVय 
आEण काही मी Rतः केलेQा नाटकांबºल हे चार शµ, ‘Vेमा तुझा रगं कसा’ हे एक सदाबहार 
नाटक. या नाटकाच ंताª{ gटक{ाच ंकारण Wा8ातQा भाब�ा रोमँgटEसझममJ ेआहे. Vा. 
ब©ाळ आEण Wांची पðी kVयंवदा हे प¬ाशीतलं जोडप,ं Wांची मुलगी ब9ड आEण kत8ा 
Vेमात पडून kत8ाशी लË करणारा बाजीराव (कोळसेवाला) ही एक जोडी, आEण दरवेळी 
नवनcा मुली8ा Vेमात पडून आपटणारा ब® ूआEण Vेमा8ा क�नेत कधीतरी Wा8ाजवळ 
येऊन दरू Mनघून गेलेली सुशील हे आणखी दोन तªण जीव अशा तीन जो�ांतून कानेटकर 
Vेमाचा खेळ आपQासमोर मांडतात. आजारी बायकोबरोबर Vेमान ेसंसार करणार ेनीळकंठ गोर े
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(बाजीरावच े वडील) अशीही एक cvNरखेा आहे. या सात माणसांत कानेटकरांनी Vेमाच े
जवळपास सवf रगं दाखवले आहेत. 

१९६० साली पु{ात PDA (Progressive Dramatic Association) न ेया नाटकाचा 
पgहला Vयोग केला, Wानंतर अनेक सं�ांÇार ेमहाराDात, महाराDाबाहेर अनेक गावात, अगदी 
परदेशातही Wाच ेहजारो Vयोग झाले. अमेgरकेतही अनेक महाराD मंडळात ‘Vेमा तुझा रगं कसा’ 
सादर झाले आहे. 

१९८५ साली मी Wात ब®ू8ा मैkwणीचा [णज ेसुशीलचा रोल केला होता Wानंतर २५ 
वषा1नी २०१० साली ब®ू8ा आईचा kVयंवदाचा रोल केला. आणखी एक गंमत [णज,े kतसeा 
अंकात एक बाळ अगदी ५ MमMनटे एüÜी घेत ेWा बाळान ेपुढे वीस वषा1नी Wाच नाटकात तªण 
ब9डची भूMमका केली आहे. हे सांगायचा उºेश इतकाच, कO अस े kपîानkपîा या नाटकाच े
Vयोग होत आहेत. माणसा8ा पkwकेत kक� वा कंुडलीत जस े उ®ीच े �ह योग असतात तस े
कलाकृतीलाही असतात अस ं मला नेहमी वाटत,ं कानेटकरां8ा अनेक नाटकांच े �हमान 
चागंलंच आहे पण WातQा Wात काहीतरी खास �हमान ‘Vेमा तुझा रगं कसा’ या नाटकाला 
लाभलं. 

‘Vेमा8ा गावा जाव’े हे असंच सदाबहार नाटक. च� एक आजोबा आÛी हे नाटकाच े
gहरो gहरॉईन. इkतहासाच ेअdासक असलेले आजोबा आEण Wां8ा सगYा खो�ा ओळखून 
असणारी खमंग आÛी तीन तास धमाल उडवून देतात. Wांना तीन मुलं, वषाfतले चार चार मgहन े
VWेक मुलांकडे या दोघांचा मु�ाम. हे गोड आÛी आजोबा सगYा नातवंडांना इतके हवेहवेस े
असतात, कO आधी8ा घरातले चार मgहन ेकधी संपताहेत आEण आजोबा आजी आपQा घरी कधी 
येताहेत अस ेपुढ8ा घरची नातवंडे वाट पाहात असतात. 

या चार मgहjातQा वाÅcात एकदा आजोबां8ा नजरसे काही गोlी पडतात मग त े
Vï सोडव{ासाठी आपले उपदेशामृत पाजून काही gÜé वाप_न त े�ा प�तीन ेमदत करतात 
त े केवळ अफलातून. बँक मॅनेजर असलेला प¬ाशीतला रागीट Rभावाचा मुलगा आEण 
kuकेटीअर नात ू यां8ात जनरशेन गॅपमुळे Mनमाfण झालेला ताण आजोबा घालवतात. Wा 
Vसंगातला आजोबांचा एक छान डायलॉग, 

“अर ेEशवाजीराज ेआEण संभाजी यां8ातही जनरशेन गॅप होतीच” 
Wां8ा अ¿ाच खेळकर प�तीन ेत ेनाती8ा डो¶ात Eशरलेलं एका ढyगी आJाt�क 

गु_च ंवेड काढून टाकतात. चार मgहjा8ा वाÅcात या घरातली kव+टलेली घडी सुरळीत 
क_न आजोबा पुढ8ा मुलाकडे मु�ाम हलवतात अस ेगोड कथानक. 

'Vेमा8ा गावा जाव'े हे नाटक 'चं¾लेखा' नाsसं�ेन े१९८३ ला रगंभूमीवर आणले. आज 
३८ वष ̄झाली, तरी हे Vेमाच ंगाव रEसकांना आपलंस ंवाटत.ं २००७ मJ ेआ[ी हे नाटक केलं, 
नाटकात ११ कलाकार अगदी kuकेट टीमच! कलाकारांचा वयोगट ५० ते १४. 

१४ वषाf8ा Wा नातवा8ा तyडी एका Vवेशात शोले मधलया ग9रEस�ग8ा MमMमuOसारख े
डायलॉग होत.े अमेgरकेत वाढलेQा Wा मुलाला शोले kक� वा ग9रEस�ग माहीत असण ंश¶च 
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न�त,ं Wाला आपण हे [णतो ते�ा VेKकांना इतकं का आवडत,ं ते मो4ं कोडंच असायच,ं पण तो 
kबचारा Eशकवलं तस ंचोख करायचा आEण VेKकांचा gर�ॉÐ enjoy करायचा 

वसंत कानेटकर यांच ं'अ2ूंची झाली फुले' हे सुमार ेप¬ास वषा1पूवZ सादर झालेलं नाटक 
अनेक कारणांनी गाजलं. या नाटकातली डॉ काEशनाथ घाणेकरांची �ेजवर एंÜी, संवादफेकOची 
ढब, Eसगारटे पेटव{ाची लकब, kव¥ानंदांना 'सर' अशी मारलेली हाक आEण 'कडक' या शµाची 
वैEशYपूणf फेक या सगYाच ंजबरदÅ गा_ड VेKकावंर होत.ं सुबोध भाव ेयां8ा ‘.... आEण डॉ 
काEशनाथ घाणेकर’ या Eसनेमा मुळे सJा8ा kपढीलाही Wाची थोडीशी झलक पहाता आली. 

सुबोध भाव ेयांनी २०१८-२०१९ मJ ेया नाटकाच ेVयोगही केले, कोरोनाच ेसंकट आले 
नसत ेतर माचf २०१९ मJ ेअमेgरकेतही आपQाला ते पहाता आले असत.े असो. 

या नाटकावर ‘आस ूबन गय ेफूल’ हा gह� दी Eसनेमा Mनघाला आEण vचwपटा8ा कथेसाठी 
वसंत कानेटकर यांना ‘�फZफेअर अवॉडf’ही Mमळालं. 

कानेटकरां8ा आणखी एका नाटकावर gह� दी Eसनेमा झाला, तो [णज े ‘नमक हराम’. 
जबरदÅ कथानक असलेQा ‘बेईमान’ नाटकावर Mनघालेला ßkषकेश मुखजZ �द[Eश0त ‘नमक 
हराम’ राजेश ख¬ा अMमताभ ब®न या जोडगोळीन ेअजरामर केला. 

कानेटकरां8ा अनेक नाटकांच ेgह� दी, गुजराती आEण कानडी भाषेत अनुवाद आEण Vयोग 
झाले. 

मराठी रगंभूमीला एकापेKा एक सरस नाsकृती देणाeा या ‘नाटकसÚाटा’ला मानाचा 
मुजरा!                                                                                                                                               

 

 
गौरी करदंीकर  
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काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 

घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVमे सोडत नाही. 
पोषाख कोणताही अस ूदे, Wान ेफरक पडत नाही, 

नाsसंगीताच ंवेड कधीच कमी होत नाही. 
 

काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 
घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही. 

कुठेही रा� दे, अंतराची तमा नाही, 
बा²ावरची 2�ा तसूभरही कमी नाही. 

 
काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 

घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही 
अनेक माणस,े अनेक अनुभव गाठीशी बांधून राही, 

पण Rतःच ंमाणूसपण kवसरत नाही. 
 

काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 
घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही 

आहे नथीचा तोरा, फेsाची शान 
पण वgडलधाeांसमोर झुकवतील मान 

 
काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 

घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही 
तTासाठी वादंग उठवतील 

आEण संकटकाळी माणसांच ेकंुपण बांधतील 
 

काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 
घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही 



    
 
 
 
 

106 
 

kपढxमागून kपढी Eशकत आहे, मराठीचा झæडा लहरत आहे 
 

काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 
घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही 

असेच मोठे होत रहा, गगनाला गवसणी घाला 
आशीवाfद हा माय मराठीचा तु[ा.ं 

 
काय सांग ूसयांनो, माaा लेकरांच ंकौतुक, 

घेतला वसा टाकत नाही, मायमराठीच ंVेम सोडत नाही. 
 
 

 
सुचेता भालेराव  
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मराठी सणसमारभं आEण सं+ृतीचा kवचार करता नववषाf8ा सुरवातीस 
(पाडcापाठोपाठ) चैw शु� तृतीयेपासून ते अKयतृतीयेपय1त चैwगौरीचा उ7व साजरा केला 
जातो. वसंत ऋतूत सृlी नवीन पालवीन ेनटलेली असत.े सृlी8ा या Mनसगfर� वातावरणात 
गौरीच ेआगमन होत.े घरोघरी दारावर तोरण ंलाव{ापासून देवांपुढे चैwांगण व दारापुढे रांगोYा 
काढून मgहनाभर õTयांची धामधूम सु_ असत.े चैwगौरी8ा नैवे¥ासाठी पUा¬ ेव फराळाच े
पदाथf तयार केले जातात. पूजनीय अ¿ा एखा¥ा सुवाEसनीस देवीगौरी [णून जेवावयास 
बोलावून kतची खणानारळान ेओटी भरतात. चैwगौरीची ओटी भरताना MभजवलेQा (ओQा) 
हरभeांनी ओटी भर{ाच ेkवशेष मह~ असत.े सुवाEसनीस सुवाEसक फुलं देऊन kतचा स�ान 
करतात. या �दवशी संJाकाळी मग हळदीकंुकवाचा कायfuम असतो. संJाकाळी नाWा8ा, 
ओळखी8ा बायकामुलxना बोलावून थाटामाटात हळदीकंुकू होत.े Wासाठी तयारी [णून 
घरातQा सवfजणी देवीगौरीसाठी हौशीन ेआरास व सजावट आवडीन ेकरतात. 

घरातQा बैठकO8ा खोलीत kक� वा अंगणात गौर बसवयाची असेल Wाजागी Vथम 
पायeांची रचनाकार उतरडं करतात. Wावर रगंीत शाल अंथ_न माग ेजरीचा रगंीत पडदा सोडून 
सुंदर आरास करतात. तेथ ेउ® �ानी डोलाeात (छोsा¿ा झोपाYात) देवीगौरी (अ¬पूणाf 
देवी) �दमाखात kवराजमान होत.े भोवती फुलाफळांनी लगडलेQा वेलxची सुंदर सजावट क_न 
देवीगौरीसमोर फराळाच ेपदाथf, फळफळावळ व पUा¬ांनी भरलेली नैवे¥ाची ताटं मांडली 
जातात. ऋतुमानानुसार Wावेळी Mमळणारी टरबूज, कMल� गड ही रसरशीत फळं कमळा8ा 
आकारात कला�कतेन ेकापनू देवीपुढे दतुफाf मांडतात. सुंदर रगंसंगतीच ेहे ÷ुट का¸�¹ग खूपच 
आकषfक �दसत.े अ¿ाच इतरही आकषfक वÅूं8ा सुबक  मांडणीस येथ ेkवशेष �ान असQान े
kवणलेले ªमाल, म{ां8ा वगैर ेकलाकुसरी8ा वÅ ूमांड{ात उ7ाहाला उधाण येत ेआEण  हीच 
संधी साधून  बायका  हौशीन ेआपली कलाकुसर सादर करतात.     

आम8ा लहानपणी ह©ीसारखी òॉक Eस8�मची प�त न�ती. वाडा सं+ृती8ा Wा 
काळात आम8ा वा�ातील पाच-सहा कुटंुबाच े Mमळून एक सावfजMनक हळदीकंुकू होत अस.े 
वा�ात कौटंुkबक Eज�ाYाच ेसंबंध असQान ेवा�ातील पाच-सहा कुटंुबांच ेMमळून आमच ेहे 
हळदीकंुकू खूप थाटामाटात होत अस.े खूप मजा येत अस.े मला आठवत ेआहे, एका वषZ आ[ी 
तYात kवहार करणाeा बदकाचा देखावा साकारला होता. तळं [णून आरसा खाली आडवा ठेवून 
आरशावर खेळ{ातले बदक मांडले होत.े आरशाभोवती ओली माती पस_न Wा मातीत पानंफुलं 
पस_न तYाभोवतीची gहरवळ दाखव{ाचा Vयð केला होता. Wामुळे देखाcात Eजवंतपणा 
आला होता. हा देखावा सवा1ना खूपच आवडला होता. अशाVकार े क�कतेन े नवेनव े देखाव े
साकार{ात खूप मजा येत,े मन Vस¬ होत,े अंगभूत कलागुणांना वाव Mमळतो तो आनंद 
असतोच. अशा Vकार ेसुंदर आरास आEण देखाव ेतयार झाले, कO मग संJाकाळी नटूनथटून 
हळदीकंुकवाचा कायfuम सु_ होत अस.े हा कायfuम [णज ेआनंददायी उ7वाची पवfणीच अस.े 
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देवीगौरीला नैवे¥ दाखऊन आरती झाQावर मग नटून सजून आलेQा बायकामुलxना कैरीच े
थंडगार प´ं, आं°ाची डाळ, ब�ास ेदेण,े VWेकO8ा मनगटावर Eश�पQान ेचंदनाची नKीदार उटी 
लावण,े मोगeाच े सुवाEसक गजर े देण े यामुळे वातावरणात सुगंध दरवळत असतो. आनंदी 
वातावरणात सवfजणी ग²ागोlxमJ ेरगंून जातात. �दवस आनंदात जातो. 

आज नोकरी-कgरयर-cवसायामुळे õTयांना वेळेअभावी हे सणवार-उ7व साजर े
करताना मनाला थोडी मुरड घालावी लागत असली तरी Tी ही मुळातच उ7वkVय व धाMम0क 
वृ�ीची असQान े सवा18ा आयुरारोÊासाठी-सुखसमृ\दीसाठx व सौभाÊवृ�ीसाठी हे सण- 
समारभं õTया आनंदान ेसाजर ेकरतात, सं+ृती मनापासून जप{ात धjता मानतात. मला 
तर वाटत,े यामुळेच आपली मराठी सं+ृती gटकून आहे.  

 

 
Vkतमा खर े
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सखा, सुßद, Eजवलग, Mमw, मैwीण या नाWातून Mनमाfण होत ेमैwी. अनोळखी अनोळखी, 
[णत असतानाच अचानक एकमेकांची सवय होऊन जाण ं[णज ेमैwी! हसवणाeा, फसवणाeा 
तर कधी कंटाळवा{ा ग²ा [णज ेमैwी! मनात Mनमाfण झालेला आठवणxचा क²ा [णज ेमैwी! 
मनान ेमनाशी गुंफलेली सुंदर वीण [णज ेमैwी! अगदीच महागडं सुंदर फुलझाड नसेलही पण 
गवताच ंएक नाजूक पात ं[णज ेमैwी! उतरWा वया8ा सांजवेळी ही ऐकू यावी अशी सुंदर तान 
आEण आयुçा8ा _पेरी पुÅकात सुवणाfKरांनी Mलहाव ंअस ंपान [णज ेमैwी! हसता हसता 
अलगद gटपाव ं अस ं डोYातलं पाणी आEण RSवत वाटणाeा, �ेहबंध जपणाeा पkवw 
नाWांची अशी ही कहाणी--- [णज ेमैwी! 

खरचं अशीच असत ेमैwी! दोन cNáमJ ेअसणाeा Mमw~ा8ा अतूट नाWाला [टले 
जात-े- मैwी! माणसाच ंआयुç हे नाWांनी गुंफलेले आहे. आपण ज�ाला येतो Wाच वेळी 
आपQाशी अनेकांच ेनात ेघà होत,े आपोआप जुळले जात,े आई-वडील, बहीण-भाऊ, आजी-
आजोबा, काका, मावशी, आWा अस ेअनेक. परतं ु�ा मैwीबाबत मी सांगत ेआहे ते माw ज�तःच 
Mनमाfण होत नाही बर ंका! रNाच ेनात ेनसताना सु�ा एक अनाMमक ओढ असणार ेहे मैwीच ेनात े
जीवना8ा वेगवेगYा टÓÔावर Mनमाfण होत असत ेअस े[टले तर वावग ेठरणार नाही अस ेमला 
वाटत.े 

अगदी बालपणात आपQाला फारस ेकळत सु�ा नसत ेWावेळी देखील आपQाला 
समवय+ांमJ ेरमणेच अvधक आवडत.े ती एक भावMनक भूक [णता येईल. माझी तीन वषा1ची 
नात आहे. घरासमोर छोटेस ेपाकf  आहे. सकाळी उठQानंतर kतला दसुर ेकाहीच नको असत.े ती 
सारखी आ�ह धरत,े कO मला पाकf मJ ेजायच ेआहे kतथ ेमाझी ÷æ ड आहे. खर ंतर kतथ ेगेQानंतर 
Wांना एकमेकáशी शा]µक संवाद साधता येत नाही पण एकमेकáच ेसाÏ¬J Wांना हवेहवेस े
वाटत असत.े आEण मग ती अगदी सवfR Vा� झाQा8ा आनंदात घरी येत ेथोड¶ात मैwी ही 
एक भावMनक भूक आहे। Wानंतर थोडे कळायला लागQावर भांडता-भांडता, कàी बàी करता 
करता आपQा काही बाल Mमw-मैkwणी Mनमाfण होतात आEण Wां8ाशी आपली घà मैwी होत.े 
अशा जीवना8ा वेगवेगYा टÓÔावर [णजेच --शालेय जीवन, कॉलेज जीवन, Wानंतर आपले 
कायfKwे, वेगवेगYा सं�ांमJ े कायfरत असताना तेथ े असणाeा सहकारी, अशा अनेकांशी 
आपले एकमेकांना सहकायf कर{ा8ा हेतून ेगरज [णून, भावMनक जवळीक [णून Mमw-
मैkwणी च ेनात ेतयार होत ेआEण Wातून Mनमाfण होत ेमैwी!  

Tी8ा जीवनात तर आणखी एक ट²ा असतो तो [णज े kववाह, kववाहानंतर आपQा 
जोडीदाराशीही आपले मैw असले कO संसारही फुलून येतो, हवाहवासा वाटू लागतो. खर ंतर सवाfत 
Vथम Rतःची मैwी करावी लागत े�ामुळे आपण Rतः Rतःला ओळख ूलागतो आEण मग 
आपQा kवचारांशी जुळणाeा cNáशी मैwी �ायला वेळ लागत नाही. पण खरा Mमw �ायला 
माw वेळ लागतो. Mमw-मैkwणी जुळतात ओळखीमुळे पण ओळख झाQानंतर Wां8ा 
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सुखदःुखात सामील झाQानंतर तो होतो खरा Mमw अन ्ती होत ेखरी मैwी. या मैwीला जात, Mल� ग, 
धमf असा कुठलाच भेद नसतो. kवचार जुळले, MनरपेK बु�ी असली, कO मैwी होत.े मैwीला रगं 
नाही, चेहरा नाही, तरीही ती रगंीत असत ेती सुंदर असत,े हे kतच ेवैEशY!  

मैwी ठरवून होत नाही आEण मैwीला कुठले Mनयम नाहीत. खर ं सांग ू का, मनुç 
समाजशील Vाणी असQामुळे Wांला अनेकांची गरज असत ेपण ही गरज भागवणारी VWेक 
cNO आपली Mमw-मैwीण होत नसत ेतर �ा8ाजवळ मनातील भाव cN करताना संकोच 
वाटत नाही, खोटे बोलावेस ेवाटत नाही, फसवावेस ेवाटत नाही, पापपु{ाची कबुली दे{ास मन 
कचरत नाही, �ाला आपला पराuम कौतुकान े सागंावासा वाटतो, �ा8ाजवळ पराभवाच े
शQ उघडे करायला कमीपणा वाटत नाही, �ा8ा सुखदःुखाशी आपण एक_प होऊ शकतो, तो 
खरा Mमw आEण ती खरी मैwी! मैwी [णज ेमनाच ंनात ंजोडलं जाण ंत ेनात ेMनरतंर राहत,े ती मैwी! 
मैwी ही दःुखावर हळुवार फंुकर घालणारी तशी आनदंात आपला आनंद Mनभ¯ळपण े �ÇगुEणत 
करणारी असावी. मैwी एक अनमोल नात ंआहे. मैwी जशी फुलवावी तशी फुलत,े आयुçाची अतूट 
सोबत असत.े खर ंसांग ूका, vचमणी8ा दातान ेआवळे vच�चा बोर ेएकमेकांना तोडून देणाeा, कàी 
बàी करणाeा बाल Mमw मैkwणी या वयात जरी भेटQा, तरी Wा बालपणातील मैwीचा अनमोल 
ठेवा असलेला आठवणxचा क²ा उघडQाबरोबर Wातून अ�राची कुपी उघडQानंतर 
दरवळणाeा सुगंधाVमाण े मनातील आठवणxचा कोपरा न कोपरा धुंद होतो आEण मैwीसाठी 
मैkwणीव_न जीव ओवाळून टाकावासा वाटतो, ती खरी मैwी! जीवना8ा VWेक टÓÔावर असा 
एखादा तरी जीवnकंठn Mमw असतो, कO �ा मैwीत आपण kवरघळून जातो. Wा बाल मैwी8ा 
नाWाला प.ु ल. देशपांडे [णतात मैwी! ही एक सोपी cा�ा आहे रोज आठवण यावी अस ेकाही 
नाही रोजच ्भेट Èावी असेही काही नाही एवढंच कशाला, रोज बोलण ं�ाव ंअसंही काही नाही 
पण मी तुला kवसरणार नाही ही झाली खाwी आEण तुला याची जाणीव असण ेही झाली मैwी! या 
मैwीला संत �ाने�रांनी �ाने�री पूणf MलgहQानंतर त ेसवा1साठी पसायदान माvगतले आहे Wात 
मैw अस े [टले आहे Wात त े [णतात भतूा ं पर�र े जडो मैw जीवांच.े भूता ं [णजेच सवf 
VाEणमाwांमJ े�ेहभाव Mनमाfण होण ेVेम जस ेनकळत होत ेतसेच मैwी [णज ेमैw नकळत होत 
जात.े अस ेमैw सुदामाच े2ी कृ�ाशी होत े[णूनच सुदामाला 2ी कृ�ाकडून सवf काही Mमळाले. 
असेच मैw गोपxच े2ी कृ�ाशी, कणाfच ेदयु)धनाशी होत,े तर माधवाच ेपाथाfशी होत.े [णून तर 
आपQा सार�ा सवfसामाjांना अजुfना8ा MनMम�ान ेगीतामृताच ेरसपान कर{ास Mमळत े
आहे. 

असेच मैw आपण Mनसगाfतील गोlxशी ही क_ शकतो उदाहरण ¥ायच ेतर वृK! वृKांशी 
मwैी केली तर आपण पयाfवरणाचा समतोल राख ूशकतो पयाfवरणाच ेसंरKण क_ शकतो, त ेजरी 
आपQाशी बोलत नसले तरी Wां8ा साMनJात जाणारा वेळ अkतशय आनंदात जातो. 
आपQाकडे असणाeा पाळीव Vा{ांशी आपण मैwी साध ू शकतो. आपण शµांशी [णज े
पुÅकांशी देखील मैw क_ शकतो [णजेच हव ंतस ंजगता येतं. बाहेर जग रडत असले तरी 
शµांशी मैwी क_न आपQाला एकsाला हसता येतं. असेच मैw आपले ई�राशी जोडले गेले तर 



    
 
 
 
 

116 
 

आपण न�Oच vच�तामुN होऊ. �ानदेवादी संतांच ेअस ेमैwी kव4लाशी जोडले गेले होत े[णून 
तर तो जनाबाईला दळणकांडण क_ लागला चोखोबाला ढोर ओढू लागला, मीराबाईसाठी Wांनी 
Rतः kवषVाशन केले. 

[णजेच मैwी kक� वा मैwी [णज ेएक_पता असा साधा सरळ अथf आपणास घेता येईल. 
अस ेमैw --मैwी kव�ात Mनमाfण �ाव ेही �ानदेवांची इ>ा होती. असा मैwभाव, हे kव�ची माझ ेघर 
हे' आपQासार�ांना सहज श¶ नाही [णून आज आपण आपापQा परीन ेVयð क_न 
आपQा छोsाशा पgरघात का होईना कुणाचा Çेष, ईषाf न करता आपापसात मैwभाव [णजेच 
मैwी जपायला हवी कारण मैwीच ेनात ेहे kप�पळा8ा पानासारख ेअसत ेWाची kकतीही जाळी झाली 
तरी त ेआयुç_पी पुÅकात जपून ठेवायच ेअसत.े चला, तर मग जगा8ा पाठीवर आपण कुठे का 
असेना पण या kव�ाना8ा अपWा8ा माJमातून मैwी जपूया आEण वृâ��गत क_ या! 

 

 
अचfना भागfव े
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तुला रगंांची आवड नाही 
[णून आजतागायत मी 

kवट¶ा मनान ेजगत राgहले 
 

अगदी श¶च असत ंतर 
रगंांधळीही झाले असत ेकदाvचत 

पण मग आतूनच उमटणार ं
हर एक रगंावतfन 

मी आजवर मनातच साव_न घेत आलेय 
 

पण आजकाल मला भीती वाटत ेर े
तुaा नजरलेा नजर देताना  
न जाणो कधी अचानक... 

माaा पाप{ातून इं¾धन ूसांडलं तर? 
  

 
वैशाली सोनपाटकO 
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It is good to open the door  
And find you are standing there  
 

When I hear you say “hello”  
It vanishes all my sorrow  

 
You bring with you much enthusiasm A smile, a hope and optimism  
Our conversations never end  
 

Bring much kindness that you can only lend  
There is so much for you to share  
 

Lots for me to say and give a caring ear  
These visits give my heart a lift  
 

A care and support that I cannot afford to miss  
                            As the time passes by, life becomes richer Visit me often, as 

there are dreams to share 
 
I know in my heart that you will swing by  
I cry with happiness to give you a hug of joy 

 

 
Pushpa Surlekar 
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A long, long time ago, I was living in the heavens. My seat was just next to 
the Lord, ‘The Almighty’ himself. I would sit on my diamond throne and sing 
celestial songs of happiness and love. I would meet others in Heaven and 
praise the Lord ‘All glory to him’. 

Once I was talking to the Lord, ‘The Master of masters’ like a pampered 
child on my mother's lap. "My Lord," I asked him, "I see Heaven every day, and I 
see Hell in my super HDTV sometimes, and they are so different. I understand 
why you made it so. Sinners stay in Hell, and people with good virtues, like me, 
remain in Heaven. But look at that planet earth! I don't get that place. It's like a 
spider, neither on the ceiling nor on the floor. 

And the Lord, 'Giver of all Knowledge' smiled. "I'll tell you sometime", He 
promised. "Right now, I want to take a tour of my creation". 

Then we left the throne and went outside into Heaven. Luminous colorful 
lights spread in every direction. There was happiness on every face, every 
flower, and every stone we saw. The sun, the moon, and the stars shone, 
bestowing their affection everywhere. We saw Princess Diana with her dream 
lover. We saw Gandhi and the Pope playing with golden-winged fairies. 

Then we visited Hell. The Devil himself was our guide. The place was a 
red-hot inferno with shades of darkness. Anger and hatred were residing in 
everyone's eyes. I found a few familiar and many unexpected faces. 

The Devil made some introduction, "Here are Hitler's chief officers who 
later committed suicide," he pointed out. I asked the Devil, "But where is the 
Fuhrer himself?" The Devil replied, "Didn't you know? He did not believe in heaven 
or hell." Then ignoring my baffled face, he pointed at a big construction site. "We 
have reservations booked by politicians, religious leaders, and corporate 
executives." Then he looked at me, grinding his teeth, "You know I do need 
computer consultants like you here. I need some training to charge my clients 
humongous hourly rates in order to create and then solve their problems." 
Scared and shaken, I looked at the Lord, 'home to eternal peace'. Holding His 
hand, I left Hell. 

After we left Hell, I was a little depressed. I roamed around in the galaxies 
of mermaids, goblins, elves, and spirits with the Lord 'the luminescence of the 
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Cosmos.' Then carefully stepping my feet on the clouds and balancing myself 
against a steady wind, I descended on the blue planet, Earth. Those still green 
mountains all around gave a feeling of serenity. As the Lord ‘Madhuradhipati, 
nectar of all sweetness’ and I passed by the beautiful mountains, the Lord,’Ruler 
of worlds’ said, "Shree, we had a long journey so far. I am feeling a little thirsty. 
Do you mind getting me a cup of water?" How can one say "No" to the Lord 'the 
ruler of the universes'? I replied, "Yes, of course, my Lord." 

Still, a doubt crossed my mind when I turned my back to fetch the water. 
"He created water for everyone"—he is asking for a cup of water from me? 
Anyway, I continued. The winding path was inviting–it must lead to some 
village, I figured, they might provide the water. It was a beautiful road with gray 
sand and oak trees and lily flowers on the side. Soon, I approached a two-story 
house and rang the bell. An older man with a compassionate face opened the 
door. He was a farmer. I told him the purpose of my visit. He welcomed me in 
and then asked his daughter to get some water for me. That was when I first 
met 'Shama'. 

It was love at first sight. My heart melted when she smiled, and I lost 
myself in her beautiful eyes. The farmer extended a kind invitation for dinner, 
and I gladly accepted it. I thought, "No harm done if I am a little late. The 
Lord,’Karunanidhi, Ocean of compassion’ will forgive me. After all, He is the one 
preaching the message of forgiveness from all his messengers." 

Many things happened in the next few days, the most prominent being 
my wedding with Shama. I started helping my in-laws with their farm, and we 
expanded the business. I worked hard, and in a few years, made a fortune. My 
simple lifestyle soon transitioned into daily, complex business meetings. But life 
was fun too! Looking after our firstborn son created the happiest days of my 
life. Watching him grow up, young and strong, I felt myself aging rapidly. 
Sometimes Shama and I would talk about the poor people in the world, and I 
would arrogantly stress, "They are all lazy. Look at me. The sky's the limit for an 
intelligent, competent person like myself. The feeble and weak live and die in 
millions." She would nod appreciatively. "I am so proud of you!" she would 
murmur as she placed her head on my shoulder. 

Years passed. My son started helping us in the family business empire. 
He found his perfect match... his high-school sweetheart. I planned his 
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wedding, to be held in my beach mansion. My son looked like a prince on his 
wedding day. The guests were all praising me and adoring my lifestyle while 
gratifying my ego. 

As the two were exchanging vows, the whole world shook violently, and 
the earth trembled. People shouted and started running. The same people 
hugging each other minutes ago now were ready to stampede others in order 
to save their own lives. The violent screams of fear now shattered the Songs of 
love. It was the dance of death, and no one escaped. I saw a monster pillar fall 
on the bride and the groom, instantly crushing their bodies. Their handsome 
faces were now covered with blood. This shock instantly gave my Shama a 
heart attack, and she died in my arms. 

When the massive earthquake ended, I was the only one standing in the 
pile of dead bodies, with the ruins of my house all over. I had nothing but my 
tears, pain, and sobs. I yelled, "Why, why oh Lord, why did you keep alive? Why 
did you do this to me? I have nothing to live for now." I sat down and closed my 
eyes. In my misery, minutes passed in what seemed like ages. "Why is it so 
painful? Can I get peace?" I prayed to the Lord, ’home of Eternal peace’ 

When I opened my eyes, I looked around. I was shocked. I saw the green 
mountains. There was no earthquake, no destruction, and no one around me. I 
remembered the same winding pathway with gray sand and oaks and lilies 
around. I was dozing on the grass, yes, just after I traveled with the Lord ‘Advait, 
the Unique’. The sun was setting, and the gentle breeze was carrying the 
chirping birds. I shook my head to figure out what was real and what was a 
dream. 

And then, I heard the most melodious sound of my Lord, 'the Destroyer of 
ignorance'. He was calling me, "My son, I am still waiting for your water!" 
(पुराणातील कथेवर आधाgरत) 

 
Shreedutt Raut 
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ॐ MमWेकाKर ंÄ_ 
 
आपQा वा`मयांत अगदी औपMनषदीय कालापासून ॐकाराच ेअवणfनीय महT गाईलेले 

आढळत.े त ेका? अस ेEज�ासून जर आपण पूवZच े�ंथ चाळू लागलो तर Wांत बÒतेक �lीकरणæ 
कांही सांVदाvयक, कांही 2�ामय Mन तकf हीन, कांही तर अगदीच भाबडट अशी असलेली 
आढळQामुळे बुâ�वादी तकाfला ती Rीकारता येत नाहीत. ॐ हे अKर कोणा संVदायाच ेमत े
Ä_ा, kव�,ु महेश, कुणा संVदायाच ेमत ेउ»�ी-¤�ती-लय, कुणाच ेमत ेया देवतांच,े तर कोणाच े
मत ेWा देवतांच े¥ोतक होय अस ेसांvगतलेले आढळत.े पण, तो एक सांVदाvयक संकेत होय. ॐ 
[णज ेVणव. Vणवांत सवf वेद, सवf�ान अंतभfवत.े ॐ [णजेच वेद, ॐ [णजेच अKर Ä_. 
ॐकारावाचून सवf पठण cथf - इWादी अनेक Vकारची kवधानæ �ंथांतरी सांपडतात. पण ॐ चेच 
इतके महT का?ं Wा एका अKरालाच इतके महT का ंयाव ेयाच ेकारण अस ेWांत कांही एक 
गवसत नाही. याÅव 2�ेला ती kवधानæ पुरशेी वाटली तरी ॐ चे मूळ युvNसंगतपण ेसमजून 
Èावयास MनघालेQा Eज�ासेला ती सारी kवधान ेबाजूस सा_न इतरw कांही उलगडा सांपडतो कO 
काय [णून दसुरीकडे वळण ेभाग आहे.  

वरील kवधानæ सोडली असता पूवf �ंथांपैकO कांही �ंथांतून अस े�l Mनद̄श सांपडतात कO 
ॐ हे अKर अ, उ, म ्या तीन अKरांनी Mमळून झालेले आहे. अ Mन उ चा संधी ओ, ओ + म ्= ओम!् 
हा एक उलगडा, Wा अKराची फोड समजून घे{ाच ेकामी तरी, बु�ीला पटणारा आहे. 

परतं ुWा अ, उ, म ्या तीन अKरावंर सांVदाvयकांनी ज ेमनास येतील त ेअथf बसवून ॐ च े
महT �ाkपले आहे. त ेपु´ा एक गौडबंगालच ेगौडबंगालच रा�न जात.े कोणी [णतात अ [णज े
Ä_, उ [णज ेkव�,ु कुणी अ ला शvN [णतात, उ ला ¤�ती, Mन म ्ला लय [णतात; तर कुणी 
Wाच उ चा Mन म ्चा kतसराच अथf देतो. हे पर�र kवª� अथf एकw येऊन Wात आमकाच एक 
खरा अस ेठरव{ासही साधन नाही. कारण Wातला VWेक अथf हा केवळ पोथीMनत ेवरच 
आधारलेला! आEण पु´ा अडचण ही कO, ओम ्[णज ेÄ_ा, kव�,ु महेश वा सृlी-¤�ती-लय 
कोणचीही kwपुटी दशfkवत ेअस ेमानले, [टले तरी Wांत ॐ च ेएवढे अ�ÇतीयT ते कोणच?े  

 
vचwMलपी 

MलपीशाTाचा असा एक Eस�ांत आहे कO, Mलपीच ेमूळ vचwात आहे. मनुç Vथम Vथम 
आपले kवचार Mलgह{ाच े आधी vचwव ू लागला. लेख [णजेच कोरण,े काढण.े पgहला लेख 
अKरांचा न�े. अKरæ ही kवचार Vकट कर{ाची फार पुढची kवकसलेली (evolved) पायरी. जी 
वÅ ूMनद̄शावयाची kतचा आकारच काढला जाई. vचwMलपी ही मूळMलपी. चीन Vाचीन Mमसर Vभृती 
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देशांतील Vाचीन Mलपी vचwMलपीच आहे. वृK, पKी, हात, पाय, घर े vचkwली जात. घर शµ 
Mलहावयाचा [णज,े घरासारख ेकांही vच´ काढावयाच ेमनुçा8ा VाथMमक अव�ेत हीच प�त 
सहजगWा सुच{ासारखी होती. या पायरीव_न vचwMलपीचा kवकास अKरMलपीत वणf शोधात 
कसा झाला तो Vï इथ े VÅुत नसQामुळे बाजूस सा_ं. वÅूंचा Mनद̄श Wां8ा आकृतीन े
करणाeा Mलपxतील आकृतxचा पसारा केवढा अवजड असेल? वÅ ूअसं�, Wांच ेवगf केले Mन 
वगाfपुरWा आकृWा ठरkवQा; तरी शेक�ांनी मोज{ाइत¶ा आकृWा Wा vचwMलपीत 
रहातात. त े आजची चीनची अवजड Mन अनेकाथZ vचwMलपीही दाखव ू शकेल. Wातून मागf 
काढ{ासाठी kवचार करता करता मनुçांतील कोणाकोणास ही Îृ]� सुचली कO वÅ ुअसं� 
असQा तरी मनुç उ®ा_ शकतो त ेवणf अगदी मोजके असतात, Wां8ा उलटापालटीनेच काय 
त ेअसं� वÅूंच ेअसं� शµ होतात आEण यासाठी जर त ेवारवंार आवृ� होणार ेमनुç उ®ारतो. 
त ेमूळ वणfच नेमके ध_न, वगfवारी क_न, Wां8ा खुणा ठरkवQा तर असं� शµ Mन वÅ ुWा 
पांचप¬ास खुणांनी केवळ Wां8ा संMम2 उलटापालटीन ेपरदEश0ता-vचkwता-Mलgहता येतील! ती 
Îृ]� [णज ेWा काळी अ�ुतच वाटणारा Vथम Mनघाला ते�ा अ�ुतच असणारा एक महान 
शोध होता. मनुçाच ेभkवतc बदलणाeा फार थो�ा शोधांत vचwMलपी युगांतून वणfMलपी युगास 
ज� देणारा हा शोध गणला पाgहज.े नुसत ेउ®ार मोज{ा8ा पुढची पायरी Wांचा अनुuम, तो 
पूवZ अनमान धप¶ाचा होता. Wास एका अगदी नैसvग0क आEण [णूनच शाTशु� सूwांत 
गोवण,े हे काम तर मानवी बुâ�म�ेची एक कठीण कसोटीच होती.  

 
वणfcव�ा 

आ[ा ंgह� दूंस ही अWंत अMभमानाची गोl आहे कO, इतर अनेक Vकरणी जस ेघडत ेतस े
qाही Vकरणी आपली भारतीय बुâ�म�ाच qा गट कसोटीस पूणfपण े उतरली. आज उपलE 
असलेQा जागkतक साgहWाच े Mनkव0वाद पुराcाव_न हे Eस� होत आहे कO, वणfमालेचा शोध 
बÒधा आपQा gह� दूं8ाच बु�ीम�ेचा Vभाव आहे. वणfमाले8ा अनुuमाच ेशाTशु� सूw तर 
Mनःसंशयपण े आम8ाच सूýदशfनी कुशा� बु�ी कृषीवया1नी शोधून काढले. ते सूw [णज े
मनुçाच ेज ेनैसvग0क aनीयंw - Wातून aनी जसजसा Vकटतो तसतसा Wाचा वणf�ान 
समीgरत अनुuम हेच होय. याची अWंत माMम0क Mन सांगोपांग चचाf आपQा Vाचीन �ंथांतून 
�ंMथलेली आजही वाचावयास Mमळत.े मूळ अ, इ, उ Vभृती Rर aनीच ेट² ेनैसvग0क gरतीन े�ा 
�ा �ानी पडतात Wांचा अनुuम ध_न Wा मूळ aनी8ा वर आघात होत होत जी cंजनæ 
Vकटतात ती Wाच कंठ, तालु, दR, ओ या �ानाVमाण ेवगZकरण क_न, Wांच ेकंå, तालc, 
दT, ओc अस ेkवभाग केले. ही cव�ा EजतकO मौMलक (original) kततकOच अबाधेय होती. 
कारण नैसvग0क aनीयंw ज ेमुख qावरच ती अvधâली असQान,े मनुçाच ेमुख जyवर आहे 
असेच राहील, तyवर तीही अबाvधतच रहाणार. सवf मनुçजाती8ा य®यावत ् भाषांना लाग ू
पडणार. 
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यापुढची पायरी [णज ेहे वणf Mलहावयाच ेज ेVकार तेही MनMnत करणे ही होती. vचwMलपी, 
शंकुMलपी, कोनMलपी, Vभृती अनेक पायeांनी �ा आकृती शµ Mलgह{ांत योEजQा गेQा 
होWा, Wांतीलच अनेक आकार हे वणf आकार{ात उपयोEजलेले आहेत हे खर ेआहे. जगांतील 
आज VचMलत असलेली य®यावत ्अKर_प ेकशी kवकEसत झाली तो Vï आज पु(ळ अंशी 
तकf kवतकाfत गुरफटलेला आहे. आज8ा या लेखापुरत ेइतके सांगण ेपुर ेकO आपQा भारतीय 
तT�ानी वगाfन ेके�ा ंतरी उ®ारांची कंå, तालcादी �ान ेMनMnत क_न वरील वणाfनुuम 
लावQानंतर qा वणाfचा तो उ®ार Mलgह{ाची _पहेी तो वणf उ®ारतांना मुखांतील कंठ, Eज�ा, 
ओ Vभृती अवयवांची जी जी मोड होत,े kत8ा आकारास vचwूनच MनMn{ाची योजना कÏ�ली 
होती; यð केला होता; हे Mनःशंकपण ेसांगता येत.े Eज�ादी अवयवांची वणf उ®ारतांना होणारी 
मोड इतकO संकुल आEण vचkw{ास, Mलही{ास कठीण आहे कO VWेक अKरास त ेउ®ारतांना 
होणाeा Wा अवयवां8ा मोडी8ा vचwानेच cNkवण े अWंत दधुfर, जवळजवळ असाJच 
असQान,े तो यð सफल होऊ शकला नाही. पण असा Vयð झाला होता, आEण असQान,े 
वणाfचा उ®ार करताना जे�ादी अवयवांची जी मोड मुखांत होत ेतेच vचw, तोच आकार, Wा वणाfच े
अKर_प ठरवाव,े हे तT Mनदान कांही अKर_पांच ेVकरणी तरी उपयोEज{ात आले होत ेयाचा 
Mनkव0वाद पुरावा अ, आ, ऊ आEण ॐ या अKरांत अ¥ापही Mमळू शकतो. अ हा मूळ aनी, Wाचा 
आकार असाच का? Wा8ा उ®ारांत कंठ, Eज�ा, ओ ही सरळ ठेवली जातात. कंठाचा आकार 
‘उ’ असा, Eज�ा ‘---’ अशी ओा8ा उघडलेQा अंतराची सरळ रघे ‘|’ अशी; याÅव ‘अ’ हे अKर 
उ®ारतांना होणाeा मुखा8ा मोडीच ेरखेाvचw, संकेता�क तरी, ‘अ’ असेच काढता येईल. याÅव 
‘अ’ या उ®ाराचा नसैvग0क आकार ‘अ’ असाच ठरणार, ठरला. ‘आ’ [णज ेअvधक ताणलेले ओठ 
[णून दोन का´े.  तीच ¤�ती ‘ऊ’ची. कंठ ‘उ’ Eज�ा ‘---’; ओ ताठ उघडलेले ‘आ’ सारख े
नसतात [णून टोक थोडे वळkवलेले- ऊ. त ेमु� vचwच ‘ऊ’च े_प ठरणार, ठरले. वर सांvगतलेले 
तT आपQा तT�ांपैकO काहxनी कÏ�ले आEण उपयोEज{ाच ेयð केले होत.े हे जरी न�O 
असले तरी Wाचा Vयोग कुठपय1त केला हे कळण ेकठीण. आज8ा अKरां8ा ªपात तर Wाचा 
मागमूसही लागत नाही. परतं,ु MनदानपKी ॐ qा अKरापुरत ेतरी तेच तT उपयोEजलेले आहे इतके 
माw अगदी न�O सांगता येत.े 

आ[ांस Mलपीkवषयक kवचार करीत असतांना आना ही उ®ाराकृतीVमाण ेअKराकृती 
ठरkव{ाची Îृ]� आपQा Vाचीन ऋषxनी कÏ�ली होती हे Jानी येईतो ॐ हे अKर 
परपंरVेमाण ेअसेच का काढाव ेहा Vïच होता. परतं,ु या तTाची kक©ी सापंडताच तो Vï 
आ[ांस सहज सोडkवता आला. आम8ा पाह{ात ॐ हे अKर असेच का काढाव ेयाची ही उपपv� 
कुठेही �l अ�lपण े�दलेली आढळलेली नाही. आम8ा पुरती तरी ती आ[ांस सुचलेली नी 
पटलेली आहे. कोणी �ंथांत तरी kतचा �l उ©ेख दाखवील तर उ�मच. आमची ही उपपv� Wा 
Vाचीन आधारान ेदहेुरली जाऊन अvधकच �ढता पावेल. ती उपप�ी अशी: 
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‘ॐ’ हे अKर असेच का ंMलहाव?े आEण ते अKर Ä_ का ं[टले? 
अशासाठी कO सार ेउ®ार कंठ-Eज�ा-ओ या मागाfत आघात गती Vभृती उपाधीपर~ े

होतात. अथाfत उ®ाराच ेमूळ यात [णज ेकंठ त ेओपय1त मुख. ते�ा §ुट, फुटकळ, VWेकO 
अKर ेही �ा मूळ अ§ुट, अkवशेष, अkवकृत उ®ाराची kवकृत _प ेआहेत. ती उ®ाराची मूळ 
Vकृती जर Mलहावयाची तर मुखा8ा vचwानेच होय. हे वरील तTास अगदी ध_न आहे. याÅव 
कंठ Eज�ा आEण ओयdु उघडून Mमटलेले, Mमळून ॐ हे _प Eस� होत.े मानवी aनीयंwाच ेत े
मूळ vचw अcाकृत aनी लेखनांत cNkव{ास तोच आकार नैसvग0क; कोणा cvN8ा 
लहरीVमाण े योजलेला बाक काढलेला न�े, सांकेkतकही न�े. अगदी वÅु¤�तीस ध_न 
आकारलेला.  

सारांश थोड¶ात असा कO साeा उ®ारांचा, वाचेचा ओम,् कंठ; ¤�ती Eज�ा; अंत उघडून 
Mमटलेले ओ [णूनच य®यावत ् उ®ारांची Vकृती [णज े अKर Ä_, Wा अवयवां8ाच 
आकारान ेआकारली, Mलgहली [णज ेॐ हे _पच Eस� होत.े  

कोणी अनुनाEसकाचाही अंतभाfव कर{ासाठी ॐ असा चं¾kब� दयुुN Mलgहतात; तेही वरील 
उपप�ीस ध_नच आहे.  

 
ॐ च ेमहाM 

ही उ»�ी बुâ�ग� Mन युNOसंगतही आहे; इतकेच न�े तर ॐ8ा या अथाfVमाण ेWाच ेज े
महाM kकतीही अkतरEंजत Mन अkतशयोN वाटले तरी त ेसमजावून घेता येते. याचा अथf काहीतरी 
लागतो, दोन चार दाखले देऊ:  

(१) ॐ हे अKर वरील �lीकरणानुसार VWेक उ®ारात आEण [णूनच य®यावत ्
वा`मयात अनुस_न असQामुळे, सवf अKराच ेत ेसामाj घटक असQामुळे Wास अKर - 
Ä_ [टले. 

(२) वÅुची kवMभ¬ नाव ेMभ¬ अKरांनी (जस ेइं¾, चं¾, सूयf) Vकटkवली जातात. अथाfत 
य®यावत वÅुजातास अनुस_न आलेले ज ेमळुÄ_ ते जर संबोधावयाच ेतर य®यावत ्अKरात, 
शµात, वा`मयात अनुस_न असलेले ज ेमूळ ॐ, Wानेच संबोvधण ेVशÅ, युN [णून याला ॐ 
[टले आहे. हे युNOसंगत आहे. Vणव आकार [णज ेÄ_. 

(३) देवदेवतां8ा Åुतीनी भरलेला वेद [णावया8ा आधी सवf2े परÄ_ाच े
नामो®रण, Éरण, अव¿; याÅव कोणWाही मंwा�द पठणापूवZ ॐ [णाव ेते का - हे �l 
होत.े 

(४) ॐ या एका अKरात सवf वा`ममयीन �ान, वेद बीज_पान ेसामावला आहे अस ेका 
[णतात हेही या उ»पkतन ेसमजावून घेता येत.े सारी अKर ेॐ मJेच बीज_पान ेआहेत. कारण 
�ा कंठ, Eज�ा, ओ यां8ा साहा«ान ेसारी अKर ेउ®ारता येतात. Wां8ा मूळ अcाकृत 
आकाराच ेत ेॐ हे Vतीक - याÅव साeा अKराच ेत ेबीज, याÅव साeा वा`मयाच ेवेदाचेही. याचा 
kवचाराचा हा अथf असा लागतो, अkतशयोN असला तरी समजतो. इतर जी ॐ काराची VशõÅ 
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आढळत े ती माw MनBळ अkतरEंजत, अथfवाद, भाkवक 2�ेची आEण काळ8ा धाMम0क 
भोळेपणाची साK. वेदात बेडकावर रचलेQा एका साJा गीताला 'सूN', 'मंw' [णून गौरवून त े
[टले असता पजfj पडतो, बेडूक देवता Vसादनू Wा सूN पठण,े धन धाj Vा�ी होत,े पु{ 
लागत े Vभूkत अवाÅव वणfन करणाeा Wा काळ8ा अथfवादान े ॐ कारा8ा पाkवRाच,े 
थोरवीच,े Wावर बसलेQा धमfभोYा Mन लहरी संकेताच ेआEण रचलेQा VशÅीच,े पुराण हे 
आता केवळ Wा काळ8ा लोकमनाची आपणास ओळख क_न दे{ापुरतेच काय ते उपयोगी, 
बु�ीस वा  तकाfस पटेल अस ेWात काहीही सापडण ेनाही. Wाच ेमूळ काय असाव ेहे शोधत असता 
ॐ काराची वरची उपप�ी तेवढी बुâ�ग� आEण युNOसंगत सापडत.े Wाकाळी जी जी गहन तT े
आपQा महषfनी आपQा बुâ�Vभावान े शोधली वा त~�ानाची जी जी kवचारणीय दशfन े
MनMम0ली Wा साeा अमूतf सWास मूतfkव{ासाठी तT�ाना8ा हातात हात घालून मूkत0क�ही 
Vगती करीत गेले. सां�ां8ा, शाTां8ा, बौJा8ा दशfनातील अनेक गहन Vमेय ेMन Eस�ांत 
आपQा मूkत0क�ान े साकारkवले आहेत. Wातील काही मूतZतील मूkत0क� (The Idea 
behind the image) इतके गहन, काहीतील इतके सुंदर, काहीतील इतके सूचक आहे कO 
Wापुढे �ीसमधील वा Vसंगी आजच े मूkत0क� देखील �फके पडाव,े उथळ वाटाव!े kव�ाशी 
पंच�ानæ�¾यांनीच काय तो मनुç संवाद ूशकतो. qा सWास, �ानमय सृlीस cNkवणारा तो 
पंचमुखी महादेव; कालशNOची - संहाराची मूतZ काली; ती काcकलांची देवता सरRती! kकती 
अनुत,, अनु_प, अनुपम त ेत ेमूतZक� आहे [णून सांगाव!े तTाVमाणेच भावभावनां8ा 
बÒkवध अमूतf पदाथाf8ा cN मूतZ कÏ�{ाची आपQा Vाचीन सं+ृतीस फारच आवड होती. 
संगीतातील रागराvगणx8ा मूतZ पहा: फार काय kwदोषादी रोगा8ा देखील देवता भावून Wा8ा 
गुणावगुणास अनु_प अशा मूतZ कÏ�लेQा आEण vचkwलेQा आहेत. आज ती Vवृ�ी खुरटली 
आहे [णून Mनभावले, नाहीतर ôेगची देखील एक देवता भावून जांघेत, काखेत, कानाशी, भयंकर 
गाठी असलेली एखादी ôेगास साकारणारी मूतZ - vचw न�े, तर एक देव [णून आम8ा 
दे�ाeात सुVkतâत होऊन बसती! कारण पदाथाfच ेदैवीकरण Mन मूतZकरण हातोहात कर{ाची 
�ीकांVमाण ेआम8ा Vाचीन सं+ृतीस मोठी हौस अस.े काही Vकरणी ते मूkत0क� अkतगहन Mन 
अkतसुंदर, काही Vकरणी अगदी भाबडट Mन उथळ. 

 
                                  ॐ ची मूतZ [णजेच गणपती गजानन 
Wाच दैवीकरणा8ा आEण मूkत0करणा8ा Vवृ�ीन ेॐ कारासार�ा अगदी वै�दक काळीच 

इतके पाkवR Mन मह~ पावलेQा देवतेस साकार{ासाठी पुढे याव ेहे uमVा�च होत.े   ॐ ची 
मूतZ करावयाची तर अथाfत पgहली अडचण ही होती कO, मनुçाचेच काय पण कोणतेही मुख Wा 
अKरास जुळण ेअश¶ होत.े को{ा मूkत0काराला Wावर kवचार करता करता एक फ�ड तोड 
सुचली. त ेअKर उभ ेधरले कO थेट ह�ी8ा मुखासारख े�दसत.े Wासरशी ह�ीच ेमुख Mन मानवी देह 
अशी तकf शु� वळण न बदलता Wाच े मुतZकरण करावयाच,े तर तीच तोड kबनतोड होती. 
ओकंाराची मूतZ [णज ेगजानन, गजवदन अथाfत ओकंारास वर सांvगतलेली जी महनीय kवशेषण े
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Mन माहाM Vा� झाले त ेसार ेगजानना8ा ठायी संuMमत झाले. वा`मयाच ेदैवत कkवता, कला, 
नृWगीतांची जी देवी सरRती kतचा तो Rामी; मंwापूवZ ॐकार जसा Ä_R_प [णून Éरणीय, 
तसाच सकाळ वै�दकादी धमfकमाfच ेआधी गजानन पू�, [णून kव³नाशक, साeा kव¥ेचा, 
लेखनाचा, वाणीचा तो उगम [णून धूळपाटी नम+ार केला पाgहज.े आधी 2ीगणेशायनमः! मग 
अ, आ, इ, ई ची गोl. 

 
गजाननाची ज�कथा 

आता या अनु_प मूkत0क�ा8ा मागाfत एकच अडचण राgहली होती. मानवी देहावर हे 
ह�ीच ेमुख कस ेआले? ती अडचण लगोलाग आम8ा पुराणान ेMनरEसली. पावfती एकदा �ान 
करीत असता दारावर kतन ेआपQा अंगा8ा मळीपासून झालेQा गणपती नावा8ा कुमाराला 
पहाeावर ठेवले Mन सांvगतले कO कोणाला आत सोडू नकोस. पण शंकर मJेच आले Mन आत 
जाऊ लागले. अथाfत बाचाबाती होऊन रागाच ेभरात Wास अडथळा करणाeा Wा कुमाराच े शीर 
शीäकोपी महादेवान ेछाटून टाकले. पुढे सवf Vकरणाचा उलगडा झाQावर महादेवान ेह�ीच ेशीर 
आणून Wा कुमाराला लावून पुनजZkवत केले. ही कथा रचून पुराणान ेगणपती गजानन कस ेझाले 
ती बतावणी जुळवून �दली. या कथेतही एक _पक आहे. मळीपासून [णज े रजोगुणातून 
कायfVवृ�ीची देवता ज�ली. रजोगुणाच ेलKण कायf - गणपती कायfकताf देव, पण Wा कथेतील 
हे _पक उलगडून दाखkव{ास इथ े�लाची सवड आता उरली नाही. kवषय गजानन मूतZपुरता 
आहे आEण _पक kकतीही उलगडले तरीही बोलून चालून पुराणाची कथा. एक गंमतीची गोl! 

ॐकारा8ा उपपv�च ेआEण 2ी गजानना8ा मूतZच ेरह� हे अस ेआहे. Wातील त,, 
Wाचा खर इkतहास Mन असाच.  

**** 
उपसंहार - गणाना ं~ा गणपkत�  हवामहे! 

गणपतीची मूतZ ही ॐ कiराची मूतZ आहे हे जरी खर ेतरी हे kवसरता कामा नय ेकO गणपती 
[णज ेओकंारच काय तो न�े. गणपती [णज ेगणांना पती: गण [णज े राD, Wा शNOच,े 
संघटनेच ेज ेदैवत त ेगणपती! अगदी वै�दक काळापासून आपQा भारतीय राDाची ती गणदेवता 
आहे. kतचा उ7व हा Mनदान महाराDापुरता तरी आज एक राDीय महो7व झालेला आहे. आज 
gह� दसुंघटनेच े हा गणपती उ7व हे एक अWंत Vबळ हWार आहे. लोकमाj gटळकां8ा 
पgर2मान े Mन पु{ाईन े Wाला आज8ा वळणाच े राDcापी _प �दले. पण ते ते�ा8ा 
पgर¤�तीVमाण ेWाची cापकता एकंदरीत आपQा �ृ¿ बांधवास काय ती संघटव ूशकली. 
आता आ[ी या महो7वा8ा मूळ उºेशास पgरपूणfkव{ासाठी Wाच ेKतæत �ृ¿-अ�ृ¿सु�ा 
यh8यावत ्gह� दमुाw आणून सोडले पाgहज.े पूवZ8ा �ृ¿ां8ा गणेश उ7वातून हे साधणार नाही. 
qासाठी VWेक नगरात मोठेमोठे अ¸खल gह� दगूणेश उ7व Rतंwपण ेकाढण ेहाच एक उ�म उपाय 
आपलया �ृ¿ बंधूं8ा परपंरागत �ृ¿ उ7वाची श¶तो मन:पूवfक सहकायf करीतच आपण 
हर अ¸खल gह� दगूणेशो7व Rतंwपण ेसाजर ेकराव.े यात पोथीजात जाkतभेदाचा कोणता मणी 
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उ®ंनीचतेचा भेदभाव न मानता, भंगी बंधुसु�ा gह� दमूाwास समानतेन ेस�ान Mनयमाiय ेसवf 
कायfuमातून सरMमसळ भाग घेता आला पाgहज.े पण मूkत0पूजा हा धमfभोळेपणा न�े काय? 
बeाच VामाEणक gह� दसुंघटक बुâ�वादी (Rationalist) वगाfकडून जी एक अडचण आ[ास 
वारवंार सांग{ात येत,े आ[ाला आKेkपता येते. Wाचाही �l उ©ेख Mन Mनरास करण ेइl आहे. 
Wांच े[णण ेअस ेकO धमfभोळेपणास उ�ेजन �ायोग ेMमळत ेअशा मूkत0पूजेसार�ा कायfuमात 
आ[ी भाग कसा Èावा? तरीही इतके सांगण ेपुर ेपडेल कO मूkत0पूजेत kततका धमfभोळेपणा 
नसतो. धाMम0क वा भाkवक �lी सोडली तरीही केवळ राDीय �lीन ेअगदी qा लोkक8ा लाभाचा 
kवचार पुढे ठेवला तरीही मूkत0पूजा Mम¦,ाचार ठरत नाही. कारण जशी एक धाMम0क मूkत0पूजा असत े
तशीच एक बौâ�क (Rationalist) मूkत0पूजा ही आहेच आहे. दगडा8ा वा माती8ा मूतZलाच 
वÅुतः सजीव दैवत मानून ती मूतZ धुपाचा वास घेत,े फुले Rतः Òंगत,े मोदक सुK_पान ेखात,े 
मोदक नाही �दले तर ती मूतZच रागावत,े अशा दगडालाच देव मानणाeा मूतZपूजेला बुâ�वादी हा 
Mन:संशय भाबडीच ंसमजणार. बुâ�वादी गणपती8ा मूतZकडे Wा �lीन ेपाहणार नाही. परतं ु
आम8ा gह� दरुाDा8ा सघंटनेच ेVतीक [णून राDशNOच,े गणशNOची मूतZ qा �lीन े kतचा 
उ7व, पूजा, सÑार कर{ास बु�ीवा¥ासgह हरकत नाही.  मूतZ - मनुçमूतZसु�ा काढण ेहे पाप 
होय अस ेमानणाeा कàर मुÏAमाचा हे जस ेधमfÇेष हे जस ेधमfवेड होय. तसेच संघटनेच ेVतीक 
[णून, गणशNOची मूतZ [णून देखील मूkत0पूजा वावडी मानून, गणेश उ7वात भाग न घेण ेहे 
बुâ�वाद होय I अमेgरकेत अतंW उंच असा Rतंwतेचा jीडेही पुतळा आहे. Wाचा ते फुलमालानी 
राDीय सÑाराचा उ7व करतात. ÷ाÐमJ ेसवf Vांतांना भvगनीसंघ क�ून Wांच ेपुतळे एकw 
उभारले आहेत. आEण राD-ऐ¶ा�दनी Wाचा मोठा उ7व गाजतो. अगदी Mनद̄व रEशयन 
बो+शे¸�कांनीसु�ा लेMनन8ा मेणाचा Vचंड मूतZ उभा_न Wाच ेपूजन चालkवलेच आहे kक नाही! 
वgडलांच ेछw, Eशवाजीचा पुतळा, राDाचा aज, तशीच ही राDीय संघटनेची गणशNOची मूतZ 
गणपती!! आम8ा पूवाfचायाf8ा शतवाढी kपîां8ा कामfशNO8ा पÕ¶ा पायावर आम8ा 
राDीय संघटनेची, गणशNOची परपंरागत मूतZ उभारली आहे.  पारलौkकक वा धाMम0क वा भाब�ा 
अशा �lीनी कोणी kतला पूजेतील - बुâ�वादी केवळ राDीय�lीन ेकाय ते kत8ाकडे पाहतील. 
एक पुतळा [णून पाहील, एक vचw [ाणून पाहील, आEण gह� दसुंघटनkवषयीचा जो आदर तो Wा 
मूतZ8ा Wा Vतीका8ा सÑारात आEण उ7वात Vकटkवल. रामा8ा देवळात आमच ेकाही 
gह� दबुंध ूती मूतZच देव [नुन भजतील, कोणी देवा8ा अवताराराची ती मूतZ [णून पूजेतील; कोणी 
ती मोK देत े[णून पूजेतील. बुâ�वादी WापैकO कोणWाही 2\देन ेबांधला नसला तरीही राDा8ा 
एका अतंW पराuमी राDाvधपतीच ेÉारक [णून Wा मूतZकडे पाgहलं. तो राDीय भावनेन े
kतला पूEजला, इतकाच फरक.  पण राजा रामचं¾ां8ा देवालयात वा महो7वात भागच Èावयाचा 
नाही असा लोकसं�ह, राDीय संघटनेस kवघातक अkतरके तो करणार नाही. असा अkतरके 
बुâ�वाद नसून धमfवेडासारख ेएक बुâ�वेड होय. उपयुN धमfभोळेपणाही के�ा के�ा टाकाऊ 
नसतो. 
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Wा8ापुढे जाऊन अस े�lपण ेसांगतो कO, जो बुâ�वादी तो उपयुNवादीही असलाच 
पाgहज.े Wाला समाजशाTाचा हा Eस��ांत ठाऊक असला पाgहज ेकO लोकसं�ह [टला [णज े
VWेक cNOcNO8ा एकांडेपणाच ेकधीच साधन नसतो; सवf cNáना साधणार ेज ेसाvंघक 
सामाj सूw असेल Wावर तो आधारलेला असणार, याÅव एकादी समजूत वा _ढी धमfभोळी 
असली तरी जर kत8ायोग ेसमाजमानसा8ा Wा पgरणतीत एकंदरीत राDीय gहतच अvधक 
साधत असेल तर Wा Wा धमfभोळेपणासच लोकसं�हाच ेएक ता»ुरत ेहWार [णून तो कताf  
बâु�वादी उपयोEज{ास सोडणार नाही. राDाच ेजे एकंदरीत अgहतच करतात Wा ते�îास तो 
ताडताड तोडील. बाकO8ांकडे कानाडोळा करील. आपण Rतः धमfभोळा न राहता, 
धमfभोळेपणास वा कोणWाही लोक2ेयास, राDgहताला ध�ा न लागेल अशा बेतान ेउ>े�दत 
असतानाच तो राDा8ा संघटनेस अव¿ Wा Vमाणात राDीय शNOस पोषक अशा कोणWाही 
ªढीस एकदम. बुâ�वादाच ेपायी लाथाडून Mनराळा पडणार नाही; फुटून Mनघणार नाही. या �lीन े
पाहता आज आपQा gह� दरुाDा8ा संघटनेच े एक Vबळ हWार असलेQा ह©ी गणपती 
उ7वा8ा राDीय महो7वात gह� दसुंघटक अशा पोथीजात जातीभेद उ>ेदक बुâ�वादी 
सुधारकांनी अव¿ भाग घेतला पाgहज.े Wांनी अ¸खल gह� द ूगणेशो7व Rतंw �ापून Mन�ृ¿ - 
अ�ृ¿ सरMमसळ बसवून �शfबंदी तोडली पाgहज.े भंÊाकडून गीत-गायwी [णून Mन 
गणपतीची Vगट पजूा वेदमंwांनी करवून, वेदोN बंदी तोडली पाgहज.े शुि\दसमारभं क_न kक�ा 
Mनदान शुâ�कृतास देवाची RहÅ ेपूजा क_ देऊन शु�ीबंदी मोडली पाgहज.े आEण सवाfत अतंW 
आव¿क गोl [णज े पूवाf�ृ¿ बंधूस पंगतीस Vगटपण े घेऊन, वृwपwी नव े छापून, 
सहभोजनाची झोड उठkवली पाgहज ेरोटीबंदीची बेडी तोडून टाकली पाgहज.े 

आ[ास सJा सामाEजक Vïीच सांगता येते [णून इतकेच सांगतो कO, Mनदान 
सामाEजक uांतीची उठवणी चÒबांजूनी क_न तो एक Vï तरी हाता Mनराळा क_न टाका 
Mथgठकाणी अ¸खल gह� द ूगणेश उ7व काढा!! 

Vकट सहभोजनाचा झोड उठवून ¥ा. 
 

 
मूळ लेखक: RातंRवीर kवनायक दामोदर सावरकर 

संकलन व टंकलेखन: 2ी. 2ीधर दामले आEण 2ी. चेतन रगे े  
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नीलरगंी नभातुनी या 
चD चांदण ेफुलून हस े
अMनलासंग ेजांभुळरगंी 
नभातुनी या पाउस बरस े

 
दवkब� दूं8ा या �ासांमधुनी   
चD चांदण ेEझरपत राही 
धारां8ा Wा पाउल वाटा 
उमटुन गेQा gहरcा रानी 

 
युर kपसार ेMथर Mथरकती 

पाउस कारजंी थुई थुई उडती 
थæबांच ेत ेहा� kपस े

Kणात हळदलेु उ´ हस े
 

इंDधनु8ा कमाMनतुनी 
2ावण आला कृ� घेउनी 
नागफणीवर कृ� डुले 
पाÒनी अवघ ेkwमंडल हले 

 
 
 

 
सौ. Vkतभा जोशी 
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Namaskar Friends!! Whenever I think about someone or something close 
to my heart, I always think of Lord Ganesh, my favorite Hindu God. 

Lord Ganesh is the youngest son of Lord Mahadev and Goddess Parvati. 
And do you know, whenever we start a new thing or a ritual, we always start 
with prayers for Lord Ganesh. He is the first to worship God. He is Vighnaharta 
Ganesh. Vighna means obstacles and harta means one who removes. Lord 
Ganesh removes all the obstacles from our good deeds.  

He is also called Gajanan because he has the head of an elephant. How 
he got an elephant head, it’s a very interesting story. But I will tell you that story 
next time. How about I tell you some interesting things about his elephant head. 
First is his large head, which represents thinking big with an open mind. Next 
are his large ears, which represent listening more and even the softest sound 
or voice. Then come the small eyes, which represent keeping focus or having 
concentration while doing every task. Next is only one tusk, which represents 
the retention of only good thoughts and getting rid of bad habits. And lastly, a 
small mouth, which represents less talking. So, Lord Ganesh is God of Wisdom 
and Prosperity.  

I said earlier that he is the First Worship God, which means Pratham Pujya 
God. This is a much more interesting story of Lord Ganesh’s wisdom and how 
he became Pratham Pujya God. So, one day, all of the gods gathered in front of 
Lord Mahadev, Vishnu and Brahma and asked them who can lead us in the 
fights with evil and bad, who can remove all the obstacles and always keep us 
positive. Tridev decided to conduct a race. The race of completing 3 laps 
around the universe including Heaven and the Earth. All the gods started the 
race. But Lord Ganesh’s mount, a mouse, was not a speedster. So, Lord Ganesh 
came up with a brilliant idea. He rode his mount, the mouse, and completed 3 
laps around his parents, Lord Mahadev and Goddess Parvati. As per his logic, 
for a son or a young child, his parents are his entire universe. His day starts with 
his mother and father and then ends in the night again with his mother and 
father. Everyone was so impressed by his wisdom, Lord Mahadev announced 
him as First Worship God. Nice story, right? So, we worship him before starting 
any new work or a ritual to receive his blessings.  
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We also celebrate Ganesh Chaturthi, Lord Ganesh’s birthday, every year 
in late summer. It’s a 10-day festival when Lord Ganesh stays with us, we 
worship him in our house and on the last day, he goes back to his own house. 
This year, we will celebrate Ganesh Chaturthi between September 10th and 
September 19th. Do you know, these Ganesh Chaturthi celebrations started as 
early as 230 BC by Saatvahan kings in India? But now, we see several countries 
along with India, celebrate Ganesh Chaturthi.  

I hope you liked my Lord Ganesh and his stories. Ganapati Bappa 
Moraya!!! 

 

 
Prisha Athanikar  
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नम+ार मंडळी! या वषZ तु[ा ंसवा1साठी मी, महाराD 
मंडळ Eशकागो8ा ‘रचना’ या wैमाEसका8ा माJमातून काही 
खास आEण सोÔा पाककृती सादर करणार आहे. ही खास 
गोcाची पाककृती EशकवQाबºल माझी मैwीण सौ आरती 
दीपक सावंत gहच ेखूप आभार!  
 
 
 
साgहW:-  
● दहा-बारा कोश े (डोकं) असलेQा कोलं°ा, दोन छोटे कापलेले बटाटे (आवडत 

असQास) अधाf टी�ून हळद, पाव कप बारीक vचरलेला कांदा, दोन-तीन ओली कोकम,ं 
मीठ चवीVमाण,े बारीक vचरलेली कोMथ�बीर 

● ओला मसाला - एक कप खोबर,ं पाऊण कप बारीक vचरलेला कांदा, चार लसणू पाकYा, 
अधाf टी�ून तेल 

● सुका मसाला - सहा-सात लाल/बेडगी Mमर8ा, दोन टी�ून धणे, पाच-सहा Mमरी, चार-
पाच लवंग, पाऊण टी�ून बडीशेप, पाव टी�ून खसखस, दालvचनीचा एक इंचाचा तुकडा, 
दगडफूल(असQास) पाव चमचा. 

 
 
कृती:-  

1. कोलंबी8ा मागचा काळा दोरा काढून टाकावा. 
2. अधाf टी�ून तेलात, ओQा मसाQाच ंसाgहW मÅ, खमंग भाजून Èाव.ं  
3. सुका मसाला तcावरच भाजून Èावा. 
4. दो´ी मसाQाच ंसाgहW एकw क_न वाटून Èाव.ं Wात अधाf टी�ून हळद घालावी. 
5. थो�ा¿ा तेलावर पाव कप कांदा फोडणीला घालावा. नंतर Wात कोलं°ा घालाcा. 

परतून Èाव.ं 
6. नंतर बटाsा8ा फोडी घालाcात. 
7. नंतर वाटण घालाव.ं अधZ वाटी पाणी घालाव.ं कोकम ंघालावीत. 
8. एक पंधरा MमMनटांची मÅ उकळी येऊ ¥ावी. 
9. चवीVमाण ेमीठ घालाव ंआEण सजावटीसाठी बारीक vचरलेली कोMथ�बीर. 
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शाकाहारी मंडळxसाठी कोलंबीऐवजी ओले काज,ू (साध ेकाज ूपाच सहा तास पा{ात 

Mभजवून) आEण बटाटा घालून सु�ा एकदम मÅ चव लागत.े 
सुंगट [णज ेकोलंबी! तर अस ंहे सुंगटाच ंटोनक, वाफाळWा भात आEण सोलकढीबरोबर 

kक� वा चपाती / भाकरीबरोबर खायला एकदम मजा येत.े  
न�O क_न बघा आEण तुम8ा Vkतkuया कळवा. काही Vï असतील तर मला 

ratnangimmc@gmail.com या संकेत�ळावर ई-मेल पाठवा.   
 

 
रðांगी Mनलेश मालपेकर 

 
 
 
 
 

Ingredients 
● Fine Sooji – one wati (katori) 
● Rice Flour – two wati (katories) 
● Butter / Clarified butter – 2 teaspoons 
● Chili powder – 1.5 teaspoon (or according to taste) 
● Haldi – 0.5 teaspoon 
● Coriander powder – 0.5 teaspoon 
● Cumin powder – 0.5 teaspoon 
● Salt – 1.5 teaspoon (or according to taste) 
● Sesame seeds – 3 teaspoons 
● Water – two wati (katori) 
● Oil for frying 
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Process 
1. Heat water in a kadai. Bring to a boil. Once boiled, lower the flame to low 
2. Add Butter/Clarified butter, all the dry masalas (chili powder, salt, 

coriander, jeera powder, haldi) 
3. Add Sesame seeds 
4. Mix well 
5. Add sooji. Mix well, keep stirring and cook for one minute or so. Keep the 

flame on low throughout the process. Switch off the flame 
6. Remove the cooked sooji in a parat 
7. Add the rice flour in small portions and mix/knead well. Repeat the 

process till all the rice flour is mixed well. Caution: the sooji mix will be hot. 
Use a spoon/fork to mix the rice flour 

8. The combined mix (sooji + rice) will still be little bit dry (that’s how it needs 
to be) 

9. Use a spoon to add hot water in small quantities at a time to make 
dough. The dough should neither be too soft nor too hard.  

10. Using a chakli mold, make the chaklis.  
11. Heat the oil in a Kadai. Once heated well, lower the flame to low to 

medium. Add a few chaklis at a time (depending upon the size of the 
kadai) to fry. Fry from both sides. Once fried, remove them onto a tissue 
paper. Fry all the chaklis in a similar manner. 

12. Enjoy!! 
 

 
 
 

Sunil Talloo 
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Ingredients: 

- One small to medium size seedless watermelon 
- Fruits of your choice. Suggested: Blueberries, Strawberries, Kiwi,  
- Heavy whipping cream – 1.5 cups 
- Sugar – 2 tablespoons 
- Almond slivers – 1/4th cup 

 

Method: 

a) Wash the fruits, pat them dry with a cotton cloth or paper towel, and 
keep aside. 

b) For making the whipping cream, keep a medium size mixing bowl and 
hand mixer blades in the freezer for 30 mins. They need to be chilled 
prior to making the whipping cream. 

c) Cut the top and bottom part of the watermelon. It will help in keeping 
the watermelon standing. 

d) Cut and remove the skin of the watermelon from all the sides. Ensure 
that you do not have any whitish skin left on it. You should clean red fruit 
all along (top, bottom and all along the sphere). If you see any water on 
the surface, pat it dry with a paper towel. Keep in the fridge. 

e) Cut the Strawberries into slices (see picture). Pat the slices dry with the 
help of a paper towel. 

f) Remove the skin of Kiwis with the help of a peeler or a knife. Cut the fruit 
into slices (see picture). Pat the slices dry with the help of a paper towel. 

g) In the chilled mixing bowl, add 1.5 cups of heavy whipping cream. Add 2 
tablespoons of sugar. You can vary the amount of sugar per your need. 
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h) With the use of a hand blender, beat the whipping cream (on medium 
speed) to make stiff peaks. Takes about 3-4 mins. Do not over beat as 
the cream will turn into butter. 

i) On a cake platter, place the ‘naked’ watermelon on it. Spread the 
whipped cream on the top and on the sides. Ideally have ¾ inch of 
whipped cream layer. You can vary the amount per your need. Make 
sure that you do not see any red color of watermelon.  

j) Place almond slivers along the sides. 
k) Add the cut fruits and blueberries on top (see picture for suggested 

decoration) 
l) Keep the decorated cake in the fridge for at least 2 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sunil Talloo 
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When I started my library school here in 2000, during the very first lecture, 
my professor asked us to write about the “L” (Library) word. Most of us argued 
enthusiastically about its permanence and how books are here to stay since 
the conception of the printing press. The printing press has been considered as 
one of the biggest inventions in human history. Gutenberg’s printing press 
made books easily available and popular. Here, in the USA, Andrew Carnegie 
built and funded the first free public library as a self-learning institute. People 
who wanted to educate themselves came to these new ‘free’ libraries. Soon 
with the influx of printed books, it became imperative to organize them so that 
the information/titles were easily retrievable. Library schools were established 
to help organize and retrieve the overload of information (in the form of books) 
coming in. Librarians were trained in selecting, circulating and most 
importantly, organizing the books on the shelves for easy accessibility for their 
patrons. Many systems were created to classify & organize the material that 
came into the libraries…Dewey Decimal, Cutter, MeSH, Library of Congress 
Subject Heading (LCSH), etc. etc. India was not far behind. S.R. Ranganathan is 
considered as the father of “Colon Classification” which is used in most of 
Indian Academic and Public libraries. 

By 2000, the library world had begun to change and the World Wide Web 
had already been in place. Netscape, Google, Yahoo & Amazon were born, Y2K 
had come and gone. The “.com” bubble had burst. Technology was changing 
so fast that what was new today was obsolete tomorrow.  

Soon, Audio books (Cassettes and CDs) became the trend to 
accommodate the needs of the commuting readers. Publishers started 
bringing out a select few books in these formats. With the advancement of 
technology, digitized versions of books started coming out. As there were no 
protocols, yet, for what can be shared on the internet, there were already 
copyrighted books/songs that were being found on the internet freely shared 
by the public. 

Many publishers started publishing books in e-format and e-audio 
format (eliminating the need to carry a cassette/CD player). Personal Digital 
Assistants (PDAs- handheld devices) came into being. Sony, Apple, Kindle, 
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Barnes & Nobles (NOOK), KOBO, Samsung, started building their own software 
and devices for these books to be read. The market of e-Readers, smartphones 
and tablets exploded, costs ranging from $-$$$. 

Now e-Readers and eBooks have started becoming more popular 
because of their size…when vacationing, who would want to carry 10 bulky print 
books when you carry them on your smartphone or iPad or a tablet! Having 
said that, these eBooks were/are not cheap. Libraries had to come up with a 
plan to keep the cost down so that they can buy them for their patrons. 
Balancing the budget, between print and digital formats, became crucial. 
Consortiums were formed among library systems where eBook subscription 
was obtained at a discounted price from the publishers.  

Many libraries began to subscribe to digital versions of the books. 
Although libraries are state funded, there are many rural libraries who have 
only the basic subscription for eBooks because of the cost, the income and 
digital literacy disparity among its patrons. Along with this advancement, not 
only the library world had to face problems about organizing and cataloging 
this non-print material but also about protecting the ‘copyrighted material’ 
which was being digitized and made available freely to all. 

Many patrons, in the beginning, were uncomfortable because each 
reading platform software was different. (Although patrons had, by now, basic 
knowledge of surfing the internet and using email, etc.) & were a little hesitant 
to adopt these new formats. Many still preferred the printed book with its cozy 
feel, musty smell, & book-marking the corners. Trained librarians began to 
teach their patrons how to download books on their personal devices, be it 
smartphone or a laptop. Classes were held to teach patrons either a specific 
platform the libraries subscribed to or specific tablets. Slowly, libraries were 
becoming a hub of technology (learning the basics of everything) where 
people came, not just to get the physical books, but also to get their technical 
problems (with eBooks/tablets, smartphones) solved. 

Come 2020, COVID-19 turned the whole world upside down. What was 
previously normal became abnormal. Humans (the most social animals) were 
isolated and quarantined from family, friends, neighbors, colleagues, you 
name it. In a short time, our whole world changed from physical to a virtual 
entity. Libraries, like other institutions, had no time to learn the virtual things 
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leisurely…online ordering, working from home, homework for teens, schooling, 
story-time for children etc.  Almost every business and organization had to find 
ways to survive. ZOOM became the most popular platform of communication. 
(Skype, facetime, webex did not take off; ease of use seems to be the main 
reason. Neither did Google Meet, nor MS Teams did fare as well as Zoom did).  

Libraries were no different. At first, the librarians had to figure out and 
learn how to reach the patrons virtually (we did it via phone calls and emails) 
during the lockdown. Online book clubs were started. Platforms that provided 
multiple access eBooks became important. We had to walk some of the 
patrons through the process of using ZOOM over the phone. We chose a 
platform (HOOPLA Digital) which had books with multiple patron access, in 
different formats (ebooks and audiobooks) so more people could download 
the books to read or listen. In the meantime, we had also started 
curbside/contactless service. Patrons could call the library to pick up books in 
the parking lot. Returned books were also quarantined for a week in the 
beginning. After the lockdown was lifted, the face of the library had changed. 
Plexiglass barriers were installed because of COVID. Sanitizing units were seen 
everywhere Limited staff was allowed to come in only on certain days due to 
social distancing. Material returned by the patrons, and new material needed 
to be cataloged and to be placed on shelves. Printing service opened to the 
public. Patrons could send a print job to the library from home and take an 
appointment to pick up the print job outside the library. Wi-fi was made 
available in the parking lot so that students/patrons could use the internet. 
When the library opened to the public, at first, there was a limit – limit on 
number of patrons inside and limited 1-hour access to either use it to browse 
or to work on the computers. Librarians were at the desk to help if needed. 
Phone calls were directed to librarians working from home.  

Human beings are creatures of habit. Many patrons still like to come to 
the library, but many are happy reading their books on their 
computer/tablet/phone. The library is providing them with eBooks, 
eAudiobooks, eArticles, eMusic, eVideo, eComics, and eMagazines on various 
platforms like HOOPLA, Overdrive, Cloud Library, Flipster, Kanopy, and different 
databases like Consumer Reports, People, Wall Street, Chicago Trib, and so on. 
The list goes on. Many programs are offered via Zoom which the patrons can 
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watch from the comfort of their home when they register for it. This hybrid 
format seems to be well-liked by many patrons.  

While the online world has radically altered our lives, the mission of the 
libraries remains satisfyingly the same. Libraries are still in the forefront in 
providing what they were established for – dissemination of information, be it 
fiction/nonfiction, whether it is in print or online format.  

 
 

 
Mayuri Jakate  
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PाथNमक 

१. लौkकक  = Vkता 

२. भूभाग  = Vदेश 

३. अशु�ता  = Vदषूण 

४. kवरोध  = Vkतकार 

५. मु�  = Vधान 

 

Pबोध 

१. देणगी  = Vदान 

२. ता»ुरता  = Vभारी 

३. शौचालय  = Vसाधनगृह 

४. रीत, प�त  = Vणाली 

५. _ढी, परपंरा  = Vथा (अथवा Vघात)  

 

PगR 

१. उमललेले   = V§ुट 

२. पणत ू   = Vपौw 

३. जागृती   = Vबोध 

४. सपाट   = Vतल 

५. cापार, cवहार  = Vवतf 

 

 

  



    
 
 
 
 

144 
 

 

 

गेLा काही मMहNात आपLाला सोडून गेलेLा  
OवOवध QेRातील 4दTजांना UVांजली! 

 
सुWमRा भावे ( Xे& 4दY-शZका ) 

Oकशोर नांदल[र ( Xे& अWभनेत े) 
Uवण राठोड ( नदीम-Uवण संगीत 4दYश\क जोडीमधील एक ) 

प.ं राजन WमUा ( Xे& Mह̂द_ुानी शाTीय संगीतकार ) 
रोMहत सरदाना ( पRकार ) 

सुंदरलाल बbगुणा ( cचपको आंदोलन Dणेत े) 
राम-लdण ( Oवजय पाटील - Xे& cचRपट संगीतकार ) 

Wमeा -स̂ग ( Xे& भारतीय धावपटू ) 
4दलीप कुमार ( Xे& Mह̂दी cचRपट अWभनेत े) 

दाWनश -सMfकg ( वृh छायाcचRकार ) 
सुरखेा -सjg ( Xे& अWभनेRी ) 

सतीश काळसेकर ( लेखक, माजी -शQणमंRी गोवा ) 
नंद ूनाटेकर ( Xे& बॅडWम̂टन पटू ) 

बालाजी तांबे ( 8े9 आयुव=दाचाय> ) 
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