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karyakarini@mahamandalchicago.org 

मखुपषृ्ठ: अमतृा जोशी 

 

मदु्रित शोधन: 

 डॉ. सजुाता महाजन 

 मयूिी जकाते 

 

टंकलेखन: केतकी देशपांडे 

 

माांडणी आद्रण सांकलन सहाय्य: 

 आशशष नगिकि 

 शशप्रा अथणीकि 

 द्रमद्रलांद साळी 

साद्रहत्य / मजकूर पाठद्रिण्यासाठी सांपकक :  rachana@mahamandalchicago.org 

rashmichafekar@gmail.com 

 

साद्रहत्य / मजकूर पाठद्रिण्यासाठी सूचना: 

- साशहत्य शलशहताना मिाठी फॉन्ट (उदा. मंगल - Mangal) आशण आकाि १० असावा. 

- शलखाणात क्रमांक वापिल्यास ते मिाठीत शलहावेत (उदा. १..२५ इ.) 

- अखेिीस आपले संपूणय नाव नमूद किावे. 

- आपले साशहत्य 'मायक्रोसॉफ्ट वडय ' शकंवा 'गूगल डॉक' मध्ये शलहून पाठवावे. 

- साशहत्य विील ईमेल वितीच पाठवावे. 

- ईमेल पाठवताना साशहत्य अटॅचमेंट स्वरूपात पाठवणे. 

- सोबत आपला फोटो पाठवावा. 

महाराष्ट्र मांडळ द्रशकागो (MMC) बद्दल काही उल्लेखनीय नोंदी: 

It is the first Maharashtra Mandal in the United States of America, serving local community 

as a non-profit organization, since 1969. It is the proud founder of (BMM) Bruhan 

Maharashtra Mandal, North America (http://www.bmmonline.org) 

It is also initiator of BMM Newsletter – BMM Vrutant (https://bmmonline.org/vrutta-archive)  
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नमस्काि मंडळी,  

थंडी संपत आलीय आशण आपण आता वसंताच्या 

आगमनाला उत्सुक झालो आहोत. तापमान हळू हळू 

ससुह्य होत आहे, शदवस मोठे होत आहेत, वाताविणातली 

मिगळ नाहीशी होत आहे आशण शनसगय नव्या पालवीने 

आशण बहिाने वसंताच्या स्वागताला सज्ज झाला आहे. 

त्याचप्रमाणे महािाष्ट्र मंडळ सदु्धा शवशवध काययक्रम घेऊन 

आपल्या मनोिजंनासाठी सज्ज आहे.  

२०२२ सालाचे स्वागत आपण संक्रांतीच्या 

काययक्रमाने दणक्यात केले. या संक्रांतीला संक्रमण 

व्याख्यानमाला आयोशजत करून महािाष्ट्रातल्या या 

सांस्कृशतक पिपंिचेी महािाष्ट्र मंडळाने  शशकागोभूमीत 

महूुतयमेढ केली. शशकागोतच काय ति अमेरिकेतसदु्धा हे 

पशहल्यांदाच घडलं. श्री शनलेश ओक, श्री सच्चीदानंद 

शेवडे, डॉ.अभय बंग, गरुुदेव श्री शंकि अभ्यंकि आशण 

धनश्री लेले यांच्यासािख्या मान्यवि आशण थोि व्यिी 

आपल्याला व्याख्याता ्हणून लाभल्या. या काययक्रमाला 

शशकागोवासीयांनी भिभरून प्रशतसाद शदला.  

मिाठी नूतन वषय ्हणजेच गडुी पाडवा! आपल्या 

सवाांसाठी हा महत्वाचा सण! महािाष्ट्र मडंळाला या 

शनशमत्ताने िाहुल देशपांडे यांच्यासािख्या शदग्गज 

गायकाला आपल्यापढेु सादि किण्याचा मान शमळाला 

आहे. नवीन वषायचे स्वागत आपल्याला त्यांच्या अशितीय 

संगीत-मैशफलीचा आनंद घेत किता येईल. हा काययक्रम 

१५ मेला असेल. यासंबधीची अशधक माशहती आ्ही 

लवकिच कळवू. 

दोन वषाांपूवी कोिोना महामािीची आपत्ती 

आपल्यावि कोसळली आशण जणू सगळं जगच ठप्प झालं. 

२०२० हे साल इशतहासात महत्वाचं ्हणून शलशहलं 

जाईल ध्यानीमनी नसताना आशण इच्छाही नसताना एका 

वेगळ्याच इशतहासाचे साक्षी होण्याची संधी नशशबाने 

आपल्याला शदली. आपण परिशस्थतीमळेु इशतहास 

घडताना पाशहला पण अशी शकतीतिी व्यशिमत्वं आहेत 

ज्यांनी आपल्या कतृयत्वाने इशतहास घडवला, 

त्यांच्याकडून प्रत्येक शपढीला पे्रिणा शमळत िाहील. 

अशाच शूि धाडसी बाजीप्रभू देशपांडेंच्या जीवनावि 

आधारित 'पावनशखंड' हा शचत्रपट महािाष्ट्र मडंळातफे 

दाखवला गेला. याचे दोनही प्रयोग हाऊसफुल झाले. 

तमुचा भिभरून प्रशतसाद असाच शमळत िाहो.  

जगात कुठेही आपला शकतीही गौिव झाला तिी 

मायदेशी झालेल्या कौतुकाची सि कशासही नाही. 

महािाष्ट्रात आपल्या ‘महािाष्ट्र मंडळ शशकागो’च्या 

कायायबद्दल मला अशभमानाने बोलण्याची संधी यावषी 

शमळाली याचे फाि समाधान वाटते. 

१६ फेब्रवुािी २०२२ ला शशक्षण प्रसािक मंडळ, 

अकोलाच्या शंकिलाल खंडेलवाल इशन्स्टटयूट व 

अमिावतीच्या संत गाडगे बाबा यशुनव्हशसयटीच्या संयिु 

शवद्यमाने जागशतक स्तिावि एक परिसंवाद आयोशजत 

केला होता. या परिसंवादाचा शवषय 'मिाठी साशहत्यातील 

नवजाशणवा' असा होता. या परिसंवादात भाग घेण्यासाठी 

मला प्रमखु अशतथी ्हणनू आमंशत्रत केले होते. १९६९ 

पासून महािाष्ट्र मंडळ शशकागो परिसिात असलेल्या व 

स्थलांतरित होणाऱ्या मिाठी लोकांना साहाय्यय्यय व 

आधािाचा हात देण्याचे काम सतत ५२ वषे कित आहे 

असे मी नमूद केले. शशकागो परिसिातील मिाठी 

लोकांच्या कलागणुांना वाव देण्यासाठी ‘महािाष्ट्र मंडळ 

शशकागो’ कसे शवशवध सांस्कृशतक काययक्रम आयोशजत 

कित असते याची माशहती शदली.  

सातािा व पणुे येथील स्वप्ना स्टडीज ऑनलाईन 

एजकेुशनच्या 'आभाळाखालची शाळा' तफे मिाठी 

िाजभाषा शदनाशनशमत्त एक काययक्रम २७ फेब्रवुािी २०२२ 

िोजी आयोशजत केला गेला होता. ‘महािाष्ट्र मंडळ 

शशकागो’ची अध्यक्ष ्हणून मला आमंशत्रत केले होते. या 

काययक्रमात मी शशकागोमधल्या मिाठी लोकांचे 
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प्रशतशनशधत्व केले. या काययक्रमात महािाष्ट्र मडंळ कित 

असलेल्या कामाची, िाबवत असलेल्या उपक्रमांची 

माशहती शदली. शकत्येक वषाांपासून महािाष्ट्र मंडळ कसं 

मायदेशापासून इतक्या दूि िाहूनही मिाठी भाषा 

जपण्याचा आशण मिाठी संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न कित 

आहे याची माशहती शवशवध देशातून उपशस्थत असलेल्या 

मान्यविांना शदली.  

७ माचय २०२२ िोजी जागशतक मशहला 

शदनाशनशमत्त ‘महािाष्ट्र मडंळ शशकागो’ची अध्यक्ष या 

नात्याने मला वसईतील सेंट गोन्सालो गाशसयया 

कॉलेजतफे आयोशजत केलेल्या काययक्रमात प्रमखु 

अशतथी ्हणून आमंशत्रत केले होते. काययक्रमाचा शवषय 

‘जागशतकीकिणानंति मिाठी साशहत्यातली स्त्री प्रशतमा’. 

या काययक्रमात ‘महािाष्ट्र मडंळ शशकागो’ कित असलले्या 

कामाचा मी आढावा घेतला. तसेच ‘महािाष्ट्र मंडळ 

शशकागो’ने शस्त्रयांमधील नेततृ्व गणुांना कसा वाव शदला 

आहे आशण स्त्री लेशखका आशण कवशयत्री या 

व्यासपीठावरून कशा यशस्वी िीत्या काम कित आहेत 

याचा उल्लेख केला. 

वेगवेगळ्या स्थाशनक संस्था ‘महािाष्ट्र मंडळ 

शशकागो’ कित असलेल्या कामाची दखल घेत आहेत. 

१२ माचय िोजी सेवा इंटिनॅशनल या स्थाशनक संस्थेला 

मदत किणाऱ्यांच्या सत्कािाथय सभा आयोशजत केली 

होती. या सभेत ‘महािाष्ट्र मंडळ शशकागो’ने शनधी गोळा 

किण्यासाठी जे अनेक उपक्रम िाबवून त्यांना मदत केली 

त्याची प्रशंसा झाली आशण मंडळाला धन्यवाद शदले गेले 

 सदैुवाने कोशवडचे दषु्टचक्र आपण पाि किण्याच्या 

मागायवि आहोत असे वाटते. किोनाने बाशधत रुग्णांची 

संख्या शदवसेंशदवस कमी होत जाते आहे. या बदलत्या 

परिशस्थतीमळेु सगळ्यांना हुरूप आला आहे. त्यामळेु 

यापढुील शवशवध काययक्रमांचा आस्वाद सवाांना प्रत्यक्षात 

उपशस्थत िाहून घेता येईल. लवकिच कॅिाओके ग्रपुचे 

संमेलन, ‘महािाष्ट्र मंडळ शशकागो’च्या वेगवेगळ्या ग्रपुच्या 

सहली अशा शवशवध काययक्रमांचा आनंद आपल्याला घेता 

येईल. असे असले तिी आता अगदी सवयीचे झालेले 

ऑनलाईन काययक्रमसदु्धा सरुूच िाहतील. 

ति हा झाला आत्तापयांत झालेल्या आशण होऊ 

घातलेल्या महािाष्ट्र मंडळ शशकागोच्या काययक्रमांचा 

आलेख. हा आलेख असाच सतत चढता िाहील अशी 

अशा किते. या सवय उपक्रमांना आशण काययक्रमांना आपण 

यशस्वी किालच ही खात्री बाळगते. 

कळावे लोभ असावा, 

 
स्नेहांशकत  

उल्का जोशी- नगिकि  

अध्यक्ष, 

महािाष्ट्र मंडळ शशकागो २०२२ 
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नमस्काि, 

 

तु् हां सवाांना टीम ‘िचना’तफे मिाठी नवीन वषायच्या हाशदयक शभेुच्छा! 

 

येणाऱ्या वषायत तमुच्या सवय इच्छा, आकांक्षा पूणय होवोत ही सशदच्छा. 

 

आज ‘िचना’चा गढुीपाडवा अंक तमुच्यासमोि घेऊन येतो आहोत. आपल्या नेहमीच्या अंकांप्रमाणेच ह्या 

अंकातही, त्यात असलेल्या शलखाणातून, तु् हाला शवशवधता शदसणाि आहे. काही पसु्तकांचे िसग्रहण, काही अनभुव, 

कशवता आशण बिचं काही. ह्या अंकासाठी ज्या साशहत्यपे्रमींनी शलखाण पाठवलं, त्यांचे मनापासून आभाि. 

 

‘िचना’चे अंक तमुच्यापयांत पोचवण्यापूवी त्यामागे, ‘िचना’च्या काययकत्याांचे अशवित कष्ट असतात आशण 

त्याकिता त्यांचेही मनापासून आभाि. 

 

आ्हां सवाांना नेहमीच तमुच्या अशभप्रायांशवषयी उत्सुकता असते. 

 

तु् हाला गढुीपाडव्याचा अंक कसा वाटला ते आ्हाला जरूि कळवा. 

 

धन्यवाद, 

कळावे, लोभ आहेच तो वाढावा, 

 

 

 

 

रश्मी चाफेकर 

संपादक, ‘िचना’
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President: Ulka Nagarkar president@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for 16 years. President of MMC 2021. 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 15 years. Volunteering for Maharashtra/Marathi Mandals 

in USA over the past several years while leading Cybergaming, Sports, Picnic, Maza 

News, IT, Itihas Manch, Facility and Lezim teams in MMC. Also, led Over Facility Team 

during MMC's Golden Jubilee Celebrations in 2019. Elected as Vice President in 2021 

and got re-elected in 2022. Looking forward to working with the energetic 2022 team 

and bringing together the community for high quality programs and events. Play 

Cricket, Badminton, Volleyball and many other sports. 

 

Vice President: Rashmi Chafekar karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for over 29 years. Vice President in 2021. Got re-elected as Vice 

President for 2022. Has participated in various programs over the years. Have written 

articles for Rachana. Loves to write and listen to music. 

 

Treasurer: Mitesh Deshpande treasurer@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for more than 20 years. Has participated in various programs 

over the last few years. Enjoys listening to different genres of music, as well as singing 

and an avid cricket fan. 

 

Secretary: Chetan Rege karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicago resident for 15+ years. Bibliophile. Volunteered for various MMC activities - 

Admin of Itihas Manch and Adhyatma Peeth groups; Rachana Editor in 2019; Teacher 

at Chicago Marathi Vidyamandir. Directed and coordinated for several performances. 

Aiming to preserve our incredible Indian heritage and build a solid MMC community. 

  

mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:treasurer@mahamandalchicago.org
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Board of Director: Madhav Gogawale karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for 27 years. Enjoyed working as EC member of Maharashtra 

Mandals in Indiana and Illinois, served as Marathi Shala teacher in the late 1990s. 

Actively participated in several activities of MMC in 2021. Looking forward to very 

exciting and fun filled year ahead. 

 

Board of Director: Nameeta Vedak karyakarini@mahamandalchicago.org 

I have been a Chicago resident for over 35 years and have been actively involved in 

Chicago Maharashtra Mandal since 1987 both as a foot soldier and as a member of 

various executive committees. I also served as a vice president in 1999.  I was very 

active in Bollywood and was a lead actor in bunch of films before coming to US. I have 

also participated in various Bombay Television/Doordarshan plays and performed on 

professional stage in Mumbai.  I am recipient of a few awards for my performances in 

both film and stage media. I am very much a people person and love to help wherever 

and whenever I can. I am looking forward to working with the 2022 MMC team to bring 

high quality programs to the community. 

 

Board of Director: Kashmira Magar karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland Resident for 21 years. I have been associated with Maharashtra Mandal 

Chicago for the last 19 years. I was also on the 2021 MMC Board of Directors and am 

once again excited to lead the Youth and Decoration team to contribute to MMC 2022. 

I enjoy music, art and architecture. 

 

Board of Director: Deepali Sawant karyakarini@mahamandalchicago.org 

Resident of the Chicagoland area for 23+ years. Involved in MMC dance team for 6 

years. Excited and looking forward to leading the Parampara team, Flyer team and 

Graduation team to bring the community together. Looking forward to a fun filled MMC 

2022 

 

Board of Director: Urmila Damle karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for over 6 years. Participated and actively volunteered in various 

activities in Maharashtra Mandal Chicago since 2016. I have a passion for spirituality, 

music, dance, reading and cooking. I look forward to an amazing year ahead 

 

mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org


maharaVô ma/DL iSakagaae 

रचना २०२२ गुढीपाडवा ववशेषाांक ११ 

 

Board of Director: Swati Kukian karyakarini@mahamandalchicago.org 

I have been in USA since 2003. My educational background is MBA Finance. I am 

working in the finance sector as an Analyst and in my leisure time, I love cooking and 

dancing 

 

Board of Director: Sameer Bongale karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicagoland resident for 7 years. Actively involved and volunteered in Chicago 

Maharashtra Mandal. I like music, designing and to work for our community. Looking 

forward to fun filled MMC 2022 

 

Board of Director: Prajakta Joshi karyakarini@mahamandalchicago.org 

I live in Chicago area since 2015. Active member of Maharashtra Mandal Chicago since 

2016. I have been helping the stage and props team from quite some time. I have 

prepared props for the various MMC events. This year, I am very excited to lead the 

stage and props team to contribute to MMC 2022 

 

Board of Director: Archana Bhide karyakarini@mahamandalchicago.org 

Chicago resident for last 17 years. Volunteered for MMC over many years. I enjoy 

coordinating and organizing community events. Looking forward to work with the 2022 

team and bring the community closer 

 

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 supporting our MMC in 

2021 to make our community stronger and grow in and around Chicago! 

  

mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
mailto:karyakarini@mahamandalchicago.org
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समीि सावंत वैशाली िाजे पंकज अकोलकि िामदास थत्ते धनंजय काळे 

 

   
संदीप बाग शमशलंद जोगळेकि योगेश गायकि 

 

  
शवद्या जोशी (President) शनतीन जोशी (Trustee) 

 

Coordinator Trustee Naperville PoC Schaumburg PoC Treasurer 

     
सलुक्षणा कुलकणी शवद्या जोशी वैदेही देशपांडे संज्योत बोिकि प्रसाद खिे 
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Amit Bodhani 

Amit Kulkarni 

Amruta Joshi 

Anagha Deshpande 

Aniket Sawant 

Aniruddha Damle 

Anisha Karve 

Anuradha Kelkar 

Aparna Khaladkar 

Aparna Talloo 

Arati Khot 

Archana Bhide 

Ashish Nagarkar 

Ashwini Kunte 

Avani Deshpande 

Bharati Velankar 

Chetan Rege 

Deepa Bhimanwar 

Deepali Sawant 

Dipti Govardhan 

Gauri Karve 

Gauri Kulkarni 

Kabori Patil 

Kashmira Magar 

Kavita Kulkarni 

Kavita Purav 

Ketaki Deshpande 

Madhav Gogawale 

Manasi Thatte 

Mandar Joglekar 

Manoj Joshi 

Milind Sali 

Mitesh Deshpande 

Nameeta Vedak 

Narasimha Kamath 

Neela Joshi 

Neeta Deshmukh 

Nilesh Joshi 

Pallavi Betsur 

Parth Deshpande 

Prajakta Joshi 

Prasad Athanikar 

Priya Patankar 

Rajani Patwari 

Rajesh Hatkar 

Rashmi Chafekar 

Rasika Bandekar 

Rekha Deodhar 

Sameer Bongale 

Sameer Khaladkar 

Sameer Kulkarni 

Sara Bongale 

Savni Nagarkar 

Shalaka Palkar Rege 

Shalaka Rege 

Sheetal Deshpande 

Shilpa Deshpande 

Shipra Athanikar 

Shradha Bhat 

Shree Chafekar 

Shridatta Raut 

Shweta Harankhedkar 

Shenoy 

Shweta Kulkarni 

Subhash Deodhar 

Sudarshan Ayyangar 

Sudeep Karve 

Sujata Mahajan 

Swati Kukian 

Swati Lakhe 

Tejaswini Joshi 

Ulka Nagarkar 

Urmila Damle 

Vaishali Belsare 

Vaishali Khekale Kulkarni 

Vikas Tarade 

Vishal Kale 

Yogita Landge
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नमस्काि मंडळी, 

अध्यक्षीय चष्ट््यातून शलशहताना अशतशय आनंद 

होतो आहे. नकुताच होळीचा िगंोत्सव पाि पडला. आता 

वेध लागलेत ते शनसगायतल्या िगंोत्सवाचे, अथायत वसंत 

ऋतूचे. बदललेल्या ऋतूचे िगं शनसगायत उतितात. उत्साह 

मात्र आपल्या मनात संचाितो. 

उत्साहाचं अजून एक कािण ्हणजे 

ब.ृम.मं.२०२२ अशधवेशन अगदी उंबिठयावि येऊन 

ठेपलं आहे. संगीत,नाट्य,नतृ्य इत्यादी कला, व्यवसाय व 

शैक्षशणक चचायसते्र अशा अनेक िगंांत िगंलेले हे अशधवेशन 

िशसक पे्रक्षकांना मंत्रमगु्ध किण्यासाठी अगदी सज्ज आहे.  
अशधवेशनाच्या शतशकटांची वैयशिक नोंदणी खलुी 

झालीय.कृपया https://bmm2022.org/registration/ 

या शलंकवि जाऊन आपली शतशकटे शनशित किा. 

शतकीटशवक्रीला सरुुवातीपासूनच शमळणािा प्रशतसाद 

बघता अशधवेशन हाऊसफुल्ल होईल ही खात्री आहे. 

अशधवेशनात भाितातून येणाऱ्या काययक्रमांवि 

नजि टाकली तिी ‘शकती घेता घेऊ दो किांनी ‘अशी 

अवस्था व्हावी. शंकि महादेवन ‘लाईव्ह कन्सटय’, धमाल 

शवनोदी नाटक ‘आमने सामने’, मिुा बवे व सशचन खेडेकि 

यांचे ‘िगं भूशमकांचे’, झालंच ति समीि डोंगि,े चारूदत्तबवुा 

आफळे यांचे शवशेष काययक्रम, ३५ वषायनंति पनु्हा एकदा 

वषाय उसगावकि आशण प्रशांत दामले यांचे एकत्र नाटक 

‘सािखं काहीतिी होतंय’ असे एकाहून एक काययक्रम 

एकाच अशधवेशनात ् हणजे अगदी पवयणीच की हो. अि ेहो, 

नतृ्यपे्रमींसाठी अशभनेत्री सोनाली कुलकणीचे शवशेष नतृ्य 

शशबीि आशण मलुाखत चकुवू नये असे मी ्हणेन.  
मंडळी, तमुच्यातही एखादा लेखक, कवी 

लपलेला असेल ति तो सगळ्यांसमोि यावा आशण तमुचे 

साशहत्य स्मिशणकेला पाठवावे ही शवनंती. 

https://bmm2022.org/smaranika-bmm2022/ 

अशधवेशनाप्रमाणेच तमुचे साशहत्यही नेहमीसाठीच लक्षात 

िाहील.  

ढोलताशाशशवाय कुठल्याही मिाठमोळ्या 

उत्सवास िगंत नाही. अमेरिकेतील सवय ढोलताशा 

पथकांना स्पधेसाठी हे धडाक्यात शनमंत्रण. 

https://bmm2022.org/dhol-tasha-ustav/ होऊन 

जाऊ द्या गजयना! काही प्रश्न असतील ति संपकय  साधा. 

mailto:dholtasha@bmm2022.org 

याबिोबिच उद्योग व्यवसायशवषयक चचायसते्रही 

येथे आयोशजत केली आहेत. त्यामध्य े पद्मश्री श्रीकांत 

दाताि आशण डॉ. आनंद देशपांडे यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद 

साधण्याची संधी आपल्याला शमळणाि आहे. 

या संपूणय अशधवेशनातील उत्पादने पयायविण पूिक 

असावी हा शवचाि प्रत्यक्षात आणण्यासाठी साहाय्यय 
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किणाऱ्या महािाष्ट्र फाऊंडेशन आशण सधुीि मांडके 

समूहाचे मनःपूवयक आभाि. 

हे अशधवेशन यशस्वी, सिुशक्षत आशण संस्मिणीय 

होण्यासाठी, अशधकाशधक मनोिजंक होण्यासाठी टीम 

BMM अहोिात्र प्रयत्न कितेय. त्याचाच एक भाग ्हणजे 

डे-0 पासून सरुू होणाऱ्या या तीन शदवसीय 

अशधवेशनाच्या प्रत्येक शदवशीचा शवशशष्ट पेहिाव (theme) 

ठिवून शदला आहे. अगदी पािात्य पद्धतीच्या इव्हीशनंग 

गाऊनपासून ति साडी, घागिा, शिािा, नऊवािी, फेटा, 

पगडी अशा बहुिगंी बहुढंगी पोषाखात वाविायला मजा 

येणाि आहे. ति मग लागताय ना जय्ययत तयािीला? 

शेवटी मंडळी, जगातल्या कोणत्याही िगंात िगंलो 

तिी मनातल्या ‘मिाठीपणाचा’ िगं मात्र कायम िाहील हे 

नक्की! 

कळाव,े लोभ असावा, 

 
आपली नम्र, 

शवद्या जोशी 

अध्यक्षा, बहृन महािाष्ट्र मडंळ 

Vidya.joshi@bmmonline.org 

 

 

* * * * * * * * * * 
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SPONSORS WALL

 

We wish to thank following people who have purchased Sponsorship Packages for 2022. 

 

Individual Plus 

• Sheetal Sawant 

• Gauri Kulkarni 

• Aditi Shirgaokar 

• Hemlata Limaye 

• Sunita Talati 

• Sujata Mahajan 

• Asha Kharwadkar 

• Prakash Anturkar 

• Manik Nambiar  

 

Family Plus 

• Ketan Hattalli 

• Shilpa Deshpande 

• Prasad Athanikar 

• Mitesh Deshpande 

• Vidya Joshi 

• Manisha Pandit 

Couple Plus 

• Nikhil Javeri 

• Deepak Bakane 

• Mayuri Jakate 

• Vishal Dahalkar 

• Leena Karkhanis 

• Kashmira Magar 

• Deepali Sawant 

• Sneha Kulkarni 

• Prasad Walawalkar 

 

Couple Silver Sponsorships 

• Hemlata Sakhardande 

• Rashmi Chafekar 

• Nandini Vishwasrao 

Life 

• Sheetal Chitale 

• Anand Deshpande 

• Rajesh Hatkar 

 

Life plus upgrades 

• Chandra Vedak 

• Ulka Nagarkar 

• Chetan Rege 

• Madhav Gogawale 

• Geetaram Dangat 

• Vrinda Pandav 

 

Life Silver Sponsorships/Upgrades 

• Ashok Lele 

• Niteen Joshi 
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दािी तोिण िांगोळी 

वि आंब्याची डहाळी,  

दािातून येत असे 

सखु मांगल्याची हाळी।  

काठी धवूुन ठाकली 

नव्या वस्त्राने सजली 

कडुशनंब गोड गाठी 

गढुी मिव्याने मोहिली।  

केली खीि शन पिुण 

गोड विण तळण  

खास बनला मसालेभात 

पिुी संगे आम्रखंड शमष्टान्न।   

वसंताच्या आगमनी 

अभ्र शवहि ेगगनी 

कोकीळ कूजन मोहक 

सषृ्टी िगंली सजृनी।  

सरुू झाले साल नव े

शवक्रम शक ते नव े

चैत्र शदु्ध प्रशतपदा 

सरुू संवत्सि नवे।  

जनेु जाहले जळून िाख 

वाईट केले होशलकेत खाक 

पाडवा नव पवायचा प्रािभं 

चहुकडे सखु समदृ्धीची हाक।  

 

 
सौ. मंजषुा थावि े

 

 

* * * * * * * * * * 

  



maharaVô ma/DL iSakagaae 

रचना २०२२ गुढीपाडवा ववशेषाांक २० 

नातवंड हे अजब िसायन असतं. त्याने शकती त्रास 

शदला, तिी आजी-आजोबांना िाग येत नाही, उलट ते 

पे्रमाने त्या छोट्यांना शशस्त लावायचा प्रयत्न कितात व 

स्वतः फसतात. त्या बाळांच्या डोक्यात काय काय शशजत 

असते ते मला वाटते ब्रह्मदेवालाही उमजणाि नाही. 

अमेरिकेत िाहणािी, मलुाची मलुगी माझी नात 

चाि वषाांची असताना मुंबईत घिी आली होती. शतला बिचं 

मिाठी बोलता यायचे. सािखी गाणं गणुगणुायची, “नाच ि े

मोिा आंब्याच्या वनात.” पढेु हातावि हात घासून मळ 

काढल्याची ऍक्शन किीत “खाळा खाळा कापूस शपंजला 

ि”े ्हण,े त्यापढुची ओळ ्हणण्यापूवी दोन टाळ्या 

वाजवून एक शगिकी मािी. ते पाहून मला मनात हसू यायचं 

पण आवरून तशीच गप्प िहात असे. नंति ती सािखी 

स्वयंपाकघिात डोकावून बघायची आशण माझं काम संपल ं

का बघायची. शतला पत्ते शकंवा कॅिम खेळायला कोणीतिी 

्हणजे मी शकंवा आजोबा हवे असायचे. आजोबा त्यांच्या 

कामात असत व मी स्वयंपाकघिात. मग काय किणाि 

शबचािी? सािखी मध्ये मध्ये लडुबडु करून पित जाऊन 

हॉलमध्ये बसायची. माझा मलुगा आशण सून शतला घिात 

सोडून त्यांच्या शमत्राकडे जायचे. ती कंटाळून जाई.  

एकदा मी शतला घेऊन माझ्या शाळेत गेले. 

मशहनाअखेि होती अधाय शदवस शाळा होती व फि त्या 

शदवशी प्रायमिी शाळेचा मिाठी आशण संगीताचा तास 

होता. शतला ्हटलं “चल शाळेत,” लगेच ती फाि खूष 

झाली. पटकन तयाि होऊन माझ्याबिोबि बाहेि पडली. 

शाळा रिक्षाने दहा शमशनटे अंतिावि होती. छोटासा रिक्षाचा 

प्रवास शतला खूप आवडला. आजी टीचि आहे याचा शतला 

फाि अशभमान वाटे. मिाठी व संगीत शशकवत असल्याने 

शाळेमध्ये शप्रशन्सपलना शवचारून मी शतला वगायत घेऊन 

गेले. शतसिीच्या वगायवि मिाठीचा तास होता. शतने पण एक 

कागद घेतला. सगळ्या मुलांच्याबिोबि पशहल्या ओळीत 

बेंचवि बसून शतने अक्षि शगिवायला सरुुवात केली व क प 

फ अक्षि ेआशण त्यांच्या शेजािी ती वजन, कमळ, पतगं व 

फळे अशी शचते्र काढत होती. शतला खूप आनंद झाला. तो 

तास संपला आशण नंतिच्या तासाला आ्ही दसुऱ्या वगायत 

गेलो. दसुऱ्या वगायमध्ये संगीताचा तास होता. शतथे 

सगळ्या मलुांना मी गाणे शशकवत होते. “देवबाप्पा 

देवबाप्पा नवसाला पाव, खाऊचे झाड माझ्या अंगणात 

लाव” गाणं साशभनय ्हणताना शतला खूप आवडलं, खूप 

मजा आली. एक कडवं पाठ  झालं. मग शाळा संपवून घिी 

आल्यावि शतने लगेच पढेु काय पढेु काय असे शवचारून 

पाठ केले. शतच्या स्मिणशिीची कमाल ्हणजे 

संध्याकाळी शतने आई-बाबांना पूणय गाणे ्हणून दाखवले. 

खूप बडबडी होती ती. घिी येताच शतने शवचािले, “आजी. 

तू मिाठी व डॅ्ाईगं एकदमच शशकवतेस का?” 

नंतिच्या वषी शतला छोटा भाऊ झाला. त्यानंति 

दोन वषाांनी माझे अमेरिकेत येणे झाले. मला आठवतं, 

दोघेही छान भांडत. कधी अंगणातल्या झोपाळा-

घसिगुंडीवि गमती करून दाखवत. काही वाद झाला ति 

त्यांची आई शकंवा मी न्यायाधीश. एकदा ति कपाटातून 

डबा काढून दोघेही छोट्या वाट्या घेऊन माझ्यासमोि 

येऊन उभे िाशहले. छोटा ्हणाला, “आजी दबा उघल 

मला तु् मलुे दे. ति नात ्हणाली “तु् मलुे ्हनायचं नाही 

ते कु्मलुे आहेत” त्यांचे बोबडे भांडण सोडवायला त्यांना 

सांशगतले “अि े बाबा कुिमिु े आहेत” संध्याकाळी 

सगळ्यांना सांशगतल्यावि खूपच मजा आली. 

आता नात सात /आठ वषायची झाली शतला मिाठी 

बिचे शब्द येऊ लागले होते. डोक्याविच्या दोन शेंड्या 

हलवत त्या तोडक्या-मोडक्या मिाठीत ती माझ्याशी खूप 

संवाद साधे. या खेपेला मी एकटीच अमेरिकेत आले. मला 

एकटी पाहून शतला आियय वाटले. मला शतने प्रश्न केला 

“आजोबा कुठे?” मी गप्प झाले. मन भरून आले. ती 

आईकडे पळत गेली आशण आईला शवचारून आली मग 

मात्र शतने समजून घेतले, की आजीला आपण कंपनी 
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द्यायची, शतला हॅप्पी ठेवायचे. घिात असली, की ती 

माझ्या खोलीत सािखी फेऱ्या मारून मी काय किते ते 

बघत असायची. 

आठवड्यातले तीन शदवस संध्याकाळी मी 

मोबाईल व त्याविच्या गोष्टींमध्ये व्यस्त िाहत असे. 

आठवड्यातून तीन शदवस शशकागोच्या महािाष्ट्र 

मंडळामधला साशहत्यकट्टा नंति इशतहास मंच आशण 

शशवाय इति काही काययक्रम असले ति त्यामध्ये मी व्यस्त 

िाहत असे. ते शतला अशजबात आवडलं नाही. शतच्या 

मनातला धमुसणािा िाग एक शदवस बाहेि आलाच. 

डोक्याविच्या दोन शेंड्या हलवीत खोलीत आली आशण 

मला ्हणाली “आजी कट्टा ्हणजे काय ग?” मी शतला 

शचत्र काढून झाडाभोवतालचा पाि दाखवला. एखाद्या 

बागेतला बसायचा चौथिा शजथे बसून सगळे गप्पा माितात 

असे सांशगतले. शतचे मळुीच समाधान झाले नाही. मी 

शतच्याबिोबि खेळावे नाहीति गाणे शशकवावे असा शतचा 

मानस होता. माझ्या खोलीत आली तशी ती पित बाहेि 

गेली आशण पनु्हा वळून आत आली. मी साशहत्यकट्टा सरुू 

होण्याच्या तयािीत मोबाईल स्टॅन्डवि लावून सहा 

वाजायची वाट पाहत होते. तोवि शतने िागातच सांशगतले, 

“तझुा कट्टा ्हणजे सगळे खचुीवि आपापल्या घिी 

बसतात असा कट्टा असतो का? कुणी काही वाचून 

दाखवतात नाही ति तू गाणं ्हणून दाखवतेस असा 

असतो का कट्टा?” हातवाि ेकित जोिात प्रश्न शवचारून ती 

पढेु ्हणाली “आशण तझुा बोलका कट्टा? कुण्णी कुण्णी 

बोलायचे नसते. मी पाशहलाय गेल्या िशववािीच! मध्ये मध्य े

येऊन बोलू नको ्हणत होतीस मला. शी: बाई! तू 

आमच्याबिोबि िशववािी पण खेळत नाहीस. तझुी मैत्रीण 

एकटीच दोन तास बोलत होती आशण तु् ही सगळे गप्प. 

अशा कुठल्या क्लासमध्ये नाव घातलेस? शकत्ती सांशगतल े

शाळा करू नकोस, एकदा शाळा शशकली होतीस ना? मग 

पित आठवड्यातून चाि पाच वेळा? मी नाही तझु्याशी 

बोलणाि. वेडी आहेस आजी. तू आता पित होमवकय  

किणाि? मी नाही तझु्याशी बोलणाि!, कट्टी. कट्टी बट्टी 

कसे कितात ते पण येत नाही! काय फायदा? मळुीच 

कळत नाही. तू माझ्या मोठ्या अमेरिकेत कशी बाहेि 

पडणाि ग आजी? तू बाबांच्या कािने फि बाहेि जाते 

आशण पित येते, तलुा काहीच कळत नाही कुठले िस्ते 

कुठे जातात!” शतची सािी काळजी ऐकून मला काय 

बोलाव;े हसावे की न हसावे हेच कळेना. जिाशी साविते 

तोवि ती खोली बाहेि गलेेली आलीच िागात, ्हणाली 

“आज ना तझंु ते पीठ आहे का ?” “हो, अध्यात्म पीठ!” मी 

्हणाले.  

ति ती ्हणाली “अद्याप पीठ कुठे आहे? नाहीच 

आशण िाम या सगळ्यांना कुठे माशहती आहे आजी? 

िामदास! तकुािाम! िामाच्या नावाला काहीही जोडतात 

का? हा खेळ कोणी केला? हे सगळे गाणेसि वगैि ेसगळं 

काही तिी असं का ्हणतात?”  

शतला सांशगतल,ं “ते सगळे संत आहेत ना, 

त्यांच्याबद्दल आमच्या अध्यात्मपीठामध्ये भाषण चालतं.”  

ते ऐकल्यावि ती मला ्हणते, “संथ संथ ्हणजे 

ते काय सावकाश चालतात का?  

“नाही अगं संत”  

“लगेच बदलू नकोस. तू गाणं ्हटलं होतंस संथ 

वाहते कृष्ट्णामाई तेव्हा मला सांशगतलं होतंस संथ ्हणजे 

काय ते. लगेच बदलून सांगतेस का?”  

शतला पटण्यासािखं उत्ति द्यायला मला बिाच वेळ 

लागला पण तिीही मी शतला सांशगतलं, की हे संत ्हणजे 

देवभिी कित होते, सुंदि काव्य शलहीत होते, त्याला 

अभंग ् हणतात. असं शतला काही समजावून सांशगतलं पण 

मला नाही वाटत शतला काही फािसं समजलं असावं.  

दोन आठवड्यांपूवी ती ्हणाली, “तू आईला 

सांगत होतीस संत शवषय अध्यात्मपीठात चालू आहे. 

शकती मशहने तझु्या शपठाच्या शगिणीत सगळे असून त्यांचे 

पीठ करून त्याच्या पोळ्या सगळ्यांनी खाल्ल्या का काय? 

पिवा उल्कामावशीची अंगत-पंगत सांगत होतीस” शतच्या 

डोक्याविच्या दोन शेंड्या जोिात हलत होत्या. “तू आईला 

सांगत होतीस शतथं काय शमळालं खायला तलुा? सांग. 
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अज्जून सांशगतलं नाहीस. मुंबईत शभशीला गेलीस, की 

सांगायचीस आशण घिामध्ये आलीस की पनु्हा आ्हाला 

पण छान छान वडे, भेळ करून द्यायचीस. मला आठवते, 

तू मोदक पण केले होतेस आमच्यासाठी. आजी, तू 

माझ्यावि व शपंटूवि पे्रमच कित नाहीस. गेल्या वषी 

अमेरिकेत आली होतीस तेव्हा आपण लपाछपी 

खेळायचो, घिात शजन्यावि बसून तू आ्हाला जेवायला 

भिवायचीस आशण आपण शकत्ती शकत्ती मजा किायचो. 

काय बाई तू गेलीस इंशडयाला आशण बदलूनच आलीस.” 

एवढे बोलून शतने फॅ्ाकच्या बाहीने डोळे पसुले.  

मलाही शतच्याकडे पाहून गशहवरून आले, 

क्षणभिच. तोवि शतने पढेु बोलण्याचा पशवत्रा घेतला. मला 

बजावून सांगू लागली. तोच शपंटू, “आजी सगळा शदवस 

काहीतिी शलहीत असते” ्हणून ओिडत होता. “तू सगळा 

शदवस शलशहतच असतेस. मला आशण शपंटूला मध्ये येऊ 

नको ्हणतेस. हो की नाही शपंटू?” लढायच्या तयािीनेच 

आलेले होते दोघेही. पढेु ्हणाली “तू संध्याकाळी आ्ही 

शाळेतून आल्यावि दोन दोन तास मोबाईलकडे बघत 

बसतेस ते मोबाईल आजोबा-आजी तझेु फ्ें ड नाही ग! जिा 

समजून घे. मोबाईल बंद केला, की ते कुठे जातात माहीत 

आहे का? टीव्हीसािखंच सगळं खोटं खोटं!  हो की नाही 

ि े शपंटू?” त्याला काय कळलं कोण जाणे. पण “हो नं” 

्हणत त्याने बाहेि धूम ठोकली. मला वाटले, ही पण बाहेि 

जाईल. न िाहवून मी ् हटल,े “मेघािाणी आईने काय खाऊ 

केलाय बघून ये बि.”  

अजून शतचे बजावणे संपले नसावे, शतने माझ्या 

टेबलाविची एक मोठी पेशन्सल उचलली आशण टेबलावि 

प्रत्येक शब्दाशब्दाबिोबि ठेका धिायला वापिली, मला 

्हणाली, “आजी...” मी “हं” ्हटलं ति हाताने धरून 

माझा चेहिा आपल्याकडे वळवला व ् हणाली “उद्यापासून 

मला समिची सटु्टी आहे. माझ्याबिोबि ड्ॉइंग आशण क्राफ्ट 

किायचं. मी तलुा ड्ॉइंग आशण पेंशटंग शशकवेन, मंडे, 

च्यसुडे आशण वडेनेसडे. थसयडे फ्ायडेला तू मला क्राफ्ट 

शशकवायचं नीट. सॅटिडे व संडेला सकाळी नास्ता झाला 

की. बॉलीवूड डान्स एक्झिसाईझ ्हणून सगळ्यांनी 

किायचा. त्यात बाबा आई पण पाशटयशसपेट कितात. शपंटू 

सगळ्यात छान डान्स कितो अगदी मायकल 

जॅक्सनसािखा, कळतंय का तलुा?” मला समजावत 

होती.  

मी खचुीत जिा वळून बसले ति पित मला वळवून 

ती समोि उभी िाशहली, “लक्षात ठेव. सॅटिडे शकंवा संडेला 

शपकशनक असते आपण सगळे कुठेतिी बाहेि जातो. साडी 

नेसायची नाही. जीन्स व टीशटय घाल. सी शोअिला 

जाणाि असलो ति तलुा खूप थंडी वाजेल. जाड स्वेटि 

घाल. तझु्यासाठी आठवणीने मी कॅप आशण काठी घेईन”. 

मला वाटले आता तिी ही माझ्या खोलीतून बाहेि जाईल 

ति ही जवळचे स्टूल घेऊन शतथेच ठाण मांडून बसली. 

थोडासा काय शवचाि केला व ्हणाली, “पोळी भाजी 

शमळत नाही शतथे, शपझ्झा शमळेल, त्याच्याबिोबि कोक 

मागू नको. तलुा आई ओिडेल. पित येताना सगळे कॉफी 

शपतात तू चहा मागू नकोस, शमळणाि नाही.”  मी “बिोबि” 

्हणेतोवि ती मला बजावून बजावून सांगत होती. मग ती 

बाहेि गेली. आता मला शवचाि किायला उसंत शमळाली. 

मनात आले, काय इन्स्रक्शन्स.! ती समोि असेपयांत शतचं 

ऐकण्याचे नाटक किता किता मला खूप हसू येत होते पण 

हसायची चोिी.  

शतने माझा हात धिला ्हणाली, “आता सावकाश 

ऊठ. नाहीति पडशील.” हाताला धरून सकाळी 

सकाळीच मला हॉलमध्ये का घेऊन चालली होती कळेच 

ना. मला तजयनी नाचवत बजावून ्हणाली “आपण आत्ता 

गणपती बाप्पा आणायला जाणाि आहोत, आनंदात 

जायचं, भांडायचं नाही कोणीही. हॉलमध्ये बाप्पासाठी 

टेबल ठेवले आहे, त्यावि पसु्तकं ठेवू नको. बाबा 

ओिडेल.”  

मग मी ्हणाले, “गणपती पावसाळ्यात येतो”  

ति उत्ति आल,ं “पण इकडे मात्र समिमधेच येतो. 

गणपतीबाप्पा आमच्याकडे माझ्या वाढशदवसानंति, अग ं

तू आता अमेरिकेत आहेस ना! ्हणून. ती चप्पल काढून 
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ठेव. चप्पल हॉलमध्ये आणू नको. बाहुलीचे बूट काढून 

ठेवलेत बघ शजन्यावि. सािखं सगळ्यांनी आपल्या 

खोलीत बसायचं नाही. आिती किायला झांज घेऊन 

यायचे. आजच शोधून ठेव, तलुा सखुकताय दखुहताय येते 

ना? जय देव जय देव पांडुिगं येत नसेल ति पसु्तक देते, 

पाठ करून ठेव. शेवटी फुले आशण तांदूळ वाहतात 

देवाला, वाहताना ्हणायचे येते का? नाही ति ते पण पाठ 

कि. मी बाबाबिोबि थोडं थोडं ्हणते,”  

“आता झालं का सांगून?” असे शवचािले व चटकन 

डेनमध्ये जात असताना हसण्यामळेु डोळ्यात पाणी येत 

होते ्हणून डोळे शटपत होते तोवि माझी बबडी आलीच 

दािावि नॉक कित. “आि यू ओके आजी?” मी “ओके” 

्हटलं पण शतला काय वाटल,े की आजीला िडू येते आहे 

्हणून. ती आत आली आशण शमठी मारून ्हणाली “मी 

तलुा कधी कधी िागवणाि नाही”.  

शतच्या शमठीचे सखु वाटतंय तोवि शपंटू पण आत 

आला आशण शतला िागवून ्हणाला “शी इज माय आजी 

टू–” 

दसुिी शमठीही मला शततकीच गोड वाटली. 

 

 
नीला प्र. जोशी

 

* * * * * * * * * * 
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सपंादक 

िश्मी चाफेकि 

 
मदु्रित शोधन (मराठी) मदु्रित शोधन (इंग्रजी) मखुपृष्ठ टंकलेखन 

डॉ. सजुाता महाजन मयूिी जकाते अमतृा जोशी केतकी देशपांडे 

 

 

  
मखुपृष्ठ, मांडणी आद्रण सकंलन सहाय्य 

आद्रशष नगरकर शशप्रा अथणीकि द्रमद्रलांद साळी 
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जेव्हा शदवसाचे साि ेिगं  

हळू हळू िात्र शाईमध्ये शविघळू लागतात, 

शदवसभिाच्या सकय शीने श्रमलेलं शिीि  

शांतवू बघतं   

आयषु्ट्याचे गुंते उकलून  

दमलेलं मन शवसावा शोधत ं

 

तेव्हा....  

एक अजब अवकाश  

माझ्या मनात जागं होतं.  

हिवलेले िगं, श्वास, गंध  

यांना शजवंत किीत,  

त्या आठवांचा भिजिी पोत  

शनिखत नवल कित िाहते मी. 

 

शकतीतिी क्षण… 

स्मतृींच्या उजाळयांनी लखलखलेले, 

मायेने, कृतज्ञतेने ओथंबलेले, 

हुिहुि लावणाि…े 

 

काळाने, अंतिाने दिुावलेली  

शकतीतिी आपली माणसं  

इथं जशीच्या तशी जपलीत मी.  

आशण त्यांची सय  

माझ्या मनाचा कुठला ना कुठला कोपिा  

उजळून ठेवत आहे.  

शकती शवलक्षण! 

 

येणाि ेअजून शकतीतिी क्षण  

या अशवित कशशदाकािीत गुंफले जाणाि आहेत.   

हा स्मतृींचा शेला माझ्या मनाला  

असाच वेढून िाहणाि आहे  

अगदी शेवटपयांत. 

अन त्या क्षणांचा कस्तिुी दिवळ 

मनाला सगुंधी कित िाहणाि आहे…  

अगदी शेवटपयांत. 

 

 
श्रद्धा भट  

(‘कॅशलडोस्कोप’ या कशवतासंग्रहातून.) 

 

* * * * * * * * * * 
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अमेरिकन साशहत्य क्षेत्रामध्ये जॉन ब्रोकमन हा एक 

शचंतामणी (पिीस) समजला जातो. धंद्याने तो आहे एक 

literary agent. कुठच्याही manuscript ला त्याचा 

हात लागला, ्हणजे त्याचे सोनं व्हायला फाि वेळ लागत 

नाही ्हणे. पण हाच ब्रोकमन आणखी एका गोष्टीसाठी 

सदु्धा प्रशसद्ध आहे: त्याची एक website आहे 

"edge.org".  या website वि जगातल्या सवय क्षेत्रातले 

प्रशसद्ध शवचािवंत आपली हजेिी लावतात. दि वषी 

ब्रोकमान त्यांना एक भन्नाट प्रश्न शवचाितो ("What is 

your dangerous idea?", "What do you believe 

is true even though you cannot prove it?") 

आशण या सवय शवचािवंतांची उत्ति ेEdge.org वि प्रशसद्ध 

केली जातात. २०१४ साली ब्रोकमनचा प्रश्न होता: 

"Which scientific idea is ready for retirement?" 

त्यावि 'टीम हॅन्नाय' नावाच्या शवचािवंताचं मत होतं, 

अनवुांशशक घटक शे्रष्ठ की संगोपन? या प्रश्नाला आता 

आपण खि ं्हणजे श्रद्धांजलीच द्यायला हवी.  

हे असं का बि?ं ते समजण्यासाठी आपल्याला 

मागच्या ५०-६० वषायतील संशोधनाचा आढावा घ्यायला 

लागेल. 

Norrbotten ही स्वीडनची सवायत उत्तिकेडील 

county. या county चं एक वैशशष््टय ्हणजे शतकडची 

लोकसंख्या एकदम कमी- साधािणतः एका मैलामध्य े

जेमतेम ५ ते ६ लोकच िाहतात शतकडे. पितं ु  

"अनवुांशशक घटक शे्रष्ठ की संगोपन" या 

महत्वाच्या प्रश्नाचं उत्ति तेथे शमळू शकेल अशी कुणालाच 

कल्पना येऊ शकली नसती.  

एकोशणसाव्या शतकात Norrbotten सवय 

जगापासून एवढा अशलप्त होता, की एखाद्या वषी जि 

दषु्ट्काळ पडला ति लोकांना काही खायलाच शमळत नसे. 

शतकडचं हवामानही तसेच unpredictable होते. 

उदाहिणाथय, १८००, १८१२, १८२१, १८३६ आशण 

१८५६ साली एवढा दषु्ट्काळ पडला, की लोकांना पुिसंे 

खायला शमळालं नाही. पण १८०१, १९२२, १८४४ 

आशण १८६३ मध्ये एवढं पीक आलं की आधीच्या वषी 

उपाशी िाशहलेल्या बऱ्याच लोकांनी त्यावषी 

अधाश्यासािखं खाल्लं. 

सवयसामान्य माणसांमध्ये आशण संशोधकामध्ये 

एक मोठा फिक असतो: सवयसामान्य माणूस या अशा 

गोष्टींना "That's interesting" असं ्हणून सोडून देतो 

पण डॉ.लासय बायगे्रनसािख्या प्रशतबंधात्मक आिोग्य 

(preventive health) संशोधकाला या गोष्टींमध्ये शदसते 

एक प्रश्नांची खाण आशण त्या प्रश्नांच्या खाणीमध्ये सरुू होते 

त्यांचे उत्तिांसाठी खोदकाम. 

डॉ. बायगे्रन यांनी Norrbotten ची परिशस्थती 

जेव्हा अभ्यासली तेव्हा त्यांच्या मनात प्रश्न पडला, की या 

सकुाळ-दषु्ट्काळाच्या घटनाचक्राचा (cycle) त्या वेळेच्या 

शपढीवि काय परिणाम झाला असेल? या संशोधनातून 

शमळालेल्या उत्तिाने ति त्यांना धक्काच बसला- या 

संशोधनाने शसद्ध केलं की जी मलुं लहान असताना अशा 

feast or famine चक्रामधून गेली त्यांच्या मलुांचंच काय 

पण नातवांचं आयषु्ट्यसदु्धा त्यांच्या आयषु्ट्यापेक्षा 

जवळजवळ ३० वषाांनी कमी होतं. थोडक्यात ्हणजे 

famine आशण feast च्या एका चक्रामधून गेल्यामळेु 

अनवुांशशक घटकामध्ये (genesमध्य)े एवढा बदल 

झाला, की त्याचा वाईट परिणाम पढुच्या बऱ्याच शपढ्यांना 

भोगायला लागला.  

डॉ बायगे्रनने सकुाळ-दषु्ट्काळाच्या घटना चक्राचा 

पढुच्या शपढ्यांवि कसा वाईट परिणाम होतो ते नोंदवलं 

पण त्यांना हा वाईट परिणाम कशामळेु होतो याबद्दल काही 

कल्पना नव्हती. त्यासाठी त्यांना मदत शमळाली 

यशुनव्हशसयटी कॉलेज, लंडनच्या डॉ. माकय स पे्बिये 

(Marcus Pembrey) ची आशण University of 

Bristol च्या जीन गोल्डींग (Jean Golding) ची. 
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गोल्डींगने १९९१-१९९२ मध्य े १४ हजािपेक्षा जास्त 

गभयवती शस्त्रयांना आशण त्यांच्या नवऱ्यांना एका 

अभ्यासामध्ये भिती केलं. त्यांना झालेल्या मलुा-मलुींचा 

डॉ. गोशल्डंगने जवळजवळ २५ वषय अभ्यास केला. दि 

वषी त्यांची िि तपासणी केली. त्यांची IQ test केली. 

डॉ. गोशल्डंगला हे पाहायचं होतं की परिशस्थती आशण 

संगोपनाचा अनवुांशशक घटावि (genes) काय परिणाम 

होतो. Norrbotten मधल्या संशोधनानंति गोल्डींगच्या 

संशोधनाला एक नवी शदशा शमळाली. गोल्डीन्ग, बायगे्रन 

आशण पे्बिये यांनी सवय जमलेल्या data चे जास्त 

शवशे्लषण केल,ं तेव्हा त्यांना शदसून आलं, की या १४००० 

कुटंुबापैकी १६६ मलुांच्या वशडलांनी अगदी लहान 

असताना (्हणजे वयाच्या १० वषायपूवी) धूम्रपान 

किायला सरुुवात केली होती. ज्या लोकांनी वयाच्या ११ 

व्या वषायआधी धूम्रपान चालू केलं होतं, त्यांच्या मलुांना 

लठ्ठपण (obesity) येण्याची शक्यता १०० टक्क्याने 

वाढलेली शदसली! या संशोधनाने हे शसद्ध झालं की जि 

कोणी वयाच्या दहाव्या वषायआधी धूम्रपान चालू केलं ति 

त्यांच्याच काय पण त्यांच्या मलुांच्या आिोग्यावि सदु्धा 

फाि वाईट परिणाम होऊ शकतो.  

खि ं्हणजे या सवय संशोधनाआधी मनषु्ट्यजातीचा 

जीव शास्त्राबिोबि  (biology) एक अशलशखत किाि 

होता- 'मी माझ्या आयषु्ट्यात माझ्या आिोग्याशवषयी 

काहीही चकुा केल्या ति त्या फि मलाच भोगायला 

लागतील. त्या चकुांमळेु माझ्या genes मध्य े बदल 

होणाि नाही आशण त्यामळेु माझ्या मलुांच्या शकंवा 

नातवंडांच्या आिोग्यावि त्याचा काही परिणाम होणाि 

नाही'. पण डॉ. बायगे्रनच्या संशोधनामळेु त्या किािाला 

एक सरंुुगच लागला. आपल्याला आता समजलंय की 

अनवुांशशक घटांवि (genes) संगोपनाचा आशण 

तणावपूणय परिशस्थतीचा (nurture) बिाच परिणाम होऊ 

शकतो.  

हा परिणाम कसा घडतो यावि गेल्या वीस 

वषाांमध्ये बिचे संशोधन झाले आहे आशण त्या संशोधनाने 

एका नव्या शास्त्राला जन्म शदला आहे. त्या शास्त्राचं नाव 

आहे ‘एशपजेनेशटक्स’ (epigenetics). साध्या शब्दात 

सांगायचं ्हणजे, आपल्या genes वि एक control 

switch असतो. त्याला ्हणतात epigenome. 

Epiegenetics च्या शास्त्रानसुाि असं मानलं जातं की, 

एखाद्या संगोपन पद्धतीने शकंवा एखाद्या तणावपूणय 

परिशस्थतीतून गेल्यामळेु genes मध्य ेबदल होत नाही, 

पण त्यांचं वागणं (हो, genes सधु्दा केव्हा केव्हा शवशचत्र 

'वागतात) मात्र बदलू शकतं आशण ते बदल epigenome 

तफे घडवले जातात. थोडक्यात ्हणजे आपले 

epigenome ठिवतात की आपल्या अनवुांशशक 

घटकांनी कसे वागायचे ते. आशण आपल्या आयषु्ट्यातील 

महत्वपूणय घटनांचा आशण संगोपन पद्धतीचा (nurturing) 

epigenome वि बिाच परिणाम होऊ शकतो. अथायत, 

पढुचा प्रश्न असा, की हा परिणाम शकती शपढ्या चालू िाहू 

शकतो? या प्रश्नाचं उत्ति इतकं सोपं नाहीये. कािण 

epigenetics आशण उत्क्रांती (evolution) मध्य ेमोठा 

फिक आहे. उत्क्रांती होण्यासाठी genes मध्ये बदल 

व्हायला लागतो. Gene मध्ये बदल होण्यासाठी लाखो 

शकंवा हजािो वषां लागतात.  Epigenetics ने आणलेला 

बदल एका शपढीमध्ये होऊ शकतो आशण तो बदल 

तणावपूणय परिशस्थतीमळेु, िासायशनक संपकायमळेु 

(exposure to chemicals) शकंवा आणखी बऱ्याच  

गोष्टीमळेु होऊ शकतो आशण तो तणाव नाहीसा झाला ति 

काही शपढ्यानंति त्याचा परिणाम शनघून जाऊ शकतो.  

थोडक्यात सांगायचं ्हणजे, पािपंरिक 

अनवुांशशक शास्त्रामळेु (genetics) आपल्याला समजतं, 

की एका शपढी कडून दसुऱ्या शपढीकडे अनवुांशशक घटक 

कसे transfer होतात ते, आशण epigenetics मळेु 

समजतं की ते genes कसे वागणाि ते. कदाशचत एका 

उदाहिणाने genes आशण epigenome मधील संबंध 

कदाशचत जास्त स्पष्ट होतील: तमुच्या कॉ्पटुिमध्य े

असतं hardware आशण software. ते hardware 

्हणजे आपले genes आशण software ्हणजे 
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epigenome. मी माझ्या IMAC वि windows 

software घातल ंति तो Steve Jobs ला सोडून Bill 

Gates च्या पक्षात भिती व्हायला तयाि होतो. त्यासाठी 

मला hardware मध्ये बदल किावा लागत नाही! 

Epigenetic effect चं सवायत भन्नाट उदाहिण 

्हणजे मधमाशीच. मधमाश्या दोन प्रकािच्या असतात: 

िाणी मधमाशी आशण कामगाि मधमाशी. िाणी मधमाशी 

ही थोडी जास्त जाडी असते आशण कामगाि मधमाशीपेक्षा 

शतचा आयषु्ट्य लांब असतं. िाणी मधमाशी एका वेळी 

हजािो अंडी देते, ति कामगाि मधमाश्या वांझ (sterile) 

असतात. कामगाि मधमाशी थोडी लहान असते पण त्या 

चािा जमा किण्यात आशण संवादात फाि पटाईत 

असतात. दोघांमध्ये एवढा फिक असून सदु्धा त्यांच्या 

अनवुांशशक घटामध्ये (genes मध्ये) काहीच फिक 

नसतो. या मधमाश्या जेव्हा अळ्या (larvae) असतात 

तेव्हा त्यांना एक प्रकािची "royal jelly" शदली ति त्या 

िाणी मधमाश्या बनतात आशण नाही शदली ति त्या 

िाहतात कामगाि मधमाश्या! या royal jelly मध्य े एक 

HDAC inhibitor नावाचा पदाथय असतो. त्या पदाथायने 

मधमाशीच्या शिीिात एक िासायशनक प्रशतशक्रया होते 

आशण मधमाशीचा शस्वच flip होतो कामगाि 

मधमाशीकडून िाणी मधमाशीकडे!  

तु् ही ्हणाल, हे मधमाश्यांचं पिुाण कशाला 

लावलंय एवढं? कािण ह्या मधमाशी पिुाणाने एक 

महत्वाची गोष्ट आपल्याला शशकवली आहे: जि हे royal 

jelly मधील HDAC inhibitor मधमाशीचे शस्वच flip 

करू शकतात, ति ते आपल्या शिीिात काय करू 

शकतील? आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तिाने एकदम 

आिययच वाटेल (मलाही वाटलं होतं एकेकाळी!). याच 

संशोधनाचा उपयोग आता ककय िोगाच्या (cancer) आशण 

Alzheimers उपायासाठी होत आहे. बऱ्याच cancer 

मध्ये (brain, ovarian, bone marrow वगिै)े पेशींमध्य े

HDAC चं प्रमाण फाि वाढलेल असतं आशण HDAC 

inhibitor औषधाने त्याचं प्रमाण कमी होऊन cancer 

बिा होवू लागतो. संशोधकांना अशीही खात्री आहे की या 

HDAC चा आशण स्मिणशिीचाही पषु्ट्कळ घशनष्ट संबंध 

आहे, त्यामळेु त्याचा Alzheimers च्या उपायासाठीसदु्धा 

कदाशचत उपयोग होऊ शकेल.   

तसं HDAC inhibitor वापरून आपली 

स्मिणशिी वाढू शकते यावि आपला शवश्वास बसणं सोपं 

आहे कािण आपल्याला औषधं घेऊन एखाद्या 

आजािपणाचा उपाय किण्याची सवय आहे. पण 

औषधाशशवाय, फि वाताविणामध्य े फिक झाला तिी 

शिीिाच्या वागण्यामध्य ेशकती फिक पडू शकतो याचीही 

बिीच उदाहिणे आहेत. नसुत्या तपमानात शकंवा प्रकाशात 

फिक झाला तिी epigenetic switch काही genes 

शनशष्ट्क्रय करू शकतात. मी दोन उदाहिणं देतो त्यासाठी. 

एक शहमालयन सशाचं आशण फुलपाखिांचं. शहमालयन 

सशामध्ये एक gene असतो, त्याला ्हणतात c-gene. 

ह्या c-gene चं काम आहे, शहमालय सशाला मस्त काळी 

- पांढिी फि देण्याचं! पण जि तपमान ३५ शडग्रीपेक्षा 

वाढलं ति तो c-gene शनशष्ट्क्रय होतो आशण सशाची फि 

एकदम सफेद आशण शविळ होऊन जाते. (३५ शडग्रीमध्ये 

घोंगडीची आवश्यकता नाही, फि स्वेटि पिुा होतो!). 

फुलपाखिांची सदु्धा तशीच ग्मत. शवसाव्या शतकाच्या 

सिुवातीला, थॉमस मॉगयन नावाच्या संशोधकाने काही 

सिुवंटाना (caterpillars) लाल, शहिव्या आशण शनळ्या 

प्रकाशाखालती ठेवलं ति काहींना काळोखामध्ये. जेव्हा 

त्या सिुवंटांची फुलपाखि ंझाली, तेव्हा असं शदसून आलं, 

की त्यांच्या पंखाचे िगं वेगवेगळे बनले.. ज्यांना लाल िगं 

शमळाला त्यांचे पंख एकदम तीव्र िगंाचे झाले आशण ज्यांना 

शनळा प्रकाश शकंवा अंधाि शमळाला त्यांच्या पंखाचे िगं 

होते शफकट!  

कॅनडाच्या Donald Hebb नावाच्या 

neuropsychologist ला एकदा "अनवुांशशक घटक शे्रष्ठ 

की संगोपन" हा प्रश्न शवचािला तेव्हा त्याने त्याचे उत्ति 

एका प्रशतप्रश्नाने शदल े: "Which contributes more to 

the area of a rectangle, its length or its width? 
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(क्या sixer मािा!) बऱ्याच संशोधकांनी musical talent 

हे अनवुांशशक असत,ं की संगोपनाने प्राप्त होते ह्याचा 

अभ्यास केला आशण त्यांचा शनष्ट्कषय असा, की ह्या 

हजिजबाबी उत्तिामध्ये खि ं ्हणजे बिचे तथ्य आहे. 

Michigan State University च्या झॅक हॅ्बिीकने 

८५० जळु्यांचा अभ्यास केला- त्यामध्ये काही होते 

एकसािखे जळेु (identical twins) आशण काही होते भ्रात ृ

जळेु (fraternal twins). त्यांचे शनष्ट्कषय: १) प्रशतभावान 

संगीतकाि सामान्य संगीतकािापेक्षा फाि जास्त मेहनत 

घेतात २) त्यांची मेहनत किण्याची वतृ्ती ही अनवुांशशक 

असते ३) ज्या लोकांना संगीताचं अनवुांशशक ज्ञान आहे, 

त्यांना तालमीचा जास्तीत जास्त फायदा होतो.  

मग बाकीच्या व्यवसायाचं (डॉक्टि, engineer, 

वकील शकंवा architect) काय? शास्त्रज्ञांचं असं मत आहे 

की त्यांनी जि का शवशशष्ट व्यवसायात (डॉक्टि शकंवा 

वकील) बशघतलं ति असं समजतं की साधािणतः ३० 

टक्के परिणाम अनवुांशशक घटकांचा (gene चा) असतो. 

पण जि का वेगवेगळ्या शवस्ततृ शे्रणी (broad 

catagories) मध्ये बशघतलं (्हणजे बौशद्धक काम, कृषी 

काम शकंवा adventurous काम) genes चा परिणाम 

जवळ जवळ ५०% पेक्षा वाढतो. मग भाितातल्या Caste 

systemचं काय? त्यात चाि जातीतले लोक चाि 

वेगवेगळ्या प्रकािची काम कितात. बहुदा त्यात सदु्धा 

अनवुांशशक घटक आशण संगोपनाचा तेवढाच परिणाम होत 

असणाि. (But I do not believe that it justifies the 

caste system)  

हे सवय अभ्यासल्यावि नक्कीच वाटतं की 'टीम 

हॅन्नाय' ने २०१४ च्या Edge.com वि व्यि केलेल्या 

मतांमध्ये बिाच अथय आहे. "अनवुांशशक घटक शे्रष्ठ की 

संगोपन?" या प्रश्नाला आता आपण खि ं ्हणजे 

श्रद्धांजलीच देणं उत्तम.  

तमुचं काय मत आहे? 

 
चंद्रगपु्त शशशशेखि वेदक, MD 

मानसोपचाि तज्ञ, शशकागो 

 

* * * * * * * * * *  



maharaVô ma/DL iSakagaae 

रचना २०२२ गुढीपाडवा ववशेषाांक ३२ 
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ज्या अंगणातली कधीतिी वेचली होती फुले, 

त्या सकुल्या फुलांचा गजिा गुंफू नकोस… 

 

पानझड हा ति आहे अटळ शनयम सशृष्टचा, 

अशा वेळी बहिाची वेडी आशा धरू नकोस… 

 

पायांखालची वाळू ति सिकत जाते लाटांसवे, 

शतला साविण्याचा व्यथय प्रयत्न करू नकोस… 

 

मनाच्या कुपीत जपला आजविच्या क्षणांचा गंध, 

कुपीचे झाकण काढून तो उगाच उडवू नकोस… 

 

मागच्या वाटेवि केवळ शदसेल गदय काळोख, 

त्या ओसाड शठकाणी शकिणांची अपेक्षा करू नकोस… 

 

पूवेचा गलुाबी सूयय दाखवतो आहे वाट पूढची, 

चालत िहा प्रकाशात मागे काळोखात वळून पाहू 

नकोस… 

 

 

 

 

 

 

 

सख्या घे शमठीत तझु्या  

एक-एक तािा शविताना, 

पडू दे शवसि जगाचा 

तझु्या पे्रमात ि ेझिुताना… 

 

एकरूप होऊ दोघे  

नको कुठलाही अडसि, 

शभजू दे पे्रमात तझु्या 

शवसरून साि ेपळभि… 

 

आकाशातील तािसेुद्धा 

कुजबजुतील आपल्याला पाहून, 

हिखून भान साि े 

चल येऊ ि ेचांदण्यात न्हाहून… 

 

िात्र सरून जाताना 

सांगेल हळूवाि कानात, 

अलगद सोडशवत शमठी 

सामावून घे तझु्या मनात…!!! 

 

 
अमतृा जोशी
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वय वषय ऐशंी. ह्या शशशक्षका. तेहतीस वषे सलग 

शशक्षण क्षेत्रातला प्रवास दादि येथील लक्ष्मणप्रसाद 

पोतदाि कन्या शाळेतून पूणय करून शनवतृ्त झाल्या. 

शशशलेखा ह्यांचं ज्या शवषयांवि शवशेष प्रभतु्व होतं, ते 

त्यांचे आवडते शवषय ्हणजे इंशग्लश, मिाठी आशण 

संस्कृत.  

काव्यलेखन - भाषांविील शवशेष पे्रम आशण 

शब्दांचा अनमोल संग्रह, ह्यामळेु ‘काव्यसरिता’ हा त्यांनी 

सहज शलशहलेला काव्यसंग्रह प्रशसद्ध झाला. अशतशय सुंदि 

आशण समजेल अशा शब्दांत ‘उमलती फुले’ हा शालेय 

शवद्याथ्याांसाठी असलेला कशवता संग्रह देखील प्रशसद्ध 

झाला.  

गायन - ह्याच कालावधीमध्ये बाईनंी मिाठी शहंदी 

गीतांचे सादिीकिण केले.  

अभिनय क्षेत्रात बाईनंी अनेक शशक्षक आशण 

शवद्याथ्याांसाठी शलशहलेल्या एकांशकका शाळेतफे स्पधेला 

पाठशवल्या आशण एवढेच नाही ति शशक्षकांसाठी संस्कृत 

या अवघड भाषेतील िाज्य नाट्यस्पधेत बाईनंी 

अशभनयाचे प्रथम पारितोशषकही पटकावले.  

अशा ह्या गजेंद्रगडकि बाईनंा कुमाि कला कें द्र 

तफे आदर्श भर्क्षक पुरस्कार, माशणक वमाय ह्यांच्या हस्ते 

प्रमाशणत झाला.  

बाईचंा साक्षरता अभियानातील सभिय सहिाग 

आभि कभिता पथनाट्याचे लेखन हे देखील त्यांचे ह्या 

कालावधीत केलेले शवशेष कायय. 

दि्यान, बाईनंा अशतशय कठीण परिशस्थतीला 

सामोि े जावे लागले. ऐन सांसारिक जबाबदािीचे शदवस 

अशण अचानक १२ जानेवािी १९८३ िोजी बाईचें पती 

सिुेंद्र गजेंद्रगडकि यांचे शनधन झाले. बाईचें वय तेव्हा 

अवघे ४३. बाईनंी धीि सोडला नाही. त्या खंबीिपणे 

उभ्या िाशहल्या. मोठा मलुगा िवी इयत्ता बािावी, मधला 

मलुगा मनोज इयत्ता नववी अशण धाकटी मलुगी मशनषा 

इयत्ता दसुिी ह्या शतन्ही मलुांचे शशक्षण पूणय करून त्यांना 

यशस्वी स्वतंत्र नागरिक घडवणे हे बाईचें ध्येय झाले. 

अनेक चांगल्या वाईट परिशस्थतीला सामोि ेजाऊन बाईनंी 

हा काययभाग यशस्वीपणे साध्य केला. 

शैक्षशणक काययक्षेत्र प्रवासाची वाटचाल झाली 

आशण बाई ह्या अशधकृत सेवेतून शनवतृ्त झाल्या.  

पण खि ं् हणजे शनवतृ्ती ही सिकािमान्य तािखेला 

आशण वयाला होते. बाईनंी हे शसद्ध केलं, की माणूस कधीच 

शनवतृ्त होत नाही, आपण आपला शदवस कसा घालवतो हे 

महत्वाचं!! 

 
शबमानगि सोसायटी, अंधेिी पूवय येथे २०१० मध्ये 

बाईनंी ज्येष्ठ नागररक सघंाची स्थापना केली. घिातून 

सरुू झालेले हे मडंळ आता दि मंगळवािी सोसायटीच्या 

हॉलमध्ये भिते. सवय जवळच्या ज्येष्ठ नागरिकांना ज्ञान, 

मनोिजंन आशण अध्यात्माच्या दृष्टीने हे लाभदायक ठिल े
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आहे. अनेक मान्यविांच्या भाषणांचा, कतृयत्वाचा आशण 

कौशल्याचा इथे लाभ घेता येतो. 

शवषेश मान्यवि येथे भेट देऊन गेले त्यापैकी 

काहींचा उल्लेख ्हणजे, डॉ. मनोज भाटवडेकि, कै. 

माननीय नीला सत्यनािायण, स्वातंत्र्य सैशनक बबन 

शडसोझा, संगीत शदग्दशयक अशोक पत्की, डॉ. िाजेंद्र बव,े 

मौज प्रकाशनच्या संपाशदका सौ. मोशनका गजेंद्रगडकि.  

त्याचप्रमाणे प्रशसद्ध शदग्दशयक अमोल गपु्ते यांनी 

आपल्या “The Sniff” ह्या शचत्रपटात ह्या मंडळाला आशण 

बाईनंा संधी शदली. तसेच नटवयय मोहनदास सखुटणकि 

यांचे आशीवायद मंडळास लाभले. बाईचंी ही एक नवीन 

वाटचाल आशण ह्या सेवेत असलेल्या त्यांच्या कृताथय 

भावना ह्याला मानाचा मजुिा. 

बाईचं्या ह्या वाटचालीत त्यांनी स्वतःच्या 

प्रकृतीकडे देखील दलुयक्ष केले नाही. बाईनंी 

योगभिद्याभनकेतनाचा योगाचा कोसश करून योगा 

शशशक्षका ्हणून योगा वगय चालवले.  

आज अशतशय अनमोल असलेले आपले गं्रथ 

्हणजे िगितगीता, ज्ञानेश्वरी, दासबोध ह्याचे पठि 

बाई शनयमाने कितात आशण ह्या संस्कृत मधील ओव्या 

सोप्या मिाठी भाषेत अनवुाशदत करुन त्याचे अध्ययन व 

अध्यापन घिातूनच कितात!!! अशा शशशलेखा 

गजेंद्रगडकि यांचे कौतकु आशण आयषु्ट्याकडे पहाण्याचा 

सकािात्मक दृशष्टकोन घेण्यासािखा आहे.  

ह्या पूणय कािकीदीत बाईनंी, िवी, मनोज आशण 

मनीषा ह्या आपल्या शतन्ही मलुांना उत्तम शशक्षण आशण 

संस्काि शदले. आज त्यांची मलुं नामांशकत काययक्षेत्रात 

काम कितात. 

बाई ्हणतात, “सिाांच्या सहकायाशने ह े मला 

र्क्य झाले, मी कृताथश आह”े 

 
मनीषा पंशडत

 

* * * * * * * * * * 
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Keep Sharp: Build a Better brain at Any 

Age!  by Dr. Sanjay Gupta 

Where can you find these 3 points 

together, ‘Be like a surgeon’, ‘Floss’ and 

‘Analytical meditation’? 

In Dr. Sanjay Gupta’s book ‘Keep 

Sharp’. 

 
This was one of the few non-fiction 

books that I wanted to read before it was even 

released. It’s amazing to see how he unravels 

the medical mysteries around the brain and 

connects dots and shows simple steps to be 

happy and achieve your life goals around 

health. 

My 5 key takeaways from this book are 

as below: - we mostly know them, so it was a 

great reminder as to what one should focus on 

and shouldn’t digress.  

1. Move more throughout the day. 

2. Include de-stressing activities in your 

routine. 

3. Find new ways to stimulate your brain 

through learning and challenging yourself. 

4. Introduce new ways of nourishing your 

body (through food and meditation). 

5. Find authentic ways of connecting with 

others and maintain a vibrant social life. 

The book is full of so many great tips 

and suggestive actions, that it just motivates 

you to take control of your life and, of course, 

your brain. 

The last section of the book talks about 

one of the greatest fears for many - 

Alzheimer’s and/or dementia. He harps upon 

us that our lifestyle habits will influence the 

fate of our brain more so than our genetics. A 

full section talks about a 12-week plan to build 

good lifestyle habits. But at the same time, he 

explains different types of Alzheimer’s and 

how to support those who are impacted by it; 

what are the signs and what steps we can 

take to prevent it. A list of institutes, to reach 

out to, is very helpful. It’s a tough section to 

digest if one doesn’t have a healthcare 

background but he has tried his best to make 

it simple to understand for everybody.  

It was interesting to read about De 

Hogeweyk Dementia Village, minutes outside 

of Netherland’s capital city of Amsterdam, 

which emphasizes the need for the 

importance of keeping the patients engaged 

and socially active. How a government-

funded project can achieve this, is amazing. 

One may not be able to talk with their family 

member every day, but if one can maintain 

some common thread, that’s great. 
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 Throughout the book, he has displayed 

his positive and encouraging approach which 

makes us think and take steps in the right 

forward direction. I loved the thought that 

every positive step can make a difference in 

the long run.  

As Maria Shriver told Dr. Sanjay Gupta, 

‘Brace Yourself. Take care of yourself. It’s 

high time that each one of us does that! 

 
Ratnangi Nilesh Malpekar 

ratnangimmc@gmail.com   

 

* * * * * * * * * * 
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तूच सूि तूच ताल 

िागिगं तू शत्रकाल 

भैिवीही तूच भूप 

पे्रिणेचे मूतय रूप  

तू खिी की तू पिी 

तझुी रूपे शकतीतिी 

तू खट्याळ िाशधका 

कधी मधिु चंशद्रका 

तेज शहिकणीतले 

कधी अथांग शांतता 

 

तू सखी मनशस्वनी 

तूच सूि मोशहनी 

तळपत्या उन्हातली 

तू सिुले सावली 

मनामनांत दिवळे 

तूच ती सदाफुली 

 

फुलाफुलांत हास तू 

स्विांत गंध वाट तू 

जीवनास देई अथय 

गणुशवधा तू समथय 

घे कवेत या शदशा 

सिुमयी सिुलेशा 

  

गा तलुाच जे हव े

िोज गीत ते नव े

नादब्र्ह उजळू दे 

स्पशूय दे जीवना 

फुलून ये पनु्हा पनु्हा 

हीच मनोकामना !!! 

 

शशल्पा देशपांडे

 

* * * * * * * * * * 
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“Pawankhind” was an amazing movie. 

It was about the war planning, the respect to 

Shivaji Maharaj, and the willpower of the 

Marathas. To me, the movie was a bit scary, 

but every Maharashtrian kid should know the 

awesome history of the Marathas who always 

fought against the tyranny of Adil Shahis and 

Mughals for the freedom. Baji Prabhu 

Deshpande and soldiers of House Bandal 

were a big part of this war. He fought for more 

than 10 hrs. to protect his king. 

 

Let’s start off with Adilshahi general 

named Siddi Jauhar and the powerful queen 

of Adilshahi kingdom named Badi Begum. 

Siddi Jauhar was already banned from the 

Adilshahi Kingdom for his attempts of revolts 

against Adilshahi, but he still asked for 

another chance. Queen Badi Begum at first 

refused but later agreed and gave Siddi 

Jauhar a second chance. While Shivaji 

Maharaj was still at the Panhala Fort, Siddi 

Jauhar surrounded the fort. Now, Shivaji 

Maharaj knew he was outnumbered by Siddi 

Jauhar who had 40,000 men! This was done 

to recapture the fort from the Marathas. 

Shivaji Maharaj was clever, so he thought of a 

plan to escape from the fort and bring back a 

stronger army to fight against Siddi Jauhar. 

 

Bahirji Naik was the head spy and 

made a path that would lead straight to 

Vishalgad Fort. A loyal soldier, Shiva Kashid, 

with his heroic sacrifice was martyred while 

acting as a dummy Shivaji Maharaj to give 

more time for the real Shivaji Maharaj to 

escape to Vishalgad. By the time Shiva 

Kashid was captured, Shivaji Maharaj, Bahirji 

Naik and the other generals had reached near 

a narrow mountain pass named Ghodkhind. 

Time was running out and the Siddi Masood 

and 3000 soldiers of Adilshah were catching 

up to the Marathas. Baji Prabhu Deshpande 

took the lead and led 300 Marathas to allow 

Shivaji Maharaj and the remaining 300 

escape to Vishalgad. Baji Prabhu, with Rayaji, 

fought against the Adilshahis for 10 hrs. until 

five cannon balls from Vishalgad fort signaled 

Baji and his troops that Shivaji Maharaj had 

reached the fort successfully. 

 

Baji Prabhu Deshpande, Fulaji Prabhu 

Deshpande, Rayaji Bandal and several 

soldiers of Bandals were martyred in the war. 

But we should remember their great sacrifice, 

their bravery and their courage while fighting 

against the Adilshahi for their great king, 

Shivaji Maharaj.  

 

I learned from this movie that when you 

are committed to a job or a position, you 

should never ever get distracted from it. 

Always stick to your commitments, and never 

regret. This was the story of the commitment 
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of the Marathas to fight against the Adil 

Shahis for their King no matter how difficult 

the situation got during the war. 

 

  
Prisha Athanikar

* * * * * * * * * * 
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‘वाईज अडँ आदिवाईज’ हे प्रा.सधुा मूती यांचे 

पसु्तक ्हणजे समाजसेवेचा खूप मोठा आदशय आहे. 

यामध्ये त्यांना देशाच्या शवकासासाठी कानाकोपऱ्यांतून 

शफिताना आलेले शवलक्षण अनभुव आहेत. आपला जन्म 

हा शशक्षणकायय आशण समाजकायय यासाठीच झाला आहे, 

अशीच त्यांची भावना आहे. यात कोठेही मीपणा नाही. 

त्यांनी यात स्वतःला पूणयपणे झोकून शदले आहे, हे पसु्तक 

वाचताना याची प्रचीती येते.यातील बिचेसे अनभुव 

अंतमुयख किणाि ेआहेत. 

 

 
 

काही हलकेफुलके पण आहेत.एक अनभुव कथन 

किताना त्यांचे एक वाक्य मला भावलं. "भाित ्हणजे 

नसुते तंत्रज्ञान, आधशुनकता, फॅशन, शसनेमे नव्हे ति खिा 

भाित आपल्या देशाच्या अंधाऱ्या कानाकोपऱ्यात 

वसलेला आहे. अशा लोकांची सेवा किणे ्हणजे देशसेवा 

होय". "इन्फोशससचे यश हे पददशलतांची सेवा किण्याची 

सवुणयसंधी" असे त्या मानतात. 

त्यांच्या समाज कायायची व्याप्तीही अफाट आहे. 

त्यामध्ये शशक्षण, मशहलांचे सबलीकिण, स्त्री शिी, 

स्वच्छता, कला, गिजंूना आशथयक मदत, त्यांचा शवकास 

अजून शकतीतिी गोष्टी आहेत. कनायटकात अनेक 

शाळांमध्ये त्यांनी संगणक आशण गं्रथालये सरुू केली 

आहेत. स्त्री परुुष समानता याचा सवाांनी अंगीकाि किावा, 

यासाठी त्या आग्रही होत्या. त्यांनी अगदी तरुण वयात 

शे्रष्ठवयय टाटा यांना पत्र शलहून शवचािले की, स्त्री आहे 

्हणून नाकािणे शकती योग्य आहे, ती पण परुुषांच्या 

बिोबिीने काम करू शकते.या पत्राची दखल घेऊन त्यांनी 

सधुा मूती यांना नोकिी शदली आशण ती जबाबदािी त्यांनी 

शानदािपणे शनभावली आशण वरिष्ठ पदावि पशहल्या 

अशभयंता. 

्हणून त्यांनी काम पाशहले. आणखीही बिचे 

काही.. 

सधुा मूती आपणास शत्रवाि वंदन!! 

 

 
नीता िघनंुदन देशपांडे 
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मशणभद्रला जाग आली ती अशतशय समुधिु 

स्विांनी! त्या स्विांवि स्वाि होऊन तो समदु्रावि केव्हा 

जाऊन पोहोचला त्याला कळलेसदु्धा नाही. ते कणयमधिु 

स्वि शतथूनच येत होते पण वाद्य वाजवणाि ंकुणी शदसत 

नव्हतं. पहाटेची वेळ होती, अजून उजाडलं नव्हतं. 

एखाद्या ध्यानस्थ ऋषीसािखा समदु्र शांत होता. 

शनळ्याशाि समदु्राविचा गाि वािा मनाला भावत होता. 

इतक्यात शांत वाटणाऱ्या समदु्राने उग्र रूप धािण केलं. 

त्या उसळत्या समदु्रात एका जलकन्येने आपली नौका 

घातली आशण ती नाहीशी झाली. समदु्र पनु्हा पूवयवत 

झाला. जणू काही घडलंच नाही. मणीचे डोळे 

शवस्फािलेलेच िाशहले. त्याला भानावि यायला बिाच वेळ 

लागला. त्याला वाटल,ं ‘आपण स्वप्न ति नाही ना 

पाशहल?ं’ वाद्याचे स्विही हळू हळू शविले. 

मणी घिी आला पण त्याच्या मनात ती समदु्रकन्या 

आशण ते वाद्याचे िहस्यमय स्वि िेंगाळतच िाशहले. 'कोण 

असेल ती?’ जवळपास कुणीच नव्हतं. पण त्याच्या मनात 

या प्रश्नाचं वादळ उठलं होतं. िोज ते स्वि त्याच्या कानावि 

पडत आशण तो भािल्यासािखा समदु्रावि जाई.  त्याला 

दसुि ं काहीच सचेुनासं होई. या सगळ्याचा परिणाम 

त्याच्या प्रकृतीवि झाला. तो हळू हळू अगदीच कृश शदसू 

लागला.  

त्याची ही परिशस्थती पाहून अप्पा आशण अ्मा 

शचंतेत पडले. अप्पांनी मनाशी ठिवलं, की ‘उद्या मणीच्या 

मागे जायचं. त्याचं हे काय चाललं आहे हे बघायचं’ असं 

ठिवत अप्पांनी अ्मांकडे पाशहलं, त्यांच्या डोळ्याखाली 

काळी वतुयळं शदसत होती. काळजीने त्या खंगल्यासािख्या 

शदसत होत्या. जणू अप्पाच्या मनातलं अ्मांना कळलंच. 

त्यांनाही अप्पांची काळजी वाटत होती. आत्तापयांत अप्पा 

कसे दणकट वाटायचे. त्यांचा आधाि वाटायचा. इतकी 

वषय त्यांच्या नखाला पण आजाि शशवला नव्हता. पण 

आता ते शकती थकल्यासािखे शदसत होते. पोक शनघालं 

होतं. चालताना दम लागत असे.  

खि ंति त्यांना आता मणीच्या लग्नाची सनई ऐकू 

यायला लागली होती. पण मणीचं वेगळंच सरुू होतं. 

त्याला कशातच िस नव्हता. अ्मा मणीशी बोलायला 

गेल्या.  

मणी आकाशात एकटक पाहत होता. त्याची दया 

येऊन त्या ्हणाल्या,  “मणी, सकाळी सकाळी कुठे 

जातोस? जातोस ति जा बाबा पण तू काही खात पीत 

नाहीस. तलुा काही होतंय का?" पण त्यांच्या बोलण्याचा 

मणीवि काहीच परिणाम झाला नाही. अ्मांना वाईट 

वाटलं. त्यांच्या डोळ्यात पाणी तिािलं. शेवटी डोळे पसुत 

पसुत त्या उठल्या.  

अचानक जाग आल्यासािखा मणी अ्मांचा हात 

पकडत ्हणाला, "अ्मा, अजूनही जलपऱ्या असतात 

का? "  

"माहीत नाही मणी, तू का शवचाितो आहेस?" 

अ्मांनी अस्वस्थपण ेशवचािले.  

"त्याच ती मधिु धून वाजवतात, पहाटे ऐकू येतात 

ना ते स्वि?" मणीचं सहज उत्ति.  

"अि,े पण मला काही ऐकू नाही येत. मी ति अगदी 

ब्राह्ममहूुतायवि जागी होते"  अ्मा ्हणाल्या. ‘अप्पांना पण 

हे काही ऐकू येत नसावं नाहीति बोलले असते ते. याला 

बाहेिची बाधाच झाली असावी’ अ्मांच्या मनात शचंतेचा 

खडा पडला आशण मनाचा तळ ढवळून शनघाला. ‘सखुाने 

काही चाललेलं काही पाहवत नाही झालं!’ असा शवचाि 

करून त्यांना एकदम थकल्यासािखं वाटलं. कसाबसा 

तोल सावित त्या झोपायला गेल्या. अप्पा नसुतेच डोळे 

शमटून पडले होते. ते झोपले नाहीत हे त्यांना समजलं पण 

त्या काही बोलल्या नाहीत, नसुत्याच बसून िाशहल्या 

झोपेची आिाधना कित.  
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ब्राह्ममहूुतायवि उठून सवयच जण आपापल्या 

कामास लागले. अ्मा देवपूजेत मग्न असताना मणी 

घिाबाहेि पडला आशण त्याच्या पाठोपाठ अप्पाही. 

आपल्या मागे अप्पा चालताहेत हे त्याच्या लक्षातसदु्धा 

आले नाही. तो आपल्याच धुंदीत चालत होता. चालता 

चालत तो समदु्रशकनाऱ्यावि येऊन पोहोचला. आशण 

शतथेच थांबला. अप्पा त्याच्या थोडा मागे वाळूत बसले. 

तो एकटक समदु्राकडे पाहत होता. मागे बसलेल्या 

अप्पांची त्याला जाणीवही झाली नाही. सूयायची शकिण ं 

नकुतीच पथृ्वीवि उतिली होती. शनळाशाि समदु्र शांत 

होता. समदु्राची गाज तेवढी कानावि पडत होती.  

मणी अगदी तल्लीन होऊन नकळत त्याला ऐकू 

येणाऱ्या वाद्यांच्या स्विावि सिुले गाऊ लागला.  

"वा ! तू इतका सुंदि गातोस हे माहीत नव्हतं". 

अप्पांचा आवाज ऐकून मणी भानावि आला.  

"अप्पा, तु् ही सदु्धा हे स्वि ऐकून इथे आलात 

ना?”  

"स्वि? कुठले स्वि? अि ेमणी, तू एवढ्या पहाटे 

कुठे जातो आहेस ते पाहायला मी आलो आहे."  

पण मणी आपल्याच नादात बोलत होता.  

"शकती शांत आहे ना इथे? कसल्या शचंता नाहीत. 

अगदी शांत! आपण कुटी बांधूया का इथे?”  

"कुटी"? अप्पा थोडे दचकलेच. ‘हा काय असंबद्ध 

बोलतो आहे?’ 

एक शदवस ति मणी समदु्रशकनाऱ्यावरून हलायचं 

नाव घेईना. तो ्हण,े की “मी इथेच िाहणाि.”  

अ्मा त्याची समजूत काढू लागल्या. "अि,े भिती 

आली ति काय किशील? वादळ वाऱ्यात कसं होईल 

तझंु?”  

पण मणीचं त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष कुठे होतं ? 

तो आपल्याच तंद्रीत.  

"अप्पा, आपली नौका कुठे गेली? मला थोडं 

समदु्रात आतपयांत जायचं आहे. काळजी कशाला किता? 

मला छान वल्हवता येते नौका!”  

अप्पा आशण अ्मांनी हतबदु्धपणे एकमेकांकडे 

पाशहलं.  

अप्पा समजावत ्हणाले,  “अि,े आपल्याकडे 

काि आहे जशमनीवि चालणािी. नौका कधीच नव्हती. पण 

तलुा हवी असेल ति आपण चौकशी करू".  

पौशणयमेच्या शदवशी भिती येण्याच्या आत मणीला 

घिी घेऊन येण्यासाठी अ्मा समदु्रावि गेल्या. तेव्हा पण 

मणी समदु्राकडे एकटक बघत पायांना स्पशय किणाऱ्या 

लाटांमध्ये उभा होता. त्यांच्याबिोबि घिी जाता जाता  

मणी आपल्याच नादात बोलत होता. "मी शकती मोती 

गोळा किायचो. देवलोकात सवाांना या मोत्यांची शकती 

मागणी होती. या मोत्यांच्या बदल्यात शकतीक द्रव्य 

शमळवलं आ्ही! आपल्या नौकेला सोन्याचा वखय लावला 

होता मी."  

मणीच्या बोलण्याचा वागण्याचा काय अथय लावावा 

हे अप्पा अ्मांना कळेनासं झालं. जणू काही कोणी 

पिुाणकाळातूनच इथे अवतिला होता.  

अ्मांच्या मनात आलंच, 'हा पूवयजन्मी कुणी 

माशणक-मोत्यांचा व्यापािी ति नव्हता? याच्या पूवयस्मतृी 

जागतृ झाल्या असाव्यात का?  की शेजािचा नाथा ् हणतो 

तसं त्याच्यावि बाहेिची बाधा झाली असावी? अप्पांचा 

काही या किणी वगैिेंवि शवश्वास नाही.’ अ्मा आपल्याच 

शवचािात घिी पोहोचल्यासदु्धा. घिी आल्या तेव्हा घिी 

कमलाक्का आल्या होत्या. त्यांच्याजवळ मन मोकळं 

केलं, की अ्मांना नेहमी बि ंवाटे. शकती तिी वषाांपासून 

कमलाक्का त्यांच्या सखुदःुखात पाठीशी होत्या. मनात 

आलेल्या सगळ्या शंका त्यांनी कमलाक्कापाशी बोलून 

दाखवल्या.  

“तू काही काळजी करू नको वनाक्का. आपला 

मणी ठीक होईल. बाहेिची बाधा वगैि ेकाही नसतं असं. 

मणीकडे पाहून तो झपाटल्यासािखा वाटतो खिा पण 

शकती शांत असतो". कमलाक्का अ्मांची समजूत काढत 

्हणाल्या. 
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बोलता बोलता त्यांना मणीच्या जन्माच्या वेळेचे 

शदवस आठवले. पूणय नऊ मशहने त्यांना अगदी सहज 

गेल्यासािखे झाले होते कसला त्रास नाही. समुद्रावि 

जाऊन बसावं वाटे. शंख गोळा करून त्या त्याची िांगोळी 

काढत. मणीच्या जन्मावेळी एक नाग त्यांना शदसून गेला 

होता. स्वप्नही मोत्यांच्या िाशींची,  शवशचत्र आयधुांची, 

समदु्रातली, सोन्याने मढवलेल्या नौकांची पडत. खूपशी 

सुंदि वाद्य ऐकू येत, सुदंि स्वि ऐकू येत. मणीच्या 

जन्माच्या वेळी बागेतल्या झाडांना, फुलांना एक वेगळीच 

टवटवी होती. तीथययाते्रला शनघालेले एक थोि अभ्यासू 

पंशडत माधवानन्द त्यांच्या गावात त्यावेळी आल े होते. 

मणीच्या जन्मानंति त्यांचे आशीवायद घ्यायला ्हणून 

अ्मा अप्पा गेले तेव्हा ते मणीला पाहून ्हणाले होते, " हे 

एक गूढच आहे! कसा हा चमत्काि ्हणावा?"  आशण मग 

अ्माकडे वळून ् हणाल ेहोते." खूप सलुक्षणी मलुगा आहे. 

माझा ज्योशतषशास्त्राचा अभ्यास आहे. आपली भेट पनु्हा 

घडेल असं वाटतं."  

थोिामोठ्यांना आशण ज्ञानी पंशडतांना काय 

प्रशतप्रश्न किायचा ्हणून त्यांनी काही अजून शवचािलं 

नाही. 

 "शेजािच्या गावात कोणी गाढे पंशडत आले आहेत 

्हणे त्यांचा सवय शास्त्रांचा, वेदांचा आशण आयवुेदाचा पण 

अभ्यास आहे ्हणतात. त्यांना जाऊन शवचािावं का? हे 

काहीतिी गूढ वाटते आहे". कमलाक्कांनी अ्मांना 

शवचािलं. अ्मांनी मान डोलावली. त्यांना पनु्हा 

माधवानंदांची आठवण झाली. 

अ्मा पनु्हा मागच्या काळात गेल्या. मणी 

झाल्यापासून त्यांची आशण अप्पांची भिभिाट झाली. 

एकही शदवस दःुखी गेल्याचं त्यांना आठवलं नाही. 

लवकिच त्यांनी खूप मोठी जागा घेतली. एका बाजूला 

गावाचा बाजाि शदसत असे. मागच्या बाजूला भलीमोठी 

बाग आशण बाग संपली, की थोडी मोकळी जमीन आशण 

शतथून समदु्र शदसत असे.  लहानपणापासूनच त्याला 

पाण्याची ओढ होती. खूप चटकन पोहणं शशकला तो. 

समदु्रावि भटकायला जायला खूप आवडायचं त्याला. 

लहानपणी कुणी मणीला शवचािलं, “तू मोठेपणी 

कोण होणाि?”   

ति नेहमी ्हणायचा "मी खलाशी होईन शकंवा 

पाणबडुी चालवणािा होईन!”  

"का ि ेपाणबडुी चालवणािा का  बि?ं"  

ति तो उत्ति देई, “समदु्रात खशजना असतो ना, तो 

शोधायचा आहे मला. मोती, ित्न माणकं गोळा किायची 

आहेत.".  

मणीच्या जन्मापासूनच घिात समदृ्धी आली होती. 

अ्मांच्या अंगावि एकेक दाशगना चढत गेला. मणीला 

जात्याच खऱ्या मोत्यांची ्हणा, ित्नांची पािख होती. 

आजूबाजूच्या सगळ्या लोकांना नवल वाटत असे. 

जसजसा तो मोठा होत गेला तसा तो वेगवेगळ्या 

खेळांमध्ये भाग घेत होता. त्याची पटकन योग्य शनणयय 

घ्यायची सवय, चपळता यांचा त्याच्या टीमला उपयोग 

होत असे. त्याच्यासािखा देखणा आशण हुशाि मलुगा 

खिचं शविळा!  

“काय झालं या मलुाला? जसा काही शाशपत यक्षच 

आहे.". असं बोलून कमलाक्का घिी गेल्या आशण अ्मा 

त्यांच्या उद्गािांवि आिययचशकत होत शवचाि कित 

िाशहल्या.  

तेवढ्यात त्यांना अप्पा घिी येताना शदसले. 

समदु्रावि िाहायचा हट्ट आजच्यापिुता तिी संपला होता. 

मणी शांतपणे त्याच्या वहीत कसल्या तिी नोंदी, शचत्रण 

कित बसला. त्याच्या या वहीत कसले कसले नकाशे 

त्याने िखेाटले होते. काही यंत्राचे आिाखडे होते ति काही 

तापमान, खोली अशाच काही नोंदी होत्या. मणीला जणू 

काही ते आठवत होत शकंवा नवीन सचुत होतं. शकतीतिी 

तास तो त्यात िखेाटन कित िाशहला. अ्मा त्याच्याजवळ 

येऊन बसल्या. त्याच्या शचत्रांकडे, िखेाटनांकडे शांतपणे 

बघत िाशहल्या. खिचं, खूप सबुक िखेाटनं होती. तो एका 

वाद्याचं शचत्र काढण्यात एकदम तल्लीन झाला होता.  
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"कशाचं शचत्र आहे ि ेहे? अ्मांनी शवचािलं. 

"ककय िी " मणी न थांबता उत्तिला.  

"्हणजे?" अ्मांचा प्रश्न.  

"अगं, हे वाद्य आहे यातून खूप सुंदि स्वि 

शनघतात. मला िोज याचेच स्वि ऐकू येतात. आता मला 

थोडं थोडं आठवतंय." अ्मांना पनु्हा काळजी वाटली. 

'याचं हे भािलेपण अजून आहेच का?’  पण शतने शचकाटीने 

आशण उत्सकुतेपोटी प्रश्न सरुूच ठेवले. "अ्मा, तलुा 

आठवतं का, मागच्या पौशणयमेला दयाय उसळला होता तेव्हा 

मला याचेच स्वि ऐकू आले होते आशण त्याविची धून पण 

ओळखली मी. त्या िात्री भािल्यासािखा समदु्रशकनाऱ्यावि 

गेलो तेव्हा शतथे दयाय  उसळला होता आशण त्या 

उसळलेल्या दयायत नौका टाकून एक अप्सिा शदसेनाशी 

झाली. मला ती बोलवत होती वाटतं."  

अ्मांच्या पोटात धस्स झालं. पण तिीही त्या 

्हणाल्या, "ती का बोलावेल तलुा?"  

"आ्ही मोती गोळा किायचो ना?" मणीचं उत्ति.  

“शाशपत यक्ष” हे कमलाक्काचे शब्द पनु्हा त्यांना 

आठवले.  

मग मात्र त्यांनी दसुऱ्याशदवशी कमलाक्कांबिोबि 

ते कोणी ज्ञानी ज्योशतषी आशण पंशडत होते त्यांच्याकडे 

जायचा शनणयय घेतला. दसुऱ्या शदवशी अ्मा समदु्रावि न 

जाता कमलाक्कांबिोबि गरुुजींकडे शनघाल्या. जाण्यापूवी 

देवघिातल्या देवाला मनापासून नमस्काि कित 

्हणाल्या, "पिमेश्विा, हे काय सरुू आहे ते आ्हाला 

समजू देत. डोकं अगदी सुन्न झालंय, काही कळत नाही. 

ज्याच्यात मणीचं भलं आहे ते घडू देत".  

कमलाक्का काय बोलत होत्या त्याकडे अ्मांचं 

पूणय लक्ष नव्हतंच. त्या आपल्याच शवचािात होत्या. गरुुवयय 

शजथे मकु्कामी होते त्या घिापाशी त्या कधी पोहोचल्या ते 

कळलंच नाही.  

आत प्रवेश केल्या केल्या वेगवेगळ्या फुलांच्या, 

उदबत्तीच्या आशण धपुाच्या सगुंधाने त्या दोघींचीही मनं 

प्रसन्न झाली. त्या दोघी शांतपणे गरुुवयाांचं वाचन आशण 

मनन पूणय होण्याची वाट पहात िाशहल्या. गरुुवयाांच्या शांत 

गंभीि चयेकडे पाहताच अ्मांनी माधवानंदांना ओळखले 

आशण त्यांच्या “पनु्हा भेटू” ्हणून त्यावेळी गूढ वाटलेल्या 

उद्गािाचा थोडा उलगडा झाला.  

गरुुवयाांनी डोळे उघडून अ्मांकडे पाहत ्हंटले, 

"अ्मा, तु् हाला काही शवचािायचं आहे का?" एवढ्या 

ज्ञानी माणसाने एवढ्या नम्रपणे आपल्याला “अ्मा” 

्हणून संबोधलं त्याचं अ्मांना नवल वाटलं पण 

त्याचबिोबि त्यांचं दडपण पण कमी झालं.  

"गेल्या काही शदवसांपासून मशणभद्र... माझा 

मलुगा फाि शवशचत्र वागतो आहे".  

माधवानंदांनी शवचािल,ं "शवशचत्र ्हणजे कसं जिा 

सांगाल का?" त्यांच्या शांत स्विांनी अ्मांना थोडा धीि 

आला आशण त्या सांगू लागल्या." गरुुवयय, आपल्याला 

कसलंतिी गूढ संगीत ऐकू येतं असं तो ्हणतो. आ्हाला 

मात्र काही ऐकू येत नाही. मग ते संगीत ऐकल्यावि तो 

भािावल्यासािखा होऊन जातो. तो त्याचा िाहातच नाही. 

त्या स्विांच्या लाटेवि स्वि होऊन तो समदु्राकडे 

ओढल्यासािखा चालत जातो. तो ्हणतो, की त्याला 

जलकन्या शदसतात,   त्याच ते संगीत वाजवत असतात 

कुठल्यातिी वाद्यावि. मग तो समदु्राविच तास न तास 

िाहतो. घिी आला ति कसली तिी समदु्राची िेखाटनं 

आशण नकाशे काढत असतो. ्हणतो, मला मोती 

शोधायला जायचं आहे. नकाशावि काही खणुा दाखवतो 

आशण ्हणतो इथे खशजना आहे. काही कळत नाही 

गरुुवयय".  

" काल एका वाद्याचं शचत्र काढत होता. ्हणाला 

याला ककय िी ्हणतात. नौकांची पाणबड्ुयांची कसली 

कसली िखेाटनं काढत असतो".  

"कुठलं वाद्य ्हणालात अ्मा?"  

"ककय िी असं काहीसं ्हणत होता". अ्मा 

उत्तिल्या. "प्रकिण थोडं वेगळं शदसतंय". असं ्हणत 

माधवनंद शवचािात गढून गेले. थोडा वेळ कोणीच काही 

बोलले नाही. 
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न िाहवून कमलाक्का ् हणाल्या, " काहीतिी सांगा 

गरुुवयय. हा एवढा हुशाि, सिळ आशण हसतमखु असणािा 

मलुगा आता अगदी अबोल झाला आहे. भािावल्यासािखा 

वागतो. कधी कधी ओळखत सदु्धा नाही आ्हाला, 

समदु्रावि जाऊन िाहायचं ्हणतो, मोती शोधायला 

समदु्राच्या तळाशी शनजण्यासाठी नौका घेऊ ्हणतो. 

काही बाहेिची बाधा...." 

" नाही नाही तशी शंका घेऊ नका. मी त्याला 

पाशहलं आहे. तु् हाला आठवत असेल, त्याच्या जन्माच्या 

वेळी तु् ही त्याला घेऊन आला होतात ना? तेव्हाच मला 

त्याच्या शिीिावि शकतीतिी सलुक्षणी शचन्हं शदसली होती. 

मानवांच्या शिीिावि क्वशचतच आढळतात. काहीतिी 

वेगळं सामथ्यय असेल ति शदसून येतात. काही गं्रथांमध्य े

मी याबद्दल वाचलं होत.ं तु् ही अशभु शंका मनात आण ू

नका. मला थोडा अभ्यासासाठी वेळ द्याल का? काही 

गं्रथांमध्ये संदभय तपासावे लागतील. अ्मा ककय िी 

्हणाल्या ना, मला हे वाद्य अप्सिा वाजवायच्या असं 

वाचल्याचं आठवतंय. एक ति वगेळ्या शवश्वातली एखादी 

व्यिी शकंवा शिी मणीशी संपकय  साधू इशच्छते आहे शकंवा 

मणीला पूवयजन्मातले काही संदभय आठवत आहेत. पण 

मला एकंदिीत अशभु काही वाटत नाही. तु् ही मला थोडा 

वेळ द्या". अ्मांचा जीव आता थोडा भांड्यात पडला 

होता.  त्या ्हणाल्या, "आ्ही चाि-पाच शदवसांनी येऊ 

का?”  

त्याला माधवानंदांनी मूक संमती शदली. आता 

अ्मांची पावलं झपाझप पडत होती. घिी आल्या ति 

अप्पा वाटच पाहत होते. त्यांनी अप्पांना सवय हकीकत 

सांशगतली. अप्पांना शनिाशेच्या ढगातून आशेची शकिण ं

चमकतांना शदसू लागली. गरुुवयाांकडे याचं नक्की उत्ति 

असेल, उपाय असेल अशी त्यांना खात्री वाटू लागली. 

आशण ते त्यांच्याकडून येणाऱ्या शनिोपाची वाट पाहू 

लागले.  

भल्या पहाटे पनु्हा मणी तसाच भािावल्यासािखा 

समदु्राकडे चालू लागला. पाय नकळत ठेक्यात पडत होते 

जणू काही कुठलं संगीत त्याच्यात शभनलंय.  

समदु्रशकनाऱ्यावि येऊन तो कुठेतिी टक लावून बघत 

िाशहला. आकाश जांभळं होतं त्यात आता थोडा गुलाल 

आशण केशि शमसळत चालला होता. हळू हळू काही नावा 

समदु्रात शनघाल्या. अ्मा शतथेच एका खडकावि बसल्या. 

मणी जवळ येऊन बसला. "अ्मा, शकती छान वाटतं ना 

इथे? वाटतं इथून उठूच नये. इथेच िाहावं. ही समदु्राची 

गाज, शनळं अथांग पाणी, त्या शनळ्या आभाळाचं प्रशतशबंब 

सामावून घेणाि!ं सगळ्यांचं जणू संशचत, सखुदःुख 

सामावून घेणािा दयावान सागि वाटतो हा मला! 

सगळ्यांचा आधाि! अ्मा, असं वाटतं या पथृ्वीवि हा 

सागि,  हे आकाश आशण ते शक्षतीज हेच सत्य आहेत. 

बाकी ही जमीन त्याविचा हा खेळ माया आहे". अ्माला 

कुठेतिी आत खूप शांत वाटत होतं.  तो बोलायला लागला 

की, सगळ्या शंका शमल्यासािख्या वाटत. 

अप्पा मणीला शोधायला समदु्रावि गेले, ति तो 

तल्लीन होऊन गात होता. त्याच्या स्विात कुठली तिी 

ओढ होती,  आशण चेहिा किािी शदसत होता. जणू त्याने 

कुठला तिी शनिय केला आहे. दूिवि सागिाकडे आत 

त्याची नजि शस्थि होती. काहीजण त्याच्या स्विांच्या 

ओढीने बाजूला जमा झाले होते त्याचं त्याला काही भान 

नव्हतं. गाणं संपल्यावि तो सागिाकडे टक लावून पाहत 

िाशहला. चेहऱ्यावि जणू स्वप्न, आशा आशण उत्साह होता. 

अप्पांना त्याला तसं बघून आनंद झाला.  

अचानक तो अप्पांना ्हणाला, “या इथून सिळ 

सिळ नौकेतून गेला ना, की पथृ्वीचं दसुि ंटोक लागतं. 

मध्ये कुठलंच बेट नाही. पण थोडं ४० अक्षांश उजवीकडे 

गेलं, की एक थोडं बडुालेलं  बेट आहे. शतथे आहे खशजना.” 

बोलता बोलता त्याने एका नकाशाचं  िखेाटन काढलं 

आशण एका जागी बोट ठेवून ्हणाला, " हेच ते बेट". मग 

अप्पांकडे वळून ्हणाला, " तमुचा मी खूप ऋणी आहे 

अप्पा. मी तमुचे पांग फेडीन पण मला गेलं पाशहजे." अप्पा 

गशहविले. पण काही बोलले नाहीत. 
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आज मणीचा मूड काही वेगळाच होता. त्याने 

आईला त्याच्या आवडीचा स्वयंपाक किायला सांशगतला, 

शखिीसाठी दूध आणून शदले. मणी माणसात यायला 

लागला हे पाहून अ्मा खूश झाल्या. अप्पांनाही समाधान 

वाटले. दसुऱ्या शदवशी दोघे उठले, तिी मणी अजून 

झोपलेलाच! अप्पांना वाटल,े 'लवकि न उठला ति बिचे 

आहे. समदु्रावि जाण्याचे वेड तिी कमी होईल!' पण उन्हे 

वि आली तिी मणी उठला नाही हे पाशहल्यावि अ्मा 

त्याच्या खोलीत डोकावल्या, ति मणी शतथे नव्हताच! 

अप्पा घाईघाईने मणीला शोधायला समदु्रावि गेले आशण 

अ्मा त्यांची वाट पाहत अंगणात थांबल्या.  

थोडयावेळाने अप्पा पित आले ते एकटेच. बिोबि 

मणी नव्हताच! अ्मांच्या मनात नको ते शवचाि येऊ 

लागले. 'मणी समदु्राच्या तळाशी मोती काढायला ति गेला 

नसेल' या शवचािाने त्यांच्या अंगावि काटाच आला! पण 

नंति त्यांनी शवचाि केला, 'कालच मणी ्हणत होता, की 

समदु्रशकनाऱ्याने लांबवि शफिायला जाऊ या. तो 

शफिायलाच गेला असेल. येईल पित. लहान थोडाच आहे 

तो आता!' 

पढुचे चाि पाच शदवस वाट पाहण्यात गेले. मग मात्र 

अप्पांचा धीि खचला. शेवटी तेच गरुुवयाांकडे जाण्यासाठी 

शनघाले. मनात अग्य शवचाि होते. गरुुवयाांनी ते का आल े

आहेत ते ओळखले. त्यांना बसायला सांशगतले आशण 

पाणी शदले.  

मग गरुुवयय आपल्या धीिगंभीि आवाजात बोलू 

लागले. "तमुची समस्या ओळखून मी अभ्यास केला. 

त्यात अथवयवेदातून मला असे समजले, की समदु्रात अपाि 

धन आहे. ते ओळखून, ते धन शमळवून त्याचा व्यापाि 

कसा किायचा हे काही शस्त्रया जाणून होत्या. त्यांना 

अप्सिा ्हणत. ‘आप स ृशकंवा आप सिशत इशत अप्सिा.' 

अशी व्यतु्पत्तीच आहे! आप ्हणजे पाणी, जी पाण्याला 

सािते, त्यावि स्वाि होते ती अप्सिा! त्यांना नसुते 

व्यापािाचेच नाही ति वादळाचे, नक्षत्रांचे, आशण 

अवकाशाचेही ज्ञान होते. समदु्रातील धनसंपत्ती कष्टाने 

प्राप्त किणाऱ्या या साहसी आशण कतृयत्ववान अप्सिांना 

वेदकाळी सवय लोक मानत. नतृ्य गायनातही त्या शनपणु 

होत्या. त्यांच्या तालवाद्याचे नाव होते 'ककय िी'. याच 

वाद्यांचे स्वि मणीला ऐकू येत. उसळलेल्या दयायत नौका 

घालण्यासािखे धोके पत्किणे हे या अप्सिांचे छंदच होते. 

आशण तो लोकांच्या कौतुकाचा शवषयही होई. समदु्रातून 

अन्य देशांशी व्यापाि किणे आशण भिपूि संपत्ती गोळा 

किणे हा वेदकाळी केवढा परुुषाथय मानला जाई! अशा 

धाडसी, ससु्वरूप, शवद्यावतं, आशण कलावंत गणुीजनांना 

वेदकाळी 'गंधवय ' असे संबोधत. अथवयवेदात अशा 

सवयशशिमान, सवयज्ञ व्यशिमत्वाचा, 'गंधवाांचा' उल्लेख 

आहे.”  

"्हणजे... मणी!" नकळत अप्पांच्या तोंडून शब्द 

बाहेि पडले. "हो अप्पा. कदाशचत असाच एखादा गंधवय 

तमुच्या पोटी जन्म घेऊन आला असावा. पूवीच्या काळी 

शाशपत गंधवय पथृ्वीवि जन्म घेत आशण शापमिु झाल्यावि 

शनघून जात. अशा शापाची मदुत संपत येताना अप्सिा 

त्याच्याशी संधान बांधायचा प्रयत्न किीत. कदाशचत 

्हणूनच मणीला ते 'ककय िी' वाद्य ऐकू येई, त्याला 

एकट्यालाच ऐकू येई आशण ती जलकन्याही त्यालाच 

शदसे. शतला पाहूनच कदाशचत त्याची गाण्याची आवड 

उफाळून आली असावी आशण त्याची स्मतृी जागतृ झाली 

असावी. माझ्या अंदाजाने मणी िात्रीच पित जायला 

शनघाला असावा. कदाशचत शहि े मोती घेऊन पित 

येईलही. काही सांगता येत नाही. 

त्यांचे बोलण े ऐकून अप्पा हताश झाले. 

गरुुवयाांच्या ते लक्षात आले. "मणी यणेािच नाही असे 

नाही. त्याला शहऱ्यामोत्यांचे व्यापािी व्हायचे होते ना? 

्हणून तिी तो येईल, नक्कीच येईल." ते ्हणाले.  

अप्पांच्या चेहऱ्याविचे 

शनिाशेचे ढग जाऊन त्यांच्या 

चेहेऱ्यावि आशेचे शकिण चमकायला 

लागले.   

सौ. प्रशतभा चं. जोशी
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गानकोशकळा- आपल्या शदव्य संगीताने जगावि मोशहनी घालणाऱ्या गानसिस्वती लता मंगेशकि ह्यांना समशपयत. 

 

शबंदू मी ति कलागणुांचा महान तू उदधी 

लतादीदी हे ऐकशील का माझे गीत कधी 

गंगायमनुा ्हणालीस तू माझ्या बालपणी 

कल्पवकृ्ष तो कन्येसाठी दाटे दःुख मनी 

नशगयस मीना मधबुालेला शदलास गोड गळा 

अनािकलीच्या आतय सिुांचा लागे ध्यास मला ||१|| 

ऐ मेि ेवतन के शकती गाजले अवघ्या देशात 

पंशडतजींच्या उभे िाशहले पाणी डोळ्यात 

साधी माणसे नटली तुशझया सिुले गीतांनी 

मधू घटातून तांबे यांच्या तझुीच संजीवनी ||२|| 

असंख्य गीते तझु्या स्विांचा ल्याली गे साज 

यवुक बालके मोठे गाती तझु्यासवे िोज 

पद्मश्री सम शकती शबरुदे आली तव चिणी 

लक्ष मनांनी तलुा मशनले गायन सम्राज्ञी ||३|| 

भूलोकीचा तू ति केवळ एक चमत्काि 

स्वलोकीचा गंधवयची का घेई आकाि 

सौजन्याची साधी पे्रमळ सुंदि तव मूती 

तझु्यामळेु गे जगी पसिली देशाची कीती ||४|| 

 
शशशलेखा गजेंद्रगडकि
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सकाळी सकाळी फोन आला. “भाितातून 

शशवकुमाि बोलतोय” असे फोनवि बोलणािा ्हणाला.  

“कोण?”  

“अि,े मीच तो! खूप वषाांपूवी मुंबईहून तमुच्या गावी 

आलो होतो. आज गणेशच्या घिी ती टोपली पाहून तझुी 

आठवण झाली. माझ्याकडे ति ते उपिणे न टोपली अजून 

आहेत. गणेश तसा संवेदनशील नाहीये पण त्यानेही ती 

टोपली अजून ठेवली आहे. त्याने व त्याच्या मलुाने खूप 

शोधून तझुा फोन शमळवला.  पढेु आमचे वडील कलकत्ता, 

शदल्ली, बेंगलोि अशा अनेक शहिात बदलीवि गेल्यामळेु 

पित येता आले नाही. आमच्या मलुांनाही खेड्यात 

नेण्याचा प्रयत्न केला पण तसला अनभुव पित आला 

नाही.” असे एकेक सवय काही सांगत असताना तो, आता 

भाितातही कसे धावपळीचे, धकाधकीचे जीवन, टीव्हीचा 

व्यावसाशयकपणा, मॉल, स्माटयफोन यांनी पद्धतशीिपण े

भाितीय संस्कृती बजुशवण्याचे छुपे यदु्ध चालवल ेआहे या 

शवषयी सहज बोलून गेला आशण हे सांगताना शखन्न पण 

झाला. “अि,े एकदा येऊन माझ्या नातवंडांना दे ना 

तमुच्या गावचा अनभुव.”  

शशवकुमािच्या त्या फोननंति माझ्या मनात त्या 

सगळ्या आठवणी जाग्या झाल्या. 

तेव्हा आमच्या गावात िहाणाि ेधनकुाका मुंबईत 

एका शठकाणी काम कित होते. तेथे दोन मोठ्या 

अशधकाऱ्यांशी त्यांची ओळख वाढली होती. त्यांना 

आपल्या मलुांना खेड्यातले जीवन दाखवायचे होते. बिचे 

शपढ्या त्या अशधकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील अनुभव 

नव्हता. यंदा धनकुाकांच्या मलुाचे लग्न होते. आणखी एक 

कािण झाले व त्यांचे गावी येण्याचे शनशित झाले. 

धनकुाकांनी मशहनाभि अगोदिच येऊन त्यांना गावातील 

काही भाग दाखशवण्याची व शहिातील मलुांच्या 

मनोिजंनाची जबाबदािी माझ्यावि सोपवली. असे बाहेिचे 

कोणी आल,े की आमच्या वाड्यात ते येणािच. आई 

थोडीशी शशकलेली असल्याने व तालकु्याच्या शठकाणी 

शहिी वाताविणात वाढलेली असल्यामळेु शतच्यावि 

पाहुण्या मशहलांची तीन चाि शदवसाची जबाबदािी 

सोपवली. शतने उन्हाळ्यातल्या कुिडया, पापड्या, 

बटाट्याचा कीस, लोणचे, शेवया, व काही खास 

गावाकडले पदाथय करून, शपशव्याचे शवणकाम, भिीतकाम 

दाखवून त्यांना ग्रामीण भागाचा अनभुव देण्याचे ठिवले 

होते. 

धनकुाका माझ्याकडे येऊन गेल्यानंति एक 

आठवड्याने माझी ‘यवुक नेततृ्व शवकास शशशबिा’साठी 

शनवड झाल्यामळेु पशिम महािाष्ट्रातील पाच 

शजल्ह्यातल्या प्रत्यके तालुक्याच्या दोन शवद्याथ्याांबिोबि 

मी पणु्यात तीन आठवडे शशशबिासाठी आलो होतो. 

त्यामळेु मला पाच शदवस मुंबईच्या त्या मलुांबिोबि काढण ं

शक्य नव्हतं. शकु्रवािी शशबीि संपताच लगेच गावी आलो. 

िशववािी मुंबईचे पाहुणे पित जाणाि होते. सोमवािी त्यांची 

शाळा व काम सरुू होणाि होते. िात्री ओळखीपाळखी 

झाल्यावि चाि शदवसांचा काययक्रम एका शदवसात 

दाखवायची अशी दसुऱ्या शदवशीची योजना तयाि केली. 

सकाळी सकाळी लवकि उठून दावलमलकाच्या 

टेकडीवि जाऊन सभोवतालच्या भागात कुठे कुठे जायचे 

हे दाखवणाि होतो. िस्त्याविच काही तीन-चाि लहान, 

मध्यम, व मोठ्या आकािाच्या किवंदीच्या जाळ्या होत्या. 

काही गदय शहिव्या, शफक्कट शहिव्या ति एक पािव्या िगंाची 

जाळी होती. शपकलेली व कच्ची किवंदे ही वेगवेगळ्या 

आकािाची व छटांची आशण तसल्याच वेगवेगळ्या चवींची 

होती. अशा शनसगायच्या शवशवधतेने त्यांच्यावि भिुळ 

पडण्यास सरुुवात झाली. आमच्या गावातील प्रशसद्ध 

असणाऱ्या शहिा देवीच्या टपोिी मोठ-मोठी किवंद ं

असणाऱ्या जाळीकडे जाण्यास शनघालो. िस्त्यात एका 

वडाच्या झाडाखाली पानांचा शढगािा व कडुशनंबाच्या 

काड्यांचा ढीग पाशहला. द्रोण व पत्रावळी तयाि किणाि े
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कोळीमामा पाशहले. मलुांना खूप कुतूहल वाटले. या 

सवाांनी द्रोण पत्रावळी कशा तयाि कितात हे पाशहले आशण 

त्या किण्याचा प्रयत्न ते करू लागले. पण नाही जमले तसे 

त्यांना. गावी कोणाचे लग्न असले की कोळीमामा अशा 

पत्रावळी व द्रोण कित. त्यांनी आमचा शदवसभिाचा 

काययक्रम ऐकल्यावि दहा-बािा द्रोण व काही पत्रावळी 

शदल्या व ्हणाल,े “हे द्रोण किवंदे ठेवण्यासाठी! आशण 

पत्रावळ्या शपशवीत खाली व बाजूला ठेवल्या ्हणजे त्या 

शपशव्या शचकाने खिाब होणाि नाहीत” हे ऐकून पाहुण्यांना 

गंमत वाटली. 

शहिा देवीच्या किवंदीची जाळी खूप मोठी होती. 

एक लहान झाडच होते ते. डेिदेाि सगळ्या बाजूने पानांनी 

भिलेली, त्याखाली खूप सावली होती. सात-आठ जण 

सहज शवसाव्यासाठी त्या किवंदीच्या जाळी खाली बसू 

शकत होते. शतला टपोिी गोड गोड किवंदे थोडीफाि होती 

त्यातली काही चाखून दावलमलकाच्या टेकडीवि गेलो. 

 दावलमलकाच्या टेकडीवरून सभोवतालचा भाग 

पाशहला. त्या टेकडीवि एक छोठे देऊळ आहे व त्याच्या 

शेजािी चांगले मोठे शचंचेचे झाड आहे, त्याच्या शचंचा 

शवकत नाहीत. जे भिगण येतात त्यांची मलुे त्यावि चढून 

शचंचा खातात. मीही त्या शचंचेच्या झाडावि चढून एका 

शपशवीत काही शचंचा घेतल्या व मुंबईकिांना त्या खायला 

शदल्या. शचंचेचे शचंचोके चावत चावत पढुच्या 

आकषयणाकडे शनघालो.  

कडक उन्हाळा असल्यामळेु शेतात तिुळक कामे 

चालू होती. शेतात शपके नसल्यामळेु जवळच्या मागायने 

चालताना मध्येच एखादी सिपण गोळा किणािी मशहला 

शदसत असे. एका शेतात सहा बैलांच्या लोखंडी नांगिाने 

चाललेली नांगिट पाहताना जशमनीतील शनघणािी 

मोठमोठी ढेकळे पाहून ती उचलण्याचे कुतूहल आता 

मुंबईकिांमध्ये शनमायण झाले. प्रदीप, प्रवीण, शशवकुमाि, 

गणेश यांनी जेव्हा ती ढेकळे उचलण्याचा प्रयत्न केला 

लगेच त्यांना कल्पना आली. हे काम आपल्याला खि ेकाय 

जमण्यासािखे नाही. बहुतेक ते भईुमगुाचे शेत असावे. 

मधून मधून वाळलेल्या भुईमगुाच्या शेंगा आपल्या चोचीने 

शटपणाि ेकाही कावळे व साळंुक्या पाहताना त्यांच्या मागे 

धावत जावे काय असा शवचाि ते करू लागले. कावळे पंख 

फडकावत वि जाताना व खाली लीलया येताना ते पाहत 

होते. मध्येच कुठे भईुमगुाची शेंग शदसली की कावळे ती 

पटकन आपल्या चोचीत घेऊन वि उडत होते. 

 ऊन आता चांगलेच तापू लागले होते. आ्ही 

दसुऱ्या ठिशवलेल्या शठकाणाकडे शनघालो. अनआुत्याचे 

फळांच्या दाट झाडीत असलेले घि आता दृशष्टक्षेपात 

शदसत होते. दरुूनच त्या झाडांचा शहिवेगािपणा शदसत 

होता. मधल्या वाटेने त्यांच्या शेतातील घिी गेल्यावि मला 

पाहून अनआुत्याला खूप आनंद झाला. मला कुिवाळत, 

“बसा वट्यावि” ्हणत ही मलुे कोण व कुठली शवचारू 

लागली. मी सांशगतल,े हे सवयजण मुंबईहून आले आहेत. 

शेतीबाग पाहायला. अनआुत्याने पटकन आत घिात 

जाऊन गूळ, पाणी व थंडगाि ताक आणले व आ्हाला 

देत ्हणाली, “घ्या बाळांनो. उन्हातान्हातून चालत 

आलात तु् ही. भूक लागली असेल. मी पटकन किते 

काहीतिी खायला” असे ्हणून पाण्याची बादली व एक 

तांब्या आणून शदला व ्हणाली, “घ्या हात-पाय, तोंड 

धऊुन आशण आतमध्ये या” बाकीच्यांचे हात-पाय धुऊन 

होईपयांत मी आत जाऊन आत्याला शवचािले, “ज्वािीची 

ताजी ताजी भाकिी कितेस का?” ती ्हणली, “बाळा, 

ज्वािीचे पीठ नाही पण बाजिीचे आहे.”  

एका कोपऱ्यात असलेल्या जात्याकडे मी पाशहले 

व लगेच शतच्या लक्षात आले. “मी किते ज्वािीच्या 

भाकिी” असे ती ्हणाली. त्या मलुांना जात्याविील 

दळणही पाहता येईल असे मला वाटले. आत्याने पटकन 

एक शपकलेली पोपई माझ्याकडे कापण्यास शदली व एक 

फणस कापून त्यातील गि े काढून आ्हाला खाण्यास 

शदले. आ्ही ते खाईपयांत शतने जातं व त्याच्या जवळील 

भाग चांगला साफ करून घेतला. एका भांड्यात ज्वािीच्या 

पोत्यातील ज्वािी घेऊन थोडसे दळले व ते पीठ काढून 

मला बाजूला आंबवणाच्या घमेल्यात ठेव असे ्हटले. 
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मला, घिामागे असलेल्या शेतातून काही ताज्या शमिच्या 

व उन्हाळी घेवड्याच्या शेंगा घेऊन ये ्हणाली. ती आता 

ज्वािीचे दळण दळू लागली. दळताना ज्वािीचे पीठ 

जात्यातून पडत असताना पाहण्यात ती मलुे दगं झाली. 

मी येईपयांत शतचे बिचे दळून झाले होते. ती ्हणाली, 

“यांना बाहेिच्या शेतातला भाजीपाला, फळझाडे दाखव, 

तोपयांत मी पटकन तमुच्यासाठी जेवण तयाि किते.” 

बाहेि आलो ति गणेश व प्रवीणने सांशगतले, 

“तमुच्या आत्या जात्यावि शकती सुंदि जनाबाई की 

बशहणाबाईचे गाणे गात गात दळत होत्या.” प्रदीपला मिाठी 

साशहत्याची खूप आवड होती. मधून मधून तो कशवता 

गणुगणुत असे. त्यांच्या घिाजवळील फणस, पपई, शचंचा, 

कवठ, टेंभणुी, भोकि, कढीपत्ता असे एकेक झाड 

दाखवलं. जांभळीच्या झाडावि वि चढून काही जांभळे 

त्यांना शदली व काही एका द्रोणात ठेवून बाकीची शपशवीत 

ठेवली. घिात आल्यावि आत्याला त्यातील एक द्रोण 

जांभळे शदली. शतने मला ताटे किायला सांशगतली. मग 

एका चादिीवि आ्हाला जेवण्यासाठी बसण्यास 

सांशगतले. गिम गिम शाळू अथायत ज्वािीची भाकिी 

कुसकरून खात होतो. मधून मधून मेथीची व वालाची 

भाजी तोंडी लावत होतो. भिपूि जेवण झाल्यानंति 

आमच्यासमोि सदूच्या लग्नातले िव्याचे, बेसनाचे, आशण 

बुंदीचे लाडू ठेवले. आ्ही लाडू खात असताना ती 

आमच्याशी गप्पा गोष्टी करू लागली.  

“बाळा, तू सदूच्या लग्नाला आला नाहीस. खूप 

चकुल्यासािखे झाले सवाांना. तझुी ती नाव पुकािण्याची 

खबुी, विाडी मंडळींचे स्वागत, पढेु पढेु करून सगळ्यांची 

शवचािपूस आशण पंगत बसल्यावि अलंकापिुी भजन 

्हणून जेवणाची सरुुवात किणे याची आ्हाला खूप 

आठवण झाली.”  

मी ्हणालो, “आत्या, मला पण खूप वाईट वाटले. 

खूप यावे असे वाटत होते.”  

आत्या ्हणाली, “बाळा, सदूने सांशगतले 

आ्हाला. तझेु पेपिमध्ये आलेले नाव दाखवले. सगळ्या 

तालकु्यातून तझुी शनवड झाल्यामळेु शकती लोकांनी तझेु 

कौतकु केले. लग्नात ति सभापतींनी भाषणातच तझेु 

कौतकु केले. गावातील सवय लोक शकती अशभमानाने भरून 

गेले.” 

आत्याला आमचा शदवसभिचा काययक्रम 

सांशगतल्यावि, वाघदिीत असलेल्या अनेक जातीच्या 

किवंदाच्या जाळ्याविील किवंदे काढण्यासाठी जाणाि 

आहे असे सांगताच ती एकदम मोठ्याने ्हणाली, “नको 

नको. नको जाऊ बाबा शतकडे. वाघीण आलीय े्हणतात 

यंदा.”  

मी “ठीक आहे नाही जाणाि” ्हणालो.  

आमचे शदवसभि उन्हात शहंडणे शफिण ेहोणाि हे 

ऐकून शतने रंक-पेटी उघडून त्यातील टोप्या व उपिणी 

आ्हाला शदली. मी “नको नको” ्हणत होतो पण शतने 

हक्काने आमच्या डोक्यात त्या टोप्या घातल्या व उपिणी 

आमच्या गळ्यात घातली. उन्हापासून कोमल त्वचा व 

डोके झाकण्यासाठी ह्या उपिणाचा वापि किा अशी पे्रमळ 

तंबी भिली. “अि े बाबा देवाच्या कृपेनेच ही उपिण े

तमुच्यासाठी िाशहली असतील. बाळा, थोडा वेळ 

जनाईआजीकडे पण नक्की जाऊन भेट. खूप कौतकु 

किते ि ेतझेु ती. लग्नात सगळ्या पाहुण्यािावळयापढेु तोंड 

भरून तझेु गणुगान किायची. खूप माया आहे ि ेतझु्यावि 

शतची.  माझा बाळ मला जांभळे, पाडाचे आंबे नेहमी 

आणतो असे पिवाच ्हणत होती.”  

मी “ठीक आहे” ्हणालो व आ्ही बाहेि पडलो. 

 िस्त्यात माथ्याविच्या शेताच्या बांधावि दोन 

वेगळ्या जातीच्या जांभळीची झाडे आहेत. उपिण्याची 

वटी करून मी एका जांभळीच्या झाडावि चढलो व काही 

गदय िगंाची गोड जांभळे काढली. एका द्रोणात 

जनाईआजीसाठी काही जांभळे भिली व बाकीची बिोबि 

असलेल्या शपशवीत ठेवली. या बागायती शेतीत आमचे 

चलुत आजोबा नेहमी उन्हाळी भईुमूग व िताळी लावत. 

शेतात असलेल्या शवशहिीवि मोट चालू होती. 

जवळ गेल्यावि लक्षात आल,े की नेहमीचे शवठ्ठलतात्या 
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मोटेवि नव्हते. शबनागाण्याची मोट चालली होती. पाटातून 

वाहत जाणाि ेपाणी पाहत पाहत शवशहिीजवळ गेलो.  नथू 

आज मोट चालवत होता. मोट थांबवून त्याने शवचािले, 

“ही मलुं कोण?”  

“मुंबईचे आहेत, त्यांना शेती दाखवायचीय” असे 

सांशगतले आशण ्हणालो, “शवठ्ठलतात्या मोटविचं गाण ं

नेहमी ्हणत असतात. तू पण एक ्हण ना.”   

तो ्हणाला, “आता जमत नाही.”  

प्रदीपला कशवतांची खूप आवड होती. लगेच प्रदीप 

्हणाला, “मला येते ते गाऊ का?” असे ्हणत तो गाऊ 

लागला “माळ्याच्या मळ्यामधी पाटाचं पाणी जातं, गलुाब 

जाई जईु मोगिा फुलवीतं”  

लगेच नथू ्हणाला, “चांगले आहे पण ते 

शसनेमातलं आहे. हा फुलांचा मळा नाहीये. माधव, तू शाळा 

शशकतोस मग गा की एखाद ं आपल्या बैलावि गाणं.” 

माझ्या शशक्षणाला त्याने सिळ सिळ असे आव्हान केले 

होते.  थोडासा शवचाि केला व नथूला सांशगतले, “होय. तू 

मोट चालव मी एक छोटे गाणं शलशहतो.” 

आमच्या चौथीच्या शशशक्षका, माडीवालेबाईचंी 

मला लगेच आठवण आली. त्यांची शशकवण, “आपण 

शशकलेल्या व्यिींचा लेखणी-पेन हाच खिा दाशगना आहे.”  

तेव्हापासून आजपयांत दििोज बाहेि पडताना शखशात 

नाही ति शटायला गुंडीजवळ पेन लावतो व एखादी बािकी 

चोपडी अगि शलशहण्याचे कोि ेकागद शखशात ठेवतो. ती 

बािकी चोपडी व पेन काढून चाि ओळींचे आमच्या 

शहऱ्यामाणक्या बैलांवि गाणं शलशहले.  

अर ेहिऱ्या माणक्या चला बाणी िळूिळू 

अर ेनका मोटेतले बािेर पाणी िीधळू 

आली बघाया िी दुरून मुुंबईची पोरे 

हिऱ्या माणक्या दाखवा िुरून तोर े

अर ेहिऱ्या माणक्या चला िळूिळू 

मोटेने पाणी उपसणाऱ्या नथूने ते गाणं सुंदि 

चालीत गायलेलं पाहून मुंबईकि मलुे चाट पडून गेली.  बैल 

पढेु हळूहळू कसे जातात, मोटेच्या चाकाचा होणािा 

आवाज, पाणी थािोळ्यात कसे पडते व बैल पित मागे मागे 

सिकत येतात, मोटेत शवशहिीतील पाणी भरून पित कसे 

वि येते हे ती मलुं पाहत होती. थािोळ्यावि चढून ते 

थंडगाि पाणी रिकामे होताना त्याच्यात खेळून झाल्यावि 

शेतात केलेल्या वाफ्यात नथूच्या बायको पाणी भित होती 

त्याचे काही काळ शनिीक्षण केल्यावि आ्ही 

जनाईआजीकडे शनघालो. 

जनाईआजीला आ्ही येणाि याची चाहूल लागली 

होती वाटते. जनाईआजी खूप वषायपासून शतकडल्या 

शेतीचे पाहत होती. दोन-तीन गाईची पण काळजी घेत 

होती. आ्हा सवाांना ती अगदी सख्या आजी प्रमाणे 

वागवायची. शतथे आलो ति अंगण नीट झाडलेले होते. 

शभंतींची सािवासािव केलेली शदसली. आ्हाला 

पाशहल्यावि लगेच धावत येऊन मला घट्ट शमठी मािली व 

पाठ थोपटून नेहमीसािखा पे्रमाने गालगचु्चा धिला आशण 

बोलली, “आत्ताशी माझी आठवण आली होय ि.े हीच का 

ती मुंबईची मलु?े बसा बसा बाळांनो त्या घोंगडीवि. 

उन्हातून आला आहात ति थोडे थंडगाि ताक शपणाि 

का?” असे ् हणत बाजूला असलेल्या पशुदन्याची चाि-पाच 

पाने खडुली आशण आत जाऊन आमच्यासमोिच पटकन 

िवीने घसुळून दह्यापासून लस्सी केली त्यात थोडे मीठ, 

साखि व पशुदना घालून आ्हाला शपतळी ग्लासात शदली.  

आत पाशहले ति एक मोठी ताज्या भाजीपाल्याने भिलेली 

शपशवी शदसली. अनआुत्याने तो ताजा भाजीपाला 

आणलेला शदसला. आजीला आणलेली ताजी ताजी 

जांभळे व किवंद ं शदली.  ते पाहताच ती उद्गािली, “मी 

सगळ्यांना सांशगतले होतेच, की तू नक्की मला जांभळे 

आणशील. तू आणलेली जांभळे आणखीनच गोड 

लागतात. काहीतिी थोडं खा ना, काय खायला देऊ?”   

मी ्हणालो, “आता थोड्या वेळापूवीच 

अनआुत्याकडे भिपूि जेवण झाले. आणखी बिचे काही 

अजून यांना दाखवायचे आहे.”  

ती ्हणाली, “संध्याकाळी गावात वाड्यावि 

जायच्या आधी इकडे थोडेसे काहीतिी खाऊन जा.”  
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मी “हो” ्हटले.  

आजी ्हणाल्या, “यांना आपली आमिाई, 

दगडूचा बाग, नदीच्या वाळूत शंकि कोळ्याने आमिाई 

शेजािच्या जागेत कशलंगडे, टिबूज, शखि,े काकड्या 

लावल्यात ते पण दाखव.”   

प्रदीपने आजींना शवचािले, “शेतात जास्त लोक 

शदसत नाहीत, का बि?े”  

आजी उतिल्या, “अि े बाळांनो, उन्हाळ्याचे 

शदवस आहेत. या शदवसात लक्ष्मी खळ्यात, गावात आशण 

घिी असते.  पावसाळ्यात आशण सगुीच्या काळात शेतात 

सवय शपके असतात तेव्हा लक्ष्मी शेतात असते त्या 

लक्ष्मीजवळ बिीच माणसे शेतात असतात.” असो.  

आजी ्हणाल्या, “बाहेि खूप तापून काढणाि ेऊन 

आहे. या मलुांना ओढ्याकाठी घेऊन जा. तेथे गदय झाडीत 

जिा सावलीत खेळू दे.” 

आ्ही ओढ्याकडे दिीत शनघालो. ओढा जवळच 

नदीला शमळतो त्यामळेु तेथे नेहमी पाणी असते. 

बांधावरून पाटाच्या कडेने जाताना दोन मोठे दगड 

लागतात. ते दगड पाहून आ्ही त्या दगडांवि चढलो. 

गणेशला आशण आ्हा सवाांना कसलातिी सवुास आला. 

दगडाच्या दसुऱ्या बाजूला पाशहले ति एक तांबूस िंगाचे 

लहान फूल शदसले. सवयजण खाली उतरून ते पाहून 

त्याचा सगुंध घेऊ लागलो.  बाकी सगळीकडे िखिखीत 

कोिडी िाने आशण रिकामी शेती शदसत होती. दोन 

दगडांच्या मागे लपलेले ते फूल पाशहल्यावि “फूल 

दगडामागे लपल,े शदसण्यात फाि ते साधे 

पिी अमोदे, जगामध्ये पशहले”  

आ्ही सवयजण िवे्हिडं शटळक यांच्या कशवतेच्या 

ओळी गणुगणुत खाली दिीत जाऊ लागलो. 

ओढ्याकाठी वाढणािी ती गदय शहिवीगाि घनदाट 

सावली देणाऱ्या झाडातून येणाऱ्या थंडगाि वाऱ्याची 

झळूुक आ्हाला आल्हाददायक वाटली.  शतथे अनेक 

प्रकािची फळझाडे होती. एक बीबटुीचे पण झाड होते. 

त्यावि शपकलेल्या शबबुट्या शदसत होत्या. प्रदीप आशण 

मंडळींनी मला त्या काढण्यास सांशगतले.  मी ्हणालो, 

“तु् ही जि कोणी त्या फळाला हात लावणाि नसाल तिच 

मी काढेल.”  ते “हो” ्हणल्यावि मी एकच शबबटुीचे फळ 

काढले.  त्यांना दरुूनच दाखवले.  चकूुन शबबव्याचा िस 

त्यांना लागला ति पंचायत नको ्हणून मी ते एका पानात 

गुंडाळून माझ्या शखशात ठेवले. जवळच दोन झाडांच्या 

फांद्या खूपच खाली वाकल्या होत्या. त्यावि बिाच वेळ 

आ्ही सूि पािबं्या, झोके खेळल्यावि दसुऱ्या बाजूला 

जाऊ लागलो.  शतकडे उंबिाचे मोठे झाड पाशहले. त्यावि 

शपकलेली गदय तांबूस िगंाची उंबि े शदसताच मी पटकन 

चढून त्यातली काही काढून त्यांना शदली. गोड 

मधासािखा थोडासा पाक त्या फळांमध्ये होता. उंबि े

आतून व बाहेरून जिा अंशजिासािखीच शदसतात. त्यांची 

बाहेिील व आतील घडण अंशजिासािखी असते. त्या 

उंबिाच्या झाडाची काही मळेु ओढ्याच्या पाण्यात होती. 

शशवकुमाि व प्रदीप सवय बाजूने ते झाड शनिखून पाहात 

होते. त्यांना ते झाड ओळखीचे, कुठेतिी पाशहल्यासािख े

शकंवा वणयन वाचल्यासािखे शदसले. ते पाशहल्यावि त्यांना 

मी सांशगतल,े “याला शहिात औदुबंि ् हणतात.” एकंदिीत 

उंबिाच्या झाडाची वाढण्याची व पसिलेली अवस्था पाहून 

ते बालकवींची कशवता गणुगणुू लागले. 

“जळात पाय टाकून बसला असला औदुबंि”.   

प्रदीप ति ्हणाला, “काय पैज लावणाि? 

बालकवींनी नक्कीच असल्या शठकाणी बसूनच ही कशवता 

िचली असेल.” असल्या गप्पा माित माित आ्ही 

आंबिाईकडे वाटचाल सरुू केली. 

 शतथे आमच्या आंबिाईत अनेक जातीच्या 

आंब्याची बिीच झाडे नदीकाठी आहेत. दिवषीच्या 

अंदाजाप्रमाणे मला वाटल,े की आत्तापयांत पांढऱ्या, 

शेंदऱ्या व डुळडुळ्या आंबे पाडाला लागले असतील. ते 

पाहण्यासाठी पढेु जाऊ लागलो ति एका मोठ्या 

आंब्याच्या झाडाखाली सावलीत एक बाई टोपल्या 

शवणताना शदसली. आ्हाला पाहून ती दचकलीच. शतला 

मी शवचािल,े “तू कोण?”   
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ती ्हणाली, “ठकू कातकिीन.”   

शतचे शवणकाम पाहून’ शशवकुमाि आशण प्रदीप त्या 

टोपल्या हातात घेऊन पाहू लागले.  त्या सबुक वेगवेगळ्या 

आकािांच्या चाि-पाच टोपल्या शतथे होत्या.   

शतला प्रदीप आशण गणेशने शवचािले, “आ्हाला 

शवकत देता का?”  ती होय ् हणाली. भाव न ठिवता त्यांनी 

आपल्या शखशातील पावली, आधेली अशी शचल्लि 

काढून शतला चाि-पाच रुपये शदले व आपल्याला 

आवडलेल्या चाि टोपल्या चौघांनी घेतल्या.  

एवढे पैसे पाहून ठकू गांगिली. शवचािले, “तु् ही 

कुठले ि?े कुणा वाण्या बामनाची पोि शदसता तु् ही.” 

आ्ही कोण हे सांशगतल्यावि ती आणखीनच दचकली व 

्हणाली, “नको नको ते पैसे बाबा. वाड्यातल्या अण्णांचा 

ना तू? ऐकले होते पण तलुा कधी पाशहले नव्हते. मला 

नको ते पैसे. तमुच्या शेतातूनच तिुी काढून या टोपल्या 

शवणल्या आहेत. तझु्या आजींना अगि आईला समजल ं

ति, नको बाबा.”  

प्रदीप आशण गणेशने ते पैसे पित घेण्याचे नाकािले 

व सांशगतल,ं “आ्ही मुंबईला नेणाि ह्या टोपल्या.” 

“अगबाई! पाि ममईला (मुंबईला) घेऊन जाणाि?”  

कसेबसे शतने ते पैसे घेतले.  

पदिात बांधून ठेवत ्हणाली, “माझी ति 

आठवड्याची कमाई झाली. चला, आता मला खेडला 

अगि चाकणला बाजािात पण जावे लागणाि नाही.”  

शवणकाम चालू असताना आमच्या शपशवीकडे 

शतचे लक्ष गेले. “किवंदे जांभळे शदसतात.”  

मी शतला सांशगतलं, “आणखी वाघ दिीतली काही 

गोड किवंदे आणायची होती, पण शतकडे वाघीण आली 

आहे ्हणून आत्या ्हणाली जाऊ नको.”   

“अि ेबाबांनो, एवढेच ना? मी किते त्याची सोय.”  

शतने शतच्या मलुांना आशण नवऱ्याला पहाडी 

आवाजात हाक मािली. “ते आता येतील” असे ्हणून 

पनु्हा टोपल्या शवणू लागली.  

यावषी तीच आमच्या आंब्यांचे िाखण किीत होती 

असे ऐकल्यावि मी शतला शवचािले, “कुठले आंबे पाडाला 

लागलेत?”   

ती ्हणाली, “पांढऱ्या, शेंदऱ्या आशण गाडगे आंबे 

लागलेत पाडाला.”   

थोड्याच वेळात शतचा नविा व मलु ेआली. त्यांना 

वाघ दिीतून किवंदे आणण्यास ठकूने सांशगतले.  आपल्या 

नवऱ्याला शतने पदिात बांधलेले पाच रुपये शदले व 

कातकिी भाषेत काहीतिी बोलली. ते आ्हाला समजल े

नाही.  

“तु् ही जाऊन आंबे आशण बाग बघेपयांत माझी 

पोि ंतु् हाला किवंद ंआणतील.” ती आ्हाला ्हणाली. 

आंबिाईत सगळ्या आंब्यांच्या झाडांची नीट 

पाहण्यासाठी जवळून फेिी मािली. त्यातील पाडाला 

लागलेल्या आंब्याच्या झाडावि चढून पंधिा-वीस पाडाचे 

आंबे काढले व ते ठकू कातकिीन जवळ ठेवले. 

पढेु शंकि कोळ्याने लावलेल्या जल फळांच्या 

वाळूतील शेतीकडे नदीच्या कडेने वाळूतून जाऊ लागलो. 

नदीतील स्वच्छ पाणी पाहून नदीत जिा डुंबण्याचा शवचाि 

आला.  सगळ्यांना ही कल्पना खूप आवडली. पटकन 

वाळूतच कपडे काढून उथळ पाण्यात पोहु लागलो. पाणी 

इतके स्वच्छ व शनवळ होते की गळ्यापयांत आलले्या 

पाण्यातूनही खालची वाळू शदसत होती.  खूप वेळ पाण्यात 

डुबक्या माित एकमेकावि पाणी उडवत मनमिुाद पोहणे 

झाल्यावि जवळील उपिण्याचा टॉवेल ् हणून वापि किीत 

अंग पसुले व कपडे घातले. ओल्या चड्ड्या तेथेच वाळूत 

वाळण्यासाठी टाकल्या. 

पढेु वाळूतील शेती पाहण्यासाठी शनघालो. त्या 

शेतात कशलंगडे, टिबूजे व शखि ेलावली होती. या वेलांच्या 

शेताजवळ जाताच शंकि कोळी आमच्याकडे आला. 

आ्हाला पाहून तो अचंशबत झाला. त्याने त्या वलेीवि 

लागलेली कशलगंडे, शखि,े काकड्या व टिबूजे दाखशवली.  

एक मोठे चांगले शपकलेले कशलंगड आ्हाला शचरून 

त्याच्या खापा खाण्यास शदल्या.  बिचे ताजे ताजे शखि े
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आ्हाला एका कापडात बांधून शदले.  शंकि कोळी 

आमच्या वाड्यात दििोज सकाळी सकाळी कावडीने 

पाणी घालत असे. माझ्या विच्या शखशात असलले्या 

शबबटुीचा वास आल्यामळेु त्याने मला शवचािले, “तझु्या 

शखशात येवडूसं काय आहे?”  बाजूला नेऊन मी त्याला 

एकच शबबटुी असल्याचे कािण सांशगतले. ते ऐकून तो 

थोडासा हसायला लागला. कसला तिी शवचाि त्याच्या 

डोक्यात चालू झाल्याचे माझ्या लक्षात आले. त्याला मी 

ते शखि े सावलीत ठकूजवळ आंब्याखाली ठेवण्यास 

सांशगतले. 

उन्हात वाळत घातलेल्या चड्ड्या आतापयांत 

वाळल्या होत्या. त्या घालून जवळच असलेल्या बागाकडे 

मोचाय वळशवला. पांडूतात्या त्या बागाचे िाखण किीत असे. 

शतथे दोन मोठी कुत्रीदेखील असत. मी लांबूनच 

पांडूतात्याला हाक मािली. तोही आमची वाटच पहात 

होता. “या या बाळांनो. कुत्री बांधली आहेत.  घाबरू नका.  

मला सकाळीच धाकल्या मालकांनी तु् ही येणाि ्हणून 

सांशगतले होते.”  

त्याने आ्हाला बागेतली मोसंबी, संत्री, नािगंी, 

पेरू, शचक्कू व डाशळंबाची झाडे दाखवत चांगल्या 

शपकलेल्या तीन-चाि नािगंी झाडावरून काढून खायला 

शदल्या.  त्याने एका उपिण्यात काही पेरू, नािगं्या व संत्री 

आमच्यासाठी बांधल्या व माझ्याकडे देऊ लागला. 

“एवढ्या कशाला शदल्या? आ्ही त्या कशा घेऊन 

जायच्या?”   

तो ्हणाला, “मी येतो तु् हाला बांधून द्यायला.”  

त्याने काही सतुळ्या बिोबि आणल्या. पित 

आंबिाईत आलो ति शतथे ठकूच्या मलुांनी पाच टोपल्या 

भरून त्यात तीन कप्पे कित किवंदे, जांभळे व अळू भिले 

होते. अळू हे प्लमसािखे बािीक फळ आहे. अळू 

काढल्यावि दोन तीन तासात शपकते. 

पांडूतात्याने प्रत्येक उपिणात चाि-चाि गाठी 

कित खाली पाडाचे आंबे मग मोसंबी नंति नािगंी व शेवटी 

पेरू सतुळीने चांगले बांधून त्याची माळ केली. ती माझ्या 

गळ्यात घालून दाखशवली.  ते पाहून मुंबईकि मलुे 

आनंदाने उड्या मारू लागली.  जवळच शंकि कोळी 

दगडाविच्या चलुीवि तािते घातलेल्या शबबट्ुया भाजत 

होता.  त्यातील आ्हाला एक-एक खायला शदली.  वा वा 

काय चशवष्ट लागल्या त्या.   

अि े संसाि संसाि जसा तवा चलु्ह्यावि | आधी 

हाताला चटके तेव्हा शमळते भाकि ||   

बशहणाबाई चौधिी यांची ही कशवता गणुगणुत त्या 

चशवष्ट शबबट्ुया खाल्ल्या. िाशहलेल्या भाजलेल्या शबबट्ुया 

त्याने एका द्रोणात भरून त्यांच्या पालकांसाठी 

आमच्याबिोबि शदल्या.  

आता सूयय कासि ेसोडू लागला होता. जायची वेळ 

झाली होती. आ्ही पाचही जणांनी ठकू कातकिीने 

शदलेल्या टोपल्या डोक्यावि घेतल्या व उपिणात 

बांधलेली फळे गळ्यात घालून जनाईआजीकडे शनघालो. 

घिी आल्यावि शतने प्रथम आ्हाला हात पाय 

धणु्यास लावले. घिासमोि सडा टाकला होता.  घिातील 

भईुपण सािवली होती.  सगळे जेवण तयाि होते.  मस्त 

खमंग वास येत होता.  

ती मला ्हणाली, “बाळा, देवाच्या शनवदाचे ताट 

कि.”  

एकाकडे घंटी शदली, एकाकडे उदबत्ती शदली, 

एकाकडे फुले शदली, एकाकडे लहान हाि शदला.  

मला ्हणाली, “तु् ही सगळे शमळून पूजा करून 

देवाला नैवेद्य दाखवा.”   

मी आजीला ्हणालो, “आज कुठला सण नाही 

मग हे सगळे कशासाठी?”   

त्यावि ती ्हणाली, “बाळा, अि े पाहुणे ्हणजे 

देवच ्हणतात ना आपल्याकडे? तझेु हे शहिातले 

सवंगडी बाळ-गोपाळ पित कधी येणाि बाबा 

आपल्याकडे.”  

त्यानंति देवाची पूजा किण्यात आ्ही सगळ्यांनी 

भाग घेतला.  मग मी घोंगडीची घडी करून बसायला 

जशमनीवि टाकली. सवाांची ताटे लावल्यावि आ्हाला 
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आजीने वाढले. अि ेबापि!े शकती पदाथय केले होते शतने. 

वांग्याचे भिीत, बाजिीची भाकिी, मेथीची भाजी, ओल्या 

शेंगाच्या दाण्याची चटणी, शचंचेची आमटी, काकडीची 

कोशशंबीि. एवढे सवय पाहून मी शतच्याकडे पाशहले.  

हे पाहून ती मला ्हणाली, “माहीत आहे मला. 

आज घिी आईने नेहमीप्रमाणे पिुणपोळीचा घाट घातला 

असेल. अजून दोन-तीन तास आहेत. तसंच गावात चालत 

गेल्यामळेु तु् हा वाढत्या मलुांना पोळ्या खाण्यासाठी भूक 

लागेल.” आ्ही आजीने केलेले पदाथय आवडीने शमटक्या 

माित खाऊन बाहेि ओटीवि थोडे बसलो.  

सूययनािायण आता थोड्याच वेळात मावळणाि 

होता. सूयायस्त पाहू असा शवचाि कित होतो. भामचंद्र 

डोंगिामागे शदवस जाऊन मावळतो. त्याचे दृश्य फाि 

चांगले शदसते. त्या डोंगिाकडे पहात पहात त्यांना मी संत 

शशिोमणी तकुािाम महािाज यांना भामचंद्र डोंगिाविील 

मंशदिातच पांडुिगं शवठ्ठलाने दशयन शदल्याचे सांगत होतो. 

सूयायस्ताचा देखावा पाहत घिामागे गेलो ति शतथे शदमाखी 

व गवळी गाई शदसल्या. आजीला शवचािले, “अजून ह्या 

गाई दूध देतात का?”  ती “हो” ्हणाली.   

मी शतला ्हणालो, “धािा काढताना दाखव या 

मलुांना. त्यांनी मुंबईत कदाशचत पाशहले नसेल.”  

ती ्हणाली, “काढते की धािा. दोन घमेली घे, 

त्यात आंबवन घाल त्या पोत्यातले. तोपयांत मी गाईचं्या 

कासा पाण्याने चांगल्या धूते.”  

शदमाखी गाई खूप गिीब होती मलुांना ती धािा 

काढून देत असे. गाईचं्या कासा धतुल्यावि मी आंबवनाची 

घमेली गाईसमोि ठेवली. आजीने आमच्याकडे एक 

शपतळी बादली शदली व ्हणाली, “तु् ही शदमाखीची धाि 

काढा व मी गवळीची काढते.” आ्ही दूध काढताना 

प्रदीपने खट्याळपणे गाईचे दूध गणेशला आ किायला 

लावून त्याच्या तोंडात शपळले. खूप मजा वाटली त्यांना. 

ते पाहून आजीने लगेच आत जाऊन पाच ग्लासात गवळी 

गाईचे धािोष्ट्ण दूध आ्हाला शपण्यास शदले. आहा ते गिम 

गिम शनिसे गावठी गायीचे दूध अमतृासािखे लागत होते. 

सूयायस्त पहात पहात घोटाघोटाने आ्ही ते दूध प्यायले.  

आता घिी पितण्याची वेळ झाली होती. आजींच्या 

पाया पडून त्यांचे आशीवायद घेतले व टोपल्या घ्यायला 

लागलो ति आजी ्हणाली, “िाहू दे. मी देते कोणाबिोबि 

पाठवून.” पण आ्ही हट्ट धिला. मग शतने पाच चुंबळी 

शदल्या. प्रत्येकाच्या डोक्यावि एक-एक चुंबळ ठेवली व 

त्यावि आ्ही टोपल्या ठेवल्या.  गळ्यात फळे बांधलेली 

उपिणे घेतली आशण शनघालो गावात वाड्याकडे. 

गावाजवळ आलो त्यावेळी िमेश सायकलवरून 

कुिकंुडीच्या िस्त्याने येत होता. आमच्याकडे कुतूहलाने 

पहात पढेु गेला.  वाड्याच्या वट्यावि बसून घिातील 

सवयजण आमची वाट पाहत होते.  त्यांनी िमेशला 

शवचािल,े “िस्त्यात चाि-पाच मलुे पाशहले का?” त्याने 

आमचे वणयन करून त्यांना सांशगतले.  सवयजण वेशीच्या 

बाजूला मधून मधून पहात होते. आ्हाला त्या अवस्थेत 

पाहण्याची त्यांनाही उत्सुकता लागली होती.  आ्हा 

सवाांना डोक्यावि घेतलेली टोपली व गळ्यातील 

उपिण्यात बांधलेली फळांची माळ या अवस्थेत पाहून 

सगळेच हसू लागले. त्यानंति सवाांनी किवंदे, जांभळे व 

अळू चवीने खाल्ले.  ते खात खात आमच्या पूणय शदवसाचे 

वणयन ऐकत होते. 

आईचा पिुणपोळीचा स्वयंपाक तयाि झाला होता.  

आ्ही हात पाय धऊुन आत जेवणासाठी गेलो. आईने 

देवाला नैवेद्य दाखवायला मला व मलुांना सांशगतले. सगळे 

आिती ्हणून जेवणासाठी तयाि असलेल्या ताटासमोि 

बसले. आईने केलेल्या पिुणपोळ्या, कटाची आमटी, 

कुिडया, पापड्या, खमंग भजी, भात व त्यावि ताज्या 

शलंबाच्या फोडी, पिुणपोळीवि घिचे साजूक तूप असल े

सवय भोजन करून आ्ही ओट्यावि बसलो.  

त्या िात्री मी त्यांना वाडग्यात मोकळ्या हवेत 

बाजेवि झोपण्यासाठी नेले. आज दहा-बािा मैलांचे चालण े

झाल्यामळेु थकले होतो आकाशातील चांदण्या व ताि े

पहात पहात, कधी झोप लागली ते समजलेच नाही. 
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 सकाळी आठ वाजता नाश्ता करून बैलगाडीत 

बसवून त्यांना चांदूस एसटी थांब्यापयांत सोडायला गेलो. 

एसटी येईपयांत, गांधीजी व इति संतमंडळी खेड्याकडे जा 

असे का ्हणत होते याची प्रचीती आपल्याला कशी 

आली, हे ते आपल्या पालकांना सांगत होते. 

 एसटी आल्यानंति ते सवयजण आत बसले व 

पाणावलेल्या डोळ्यांनी हात हलवत माझ्याकडे पाहत 

असताना एसटी तेथून शनघाली. ते पाहून माझे अंतकिण 

भरून आले व जड पावलाने पित घिी शनघताना माझ्या 

मनात शवचाि आले. आई सांगायची देवाकडे आपण एक 

पाऊल गेलो ति देव चाि पावले आपल्या जवळ येतो.  

अशा प्रकाि े काययक्रमात ठिवले नसूनही कोळीमामाना 

द्रोण व पत्रावळी किताना पाहणे, कधी मनात नसतानाही 

ठकू कातकिीन भेटण,े शंकि कोळ्यांनी जलफळांच्या 

वेली व शबबट्ुया िानातील तीन दगडावि केलेल्या चुलीवि 

भाजून त्यांची आ्हाला चव चाखण्यास देणे, उपिण े

शवशवध प्रकाि ेकसे वापिता येते हे पाहणे, नदीत मनमिुाद 

पोहणे असे शकतीतिी अनुभव घेतले. आंधळा मागतो एक 

डोळा आशण देव देतो दोन डोळे अशातली गत झाली होती. 

धािोष्ट्ण शनिसे दूध पाजून अशतथी, देवासािखे 

कसे असतात व अगदी शनिागस पे्रमाने पूजा किण्यास 

सांगणािी जनाईअजी, दपुािच्या कडक उन्हात थंडगाि 

ताक व जात्यावि स्वतःच्या हाताने दळून केलेली ताजी 

ज्वािीची भाकिी दधुात खाऊ घालणािी, उन्हापासून 

त्रास होऊ नये ्हणून टोप्या व उपिणे देणािी अनआुत्या, 

वाघाची भीती न बाळगता मधिु किवंदाची टोपली भरून 

देणािी ठकू कातकिीन, तीन-चाि शदवस पाहुण्यांना 

बऱ्याच गोष्टी शशकवून आपलेपणाने शपशव्या भरून वाण व 

खाण्याचे पदाथय देणािी आई, यासािखी माणसे जोपयांत 

असतील तोपयांत खेड्यात माणसुकी िाहील, आपल्या 

भाितीय संस्कृतीची  जोपासना कित िाहील यात शंकाच 

नाही. 

 
माधव ना. गोगावले 

 

* * * * * * * * * * 
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बहि वसंताचा काळजास जाळी 

शविहिात्र वैरिण, दाटून येई काळी 

कोकीळही शजवा, व्याकूळ वाटु लागे 

एकदाच सखया, वळून पाही मागे । 

 

ताप ग्रीष्ट्म सूयायचा, अंग पोळताहे 

मन, स्वप्नभांगाचे मूळ शोधताहे 

तजुवीण जीवा, काहीच थाि नाही 

एकदाच सखया, मागे वळून पाही । 

 

कृष्ट्ण मेघ दाटुशन, वषायव पावसाचा 

वाहे उदास नयशन, पाट आसवांचा 

याद शचंब ओली, येतसे उफाळुनी 

एकदाच सखया, पाहशील का वळूनी? 

 

 

शिद चांदणे की, शपठुि वनवास हा 

माझ्याच अंगणी, शनषु्ठि देव व्हावा ? 

सवयस्व माझे शहिावून गेले 

एकदाच सखया, शफरून भेट ि ेमला ! 

 

हेमंत ऋतू, वकृ्ष पणय त्याग करिती 

तजुवीण आतां, शशशशिच मम सोबती 

आठवणींची दलुई, लपेटंु शकती ि े

एकदाच सखया, पितून पनु्हा ये ि!े 

 

 
मंदा नाडकणी

 

* * * * * * * * * * 
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गॅ्रज्यएुशन समािभंाला एखाद्या प्रशसद्ध व्यिीला 

आमंत्रण देऊन शतचे मखु्य भाषण ठेवण्याची प्रथा आहे. 

भाषणात नवीन गॅ्रज्यएुट झालेल्यांना सल्ला शमळतो, 

काही शवनोदी आठवणी सांशगतल्या जातात, एकंदिीत 

जिा किमणूक पण होते. झेन गरंुूना मखु्य व्यिी ्हणून 

बोलावल्याची उदाहिणे जिा कमीच. स्टॅनफडय 

यशुनव्हशसयटीमध्ये झेन िोशी नॉमयन शफशि ह्यांनी २०१४ 

साली Baccalaureate भाषण शदले होते. झेन गुरूचे 

भाषण ्हणजे प्रामाशणकपणाचे उत्तम उदाहिण! सिळ 

सत्य सांगतले नाही ति ते झेन गरुु कसले? त्या 

भाषणातले काही भाग सांगण्यासािखे आहेत. कदाशचत 

दोन शकंवा तीन कथा लागतील सांगायला पण आपण 

बघूया! 

ते ्हणाले, "मला इथे बोलावले हा माझा सन्मान, 

पण खि े ्हणजे मी इथे कशाला आलो हे मला कळले 

नाही. तिी मी नशीबवान आहे कािण तमुच्या 

आयषु्ट्यातल्या ह्या महत्वाच्या क्षणी मला तमुच्याबिोबि 

शचंतन किायची संधी शमळाली आहे. ति आपण ह्या 

क्षणाकडे लक्ष देऊया. कॉलेजचे वाताविण मला अगदी 

स्वगायत गेल्यासािखे वाटते. अभ्यासाचे वाताविण, 

वेगवेगळ्या सुंदि इमािती, समोि येण्याऱ्या जीवनाबद्दलची 

उत्सकुता आशण आशा - तु् हाला खि ेसांगायचे ्हणजे 

आ्हा वयस्क लोकांना फािसे काही ज्ञान नसते ्हणून 

आ्ही तमुच्याकडे बघतो. No pressure, पण 

भशवष्ट्याची शकल्ली तमुच्या हातात आहे. 

हे सगळे वाटते छान पण सत्य सांगू? पढेु जे काय 

येणाि आहे - आशा आशण उत्सकुता - ते सोपे नाही. तु् ही 

हुशाि आहात, तरुण आहात, तु् हाला यश शमळेल, पण 

शमळणाि पण नाही कदाशचत! कदाशचत खूप मोठे यश 

शमळेल पण तु् हाला त्यातून काहीतिी िाहून गेले आहे असे 

पण वाटत जाईल. तु् हाला वाटत जाईल, हे असं का? 

आशण तु् ही गोंधळात गुंतून जाल. आणखी सांगायचे 

्हणजे तमुचे वैयशिक जीवन पण तु् हाला जसे हवे तसे 

शमळेलच असे नाही. जसे तु् ही आयषु्ट्याची वाटचाल 

किीत िाहाल तसे तु् हाला आजची जी आशा आशण 

उत्साह आहे तो जपणे कठीण होत जाईल. तमुची आशण 

अपेक्षाभंगाची भेट होत जाईल. पण तु् ही काययित िहाल 

नोकिीमध्ये आशण दैनंशदन जीवनामध्ये आशण अशा काही 

अपेक्षाभंगाकडे तु् ही लक्ष न देण्याची सवय किायचा 

प्रयत्न किाल - पण तो प्रयत्नच की!  

मी इथे आलो तेव्हा इथे पूवी शदली गेलेली भाषणे 

मी वाचली. आता माझे भाषण शततके पॉशझशटव्ह नाही 

्हणून मी तमुची माफी मागतो. मी सांगतो आत्तापयांत जे 

तु् ही शशकलात त्याच्यापेक्षा एक वेगळीच शशकवण 

तु् हाला शशकायला लागेल, तमुच्या जीवनामध्ये एक 

वेगळाच अथय शोधायचा असेल ति. त्या मागायबद्दल मला 

सांगायचंय! 

* * * 

नॉमयन शफशि िोशी पढेु ् हणाले, "तु् हाला शकतीही 

मोठे यश शमळो, तु् हाला शकतीही धन शमळो, तु् हाला 

कोणतीही मोठी पोशझशन शमळो, ह्या सगळ्या गोष्टी फि 

तमुच्याबद्दल झाल्या. तमुच्या आयषु्ट्याचा आशण त्यांचा 

काही संबंध नाही. तमुचे आयषु्ट्य ्हणा, माझे आयषु्ट्य 

्हणा, आपण एकाच गोष्टीच्या मागे असतो, ती ्हणजे 

पे्रम. आपल्यापढेु अनेक प्रश्न उभे असतात, मी कोण आहे? 

मी कुठून आलो? हा जीवनाचा प्रवास संपला की मी कुठे 

जाणाि? ह्या संसािाचा उदे्दश तिी काय? ह्या सगळ्याच्या 

पलीकडे सत्य सत्य ्हणतात ते आहे तिी काय? 

तमुच्या नोबेल प्राईझ शजंकणाऱ्या प्रोफेसिांना 

देखील ह्या प्रश्नाची उत्ति ेमाहीत नसतील. आपल्यापैकी 

कुणालाच माहीत नसतील. माहीत आहेत काय? एवढंच 

की आपण थोडा काळ एकमेकांच्या बिोबि आहोत आशण 

नंति शवयोग होणाि. पण एक गोष्ट मात्र शनशित आहे, शनमयल 

आहे आशण सत्य आहे, ती ्हणजे पे्रम भावना अथवा 
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असामान्य पे्रम. ही भेट आपण कुणालाही देऊ शकतो, 

फि आपल्याला आवडणाऱ्या लोकांनाच नव्हे ति सवय 

जणांना. आपल्याला जे जे भेटतील त्यांना आपण ही भेट 

देऊ शकतो. हे खि ेजीवन जगणे! असे जगलात ति तमुची 

जगाकडे बघण्याची सबंध दृष्टीच बदलून जाईल. 

तुं्ही शवचािाल, "हे पे्रम साधायचे कसे आशण 

आचिणात तिी कसे आणायचे?" ते आपोआप होत नाही. 

आपल्याला त्यासाठी साधनेच मागय पत्किला पाशहजे. 

प्रत्येक शक्रयेमध्ये शवलक्षण लक्ष शदले पाशहजे.  नसुते असे 

व्हायला हवे असे ्हणून चालणाि नाही. त्यामागे सतत 

प्रयत्नांची वचनबद्धता पाशहजे. ते कसे होणाि? आपल्या 

स्वतःच्याच छोट्या छोट्या हव्यासांचा नाद आपण पशहला 

सोडून द्यायला हवा. मग हा मागय कोणता? आपल्या 

आयषु्ट्याचा धागा असामान्य पे्रमाचा किणे ही ती साधना! 

माझ्या आयषु्ट्यामध्ये मी हा साधनेचा मागय स्वीकािला 

आहे. ध्यान आशण शचंतन हा त्यातला महत्वाचा भाग. जि 

आपल्या सांसारिक गोंधळामधून तु् हाला मिुी 

शमळवायची असेल ति तु् हाला असा मागय शोधायला हवा. 

सध्याच्या जगामध्ये अध्यात्म साधनेचा अथय 

वेगळा होत चाललेला आहे. साधनेचे जीवन आपण एक 

नवीन दृशष्टकोनातून आचािायला हवे. शकतीतिी प्रकाि ेते 

किता येईल.  

* * * 

नॉमयन शफशिच्या भाषणाचा हा शतसिा भाग. ते 

्हणाल,े "एक महत्वाची गोष्ट ् हणजे आपली साधना काही 

शमळ्वण्यासाठी असते ते चूक आहे. त्याला इंशग्लश शब्द 

आहे Useless!  अथय असा की साधना ्हणजे काही 

व्यावहारिक गोष्टीचा पाठपिुावा किण्याऐवजी 

त्याच्यापलीकडच्या जीवनाचा शोध घेणे. आपण आपल्या 

साध्या खोकल्या पडश्यासाठी डॉक्टिकडे पळतो पण 

आपल्या आध्याशत्मक जीवनासाठी काय कितो? हा खिा 

प्रश्न. 

माझ्या स्वतःच्या जीवनामध्ये मी काय कितो? मी 

िोज ध्यान साधना कितो.  तु् हालाही ती खूप उपयोगी 

होईल. पण ती सगळ्यानांच साधेल असं नाही. बाकीचे 

अनेक साधनेचे मागय आहेत.  काही साधकांना प्राथयनेचा 

मागय-prayerचा मागय आवडतो. काही हिकत नाही. अगदी 

सहज शांतपणे सकाळी थोडा वेळ चालायला जाताना 

मनातल्या मनात प्राथयना किायला अगदी सोपे. 

आणखी एक सुंदि साधना ्हणजे आभाि-साधना शकंवा 

थकँ-य ुसाधना. दििोज सकाळी उठल्याविती जशमनीवि 

पाऊल ठेवून ्हणायचे, "थकँ य ुफॉि होशल्डंग मी" आशण 

शांत बसायचे थोडा वेळ! 

शकंवा तु् ही दान-साधना करू शकाल. अगदी 

कुणाकडे बघून शस्मत केलं तिी ते दानच बि का! 

दसुऱ्यासाठी काहीही केले ति ते दानच! 

स्नेहशील शकंवा कोमल बोलणे ही पण एक साधना 

तु् ही करू शकता. आणखी एक साधना ् हणजे दसुऱ्याचा 

शवचाि करून आपली शक्रया किणे. त्याचे एक उदाहिण 

द्यायचे झाले ति तु् ही बाथरूम वापिल्यानंति पढुच्या 

वापिणाऱ्यासाठी कोिडी करून ठेवणे! अगदी साधा शवचाि 

आहे की नाही? Identity Action अशी पण एक साधना 

आहे. ती ्हणजे आपण जी जी शक्रया कितो त्याचा 

परिणाम सवय जगावि होत असतो हे समजून शक्रया किणे. 

आपण एकमेकांचा हात धरूनच जगत असतो हे त्यामागचे 

सत्य. मला शवशेष आवडणािी साधना ्हणजे अनुकंपा 

साधना. दसुऱ्याच्या दःुखापासून वेगळे िाहण्याऐवजी 

त्याला पढेु होऊन मदत किण,े आपला हात देणे त्याला 

्हणायचे अनकंुपा जीवन! 

मी तु् हाला असे शकतीतिी साधनेचे मागय सांगू 

शकेन. मखु्य गोष्ट अशी, की प्रत्येक साधनेमागे असामान्य 

पे्रमाचा धागा असावा. 

Please ह्याचा शवचाि किा. 

तमुच्या आयषु्ट्यातल्या ह्या महत्वाच्या 

क्षणी तु् हाला माझे नमस्काि आशण 

शभेुच्छा!  

Cheers and Congratulations!" 

धनंजय जोशी 
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ही गोष्ट साधािणतः १९८७ सालची. फणी 

अशभयांशत्रकी शशक्षण घेत होता मुंबईत. मळुात 

अशभयांशत्रकी शशक्षणाची आवड नव्हती त्याला पण घिची 

परिशस्थती आशण अगंभूत हुशािी ह्यामळेु नाईलाजाने तो 

ते शशकत होता. घिची आवक वाढवण्याचे ध्येय होते 

त्याचे. पितं ु शनयती वेगळेच घाट घालत होती. 

अशभयांशत्रकी शचत्रकलेत त्याला सतत अपयश येत होते. 

घिच्यांच्या टोचणीमळेु व स्वतःच्या अबोल स्वभावामळेु 

कुठेही वाच्यता न किता एक शदवस त्याने घि सोडून 

जायचे ठिवले. हाताशी साठवलेले जेमतेम ३०० रुपये 

घेऊन त्याने जलुै मशहन्यात बोिीबंदि िले्वे स्थानक 

गाठले. कुठे जायचे हे मनात अगोदिच ठिवले होते त्याने. 

सगळ्या ऐशहक सखुाचा त्याग करून संन्यास घ्यायचा 

होता त्याला. अपयशी मनशस्थतीत त्याला काहीही 

सािासाि शवचाि सचुत नव्हता. पण शनयतीने त्याला 

चकवले. शहमालयाच्या शदशेने जाणािी ज्मूतावी 

एक्सपे्रस नकुतीच सटुली होती. 

आता कुठे जायचे हा शवचाि कित असतानाच 

समोि अमतृसि एक्सपे्रस उभी िाशहली. त्याच्या मनात 

आता वेगळेच शवचाि शफरू लागले. भाित त्या काळात 

खशलस्तानी अशतिके्यांशी झुंजत होता. मागचा पढुचा 

शवचाि न किता फणीने ठिवले की पेटत्या पंजाबच्या 

अशग्नकंुडात स्वतःची आहुती द्यायची अशतिके्यांशी लढून 

आशण तो चढला त्या गाडीत. शवचािांच्या गतेत गाडीने 

मुंबई कधी सोडली हे त्याला कळलंच नाही. जाग आली 

तोवि गाडी भसुावळ सोडून मध्यप्रदेश हरियाणा 

पंजाबच्या शदशेने दौडत होती. महािाष्ट्राबाहेि प्रथमच 

जात असलेल्या फणीसाठी सािचे नवीन अनभुव होते. 

लाल मातीच्या कुल्हाडमधल्या वाफाळालेल्या चहाच्या 

वासाने घिची आठवण उफळली होती पण भािलेल्या 

फणीने ती महादप्रयासने दाबून टाकली. वाटेत कुरूक्षेत्र 

स्थानक आल्यावि एक क्षण तेथेच उतरून कणयच्या 

शकल्ल्याचे दशयन घ्यावेसे वाटले त्याला. पितं ुनवीन ध्येय 

आता त्याला खणुावत होते. 

दसुिा शदवस उजाडला तोवि गाडी जालंदिला 

पोहोचली होती. आजूबाजूचे शचत्र भीतीदायक होते. ठायी 

ठायी भाितीय जवान पोत्यांच्या िाशीमागे बंदूक िायफली 

घेऊन जागता पहािा देत होते. ते पाहून फणीला 

सत्यपरिशस्थतीची थोडी जाणीव झाली. त्यातच गाडीत 

आवई उठली, की गाडी जालंदिच्या पढेु जाणाि नाही. 

पढुल्या स्थानकाबाहेि नुकताच अशतिकेी हल्यात २० 

लोक मािले गेले होते. सहप्रवाशांबिोबि फणीही गाडीतून 

पटकन उतिला आशण स्थानकाबाहेिील बसमध्ये चढला. 

बस अमतृसिला जाणाि होती. हिशमंदिसाशहबचे दशयन 

घेऊन शनवडलेल्या कायायला लागायचे फणीने ठिवलेच 

होते. बसमधून जाताना बाजूने रकमधून अशतिके्यांचा एक 

ग्रपु बंदूका घेऊन जाताना शदसला आशण सगळ्यांनी 

देवाचा धावा सरुू केला. फणीही त्याला अपवाद नव्हता. 

पण शनयती वरून हसत होती. फणीच्या बसकडे दलुयक्ष 

करून तो ग्रपु पढेु शनघून गेला. बघता बघता सायंकाळ 

कधी झाली हे फणीला कळलेच नाही. अमतृसिला 

उतिल्यावि सहप्रवाशांना शवचारून फणी सवुणयमंशदिाच्या 

शदशेने शनघाला. 

वाटेत त्याला भाितीय जवानांची चौकी शदसली. 

प्रवासामळेु अगदी अवताि झालेल्या फणीला जवानांनी 

अडवले. त्यांना वाटल,े की हा कुणीतिी वेष बदलून 

अशतिकेीच जात आहे. अनपेशक्षत झालेल्या अशा 

चौकशीने फणीची भंबेिीच उडाली. जवानांना आपण 

पंजाबी शकंवा सिदाि नसल्याचे शसद्ध किताना त्याला 

नाकी नऊ आले. तेथे स्वतःची भाषाच त्याच्या कामी 

आली व परिशस्थतीचे गांभीयय लक्षात आले. पिप्रांतात 

आपण एकटे असल्याचा हा प्राथशमक धक्का होता 

त्याच्यासाठी. जवानांच्या तावडीतून सटुका झाल्यावि 

फणीने थेट सवुणयमंशदि गाठले. तेथल्या िीशतरिवाजानसुाि 
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डोक्याला रुमाल बांधून सुवणयमंशदिाच्या गाभाऱ्यात प्रवेश 

केला. आजूबाजूला सवय सिदाि पाहून तो थोडा चपापला 

पण लगेच स्वतःला सावरून नमस्काि करून तो बाहेि 

आवािात आला. जेथे ऑपेिशेन ब्लू स्टाि झाले होते 

त्याच्या खणुाही पाशहल्या त्याने तेथील दिवाज्यावि 

गोळीच्या शनशाणावरून. आपण घिापासून शकती दूि व 

धोकादायक शठकाणी आलो आहोत ह्याची त्याला पित 

एकदा जाणीव झाली. पण अजून खमुखमुी शजिली नव्हती. 

सवुणयमंशदिासमोि दगुायण्यामाचेँ शततकेच भव्य 

मंशदि होते. तेथे जाऊन देवीचे दशयन घ्यावे असे त्याच्या 

मनात आले. देवीदशयन झाल्यानंति फणीची नजि तेथल्या 

पंजाब शहंदू शशवसेनेच्या ऑशफसच्या बोडयवि पडली. 

भािलेल्या अवस्थेत त्याने त्या ऑशफसची पायिी चढली. 

जणू शनयतीच त्याला तेथे खेचून नेत होती. फणीच्या 

सदैुवाने काही काययकते तेथे अजून होते. त्यांना फणीने 

आपली ओळख सांशगतली व आपल्याला अशतिके्यांशी 

दोन हात किण्यात स्वािस्य असल्याचे सांशगतले. त्या 

काययकत्याांनी प्रथम फणीच्या जेवणाखाण्याच्या 

सोयीबाबत शवचािणा केली. तोपयांत फणीने शवशेष काही 

खाल्ले नव्हते. भकेुने पोटात कावळे कोकलत होते त्याची 

आता त्याला जाणीव झाली. काययकत्याांबिोबि तो पित 

सवुणयमंशदिात आला. तेथे लंगिमधील जेवणाने त्याला 

घिची आठवण आली पण ती त्याने महदप्रयासने झगुारून 

लावली. जेवणानंति पित सगळे दगुायण्यामा ँ मंशदिातील 

ऑशफसमध्ये पितले. काही काययकते िात्री स्थाशनक 

जते्रला जाणाि होते. त्यांनी फणीलाही चलण्याचा आग्रह 

केला पण फणीच्या स्वभावानसुाि त्याने तेथे जाणे टाळले. 

फणी आता झोपण्याचा शवचाि कित होता आशण तो क्षण 

आला. उिलेल्या काययकत्याांपैकी एकाने फणीला बाजूच्या 

खोलीमध्ये नेले. तो काययकताय फणीच्याच वयाचा होता. 

बऱ्यापैकी अंधाऱ्या खोलीमध्ये एका बल्बच्या उजेडात 

त्याने तेथे असलेल्या पेटाऱ्यातून एक शपस्टूल काढले 

आशण फणीच्या हातात शदले. हातात कधीही शस्त्र न 

धिलेल्या फणीचे हात थिथि कापू लागले. तो काययकताय  

समजला, की फणी भिकटलेला आहे पण मळुचा 

सिावलेला नाहीये. मग त्याने आपली कहाणी फणीला 

सांगायला सिुवात केली. 

तो काययकताय मळुचा भशटंडा गावचा. आईवि 

िागावून घि सोडून आलेला आशण आता अशतिके्यांशी 

आमने सामने दोन हात किणािा. त्याने स्वतःच्या 

अंगाविच्या गोळीच्या खणुाही फणीला दाखवल्या. त्याने 

फणीला शवचािल,े की तझु्या आईला तुझा फोटो पेपिमध्य े

मतृ अथवा जखमी अथवा पोलीसने पकडलेला ्हणून 

पहायला कसे वाटेल आशण फणी फुटला. आतून आलेला 

हंुदका त्याने कसाबसा आविला. आईची आठवण त्याला 

आता अनावि झाली. कधी एकदा आईला जाऊन शमठी 

मारून माफी मागतो असे त्याला झाले. फणीने स्वतःला 

साविले आशण आपण पित घिी जात असल्याचे 

सांशगतले. पितं ुपैशाअभावी शतकीट काढण्यासाठी काही 

मदत शमळू शकेल का असे त्याने त्या काययकत्यायस 

शवचािले. काययकत्यायने शाखाप्रमखु उद्या आल्यावि ते 

काही मदत करू शकतील असे फणीला सचुवले. फणीला 

आता पितीचे वेध लागले होते. पण शनयतीला हसू आवित 

नव्हते. 

दसुऱ्या शदवशी शाखा प्रमखु आल्यावि त्या 

काययकत्यायने फणीची कहाणी त्यांना सांशगतली. त्या 

शाखाप्रमखुांनी जातीने लक्ष घालून फणीला त्यांच्या 

लेटिहेडवि एक पत्र शलहून शदले व शतशकट तपासणीस 

आल्यास त्याला देण्यास सांशगतले. स्वतः दोन 

काययकत्याांना घेऊन दपुािच्या मुंबईला िवाना होणाऱ्या 

गाडीत फणीला बसवायला ते आले. फणीने त्यांचे खूप 

खूप आभाि मानले आशण शततक्यात गाडीने स्थानक 

सोडले. थोड्यावेळाने शतकीट तपासनीस आल्यावि 

फणीने त्याला ते पत्र दाखवले. तपासनीस पंजाबचाच 

असल्याने त्याने त्याला मान्यता शदली व फणीला ते पत्र 

पित शदले. फणीला वाटले की आता आपला प्रवास 

सिुळीत पाि पडेल आशण ्हणून तो लवकिच गाढ 

झोपला. पण त्याला कल्पना नव्हती पढ्ुयात काय वाढून 
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ठेवले आहे ते. सकाळी जाग आली तेव्हा काही प्रवासी 

गाडीतून उड्या मारून पळून जायला बघत होते. फणीला 

त्यांच्या कोलाहलानेच जाग आली. त्याला वाटल े की 

गाडीत अशतिकेी शशिले की काय. बघतो बाहेि ति गाडी 

मध्यप्रदेशात पोहोचली होती. साक्षात तत्कालीन कें द्रीय 

िले्वेमंत्री आशण त्यांचा फौजफाटा बाहेि होता. प्रत्येक 

प्रवाशाची कसून तपासणी होत होती. फणीने ते पत्र ऐटीत 

तपासनीसाला दाखवले पण तो शवसिला की तो आता 

पंजाबच्या हद्दीत नव्हता. 

तपासनीसाबिोबि फणीची विात शनघाली बाकी 

शवना शतकीट प्रवाशांबिोबि. त्या सगळ्यांना स्थाशनक 

कच्च्या कोठडीत उभे केले गेले. काही वकील मंडळी पढेु 

सिसावली आशण पैसे शकंवा शकंमती ऐवज घेऊन दंडाची 

तजवीज किण्यास सचुवू लागली सवायना. फणीकडे मळुात 

पैसे कमी होते. जवळजवळ संपलेच होते ्हणा. 

तेव्हड्यात त्याच्या बाजूच्या इसमाने स्वतःच्या हातातले 

घड्याळ शवकून एका वशकलाकडून पैसे घेताना फणीने 

पाशहले आशण झटकन त्याने स्वतःच्या हातातले शकंमती 

घड्याळ शवकण्यास काढल.े त्याच्या सदैुवाने दसुऱ्या एका 

वशकलाने ते घड्याळ 300 रुपयास घ्यायची तयािी 

दाखवली. फणीने ताबडतोब घड्याळ उतिवून पैसे घेतल े

आशण तो थोडासा शनधायस्त झाला.  

फणीचे नशीब की दडंाची िक्कम स्थाशनक कोटायत 

रुपये 250 च्या आसपास ठोठवली गेली. फणीकडे पनु्हा 

एकदा मुंबईला जाण्यापिुते पैसे िाशहले नव्हते. पित एकदा 

त्याला नशशबाची साथ लाभली. त्याच्याबिोबि कोठडीत 

उभा असताना एका सहप्रवाशाचा भाऊ त्याला सोडवून 

जाताना फणीला शदसला. स्वतःच्या िाज्यातील माणसे 

शदसल्यावि फणीच्या जीवात जीव आला. त्याने त्यांच्या 

सोबतीने जाण्याचे ठिवले. ते दोघे भसुावळपयांत जाणाि 

होते. त्यांनी फणीला सचुवले की भसुावळला 

त्यांच्याबिोबि उति आशण तेथून पढेु मुंबईला जाण्याचे 

शतकीट काढ. तोपयांत प्रत्येक स्थानकावि उतरून शतकीट 

तपासनीस आपल्या डब्यात शशित नाही ना ह्याची 

आलटून पालटून खात्री किायची. योगायोगाची गोष्ट 

्हणजे ती भावंडे भसुावळच्या शतकीट तपासनीसाचीच 

मलुे होती!!! चोिांचे मागय चोिांनाच माशहती ्हणतात ना 

त्यातलाच प्रकाि, असो. फणीच्या सदैुवाने भसुावळपयांत 

प्रवास व्यवशस्थत पाि पडला. भसुावळला स्थानकावि 

तपासणीशनसाने त्या दोन भावांची नॉशमनल घिगतुी 

चौकशी केली. फणीला शतकीट शवचािल्यावि त्या भावानी 

तो आपल्याबिोबिचा असल्याचे सांशगतले आशण फणीचा 

ददैुवाचा फेिा चकुला. फणीने तेथून पढेुच असलेल्या 

शतकीट शखडकीपाशी जाऊन मुंबईचे शतकीट काढले 

आशण अखिेीस त्याच्या भटकंतीला पूणय शविाम शमळाला. 

 

 
िाजेश हटकि
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