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अ य ीय 
 

नम कार मंडळी, 
या वषातला हा शेवटचा रचनाचा अंक आिण 

मा या महारा  मंडळ िशकोगो या अ य पदा या 
कालावधीचा पण हा शेवटचा मिहना. यामुळे थोडंस ं
आपणां सवाशी िहतगजु करायचं आहे.  

मंडळी, कोरोनाची भीषण छाया एकाएक  
जगावर पड यावर नाकात डात पाणी जाऊन जीव 
घाबरा हावा, तसे घाबर ेझालेलो आपण, या एकाएक  
कोसळले या संकटाचा अथच आप याला लागत 
न हता, सगळीकडूनच आभाळ फाटलेले, िशवावे कसे 
आिण कुणी अस ेसरैभरै झालेलो. अशा वेळी लोकांना 
एक  आणून वेगवेग या वैचा रक, आ याि मक, 
मािहतीपर, मनोरजंक काय मांम ये गुंतवून यांचं ल  
कोरोना या भीषण प रणामांपासून जरा ढळावं, यां या 
िजवाला लागलेला घोर कमी हावा, हणून २०२१ 
साली महारा  मंडळाने अनके उप म सु  केल.े 
सािह यवेड्या रिसकांसाठी ‘सािह यक ा’, ‘बोल या 
क ्या’वर भारतातून िस  मराठी सािहि यकांना 
आमंि त क न यां या सािह याचा आनंद घेत 
यां याशी ग पागो ी, ‘इितहासमंचा’वर इितहासा या 

पड ाआड दडले या हक कती, या िवषयांवर बु ीला 
भरपूर खा  परुवणा या चचा, ‘अ या मपीठा’वर 
रंगलेली संतच र े, नामसंक तन,े भजनसं या अशा 
असं य गो ीत वष कस ं उलटल ं कळलंच नाही. 
कोरोनाचं सव यापी भय थोड ंकमी झाल.ं लोक पु हा 
कामावर जाऊ लागले. पण या सव क ्यांमळे 
जग याला आलेली ल जत सवाना हवीहवीशी वाटत 
होती. ती वाढवणार े आणखी काही उप म मंडळाने 
सु  केल.े िनवृ  झाले या िचरत ण मंडळ साठी ‘फॉर 

ए हर यंग’, येकाला िनिमतीचा आनंद िमळवून देणारा 
‘रचना’चा अंक, नुक याच पार पडले या घटनांची 
उजळणी आिण आगामी उप मांची मािहती देणारा 
बात यांचा काय म, महारा  मंडळाच ं कॅलडर, 
यासाठी राबवले या ‘महारा ातील समाजसधुारक’ 

सार या नवनवीन संक पना,  
नानािवध उप म आिण जा तीत जा त 

सद यांचा सहभाग ही दोन वैिश ्ये मंडळाने सतत 
सांभाळली आिण हणूनच महारा  मंडळ िशकागो 
आज जगभरात या असं य लहानमोठ्या महारा  
मंडळांसाठी आदश ठरते आहे, मागदशक ठरते आहे, 
अनके िन ाण झाले या मंडळांम य ेमहारा  मंडळ 
िशकागोमळेु नवीन फूत  संचारली आहे. 

याच सव कायामुळे २०२२ म य ेकायका रणी 
पु हा िनवडून आली. अजून एक वष नवन या 
संक पनांचे. आता आ ही आरो य या अ यंत 
िज हा या या िवषयाला वािहलेला ‘आरो यधाम’, 
अथकारणाला वािहलेला ‘अथिवचार’, भट यां या 
भटकंतीला ऊजा देणारा ‘ मणगाथा’, इथ ेिशकायला 
िकंवा नोकरीसाठी येणा यांना मागदशन आिण होता 
होईल ती मदत कर यासाठी ‘ ितसाद’ हा उप म, 
तसेच ‘योगसाधना’ अस े आणखी काही नवे उप म 
सु  केल.े 

या सग याच गो ना अमे रकेत थाियक 
झाले या मराठी माणसांचा तुडुंब ितसाद लाभला. 
मंडळाचे कायकत येक उप म प रपूण हावा 
यासाठी अ यंत तळमळीने झटल,े सव उप म हातात 
हात घालून केल.े आपणा सवा या भरघोस 
पािठं यमळेुच आ ही हे सगळं पार पाडू शकलो. 
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नविनवािचत मंडळही असेच काय पढेु चालू 
ठेवेल, एवढेच न हे तर, यात अजून भरही घालेल, यात 
मला ितळमा  शंका नाही. आपण सव यां या पाठीशी 
असेच उभ ेराह या. 

महारा  मंडळ िशकागोचे नाव जगा या 
कानाकोप यात पोचावे, या सिद छेसह मी आपला 
िनरोप घेते. सवाना मनःपूवक ध यवाद आिण शुभे छा 

 
 
 
 

 
नेहांिकत  

उ का जोशी- नगरकर  
अ य , 

महारा  मंडळ िशकागो २०२२
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संपादक य 
 
दोन वष! खरचं वाटत नाहीय.े िकती पटकन गेली ही 
दो ही वष! 
 

२०२१ साली ‘रचना’ या संपादकपदाची जबाबदारी 
अचानक येऊन पडली. संपादक हणून काय काय 
करावं लागतं, िलखाण कस ं िमळवावं लागतं, ते एक  
कस ं बांधायचं असतं, िलखाणाचा म कसा ठरवावा 
लागतो ा कशाचीच मािहती न हती, कारण अशा 

कारच ं काम मी ापूव  कधीच केलेल ं न हतं. पण 
िवचार केला, क  क न बघायला काय हरकत आहे? 
नवीन गो ी िशकायला िमळतील आिण अगदी तसंच 
झाल.ं गे या दोन वषात खूप नवीन गो ी िशकले हणजे 
लोकांशी संपक साधून यां याकडून िलखाण मागवून 
घे यापासून ते अंक कािशत कर यापयत बरचं काही. 

ात संपादक य िलिहण ंहे ऐकायला सोप ंवाटणार ंपण 
िलिहताना अवघड वाटणार ं पण मह वाचं असणार ं
कामही िशकल.े 
 
आता ही सगळी काम ं मी एकटीनेच केली का? 
अिजबातच नाही. कारण हे को या एकट्याचं काम 
न हेच. ा दोन वषात मला मदत करणा यांमधे खूप 
लोकांचा िसंहाचा वाटा आहे. सव थम मा यावर 
िव ासाने ही जबाबदारी टाक याब ल महारा  मंडळ 
िशकागोची २०२१ आिण २०२२ ची अ य  उ का 
नगरकर िहचे मनापासून आभार. ितने ही जबाबदारी 
मा यावर टाकली नसती, तर मला हे काम करता येऊ 
शकतं हे मला कळलंच नसतं. ानंतरच ंएक मह वाचं 
नाव हणजे सजुाता महाजन. सजुाता हणजे मािहतीचं, 
अनभुवाचं, ानाचं भांडारच आहे. ितचाकडून सतत 

काहीतरी नवीन िशकायला िमळतं ात वादच नाही. 
मराठी ूफरीिडंग कर याची संपूण जबाबदारी ित यावर 
अस यामुळे मला याची कधीच िचंता करावी लागली 
नाही. ध यवाद सजुाता! तु यािशवाय हे काम पार पाडण ं
मला अश यच होतं. गे या दोन वषात इंि लश 

ूफरीिडंगचं काम अंजली चाफेकर आिण मयूरी जकाते 
ांनी अितशय उ म रीतीन ेपार पाडल.ं अंजली आिण 

मयूरी, खूप खूप ध यवाद. तसंच मराठी टायिपंगसाठी 
मदत के याब ल केतक  देशपांडे आिण िनिलमा 
अंदरूकर ांचेही मनापासून आभार! ा 
सग यांबरोबरच आणखीन एका िवशेष य च े मला 
आभार मानायचे आहेत आिण ती य  हणजे साद 
अथणीकर! अनके तांि क बाब मधे वेळोवेळी मदत 
के याब ल सादचे मनापासून आभार! 
 

‘रचना’च ंक हरपेज बनवण ंहे आणखी जोखमीचं 
काम असतं. याकरता सु वातीला अमोल ीपाल 

ांनी मोलाची मदत केली आिण नंतर अमृता जोशी िहने 
ती जबाबदारी उचलली. क हर पेज बनवताना ा 
दोघांनीही वापरलेली क पकता ही वाखाण याजोगी 
आहे. ध यवाद, अमोल आिण अमृता. तसंच 
२०२१ या सु वातीला िमिलंद वेलणकर ाने लखे 
िमळव यासाठी मदत केली. ध यवाद िमिलंद! 
 
आता पढुची पायरी! आले या िलखाणांची, 
जािहरात ची, फोट ची उ मरी या मांडणी करण.ं ा 
कामात मला अमोल ीपाल, आिशष नगरकर, िमिलंद 
साळी, िश ा अथणीकर ांची खूप मदत झाली. 
अंकबांधणीचं हे काम शेवटपयत चालू राहणार,ं रा ीचा 
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िदवस करायला लावणार ं काम असतं. तु हा सवाच े
आभार कस े मानावेत हचे कळत नाहीय.े पण खूप 
ध यवाद! 
 
तसंच वषा या सु वातीला यावसाियकांकडून 
जािहराती िमळव यासाठी अथक प र म घेणार े
माग या वष च े खिजनदार अिभजीत रायरीकर आिण 

ावष च ेखिजनदार िमतेश देशपांडे ांचेही मनःपूवक 
आभार. 
 

आिण या दोन वषात या ‘रचना’ या अंकाचा एक 
अिवभा य घटक असणार े तुम यातल े सव लेखक, 
कवी, पाकशा िनपणु कलाकार, श दकोडे ए सपट् 

अिभजीत रायरीकर, ‘रहे ना रहे हम’ सदर दणेार े

स न जोगळेकर, ‘िनखळलेले तार’े सदर देणार े
साद अथणीकर, आिशष नगरकर! तुम यािशवाय 

‘रचना’च े आठ अकं काढण ं ही िन वळ 
अश यकोटीतली गो  होती. तुम यापैक  येकाने 
मा या िवनंतीला मान देऊन कुठ या ना कुठ या 

कारच ं िलखाण ‘रचना’करता िदलं. तुम यापैक  
काह ना िलखाणाचा अनुभव होता तर काह नी अगदी 

पिह यांदाच िलखाण केल ंहोतं. पण ते सगळं वाचताना 
एक गो  मा या ल ात आली ती हणजे तु हां सवाम ये 
असलेला लेखनाचा छुपा गणु! आिण हा गणु आप या 

पढु या िपढीतही न क च िदसून येतो, हे ‘रचना’ या 
छोट्या लेखकां या लेखांमधून, किवतांमधून जाणवलं. 
आईबाबांनी सांिगतल,ं तर कदािचत न ऐकणारी ही मुल,ं 
र मीमावशीने सांिगतल ं हणून िलखाण ायला लगेच 
तयार होत होती. तु हां सवाच े आभार मानावे ते हढे 
थोडेच आहेत. तु ही असचं सतत िलहीत रहाल ाची 
मला खा ी आहे. 
 
शेवटी, मा यावर टाकले या जबाबदारीला मी मा या 
परीन े याय ायचा य न केला. तुम या िव ासाला मी 
पा  ठरले असेन अशी आशा करते. भिव यात पु हा 
एकदा तु हां सवाबरोबर काम कर याची संधी िमळेल 
अशी आशा करते. 
 
कळावे, 
 
लोभ आहेच, तो वाढावा ही िवनंती, 
 

तुमची, 
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र मी चाफेकर 
संपादक, ‘रचना’ 
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कायका रणी 

 

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. 
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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 
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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! 
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MMC Trustees 

     
समीर सावंत वैशाली राजे पंकज अकोलकर रामदास थ े धनंजय काळे 

 

MMC Investment Advisors 

   
संदीप बाग िमिलंद जोगळेकर योगेश गायकर 

 

बहृ महारा  मंडळ कायका रणी 

 

 
 िनतीन जोशी (Trustee) 

 

MMC शाळा कायका रणी 
Coordinator Trustee Naperville PoC Schaumburg PoC Treasurer 

     
सलु णा कुलकण  िव ा जोशी वैदेही देशपांडे सं योत बोरकर साद खर े
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MMC 2022 Volunteers
Aditi Raut  
Aakansha Shripal 
Abhijeet Rayarikar 
Amol Shripal  
Amruta Joshi 
Anagha Deshpande  
Aniket Sawant 
Anil Landge 
Aniruddha Damle 
Anuradha Kelkar 
Aparna Khaladkar 
Aparna Talloo 
Arati Khot 
Archana Bhide 
Archana Shripal 
Archi Damle 
Ashish Nagarkar 
Ashish Purav 
Ashwini Deshmukh 
Ashwini Kunte 
Avani Despande 
Bhagyashree Gupte  
Bhaskar Shedage 
Chetan Rege 
Deepa Bhimanwar  
Deepali Sawant 
Dipti Mishrikotkar 
Gauri Kulkarni 

Girish Patankar 
Hemant Hinge 
Jyoti Gogawale  
Kashmira Magar 
Kavita Kulkarni 
Kavita Purav 
Ketaki Deshpande 
Latika Kale 
Leena Vaidya  
Madhav Gogawale  
Manasi Thatte 
Mandar Joglekar 
Mandar Pandit 
Manisha Athalye 
Manisha Ogale 
Manisha Pandit 
Manoj Joshi 
Milind Sali 
Mitesh Deshpande 
Mugdha Joshi 
Nameeta Vedak 
Narasimha Kamath 
Narayan Athanikar 
Neela S Joshi 
Nilesh Joshi 
Pallavi Betsur 
Pradnya Joglekar 
Prajakta Joshi 

Pranil Vaidya 
Prasad Athanikar 
Priya Patankar 
Priyesh Deshpande 
Rahul Visal 
Rajesh Hatkar 
Ranjit Deshmukh 
Rekha Deodhar  
Rohit Dalvi 
Saloni Nagarkar 
Sameer Bongale 
Sameer Khaladkar 
Sameer Kulkarni 
Sanjeev Kulkarni 
Sandhya Karande 
Sara Bongale 
Savni Nagarkar 
Sheetal Deshpande  
Shilpa Deshpande 
Shipra Athanikar 
Shweta 
Harankhedkar 
Sneha Dalvi 
Snehal Velvandkar 
Sudarshan 
Ayyangar 
Subhash Mantri 
Sujata Mahajan 

Swati Kukian 
Swati Lakhe  
Swati Rayarikar 
Shweta Kulkarni 
Tejaswini Joshi 
Ulka Nagarkar 
Urmila Damle 
Usha Shedage 
Vaishali Belsare 
Varsha Visal 
Vedant Darbhe 
Vidya Shinde 
Vivek Magar 
Vrushali Kulkarni 
Yogita Landge  
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नाव िमळवताना 
  

मला अगदी आठवतंय, क  १९८०-८२ चा तो समुार 
असावा. आ ही ाथिमक िश ण पूण क न नू. म. िव. 
शाळेत पाचवीत दाखल झालेलो होतो. ितसरी-चौथी या 
धड्यांम ये वेगवेगळया व पात िशवछ पती भेटत 
गेलेले होते. यामुळे अगदी छोटया छोटया कथांतून 
महाराजांचं वेगळेपण, महाराजांची शौयगाथा मनावर 
ठसत होती. नेम या याच बालवयाम ये माझे वडील-
आबा आिण माझी आ या या दोघांनीही मा यावर 
पु तकांनी सं कार केल.े दोघेही जण ंथालय े ाम ये 
अितशय उ म काम करत अस यामुळे अखंड 
पु तकांचा रतीब आम या घराम ये असायचा. प.ुल. 
देशपांडे मा या आजोबां या पु तक काशना या वेळी 
हणाले होते, क  अवचट घरा याचा कुळधम आिण 

कुळाचार हाच मुळात वाचन आहे. ही गो  अगदी खरी 
होती. या कळ या-नकळ या वयाम ये वेगवेग या 

कारची असं य पु तकं या कालावधीम ये वाचायला 
िमळाली. 
    आिण यातच महाराजांवरचं बाबासाहेबांनी िलिहलेल ं
च र ा मक पु तक हाताला लागलं. भलामोठा तीनशे-
साडेतीनशे पानांचा तो जाडजूड ठोकळा मी वाचायला 
सु वात केली आिण अ रशः अफाट वेड्यासारखं 
वाचतच रािहलो. बाबासाहेबांची ती ीमंत भाषा, ती 
वेगळी मांडणी आिण उ ुंगता या ित ही गो नी मला 
अ रशः मोिहनी घातली. सािह यातल ेिवशेषणातले हे 
अलंकार मी आ ा वापरतो आहे. यावेळेला सािहि यक 

ि कोनातून ती पु तकं मी वाचलेली न हती; तर 
महाराजांचं ौढ तापपरुदंर अशा व पाचं एक 
अितशय देखण,ं अितशय भारावून टाकणारं आिण 
खरखंुर ंवाटणार ंएक च र  मा यासमोर बाबासाहेबां या 

भाषेतून उलगडत गेलं. मी जाम खूश झालो. मी आबांना 
हटल,ं क  “आबा, आप याला यांना कधीतरी बघता 

येईल का?” 
    यावेळेला नेमकं अस ं झाल ं होतं, क  
िव ामबागवाडयाम ये िशवसृ ी िनमाण कर याचा 
आिण िशवकालीन असले या सग या गो च ं
पनु जीवन कर याचा घाट बाबासाहेबांनी घातला 
होता यामुळे, आिण बाबासाहेब पण पु तकांचे खूप वेड े
अस यामुळे या सग या सािहि यकांची जबरद त ऊठ-
बस आबां या बरोबर असायची. यामुळे आबांचे 
बाबासाहेब हे अितशय उ म अस े नेही होते. आबा 
हणाले, "एवढंच ना; बाबासाहेब जे हा 

िव ामबागवाडयात येतील; यावेळेला शंभर ट के तू 
ये." आिण मग एकदा बाबासाहेब ितथ े आहेत असा 
िनरोप आबां याकडून आला आिण आ ही भेटायला 
गेलो. 
    िव ामबागवाड्या या या दसु या मज यावर व छ 
पांढ या ल या-झ याम ये िकंिचत काळसर पांढरी दाढी 
असलेले, उंच िकडिकडीत बाबासाहेब.... एक वेगळंच 
तेज यां यासमोर... आिण मी बाबासाहेबांना वाकून 
नम कार केला. याबरोबर छातीशी नागा या 
फणीसारखी एक छोटीशी मु ा क न बाबासाहेबांनी तो 
नम कार वीकारला. मला याही वेळेला अगदी गमंत 
वाटली, क  बाबासाहेब असा कसा नम कार 
वीकारतात? 

    बाबासाहेबांना जी जी मंडळी नम कार करायची; या 
या मंडळ ना या नागफणीसार या आशीवाद मु ेचा 

भाग बाबासाहेब क न दाखवायचे आिण याचीच मला 
खूप गंमत वाटली. आिण मग अशाच दोन तीन भेटी 
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झा या. बर;ं पु तकािवषयी मी काही बोलावं वगैर ेअशा 
कारचा भाग अिजबात न हता. परंत ु

िव ामबागवाड्यात बाबासाहेब असताना दोन-चार 
वेळेला थोडीशी इकडे-ितकडे गाठ होत गेली. 
    मग एकदा आबांनी बाबासाहेबांना घरी बोलावल.ं मला 
तो संग अजून जसा या तसा आठवतोय, क  
बाबासाहेब घरी आल;े अितशय मनमोक या ग पा 
मार या. वेगवेग या गो वर आम या आजोबांशी, 
मा याशी आिण घरात या सग या मंडळ शी 
बाबासाहेब इतकं उ कट आिण छान बोलल.े या यात 
िशवच र ाचा भाग कुठेच न हता. पण माणूस हणून एक 
वेगळेपण बाबासाहेबां या या पिह याच दशनाने 
आ हांला िमळालं आिण आ ही अ रशः यां या मेात 
पडलो. 
    मग पढेु बाबासाहेबांचा असलेला कुठलाही काय म 
चुकवायचा नाही या ईषन ेआ ही बाबासाहेबां या येक 
कथाकथनाला जायला लागलो. मला आठवतंय, 
बाबासाहेबांची सात िदवसांची एक या यानमाला 
िटळक मारक मंिदराम ये ठेवलेली होती. सात िदवस 
मा या आईबरोबर या या यानमालेला जाऊन 
बाबासाहेबां या ओज वी वाणीतली ती वेग याच 
प तीतील असणारी ती या यान ंआिण तो वेग याच 
प तीतील असणारा यांचा तो वर-खाली होत जाणारा 
आवाज; उंच िटपेला पोचणारी यांची वाणी आिण यांची 
सांग याची िवल ण गा ड करणारी प त यांनी आ ही 
अ रशः मं मु ध झालो होतो! या सात िदवसांम ये 
बाबासाहेबांनी जे जे सांिगतल,ं या या गो ी 
सांिगत या या या गो ी मनावर कोर या गे या. 
वेगवेग या प तीत बाबासाहेबांनी आप या वाणीतून 
अगदी ती सृ ी िनमाण केली! कथाकथनाशी मा या 
आयु यातला माझा हा पिहला प रचय होता. आिण 

ते हापासून बाबासाहेबांिवषयीचा मला वाटणारा आदर 
अितशय वाढला. 
    या यानंतर पढेु काही वष गेली. साधारण १९८०- 
८३ सालापासून बाबासाहेब एका नाट्याब ल काम 
करत होते आिण यावेळी बाबासाहेबांकडून 'जाणता 
राजा' नावाचं एक अस ं नाटय उभ ं रािहल ं यान े
जगभरात रेकॉड केल!ं या 'जाणता राजा' म ये आम या 
शाळेतली, कॉलेजातली जवळपासची ओळखीतली 
सगळी मुल ं िह ररीन े दाखल झाली! हणजे; 
महाराजांनी बारा मावळाला साद घात यानंतर 
सगळे या सगळे सरदार जस ेजातीने हजर हावेत आिण 
या िशवकायाला हजारो मावळे िमळावेत तशी ही सगळी 
िम मंडळी 'जाणता राजा' या नाट्यात सहभागी झाली. 
    मी कधी या नाट्यात काम केल ंन हतं; पण या या 

ॅि टसला िव ामबागवाड्यावर अनकेदा जायचो. 
बाबासाहेबांचा वभाव महािमि कल! येकाला राव 
हणून हाक मारतील! कधी कँ करतील, कधी 

िचडतील, कधी व छ श दांत अितशय उ म झापतील 
आिण कधी नमिवनोदी िमि कलपणाने अशा हा या या 
फुलबा या उडवतील, क  समोरचा लाजून चूर हावा 
आिण इतरांचं जबरद त मनोरजंन हावं! बाबासाहेबांची 
ही सगळी पं यां या िविवधतेत मी अनकेदा बिघतली. 
मग जाणता राजा सु  झाल.ं जाणता राजा सु  
झा यानंतर याच वेळेला बरोबर ये  अिभनेते 
सूयकांत मांढर े यां या 'धाकट्या पाती' या काशन 
समारंभात पु हा एकदा बाबासाहेबांची भेट झाली. 
सूयकांतज नी आम या घरावर आिण मा यावर 
िवल ण माया केली. आजोबांचे ते अितशय छान िम  
होते आिण विडलांकडे ही मंडळी सात यान ेयेणारी होती 
कारण यांचं े च ंथालय े  होतं. आिण मग 
यावेळेला बाबासाहेबांचे मोठे िचरजंीव अमृतराव परुदंर े

यां या १२२८, सदािशव पेठ या पे गेट जवळ या 
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परुदंर े काशन या भ य इमारतीत आिण मोठ्या 
ऑिफसम ये आमचा डेरा दाखल झाला. बाबासाहेब, 
राजंदेकर आिण िट लू सर; हणजे मकरंद िट लू यांचे 
वडील - मधुकरराव िट लू आिण माझे अनके िम  यानंी 
एक  येऊन 'रिसक कलामंच' हा मंच थापन केला 
आिण या सग यां या माग ेहोते एक मोठे नाव आिण ते 
हणजे ीिनवास काकडे! अितशय उ म प तीने या 

माणसाने सगळी माणसं जमवली होती आिण आमचा 
'रिसक कलामंच' सादर केला होता. दर उ हा या या 
सु ीम ये, दर शिनवार-रिववार बाबासाहेबां या या 
परुदंर े काशन या हॉलम ये आ ही काही काय म 
करायचो आिण आवजून बाबासाहेब ितथ े उपि थत 
राहायचे. 
    याच परुदंर े काशनम ये एक गमतीदार िक सा 
घडला. यावेळेला बाबासाहेबांची सगळी पु तकं परुदंर े

काशनने कािशत केली होती. परुदंर े काशनचा तो 
सोळा स डांचा पांढराशु  ह ी आिण परुदंर े काशन ही 
छापलेली अ र ंया सग या गो ी मा यासमोर आ ाच 
जण ूकाही या यात इतका प  आिण ल ख तो िक सा 
जाणवतोय. परुदंर े काशन या वेगवेग या 
काय माम ये वेगवेगळी िद गज मंडळी हजेरी लावून 
गेली होती, अनके मंडळ नी आप या कला सादर के या 
हो या. बाबासाहेब यातल ेअ वय.ु सूयकांतजी कायम 
यायचे, राजंदेकर कायम यायचे, िट लू सर कायम यायचे 
आिण यावेळची आ ही सगळी नवखी कायकत  
असणारी मंडळी भारावून जाऊन तो सोहळा बघत 
बसायचो. अथात, काय माचं संयोजन आ हाला 
करायला दे यात बाबासाहेबांचा नेहमी पढुाकार 
असायचा. असाच एकदा बोलत असताना एक घटना 
घडली. बाबासाहेबां या यावेळी कथाकथना या 
कॅसेट्स िनघा या हो या. या कथाकथना या 
कॅसेटम ये बाबासाहेबांनी यावेळी 'किवराज भूषण' 

नावाची एक िवल ण कॅसेट काढली होती. ती कॅसेट 
ऐक यानंतर आ ही सगळेजण अ रशः त ध झालो. 
मला अजून आठवतंय क  अमृतरावांनी ती कॅसेट 
यां या टेपरेकॉडरमधून ितथ ेबसले या आ हा सग या 

मुलामुल ना ऐकवली होती. मग बाबासाहेब हणाले, " 
किवराज भूषणांनी िशवाजी महाराजांवर जी केलेली 
किवता आहे या दो ही किवता एका िदवसात पाठ 
क न जो मला हणून दाखवेल याला मी िलिहले या 
सव पु तकांचे संच आिण कॅसेट भेट!" सगळे 
एकमेकांकडे बघायला लागले. येकाने ते आ हान 
वीकारलं आिण पाठांतराची अ रशः लढाई सु  

झाली. या लढाईम ये माझा पीड थोडासा चांगला आह े
असा हणायला हरकत नाही आिण मग बाबासाहेबां या 
टाईलन-े "किवराज भूषणानं िशवाजी महाराजांना 

समो न येताना बिघतल ंआिण या या ितभेचा एक 
टवका सणकन ् उसळला आिण या या त डातून 
िवल ण ितभेचं एक महाका य बाहेर पडल!ं तो 
हणाला, क  “राजन ्आप कैस ेहै? 

  
इं  िजिम जंभ पर वाडव सअुभं पर 
रावण सदभं पर रघुकूल राज है। 
पौन वा र वाह पर संभ ुरात नाह पर 

य  सह बाह पर राम ि ज राज है ॥ 
दावा मुदडं पर िचता मृगझुंड पर 
भूषन िवतुंड पर जैस ेमृगराज है। 
तेज तम अंस पर का ह िजिम कंस पर 
य  मिल छ वंस पर सेर िशवराज है ॥ 

सेर िशवराज है सेर िशवराज है ॥" 
 
हे ते का य होतं आिण हे का य साधारण वीस 
िमिनटां या कालावधीम ये बाबासाहेबांना मी हणून 
दाखवलं. बाबासाहेब हणाले, "संदीपराव ssss" मा या 
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आयु यात हे नाव बाबासाहेबां या त डून आ यानतंर 
इतकं भारी वाटलं होतं!!! आिण यावेळेला िहर या 
शाईम ये बाबासाहेबांनी अितशय ल फेदार सही क न, 
‘ ीमंत संदीपराव यांना आशीवादपूवक भेट!’ अस ं
िलिहल.ं मला अस ंवाटतं, क  नोबेल पा रतोिषक सु ा 
या यापढेु िफकं असेल!!!! ते िद यानंतर ते हणाले, 

"आिण दसुरी किवता?" 
 
"साजी चतुरंग बीररंग म तरुगं चिढ़ । 
सरजा िशवाजी जंग जीतन चलत है ॥ 
भूषन भनत नाद िवहद नगारन के । 
नदी नद मद गैब रन के रलत ह ॥” 
............. आिण ही......... 
 
या दोन किवता पाठ हणून दाखव याब ल 
बाबासाहेबांनी शाबासक  िदली आिण सगळा कॅसेटचा 
संच आिण बाबासाहेबांनी िलिहले या पु तकांचा संच मी 
असा िमरवणकु सारखा िमरवत घरी घेऊन आलो. 
बाबासाहेबां या या कॅसेट आिण ते कथाकथन मा या 
आजोबांनी शेवटपयत ऐकलं! या कॅसेट, िहरकणी, 
यानंतर किवराज भूषण ऐकत ऐकत मा या 

आजोबांनी अनेक दपुारी घालव याचं मला आठवतंय! 
    यावेळेला इतकं भारी वाटायचं! यानंतर मग अनके 
वेळा बाबासाहेब भेटत गेल.े १९९५ सालानंतर मा  
एकूणच काम आिण बाक या सग या गो ी यांम य े
बाबासाहेबां या भेटी कमी झा या. मधून मधून 
भैरवीताई, अमृतराव, राधा यां या भेटी होत हो या. परतं ु
तो सगळा भाग थोडा कमी होत गेला. चा काका, 
सूयकांतजी यां यासोबत बाबासाहेबां या भेटी 
िच पटा या िनिम ाने, अनके सोहो यािनिम ाने 
अनकेदा होत गे या. यांचे ितकडचे िवनोद, एखादी गो  

सांग याची हातोटी, सीन समजून सांग या या गो ी या 
सग या गो ीपण मी डो यांनी बिघतले या आहेत. 
    यानंतर एकदा संजीवनी बोक ल यां या पु तका या 

काशनािनिम  संजीवनीताईनंी एक जबाबदारी मला 
िदली आिण ती जबाबदारी हणजे बाबासाहेबांना 
आमं णाचं प  ायचं आिण यांना काय माला घेऊन 
यायचं! मला अगदी आठवतंय, बाबासाहेबां या 
पवती या वाड्या या इथ ेमी या िनिम ाने जवळजवळ 
चारपाच वेळा गेलो असेन. यावेळी ते अ ्याऐशंी वषाच े
होते. यावेळी ते मला हट याचं आठवतंय, क  ‘आता 
माझं वय झाल ं अठ् ठ्याऐशंी. मला मा या वैयि क 
आयु याब ल थोडंस ं िलहावंसं वाटतंय. पण आता 
तेवढी ऊजा रािहली नाही. मला गड चढायला 
सांिगतला, तर तो मी चढेन पण िलिह याचा मा  थोडा 
कंटाळा येतो.’ 
   यानंतर मी या काय माला यांना घेऊन गेलो होतो. 
या वेळेलासु ा यांनी अगदी अ ितम भाषण केल ंहोतं. 

संजीवनीताई ं या किवतेतील बारका यांचा उ लेख 
करत असताना ते हणाले होते, "आ ही एकदा बदामी-
ह पी या बाजूला गेलो होतो. ितथ ेएका नतन करणा या 
गणपतीचे िश प एका कारािगराने कोरले होते. ते िश प 
इतके उ म होते, क  ते िश प मी पढूुन बघाय याऐवजी 
मी जरा थोडासा मागून गेलो आिण मा या त डून एक 
अ ितम सुंदर आरोळी उठली, क  “वाह! या बात है!” 
मा यासोबत असलेले सगळे लोक हणाले, क  ‘हा 
वेडाच आहे! हा पढूुन बघाय या ऐवजी मागून जातोय 
आिण मागून बघून 'वा!' हणतोय.’ ते हा मी हणालो, 
क  कलाकाराच ंकौश य फ  दशनी भागातच आहे अस ं
मला वाटत होतं परंत ुगणपती या पाया या मागचा भाग 
हणजे बालगणपती उभा रािह यानंतर या या 

गडु या या माग या भागात जी ठरािवक िविश  खळी 
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पडते तीसु ा या कारािगराने अ ितम उतरवली आहे! 
िततके बारकावे संजीवनीताई ं या किवतेतही आहेत!" 
   बाबासाहेब भाषणाची सु वात करत असताना, 
"या कंुदद ुतुषारहारधवला । 
या शु  व ावतृा । 
या वीणावर दडंमंिडत करा । 
या ेत प ासना |" 
अस ं हणून करायचे िकंवा वेगवेगळे कुठले कुठल े ोक 
हणून करायचे. ती अ खिलत वाणी, ते ओज वी 

व ृ व, त डपाठ असलेली सनावळ असा िवल ण भाग 
अजूनही आठवला, क  मी मोह न जातो. यानंतर 
बाबासाहेबां या भेटी तुलनेने खूप खूप कमी होत गे या. 
गे या पाच-दहा वषात तर िनमलाताई गे या ते हाची 
तेवढीच एक भेट आठवते. पण या यानंतर मा  
बाबासाहेबांना दुदवाने मी भेटू शकलो नाही. परंत ु
तरीसु ा पलु ं हणतात तसं- सािह या या अशा 
िवल ण गो ी ही लेखक मंडळी आप या नसानसांत 
इत या िभनवतात, क  कधीकधी आवेशाने आप या 
मुठी वळ या जा यात. दर वेळेला या वळायलाच 
पािहजेत अशातला भाग नाही, पण वेळ पडली तर या 
आ मकतेने या वळ या जातील. ही आ मकता या 
सािह यातून िमळाली ते बाबासाहेबांचं सािह य होतं. 

आिण हणून बाबासाहेबांची ही सगळी प ंमला आज 
िदसताहेत. मला अस ं वाटतं, क  बाबासाहेब गेलेल े
नाहीतच. यांचं अि त व िचरतंन स ा ी या येक 
कणाकणाम ये राहील. यांची सांग याची ओज वी 
व ृ वशैली इतक  िवल ण होती, क  केवळ नुस या 
यां या वरांवर हजारो िपढ्या िशवभ  हणून 

ज माला येतील. 
    एका महायो यान ेएकादशी या मुहतावर पढुील माग 
धरावा यासारखा उ म योग नाही! ते कायम कोण या 
ना कोण या व पात आप या आसपास असणार हे 
न क ! 
 
 

 
डॉ. पं. संदीप अवचट 
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िहंसे या आसपास 
 

 गेला तासभर ‘पूणा’ उ हाता हात बिहणी या 
जावेचं – ‘नीरा’चं – घर शोधत होती. हसरी, बडबडी 
नीरा कायम वतः या घराचं वणन करायची, “पूण, 
आम या घरात मेथीची भाजी फोडणीला टाकली, क  
शेजार या िगरजावैन ना कळतं, या लगेच दुपारी 
ताट घेऊन जेवायला येतात. टी. ही. लावला, 
दपुार या सीरीय स लाव या, क  दोन घर ंपलीकडे 
कोनकर काकू राहतात, यां याकडे टी. ही. नाही 
या पहायला येतात. िगरजावैन कडचं कुणी 

संडासला गेलं तरी आ हाला कळतं, हंजे बघ. रा ी 
झोपताना यांचा नवरा िसगरटे ओढतो तर वास 
अगदी आम या अंथ णा-पांघ णात येतो. ही असली 
घर.ं अथात, चांगलंच आहे इथ.े सगळे एकमेकांना 
ध न राहतात, ेम करतात, भांडतात, पु हा एक 
होतात.” 
 नीरा िकती िदवस झाल ेबोलावत होती, पण 
पूणाला जायला जमत न हतं. या भागात आल ेक  
येईन अस ंितने मोघम सांगून ठेवलं होतं. या भागात 
ये याचा आज योग आला होता. यामुळे पूणा 
उ हाता हात िहंडत नीराचं घर शोधत होती. 
 या ए रयात आ या आ या ितला एकदम 
जाणवलं, क  आपला शोध संपला! ितथ ं घरांची 
िगचमीड होती. घर ं कुठंही कशीही बांधलेली होती 
आिण एकमेकांना इतक  िचकटून होती, क  ितथं 
काहीही खाजगीपण असणार नाही हे ल ातच येत 
होतं. 
 व ती सापडली तर घर शोधायला िकतीसा 
वेळ लागणार! खरोखरच वेळ लागला नाही. कारण 

हस-या नीराबाईनंा प रसरात सगळेच ओळखत होते. 
लगेच तीन–चार उ साही मुलं घर दाखवायला आली.  
 घरापाशी गे यावर ितनं कपाळावर हात 
मा न घेतला कारण घर सापडलं खर ंपण दाराला 
कुलूप. फार वैतागली पूणा. पण करणार काय? 
नीराचा फोन नंबरही न हता, ये यापूव  फोन करावा 
तर! आता िनरोप ठेवून जावं हणून ती इकड ेितकडे 
बघायला लागली. नीरा या अंगणातच 
अस यासारखं दसुर ंएक घर होतं. याचं दार उघडंच 
होतं. 
 पाय-या चढून ती आत डोकावली. छोट्याशा 
हॉलम ये पलंगावर कुणीतरी डो यावर पांघ ण 
घेऊन झोपलं होतं. इथ ंनको, झोपमोड होईल हणून 
ती लगेच वळली. 
 तेवढ्यात, “कोण पािहज?े” मागून आवाज 
आला. ती पु हा वळली. आतून डोकावत एक बाई 
िवचारत हो या. 
 ती हणाली, ‘‘नीराबाईकडं आल ेहोते. या 
मा या बिहणी या जाऊबाई...” 
 “अ छा, अ छा, पूणाताई तु ही!” ितचं वा य 
तोडून बाई हणाली. 
 पूणाला आ य वाटल.ं 
 “या ना आत या. नीरा सांगते नेहमी 
तुम याब ल.” 
 “नाही. आत येत नाही मी. तु ही फ  ितला 
सांगा मी येऊन गेले हणून.” 
 “अहो, अस ंकुठं झालंय? बसा पिह यांदाच 
आलायत. येईलच आता नीरा. दकुानात गेलीय 
बहतेक.” बोलता बोलता बाईन े खुच वर पडलेले 
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कपडे, पेपर, के यांचा घड वगैर ेत सम गो ी उचलून 
पूणाला जागा क न िदली.  
 पूणा आत आली. खुच वर अंग चो न 
बसली. समोर कुणीतरी झोपलंय हट यावर ितथं 
बसण ं अवघडच. खोलीत पलंगा यित र  दोन 
खु या, एक छोटं टूल होतं. िभंतीवर एक फोटो े म 
होती. ितला हार घातलेला होता. 
 बाई आतून पा याचं तां याभांडं घेऊन 
आली. ते टूलवर ठेवून ती समोर झोपले या 
य या पायाशी (िकंवा डो याशी) बसली. 

 ‘‘तु ही िगरजावैनी का?” 
 “अग बाई, तु हाला कस ं माहीत? िनरीनेच 
सांिगतलेलं िदसतंय. फार बाई बोलायला लागतंय 
ितला.” 
 “हो ना! खूप गि प  आहे ती. पण ह ली 
भेटीच होत नाहीत जा त. घर ंखूप लांब पडतात ना! 
आज इकड ं शाळेची चौकशी करायला आल े होते 
हणून इकड ेयेता आल.ं तर हीच नाही घरात. फार 

वेळ थांबता येणार नाही मला. आता कधी येईल ती?” 
 “येईलच एवढ्यात. दकुानात गेली असणार. 
यादी ायला. सकाळीच हणत होती.” 
 एवढ्यात पांघ णा या दसु-या टोकाला 
हालचाल झाली. पांघ णाखालून भरपूर केस 
असलेलं एक डोकं बाहेर आल.ं 
 नजरे या कोप-यातून पलंगावर हालचाल 
झा याचं िदसताच पूणा आणखीनच अवघडून 
बसली. तेवढ्यात ित या कानावर उद ्गार आला, 
“पूणा, तू? इकड ंकशी काय?” 
 पूणा आिण िगरजावैनी दोघ नी एकदमच 
दचकून पांघ णा या िदशेने पािहल.ं 
 समोरचा चेहरा पािह यावर पूणा बधीर 
झाली. नुसती पाहत रािहली. 

 भरपूर केसांखालचा तो चेहरा ित या 
चांगलाच ओळखीचा होता. आज यात फ  एक 
नवीन गो  िदसत होती ती हणजे डो या या 
शेजा न खाल या दातांपयत आलेला जखमेचा 
मोठा ण! 
 ‘हा तर प या! आप या वगातला. 

या यापासून सटुका िमळ याचा य न करणं हा 
आप या कॉलेज अॅि टि हटीजपैक  ५० ट के भाग 
होता.’ 
 प याचा चेहरा आनंदा यान ेथबथबला होता. 
कोणे एकेकाळी पूणसाठी तो वेडा झाला होता. येता 
जाता ितची वाट अडवायचा. काहीतरी बडबड 
करायचा. तंतोतंत सशा या जातकुळीतली, 
साधीशी, दोन वे या, साडी टाईप अशी पूणा. प या 
िदसला, क  थरथरायला लागायची. कॉलेजात नेहमी 
पिह या तीनात येणारी, वेगवेग या पधात बि सं 
पटकावणारी पूणा कॉलेजात सग यां या कौतुकाचा 
िवषय यामुळे ितला जा त ास देणं प याला 
परवडणार ं न हतं आिण आज ती अशी समोर 
बसलेली! पण ते हाचं यड्यासारखं बोलण ं आज 
याला कस ं जमणार होतं. आज तो कुटंुबव सल 

माणूस! 
 प या या बायको या चहे-यावरचं आ य 
तसंच. प या ित याकडे वळून हणाला, “अग, ही 
वगात होती मा या. लई ास ायचो मी िहला. काय 
पूणा, आठवतंय ना?” 
 पूणाला आठवलं, या काळात मनावर 
असणार ंप याचं दडपण. असला गुंड, मवाली मुलगा 
आप या मागे लागावा याने आप याशी बोल याचा 

य न करावा, या यावरन ंइतर मुलांनी आप याला 
िचडवावं हे इतकं ल जा पद होतं, क  तो दु न 
िदसला तरी ती र ता बदलायची िकंवा कॉलेजात 



 
 

 

                25 

असताना एखा ा रका या वगात थांबून रहायची. 
ते हाची छातीतली धडधड पूणाला आ ाही 
जाणवली. घरी सांगायची सोयच न हती. मैि णी 
ितला मदत कराय या, प या िदसला, क  आधीच 
सांगाय या. 
 ‘अशी ही प याची गो . आिण आता 
आप याला दसुर ं कुठलं घर न सापडता हेच 
सापडावं? पण प या आता बदललेला िदसतोय.’ 
रा ी खूप वाईट व न पडावं आिण सकाळी ते 
व नच होतं हट यावर याची भीती एकदम नाहीशी 
हावी अस ंकाहीतरी ितला वाटल.ं  

 ितने प याकडे जरा रोखून पािहल ं आिण 
िवचारलं, “एवढी जखम कसली?” 
 ‘मारामा-या.’ प या अगदी सहजतेने हणाला. 
मग प या या बायकोन ेितची चौकशी केली. आपली 
मािहती सांिगतली. ती सरकारी हॉि पटलम य े
नोकरी करत होती. प यािवषयी ितने काही सांिगतलं 
नाही पण प या काही कामधाम करत नसावा असं 
ित या बोल यातनं सूिचत होत होतं. 
 तेवढ्यात नीरा आली. सटु यासारखं होऊन 
पूणा उठली. ितला पाहन नीराला फार आनंद झाला. 
 पूणान े प याचा आिण िगरजावैन चा िनरोप 
घेतला. प या हणाला, “आता काय भेट होईलच. 
िनरीकडे येशीलच तू.” 
 या वा यावर पणूान ेकाहीच िति या िदली 
नाही. नीरापाठोपाठ ती ित या घरात िशरली. 
 दार लाव यावर धबकन्  खुच त बसली. 
 “नीर,े काय गे हा तुझा शेजार.” 
 “का गं! चांगल ेलोक आहेत ते.” 
 “चांगल!े गुंडाड आहे तो प या एक नंबरचा. 
मी चांगली ओळखते याला. कमाल आहे! अजूनही 
हा मारामा-या करतो?” 

 “हं! म ये झाली होती खरी याची कुणाशी 
तरी मारामारी. या माणसाने स-ुयान े केवढी जखम 
केलीय पािहलंस ना?” 
 “पािहली पािहली. नीर,े मी चलते आता. 
सोनू, घरी यायची वेळ झाली. फार वेळची बाहेर 
पडलेय मी.” 
 “अग थांब थांब.” नीरा हणत असताना पूणा 
दाराशी जाऊन उभी रािहली सु ा. 
 “मी पु हा येईन. सोनू दाराला कुलूप पाहन 
रडत बसेल नाहीतर.” 
 आिण ती सटकन्  बाहेर पडली. अंगणातच 
प या या घराचं दार. प या ितथ ेअसेल हणून ितने 
दसु-या िदशेला पाहत चाल याची गती वाढवली. 
 नंतर जवळजवळ सहा – सात मिह यांनी 
के हातरी नीरा ितला र यात भेटली. एकमेकांची 
िवचारपूस झा यानंतर नीरा एकदम हणाली, 
“प याचं कळलं का तुला?” 
 “नाही. काय?” 
 “तु ं गात आहे स या. खून केला एकाचा.” 
पूणा या अंगावर सरस न काटा आला. 
 “माय गॉड! काय सांगतेस!” 
 “अग, पूण कॉलनीभर धावत होता या 
माणसामागे हातात सरुा घऊेन. शेवटी तो कुणा या 
तरी घरात घुसला तर ाने ितथ ं या यामागे घरात 
िश न लोकां या देखत मारला या माणसाला.” 
 पूणा सु न झाली होती. 
 “नीरा, िकती भयानक आहे हे! आिण 
अस या माणसाकडे तुमचं येण ंजाण.ं सोडून ा ती 
जागा आता.”  
नीराला सोडून पूणा घरी आली.  
 डोकं सु न झाल ं होतं. सोनूला ितने 
खेळायला सु ा जाऊ िदलं नाही. दार ंिखड या ग च 
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लावून घरातच बसली. जण ूतु ं गात असले या प या 
पळून येणाराय आिण येणार तो बरोबर ित याचकडे. 
 या काळात वडील माथेिफ  हणून 
प यािवषयी काही सांगता आल ंनाही. आता नवराही 
रागीट. यालाही सांगण ंश य नाही. सग या जगात 
िभ या आपणच. का नाही ते हाच प याला 
सणसणीत चपराक िदली. मानहानीला घाबरलो, 
चचला िवषय हायला घाबरलो, प या कसा वागेल 
हणून घाबरलो, छोट्या छोट्या तणावांना घाबरलो 

थूत! या िभ ट जग यावर. 
 रा ी नवरा घरी यायला नेमका उशीर. पूणा 
अ खी या अ खी भीती या तावडीत सापडली. 
सोनूला खायला घालून झोप यावर ती अंथ णावर 
पडून िवचार करत रािहली. भीतीची मुळं शोधत 
रािहली. अजून एक घटना आठवली. 
 दर आठवड्याला ती मंडईत भाजी यायला 
जायची. ितचा एक ठरलेला फळवाला होता. 
या याकडूनच फळं यायची. कृ णा याचं नाव. 

‘पूणा’ हे दर आठवड्याला भरपूर फळं घेणार ं िग-
हाईक हणून कृ णा आिण याचे वडील ितची 
काळजी यायचे. ितला भाजी या जड जड िपश या 
मंडई या दारापयत नेऊन ायचे. र ा पाहन 

ायचे. ितने घेतले या फळांपकै  एखाद ं खराब 
िनघालं तर पढु यावेळेस दसुर ं ायचे. उभयप ी 
यवहार सोयीचा होता. 

 एकदा ती नेहमीसारखी भाजीला गेली. ितथं 
कृ णा भेटला नाही. दपुारी पेपर वाचताना ितने एक 
भयंकर बातमी वाचली. मंडईत च क एका ीवर 
बला कार झाला होता. मंडईत याच काही 
िव े यांनी ितला एका कोप-यात नेऊन सामूिहक 
बला कार केला होता. लोक पकडले होते. यांची 
नावंही पेपरला िदलेली होती. यात एक नाव 

‘िकसना’ होतं. कृ णा न हे, िकसना. पण ते नाव 
पाहन ती दचकली. 
 बातमी नीट िदलेली न हती यामुळे असं य 

 िनमाण होत होते. गजबजले या मंडईत ही घटना 
कशी घडली असेल? बाक च े लोक काय करत 
असावेत? बाया कुठे गे या असा यात? बातमीवर 
िव ासच बसत न हता. ‘िकसना’ हे नाव वाचूनही ती 
ग धळली होती. 
 पढु या आठवड्याला ती नेहमीसारखी 
मंडईत गेली. कृ णा न हताच. पण वडील होते. ितने 
यांना कृ णािवषयी िवचारल ं तर ते हणाले, 

‘कृ णाला ना चार – पाच मिहन े को हापूरला 
पाठवलंय जरा त येत बनवायला. इथली चार – पाच 
मुल ं गेलीत. या बाईचा मुलगापण गेलाय.’ यांनी 
समोर या भाजीवालीकडे बोट दाखवलं. 
 हे िविच  उ र ऐक यावर ती पणू हादरली 
होती. कृ णा काही त येतीनं सकुललेा न हता. चार 
– पाच मिह यांसाठी तो नसावा, बाक ची पोर ं ही, 
याचा अथ काय! कृ णाचा साधाभोळा चेहरा आठवून 
ितला सारखं आ य वाटत होतं. खर ं काय, खोटं 
काय समजत न हतं. रा भर भीतीन े ितचा क जा 
घेतला होता. 
  आजही सोनू झोप यामळेु ती एकटीच 
वतःपाशी. िभंतीवर िटकिटकणार ं घड्याळ. 

घड्याळा या िटकिटक मधून दबलेली शांतता 
के हाही फोट होऊ शकेल अशी. 
 सोनू या अंगाखालून हात काढून घेत ती 
अलगद उठली. बा कनीचं दार उघडल.ं गार वा-
या या झुळका आत आ या. ती बा कनीत उभी 
रािहली. बा कनीला लागून दोन िनलिगरीची झाडं 
त ध उभी. 



 
 

 

                27 

 अपाटमट या माग या बाजूची िवहीर 
िदस यावर ितला आठवलं. या िविहरीत ती नेहमी 
िनमा य टाकत अस.े एक िदवस या िविहरीपाशी 
लोक जमलेले होते थोड्या वेळाने या िविहरीतून 
ग च फुगलेलं एक ेत बाहेर काढ यात आल.ं काही 
फुल ं या या ग यापाशी, केसात कुठे कुठे अडकली 
होती. 
 आता ती िवहीर शांत िदसत होती. ेत 
सापडलं ते हा घशात माशाचा काटा अडकावा तशी 
‘आ’ वासलेली वाटत होती. 
 िहंसे या आसपासच वावरत असतो आपण. 
जण ूआप या उज या नाकपडुीतून ासाबरोबर िहंसा 
आत जातेय आिण डा या नाकपडुीतून भीती बाहेर 
पडतेय. कधी भीती आत तर िहंसा बाहेर. शरीराला 
कवटाळून बसणारी. शरीराला उ लंघून टाकणारी 
िहंसा, िहंसे या आसपास वाव नही िहंसेला 
वीका  न शकणारी भीती. आपण सगळे भया या 

नाहीतर िहंसे या छायेत जगणार.े आप या आसपास 
िकती असतील प या, िकती असतील कृ णा, 
बसम ये शेजारी असतील, िथएटरम ये शेजारी 
असतील. एक िहंसक घटना आणखी हजारो िहंसक 
घटनांना ज म देईल. एक भीती हजारो भीत ना ज म 
देईल. 
 काही घरात नवर ेताटं फेकून देत असतील, 
बायका मुलांना बेदम मारत असतील, मुल ंमारामा-या 
करत असतील, काही िश क मुलांना मारत 

असतील. कुणी देवळाची, मिशदीची, सुंदर िश पांची, 
थोर तीकांची िवटंबना करत असतील, काही बस 
पेटवून देत असतील. काही जमावावर लाठीमार 
करत असतील. काही र ाचालक एका णात 
पॅसजरशी मारामारी सु  करत असतील. 
 काही मनांम ये दबले या िश या असतील, 
काही मनांम ये धुमसणार े िनखार े असतील, काही 
मनांम ये जाती या, धमा या, ी-पु ष भेदा या, 
लहान – मोठं भेदा या, आिथक भेदां या, मालक – 
नोकर भेदा या िभंतीच िभंती. येक मन एकेका 
िभंतीआड. 
 या शहरात... या देशात... आप या 
देहापलीकडचा येक जण दसुरा... दसुरा... 
दसुरा... दसुरा.. 
*** 
(‘शहरातला येक’ या सं हातून) 
 

 
                                       सजुाता महाजन
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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 



 
 

 

                30 

मनात वाहणारी गोदावरी 
 

लेखन-गायन-वादन-नृ य-नाट्य-िश प-िच -खेळ अशा 
सग या लिलतकलांसारखीच नाट्य-िसने-भूमीची एक 
वतःची मु ा उमटवणारी वतं  भाषा असते. ती भाषा 

सरावान ेसमजू लागते, यासंगाने आरपार सापडू लागते. 
मनावर एक िविच  मळभ वा झाकोळ घेऊन कलाकृती 
पािहली तर मिनरास होऊ शकतो. काहीही बघायला 
आतून मन वी नकारच घेऊन गेलं तर संवेदनांची दार ं
उघडत नाहीत. हे हे ..अस ेअस ेझाल.े. िन गो ीचा असा 
असा शेवट अशा अशा संगाने झाला...आिण ते सखुाने 
िकंवा दःुखाने नांद ू वा सोसत जगू लागले...अशी 
सा यातली अपे ा घेऊन िसनेमा पाहायचा नसतो, ह े
मलाही ऐक या-बघ या या सरावातून कळू लागले.  
नायक हणजे रोमिँटक, उ कट, धीरोदा ...अस े
अपे ांचे साचे मोडून अितशय शी कोपी, उ ट, बेताल 
िन नैरा याने सतत जगावर आगपाखड करणारा 
खलनायक व पीही नायक  असू शकतोच. याचीही 
काही भलीबुरी गो  असू शकतेच. भरतमुन या 
नाट्यशा ात नाियका व नायकाची वैिश ्ये सांिगतली 
आहेत. यात नायक देखणा, उमदा, धीरोदा , 
परा मी, ी-दाि य दाखवणारा, ेमळ असावा, अस े
हटल ेआहे. अशा नायका या कोणीही ेमात पडेलच. 

वेगळे गणुदोष असणार े नायक वा ितनायक असू 
शकतात, हे यानात घेऊन कलाकृती आ वादायची 
तयारी आव यक ठरते.  
 
नुसते िनखळ मनोरजंन करणार,े िव मचतरु, रसाळ, 
ने सखुद, वणसुखद अस े काही देणे िन आ वादणे 
तुलनेने सोपे असते. 'चार घटका िवरगंळुा ' कारात ते 
येते. आयु य पणाला लावणा या घटनांना गुंफणा या 

िसनेमाची या प याडची भाषा कळायला लागली, तर 
आप यात या संवेदनांची तळघर ेउघडून ती थोडीशी 
तरी काशमान करते. परंत ु ती कळ यासाठी यांना 
बघ याचा, ऐक याचा, समजून घे याचा 'आतला 
रयाज' लागतो. सदैुवाने असा छोटासा का होईना माझा 
रयाज झा यानंतरच मी गोदावरी हा िच पट पािहला. 
 
'गोदावरी ' हा एका िद दशकाचा-  िनिखल महाजनचा 
मराठी िच पट आहे. याला हा िच पट आधीच 
'िदसलेला'  आह,े अस े जाणवते. मराठी असला तरी 
यातली जाणीव िन नेणीव वैि क आहे. कारण ती एका 

नदीची िन माणसाची गो  आहे. िशवाय इंि लश सब 
टायट स ह ली असतातच. गोदावरीमध या येक 
सीनमधली येक े म डोळस िन चाणा  े कांशी 
बोलते. तर िच पटातली शांतता सु ा बरचं काही सूिचत 
करते, बोलते... 
हा समाज हणजे अनके कोलाजांचे कडबोळे असते. 
माणूस वतःम य े असतो ते हा, घरात िकंवा गटात 
असतो ते हा आिण समाजात वावरत असतो ते हा 
वेगवेगळा असतो. या या वतनाचे आडाखे बांधता येत 
नाहीत. तो अन ेिड टेबल असतो. माणसाने, 
सं कृतीने, समजणे िनमाण केले या ांचं, जािणवांचं 
काहर हे यां यासारखंच गुतंागुंतीचं असणार...माणसाचे 
िन सं कृतीचे पीळ िकती घ  असतात! ते गिणतासारखे 
बेरीज वजाबाक  क न सटुत नाहीत. हे सार ं सहज 
उकललं तरच नवल. 
 
एखादी कलाकृती मनात मुरवून अनभुवायची असते. 
बघता णी ती कळायला हवी, अशी अपे ा चुक ची. ती 
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अ व थ करते, हलवून सोडते, समजुतीचे थर 
खरवडते, हेही मह वाचे असतेच.हळूहळू ती कळू लागते.  
 
संथ वाहत असले या पा यात थोडा तळ िदसत आह,े 
बरीचशी घाण िदसत आहे आिण यातूनच एक फुल ं
भरलेला, पेटता िदवा सोडलेला ोण वहात येतो. तो 
थोडा वेळ वाहत येतो आिण थांबतो बरो बर काठावर 
बसले या पाठमो या नायका या पायापाशी. नायक 
िनशी तो ोण हातात घेतो. े क हणून आपली 
उ सकुता वाढते. पण े कांचा अपे ाभंग करत िनधी 
िखशातून िसगारटे काढतो आिण या ोणात या 
िद यावर ती िशलगावतो! आपण हादरतो. नदीत या 
पिव  वगैर े िद यावर िसगारटे पेटवणे..? हा नायक 
िवि  आहे, ाची नांदी करत गोदावरी िच पट सु  
होतो. 
 
'हे जगण,ं हे यवहार, ही वणवण मला माझी वाटत नाही' 
अस ं समजून सतत िचडलेले, जगावर कावलेल े िकती 
लोक िदसतात आजूबाजूला."जग याची आहे 
िश ा...मरणाचा कोठे थांग..?" अस े हणत िनराथाची 
ओझी वाहणारे अनके लोक आपण पाहतो. िनशी 
यातलाच. तसाच हा िनशी. िदवसाची झेरॉ स कॉपी 

काढून ती टराटरा फाडून म ूरीत िभरकावून देणारा.   
 
िजत  जोशीचे आजवरचे सग यात चांगल ेिन उमजून 
केलेल ेहे काम आहे, अस ेवाटते. हा अँ ी यंग मॅन आहेच, 
पण हा सतत कावलेला,  आ म लेश करत पीडलेला िन 
कुटंुबाला पीडणारा िवकृत त ण आहे. िजत चा 
वतःचाही गोदावरीबरोबर झालेला, भावनांक 

उंचावणारा, हा जािणवांचा वास आहे.  
िच पटातील ती ती लोकेश स - नव या गणपती, 
मोदके र, बालाजी मंिदर, हस ळ टेक, 

सरकारवाडा...जु या नाशकातले अ ं द ग लीबोळ िन 
जुनाट, अंधार े वाडे िन यातली माणसे, तीथ े ा या 
आसपास असणार ेठरािवक, भ व सल  वातावरण... 
कदािचत सगळं आयु य गोदातीरी गे यान े
नािशककरांना ती िठकाण ं जवळची वाटत असणार. 
नािशक हे कंुभमे याचे, अंध भ ांचे, जादूटोणा 
करणा या काही लोकांचे गाव अस े हटल ेजाते. याच े
खर े खोटे कर याचे कारण नाही. पण नाशकात एक 

कारची गूढता आिण धूसरता जाणवते, हे न क . 
िच पटात दाखवलेली िठकाणं पाहताना ती फ  
नािशककरांची राहत नाहीत. ती े कांना कवेत घेतात. 
ती नदीही फ  गोदावरी राहत नाही. ती काळ-

वाहा या लाटा उरीपोटी वागवणारी, हीण पचवणारी, 
समु ाकडे झेपावणारी गावोगावची कुठलीही नदी भासू 
लागते. 
 
एखा ा अमूत िच ातून िकंवा दु  व नातून कसे िविवध 
अथ िनघतात. यात काही गुंते/ग धळ असतात.  काही 
धूसर, काही प  काही अतािकक घटना िदसतात. 
यात काळा या उड्या असतात िन ज ममृ यूचे 

िवपयास ...तसे काहीस े मला वाटल.े  तुकड्या 
तुकड्यांची जुळणी कधी होते िन सलग कथा उलगडत 
जाते. कधी मुळीच जुळणी होत नाही. ती ये नुसती 
मनावर पा यासारखी पसरत राहतात. तसा हा िच पट 

यांची जुळणी करत पहावा लागतो. हा िच पट 
समांतरपणे माणसा या मनातला, सं कृतीने लादले या 

थांमधला आिण नदीतला गाळ उपसू पाहतो. तो गाळ 
पूणपणे उपसला जाणार नाही, याची क पना असून 
सु ा... 
िच पटात काही े स अितशय वेधक िन क पक 
आहेत. काही संगात एकही संवाद नसूनही या े स 
खूप काही सांगतात. 
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गोदावरी या दूिषत पा यािवषयी िनशीला ितटकारा 
आहे. तो या पा यात उतरतही नाही, तर ते पाणी 
त डात घेणे दूरच.  
 
आजोबांना अ नी िद यावर मा  तो नदीत उतरतो, 
ते हापासून तो थोडा अंतमुख होतो आिण ते हाच मागे 
रावण दहन होतं! जण ू या या मनातल ेआ ताळेपण 
जळू लागते. यातच या या जीवघे या आजाराचे 
सावट पसरलेले असते.  
 
िक येक घरात बाप िन मुलगा उ या ज माचे दावेदार 
अस यासारखे वागताना आपण आसपास पाहतो. 
तसेच आहेत िनशी िन याचा मुखदबुळ, भकास 
चेह याचा बाप. त ण मुलगा काही मिह यांचा सोबती 
आहे हे समज यानंतर काहीच िति या न देणार ेबाबा 
पाहताना अजब िन िविच  वाटतं. पण असतात अशी 
माणसं. अशा वेळी मुलाला ना ते जवळ घेत रडतात, ना 
या या आजाराची चौकशी करतात. े कां या मनात 

जर आदश बापा या ठरीव ितमा असतील तर या 
ितमांना तडा बसतो. पण हा बाप या या िन या या 
ंथालयात पोच यावर मा  चुळबुळत राहतो, पाणी पीत 

राहतो, अ व थ होतो. काही लोकांना सखुात वा 
दःुखात उ कटपण े अिभ य  होता येत नाही, य  
हो यासाठीही यांना कंफट झोन लागतो, हेच खर.ं 
 
िनशीला जीवघेणा आजार झा यावर सु वातीचे ध के 
पाचव यावर तो िन याची आई नावेत बसून बोलत 
अस याचे य आहे. जण ू लेकाबरोबर शेवटचा 

वातालाप. यावेळी “इतकं िपकू देऊ नये दखुणं”  
अस ं आईन ं  कळकळीने हण यावर िनशी नुसता 
खोलवर पाहतो. दसु या णी नावाडी व ही मारत 

खालचं पाणी वर आणतो िन नाव पढेु नेतो. अस ेसूचक 
िद दशन ठायीठायी िदसते. 
 
आजोबांचं दहन होत असताना अगदी मागे, धूसर 

काशात उ या असले या फुगेवा या या रंगीत 
फु यां या पा भूमीवर िनशी याला कडकडून िमठी 
मारतो िन दोघेही मनसो  रडतात. गोदावरीने िगळलेला 
आपला छोटा मुलगा शोधत िफरणारा हा िम  
फुगेवाला असतो. हा संगही मनात कोरला जातो. 
 
िनशीची छोटी मुलगी स रता िन कासवकाका या उंच 
पाय यांवर बसलेल ेअसतात, ितथ ेदोन साड्या वाळत 
घात या आहेत. हे य िकती सहज पण सूचक आहे! 
ितथंच "सं कृती हणजे काय?" हा िचमरुड्या स रताचा 
िनरागसपणे िवचारलेला  आहे. स रता हणजे नदी 
िन ती िवचारते नदीकाठी िनमाण झाले या सं कृती 
िवषयी...(कासव हा उभयचर ाणी! हेही बोलके तीक.) 
कासव सांगतो - नदी कशी पूव पासून वाहते,  िविवध 
िठकाणी वळण े घेते..समु ाकडे जाते, तशी असते 
सं कृती... 
 
ड गरमा याव न कुठलीशी एक नदी ज माला येते. 
खळखळ या वाहातून ती ितचा वाह आखत जाते. 
काठ हळूहळू तयार होतात. काठां या बंधनात ितचा 

वास सु  राहतो.. 
दूषण, घाण, कचरा, दगड यातून माग काढत नदी 
वास करतेच. वाटेत या शेतीमातीला समृ  करते, 

िहरवाई िपकवते,जीव जगवते, िक येक पाप ं पचवते. 
अखेर ती सागराला िमळणार असते. ते ितचं जग याचे 
अंितम सार असते िकंवा िविधिलिखत असते. नदी 
आपला शहाणा वास करणार का? का म येच कोरडी 
पडणार आह,े कोणी य न क न ितला वाचवणार आहे, 
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ितचा खळखळाट परत िमळवून देणार आहे का? ती 
तशीच िवझत तर जाणार  नाही ना? 

ितला माहीत नसतं… ती फ  वाहते…”संथ वाहते 
कृ णामाई...तीरावर या सखुद:ुखांची जाणीव ितजला 
नाही...” हे गाण ंआठवतंच यावेळी.  
िच पटातल ेसंवाद मोजके, साधे पण चटका लावणार.े 
एकही श द जा त नाही, क  कमी नाही. परंपरनंे 
आप याला जखडल े आहे, सं कृतीने आप याला 
िविश  सा यात गहृीत धरल े आहे, याचा सतत ागा 
करणारा िनशी पु , पती, बाप हणून बेपवाईने िन 
तुसडेपणाने वागत असतो. कुठलेच नाते यान े ेमान ेनी 
जबाबदारीने िनभावलेले नसते. 
िनशीचा बाप मा  परंपरा नाका न, सहजपणे यातून 
बाहेर पडून िन:संग झालेला असतो. एकच 'बोलका' सीन 
आहे बाप-लेकाम ये. बाबां या संवादाने खाडकन 

भानावर येतो िनशी… आिण े कही. वयोवृ  
आजोबा तर िव मरणा या आजाराने या जगातच 
नसतात. "मा ती या पायापयत पाणी आल ंका?" हा 
एकच  सतत िवचारणार ेआजोबा आधी वैतागवाडी 
वाटतात, नंतर क णा वाटत राहते यां यािवषयी. 
िव म गोखल या चेह यावरचं भकास हरवलेपण, याचंा 
तुटणारा, कापरा आवाज आिण यातल ं अथांग 
का य...! धड रडूही येत नाही आिण धड वीकारही 
करवत नाही.  नुकतेच िव म गोखले यांचे िनधन झाल.े 
ते हा नुकताच पािहलेला हा िच पट खूपच गिहरा झाला. 
सवाचाच अिभनय उ म िन सहज. 
गौतमीचं वरवर खंबीर असणं पण आतून कोलमडणं, 

आईची तडफड… कमाल! कमाल!! एका सीनपरुता 
आलेला िस ाथ मेननही छाप पडतो. आजोबांिवषयीचे 
वेगळेच पैलू याला कळतात. घरातला एक त ण 
मरणपंथावर आह े आिण याच घरातील वृ  आजोबा 

ाण सोडतात. मृ यू या आसपासचे जगात मागे उरलेले 
अनके धागे उलगडत जातात िन कथचेे तुकडे जुळत 
जातात. 
हा िसनेमा कदािचत थेटरम ये िटकला नाही. साहिजक 
आहे. हा पॉ यलुर िवषय देणारा िच पट नाही.  हरकत 
नाही. तो ओटीटीवर येईलच. पण यात गोदावरी 
नदीतील व संपूण िच पटातील भ य ये िकतपत 
िदसतील, माहीत नाही. िच पटातील िसनेमॅटो ाफ  
अितशय सुंदर आहे.  हा िसनेमा एकट्यान ं
अनभुव यासारखा आहे. एखादी अंतमुख करणारी, 
चटका लावणारी गंभीर दीघकिवता असावी, असा हा 
िच पट. तो े कां या भाविनक बैठक ची आिण यापक 
आकलनाची मागणी करतो. वत: या आत डोकावून 
पाह याची मागणी करतो. आज या ा कलकलाट 
करणा या बिहमखु जगान ेआत आत ही पाहायला हवं. 

ा आत या वासाला सु ा मोठी सहनशीलता िन 

ताकद लागते.  ’गोदावरी’ ती ताकद आप याला देते.  
िच पटातील गाण ेमनात िननादत राहते - 
"खळखळ खळखळ गोदा 
िनघालीस तू पढु या या गावा 

पैलतीरानंतरही तुझा नाद यावा…" 
 
आपणही नदीसारखं हो याचा य न करायचा. दुसर े
काय?  
 
 
 
 
 
                                               आ ेषा महाजन 
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शू य! 
 

िव ंभर! िव ंभर!” हणत वाम नी वेश केला. 
आज गु वारची सं याकाळ. स संगाचा िदवस. 
वाम नी पािहल,ं तर आज वीस पंचवीस मंडळी येऊन 

बसली होती. वाम नी आसनाकडे ी टाकली. 
दांडेकर विहन नी आज आसन तयार क न ठेवल ंहोतं. 
गे या आठवड्यात मोिनकाने. दोघी काम करीत असत. 
आसन तयार करायचं हणजे काय, तर नीट आसन 
मांडणे, यासमोर फुल ेठेवलेला हेस, उदब ी लावून 
ठेवणे.. अगदी सोप ंकाम.  पण याम ये देखील दोघ ची 
पधा चाल.े ईषन े वाम च ं समाधान िमळव यासाठी 

दोघी िजवाची खटपट करीत. शेवटी गे या आठवड्यात 
दोघ ना एक  बोलावून वाम नी नीट समजावून 
सांिगतल ं होतं, “कम करायचं, तर यात कुणा या 
समाधानाची इ छा नसावी, ईषा तर मुळीच नको. 
आपण करतो या ि येम ये आपल ं संपणू मन य  
करायला हवं, ितथ े पधला जागा नाही.”  
दांडेकरविहन ना यावर आलेला राग जाणून वाम ना 
मनात या मनात हसूच आल.े आसनासमोर वाम या 
गु देवांची तसबीर होती. वामीनी नम कार केला, 
उदब ी लावली, आसनावर बसून यांनी डोळे िमटल े
आिण महाराजांचे मरण केल.े  "िव ंभर! िव ंभर!" 

 
िशकागोतील कोक  या गावात आपण राहतो 

काय, घरा या िलिवंग म म ये दर गु वारी स संग 
घडतो काय आिण ही मंडळी सतत येत राहतात काय 
सगळा चम कारच..’ अस ं वाम ना वाटून गेल.ं  
िव ंभर, िव ंभर 

 

"काय िनतीनशेठ?" वामीनी िवचारले. िनतीन 
शेठ दर गु वारी येत . सु वातीला नुसतेच येऊन बसत, 
काहीही न बोलता! एका गु वारी वाम नी पािहल,ं तर 
यां या डो यातून अ ूं या धारा लागले या. वामीनी 

िवचारताच िनतीन शेठ हणाल े"महाराज काय सांगू? 
आयु यभर कुठले ना कुठले दःुख भोगत आलो. आई 
वडील लवकर गे यान े यांचा धंदा चालवला. ल न 
झाल,े मुल ंबाळ झाली, पण घरात समाधान शांती नाही. 
मा या एका मराठी िम ाने तुम याकडे यायला 
सांिगतल,ं हणून आलो. इथ े नुसतं बसल ं तरी शांत 
वाटतं. आयु यात कधी न अनभुवलेली शांती इथ ेमला 
भेटली.”  वाम नी उठून याचे हात हातात घेऊन 
याला सांिगतल ं होतं "िनतीन शेठ तु ही शांतीचा 

पाठलाग क  नका. खर ं हणजे कशाचाच पाठलाग न 
करता जगायला िशका. आपण िजतका एखा ा गो ीचा 
पाठलाग करतो ना, िततक  ती गो  आप यापासून दूर 
पळत असते. जे हा आपण या गो ीचा पाठलाग करण ं
सोडून देतो ते हा ती आपोआप आप या दारी चालून 
येते ते हा आपण ितचं वागत करायचं, ितला घरात 
यायचं. आिण यावेळी ितला तु हाला सोडून जावंसं 

वाटेल ते हा ितला आनंदाने जाऊ ायचं. जे येईल 
याला दार उघडं, जे जाईल यालाही दार उघडं! 

समजून या, इथ े येत चला. हे घर तु हाला नेहमीच 
उघडंआहे."  िनतीनशेठशी बोलताना वाम ना यां या 
गु देवांनी िदले या िशकवणकु ची आठवण आली.  
िनतीन शेठनी वाम ना नम कार केला. "ठीक आहे 
महाराज!" बरोबर आणलेली फळे वाम या पढेु ठेवली 
ते हा वामीनी वयंपाक घराकडे िनदश केला आिण 
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िनतीन शेठ फळे घेऊन आत गेले.  "आज फलाहार!” 
वामी वगतच हणाल.े 

 
मंडळ पैक  साधारण िवशीतला एक त ण 

सामोरा आला, नम कार करीत हणाला, “माझं नाव 
सरुशे! हा माझा िम  जॉन."  जॉननेही पढेु येऊन 
नम कार केला.  "What is it that you seek?" 
वाम नी िवचारले. "उ ा आमची फार मह वाची परी ा 

आहे, मा या आ यान े तुमचा आशीवाद घे यासाठी 
तुम याकडे यायला सांिगतल,ं हणून आलो. मा या या 
चांग या िम ालापण आशीवाद हवा आहे, जॉनची 
देखील ा आहे, यालाही blessings हवे आहेत." 
वामीनी या दोघांकडे बिघतल,ं ‘िचंता मग ती परी चेी 

असो िकंवा..’ वामी हसल ेआिण हणाले, “अ यास 
केला आहात ना मग िचंता कशाची? "Anyway, take 
this," वाम नी समोर या चांदी या भांड्यात 
ठेवले या मनकुा व बदाम या दोघां या हातात िदले िन 
हणाले, “उ म पास हाल!” यां या चेह यावर 

पसरलेला आनंद बघून वाम ना गंमत वाटली आिण 
बरहंी वाटल.ं 

िव ंभर! िव ंभर!  अजून बरचे लोक हॉलम ये 
बसून होते. वामी शांतपण े यांची दःुखं ऐकत होते, 
पेलत होते, गु देवांनी यांना सांिगतलं होतं, “तु या 
आयु याच े कत य हणजे इतरांची दःुखं पेलणं! 
तु यासार यांनी हे करायचं नाही तर कुणी? ही माझी 
आ ा समज.”  गु देवांनी िदलेली माळ वाम नी परत 
हातात िफरवली.  गु देवांचा चेहरा समोर जागतृ होता 
आिण अंतगत िजवंत होता.  "िव ंभर! िव ंभर!" 

 
यां या जीवन वाहात गु देव कस े अवतरल े

याची आठवण वामीना झाली.  "िव ंभर! िव ंभर!" 

सिुम ा!  वाम नी डोळे िमटल.े येऊ देत 
कोणते िवचार येतात ते! वाम ना गु देवांची िशकवण 
आठवली. “ यान हणजे दःुखापासून दूर पळून केवळ 
सखुाचा पाठपरुावा न हे. जे समोर येईल याकडे संपूण, 
मनःपूवक ल  िदले पािहजे. यां यात न अडकता न 
गुंतता! मु  हणज े काय? समोर आले या 
प रि थतीला िमठी मा न वतः तीत िवरघळून जाण.े 
तू तसा िवरघळलास, क  तुला खर ं जीवन जगता 
येईल.”  

 
सिुम ा, सशुील आिण सरुखेा! चाळीस वषापूव  

अ यासासाठी वाम नी अमे रकेत पिहल ं पाऊल 
टाकलं होत ं. एअरपोटवर यांना घे यासाठी िनिखल 
येणार होता. िनिखल यांचा पु याचा दो त. 
या याकडे वामी उतरणार होते. िनिखलची वाट 

बघत एअरपोटवर वामी दोन तास बसल े होते. 
एकाएक  यां या खां ावर कुणीतरी पश केला. 
वाम नी वळून बिघतल,े तो एक भग या कपड्यातील 
य ! तेजोमय चेहरा आिण एक िवल ण भारावून 

टाकणार ं यि म व!  "मा याकडे राह शकतोस तू" ती 
य  हणाली. आपण 'हो' कस ं हणालो ते वाम ना 

कळलंच नाही. िनिखल उिशरा धावत धावत आला, 
ते हा वाम नी याला सांिगतल ं होतं, "मी 

ां याबरोबर जातो!" िनिखल या ि तिमत चेह याकडे 
पाहन यांना गंमतच वाटली होती. गु देव! 

"िव ंभर! िव ंभर!" 
 
पाच वष!  Ph.D. िमळव यानंतर वाम नी 

नोकरी प करली होती.  आ मात राहन वामी नोकरी 
सांभाळत होते. “आयु यात पढेु काय होईल याचा कधी 
िवचार क  नये.  हा, आ ाचा ण, हा मह वाचा! हा 

ण हणजेच जीवन, या णाम य े आपण िवरघळून 
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जायचं, मागे काहीही न ठेवता” गु देव वाम ना 
एकदा सांगत होते, याची यांना आठवण झाली. 
यानंतर काही िदवसांनी गु देवांनी वाम ना बोलावणं 

पाठवल,ं रा ी आठ वाजता. खर ं हणजे ही गु देवांची 
खाजगी वेळ!  ते कुणाला भेटत नसत ते हा. वामी गेल े
ते हा गु देवां या पायाशी एक सुंदर त णी बसली 
होती.  "ही सिुम ा! तू िह याशी ल न करायचं!"  
गु देवांना नाही कोण हणणार? "तु या सार यान े
संसारात िशरलं पािहजे." गु देव सांगत होते. "नुसतं 
रोज यानाला बसून तुला इतरांची दुःखं कळणार 
नाहीत.  तुला वतःला तो अनभुव यायला पािहजे.  
या आगीमधून तुझं ान तावून-सलुाखून िनघूनयेईल. 

तु या ानाची प रप वता तुला संसारात सापडेल. 
सं यासात नाही. झोपडप ीतील लोकांची संतती आिण 
तु यासार या ानी माणसाची संतती यात फरक 
आहे. ही सिुम ा मा या मािहतीची आहे. ती तुला यो य 
आहे." वामी गु दवेांकडे थ क होऊन बघत होते. 
सिुम ा गु देवां या पायाशी बसून होती. ित या 
चेह यावर एक सुंदर ि मतहा य होतं. 

िव ंभर! िव ंभर! 
 
गु देवांनी परत आप या ज माला िदलेली ही 

कलाटणी!  वाम नी डोळे उघडल.े  हॉलम ये आता 
चार पाचच मंडळी उरली होती. वामी यान थ 
बसलेल े पाहन काहीजण परत गेले होते. गरोदर 
असले या ल मीबाईनंा वाम चा आशीवाद.  
मानिसक ताणांनी बेजार झाले या दादा देशपांडे यांना 
मं ोपदशे. पैशा या मागे लागले या सुंदरलालची 
कानउघाडणी.  मुलाखात यायला आले या डॉ टर 
चांडलरना उ ाची वेळ. 

 
"िव ंभर! िव ंभर!" 

वाम ना िकंिचत थकवा आ यासारखं वाटल.ं 
यांनी परत डोळे िमटल.े आज िवचारांचं वादळ होतं. 
वाम नी आप या साधने या आ मिव ासावर यानंा 

दार उघडून िदले. सिुम ा, सशुील आिण सलुखेा! 
सशुीलचा ज म झाला ते हा गु देव घरी आल े होते. 
सशुील या डो यावर हात ठेवून हणाले होते, "he will 
be a star!". सशुील खरचं या माणे येक े ात 
यश वी होत गेला. सलुखेाचा ज म झाला ते हा गु देव 
आजारी होते. कुठे जाऊ शकत न हते. सलुखेाला 
घेऊन वामी गु देवांना भेटायला गेले. अश  
गु देवांनी तशीच सलुखेाला हातात घेतली आिण 
हणाले, "अर,े ह ेतर सोनेरी र न!"  

‘कुठं गेलं हे सगळं? गु देव हणाले, "संसार 
कर" पण कुठे गेला तो संसार?’ 

 "िव ंभर! िव ंभर!" 
 
सिुम ाला तर माहीत होता आपला वभाव. 

आपणही ितला अनकेदा सांिगतल ं होतं, क  मला 
स याची आस आहे, ते हा तर ती ग प होती.  मग 
आपण एकदा उगाचच लॉटरीच ितक ट घेतो काय, 
याचे पाच िमिलयन डॉलस िमळावेत काय आिण 

आपण ते सगळं दान क न टाकावेत काय.... कुणी 
िनमाण केली होती ही परी ा? कुणाचं कम ते अस ंउभा 
टाकलं होतं?  गु देव? गु देव तर देह सोडून गेले होते. 

सिुम ा वाम ना यावेळी हणाली होती, 
"तु हाला संसाराचा अथ कळला नाही अजून! तुमची 
खरी जबाबदारी काय? तुम या दानशूरतेत तु ही 
बायको, मुलांना िवसरलात. तुम या शू याचा 
पाठपरुा याम ये तु ही आम या आयु याची िकंमत 
शू य मानली. तह केलात. इत या वषाची तमुची 
तप या, पण या णी तु हाला िनरपे  यवहार 
समजला नाही. मोठे दान केलंत तु ही, पण ते 
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कर यापूव  आमचा िवचार करायला पािहजे होता. 
आ ही िनघून जातो इथून, तु ही आिण तुमचं स य 
तु हाला लखलाभ होवो!"  िवचार, िवचार आिण िवचार!  
‘गु देव, आज मन अश  झाल ं आहे. तुम या 
आशीवादाचा पािठंबा हवा आहे. चूक कुणाची? बरोबर 
कुणाचं? कोण ठरवणार? क  सगळंच खोटं? सगळीच 
माया, सगळंच दःुख- सगळाच अनथ! सगळंच शू य! 

 
"िव ंभर िव ंभर!" पायाखालची जमीन 

हल यासारखी वाटून वाम नी गु देवांना कळवळून 
हाक मारली. 

"िव ंभर! िव ंभर!" 

 
 

 
                                                                                                               धनंजय जोशी 
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ग चीतला फुटबॉल 

 
भारताम ये वषभर ि केट खेळल े जाते. पण जे हा 
फुटबॉलचा िव चषक सामना चार वषानी येतो ते हा 
सगळीकडे फुटबॉल िफ हर येतो. मुंबई पण याला 
अपवाद कशी असेल? 
आ ही लहानपणी मुंबईत या एका उपनगरात 
राहायचो.  
ड िबवली. खर ेतर हे मुंबईचे उपनगर नाही. मुलुंडलाच 
मुंबई संपते. पण अमे रकेत कोणी तु हाला िवचारले, क  
हेअर आर य ु ॉम? तर आपण मुंबई सांगतो ना? तेच 

लॉिजक लावून मी ड िबवलीला मुंबईत टाकले.  
तर सांगायचं मु ा हा, क  आ ही ड िबवलीत वाढलो 
आिण लहानाचे मोठे झालो. आम या सोसायटीम ये 
मैदान वगैर े असायचा काही च न हता. सग या 
सोसायट्यांम ये जेवढी जागा असते तेवढीच 
आम याकडेपण होती. ितथ े फुटबॉल कुठे खेळणार? 
सपाट आिण सलग अशी जागा आ हाला फ  ग ची 
म ये सापडली.  
आमची िबि डंग अगदी चौकोनी न हती. ितला भरपूर 
कंगोर े िकंवा कोनाडे होते. यामुळे बाहे न ती फार 
सुंदर िदसायची. पण ग ची याच माणे होती. अनतं 
कोनाडे होते ग चीम ये. या ग ची म ये आ ही 
फुटबॉल खेळायचे ठरवले.  
सव थम फुटबॉल पैदा कर यापासून सरुवात होती. 
ि केटचे सामान सवाकडे होते पण फुटबॉल? शेवटी 
एका ीमंत मुलाला पटवून या या विडलां या 
िखशाला चाट मार यात आली. बूट वगैर े अस याचा 

च न हता. 
आम या ग चीम ये जमीन ही मोझॅइक टाई सनी 
बनवलेली होती. यामुळे बूट घालून चालणे हणजे 

पड याला आमं ण होते. िशवाय एकटा मुलगा बूट 
घालून आला तर याला पण बर े वाटत नस े कारण 
बहतेक लोकांकडे बूट न हते.  
ग चीम ये फुटबॉल खळे यात एक नाही ब याच 
अडचणी हो या. मु य हणजे ग ची ला ३-४ फूट 
उंचीचा कठडा होता. जर बॉल जोरात मारला तर तो 
सरळ खाली र यावर जात अस.े तो बॉल परत कोण 
आणणार? या व न िचकार वाद झाल.े शेवटी याचा 
पश बॉलला शेवटी झाला यानेच बॉल आणावा अस े

ठरले. अ मािदकांनी िकती फे या के या असतील 
याला गणतीच नाही. शेवटी तर वचपा काढ यासाठी 
मुल ेमु ामच अशी बॉल मारायची, क  तो एखा ाला 
लागून खाली जावा. र यावर बॉल गे यानंतर कोणी 
ओळखीचा माणूस येतो आहे का ते पिहल े जायचे. 
आमची खेळ याची वळे सं याकाळची आिण 
चाकरमा यांची परत याची पण तीच वेळ. बहतेक 
कोणी तरी घरी परतत असायचे. पालक पण अगदी 
आनंदाने बॉल वर घेऊन यायचे. ते या मज यावर 
राहायचे ितथंपयत फ  मुलांना जावे लागायचे. बॉल 
खाली गेला, क  ५-७ िमिनटे िव ांती िमळायची. यात 
मुल ेपढुची strategy ठरवायची. आता हे आठवून हसू 
येते पण "तू याला पाड आिण मी गोल करतो" सारखी 
काही तरी गिुपते असायची. 
ग चीची लांबी व ं दी साधारण ७५ ते १०० फूट 
असेल. यात गोल पो टला १० फूट दे याचा च 
न हता. अहो, ग चीम ये दोन समांतर िभंतीपण 
न ह या. यात या यात दोन िभंती पकडून यांना 
गोल पो ट घोिषत कर यात आल.े यात एक िभंत लांब 
होती. मग दो ही िभंत ची लांबी सारखी कर यासाठी 
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च क ेनेज पाई सचा उपयोग केला गेला. ही िभंत 
र या या बाजूला होती. बॉल खाली जा याचा जा ती 
चा स होता. ही साईड कुठ याही टीमला नको 
असायची.  दसु या बाजूला एक िशडी होती िजचा 
उपयोग पा या या टाक वर जा यासाठी केला जायचा. 
ही िशडी गोल करताना म ये यायची. यामुळे िशडीला 
बॉल लागला क  गोल अस ेसमीकरण झाल ेहोते. 
िभंतीला बॉल लागला क  गोल हे ठरले होते. एका 
साइडची िभंत ८ फूट उंच होती व दसुरीकडे फ  ४ 
फूट उंच होती. जोरात बॉल मारला तर सरळ खाली 
र यावर जात अस.े तरी पण मुल े र क घेऊन िकक 
मारत आिण गोल करायचा य न करीत.  
ग चीम ये २ balcony च ेकोनाडे होते. इथ ेबॉल गेला 
क  ५-७ िमिनटांची िनि ंती असायची. सगळी मुल े
अगदी अटीतटीने झटत असायची. मैदानाची सीमारषेा 
हणजे ग चीचा कठडा होता. ice hockey माण ेबॉल 
याला लागून परत येत अस.े फूटबॉलची सगळी 

समीकरणं यामुळे बदलली गेली. 
मु य हणजे े कांना बसायला जागाच न हती. 
सं याकाळी काही लोक कठड्यावर बसायचे. यांना 
आ ही दसु या बाजूला जाऊन बसायला सांगायचो. हा 
आमचा खेळ एवढा लोकि य झाला क  मुली पण 
बघायला येऊ लाग या. यांना बसायला पा या या 
टाक वर जागा क न दे यात आली. यां या 
उपि थतीन ेकाही मुलांचा खेळ फारच बह  लागला, 
हे सांगण ेन लगे.  

तर अशा या ग चीम ये आ ही भरपूर फुटबॉल यॅचेस  
खेळलो. अनतं वेळा खाली र यावर जाऊन बॉल 
आणल.े अनके वेळा मारामा या के या जण ूकाही िव  
चषक हरतो आहोत. एकदा तर आ ही बे ट ऑफ ५ 
याचेस अशी tournament भरवली होती. मी वतः 

गोल क पर होतो. एकाने मारलेला बॉल मी अडवला पण 
तो हातातून सटकला आिण िशडीला लागला. आिण 
umpire न े गोल घोिषत केला. मा या टीमने मला 
कोप यात घेतले आिण बौि क घेतले. ते गोल क पर 
बदलू शकत न हते कारण मी खेळाडू हणून आणखीन 
बेकार होतो. असो.  
अशा ग चीवर आता प े टाक यात आल ेआहेत. गे या 
वेळा मी गेलो होतो ते हा ितथ ेजबरद त धूळ साचली 
होती आिण धुळीतली खेळणारी पावलं हरवली होती.  

 
 
 

 
                                            आिशष नगरकर 
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िभऊ नकोस … भाग 1 
 

[PG-16] 
कोण याही िसनेमा या िकंवा वेबसेरीज अगोदर 

हे PG-13, िकंवा PG-16 िद याचं आपण सग यांनी 
पािहल ंअसेलच.  पण कोण या लेखी कथे या आधी 
अस ंिलिहलेल ंबहदा पिह यांदाच पाहत असाल.  तेही 

“िभऊ नकोस”या स ु  ी वामी समथ यां या 
अ यंत िस  आशीवादानंतर वाचकांना अशी 
वयोमयादा थमच िदसली असेल. पण याचं कारण 
काय, हे माझी कथा संपेपयत तुम या ल ात येईलच.  
अहो नाही हो, टे शन घेऊ नका.  पातळी सोडून 
कोणतीही अ ील िकंवा अभ  कथा सांगत नाहीय.े 
आिण वयोमयादेची ही वॉिनग कोणा छोट्या मुलांसाठी 
नसून खासक न तुम यासाठी आहे. तरी मोठमोठ्याने 
ही कथा तुम या मुलांसमोर वाचायची का नाही हे मी 
तुम यावरच सोडतो. 

 
चला तर सु  करतो कथा, जी साधारण 

१९९३-९४ या साली दर यान थेट वामी समथा या 
अ कलकोट येथे घडली. नाही, वाम ची कोणतीही 
लीला मी सांगणार नाहीये. यामुळे तशी अपे ा ठेवून 
वाचू नये. तर या कथचेे दोन नायक; पिह याचं नाव 
िचंतामणी उफ िचं या आिण दसुरा हणजे द तुरखु  
तुमचाच समीर उफ स या, हणजे अहो मी. कथा खरचं 
घडली का नाही हा िवचार मी तुम यावर सोपवतो. 

 
उ हाळा हटल,ं क  िशकागो हे अ यंत 

आनंदात आिण एका सोह यात रमून  जातं. इथे 
उ हा याची संक पना हणजे घामात तुडुंब भरलेले 
टी-शट आिण बिनयन अशी कधीच नसते. जनता 

छोट्या तोकड्या कपड्यात रोज या दधुा या 
खरदेीपासून ते कदािचत थेट ल ना या भेटीगाठी आिण 
खरदेीपयत सरास करताना आढळू शकते. यात 
िश ाचार भंग झा याचा आव आणणे िशकागोकरांना 
भावणार आिण शारी रक ्या सहन सु ा होणार 
नाही. सांगायचं ता पय अस,ं क  जर तु ही गेली अनके 
वष िकंवा उभा ज म भारतात या उ हा या या 
मिह यात घालवले नसतील,  तर तु हाला खरा 
उ हाळा हा कोण या उसा या रसात ढवळून िपतात हे 
माहीत असणं श य नाही. पार नागपरुात या 
उ हा याचे दाखल े ायची गरज नाही, कारण 
आजकाल तर पु यात सु ा सं याची लागवड सु  
झाली आहे अशी अफवा एका घामेजले या पणुेकराला 
पसरवताना मी ऐकल ं आहे. जस ं थंडीचा आनंद 
यायला लोक महाबळे र, खंडाळा, लोणावळा अशा 

िठकाणी जातात,  तसंच थबथबलेला उ हाळा 
अनभुवायचा असलाच तर हौशी पणुेकर सोलापूर, 
नगर, औरगंाबाद अशा पयटन िठकाणी ज र वळू 
शकतो. पण मी हणतोय तो १९९३-९४ चा उ हाळा 
इतका जहाल न हता र!े िनदान सोलापूरची वाही मी 
हमखास देऊ शकतो, कारण ते  आपल ं आजोळ. 
अनकेां या उ हा या या सु ्या पूव  आजी-आजोबा, 
मामा-मामी, काका-काकू, अस या अ यंत सखुद आिण 
िनमळ आनंद देणा या समर-कॅ पम येच हमखास 
जाय या. आम या घरी एक तर आजी-आजोबा आिण 
चुलत भावंडं ही आम या पु या या घरी तरी यायची, 
िकंवा आमची उचलबांगडी ितकडे मुंबई िकंवा 
सोलापूरला केली जायची. पण कधी कधी मी एकटाच 
आजोळी पोचायचो आिण साधारण मिहनाभर आपली 
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आपणच आप या करमणकु ची सोय करायला 
लागायची.  अशा वेळेस कुणीतरी एक साथीदार न क  
सापडायचा, आप या सोबत  या लहानपणी या 
आठवणी कायम या देऊन आिण वेचून सोबत घऊेन 
जायला. असाच नायक नंबर २, िचं या. आ हा दोघांचं 
वय साधारण १३-१४ असावं. िचं या हा मा या एका 
मावस काकाचा कोणीतरी नातलग. मै ी या 
कंपॅटीिबिलटीसाठी फार माफक ठोकताळे असतात 
या वयात.  ितथ ेिकती जवळचा िकंवा लांबचा नातलग 

फार मॅटर करत नाही.  
 
तर झाल ंअस,ं क  सोलापरुी उ हाळा आमचा 

तसा िनवांत चालला होता.  आठवड्यातून एकदा 
भागवत िच मंिदरात एखादा िसनेमा होत अस.े  िकंवा, 

पयाला एक तास, अशी भाड्यान ेसायकल खेळायला 
िमळत अस.े  ते नसेल तर आ ही दोघेच कॅरम िकंवा 
प े उरकत असू. आम या सोलापूर या घरी टी ही 
होता, पण या काळात केबल असणे ही एक साधारण 
प नास चॅनलची चैन होती, जी आ हाला आवडली 
न क च असती. पण याची गरज ते हा सदैुवाने 
भासलीही नाही आिण बोचलीही नाही. साधा लॅक-
अडँ- हाईट क यटुर सु ा एकतर महा दलुभ, आिण 

असलाच कोणाकडे तर “ ीमंती धंदे” या 
टोम याखाली खाली न दला जायचा.  या काळात 
कोणी हे हटल ं असतं, क  फ  २० वष थांबा, 
सवा या दयाचे ठोके आिण ास ह े एका मोबाईल 
नामक तळहातात या अ यावत यं ाकरवी चालतील 
तर, 

“उग ंकाय बोलला बे!  इं जी िशनेमा फार 

बघायला तू. टिमनेटर समजला का बे वतःला”, 

अशी भर सोलापूर या हता मा चौकात चे ा झाली 
असती.  

तर असेच एका दपुारी ताटात आं या या 
रसा या वाट्या, आिण पापड कुरडया ओरपत 
असताना कोणीतरी अ कलकोट या महा सादाचा 
उ लेख केला. या चिव  ताटाचं कौतुक इतकं झालं 
क  आजी या हात या लई झ नाट कार या या 
भाजीलाही कॉ ले स आला. याआधी 
अ कलकोटला वामी समथा या दशनासाठी गे याचे 
मला तरी आठवत नाही. 

 

“तु ही दोघं अस ं करा, उ ा सकाळ या 
एसटीने जा अ कलकोटला.  दशन पण होतंय, आिण 
दर तासाला, सांग क  आजे काय क , सांग क  आजे 
काय क , ही मा या मागची भणुभणु पण बंद राहतीये 

एका िदवसासाठी”, अस ं आमची आजी शगा चटणी 
आम या ताटात वाढताना हणाली. 

 
काट  उ छाद मांडू लागली क  या काळात 

मोबाईल हातात ायची सटुसटुीत सोय न हती 
िबचारीकडे. थेट सीमो लंघन क न तीथया ेला 
पाठव याचा िवचार हा या काळात कोणालाच अचाट 
वाटायचा नाही. ल ात या आ ही दोघेही पोर ंही १३-
१४ वयाची असू. आम यासोबत कोणा मोठ्याला 
पाठव याचा उ लेख या वा यात झालेला आढळणार 
नाही, कारण तो मुळात िवचारातच आलेला नाही. बर,ं 
असला िनणय सनुाव या या आधी एकदा आम या 
आई-बापाला STD फोनक न िवचारावं, हा ही िवचार 
कोणाला िशवला नाही,  कारण जी पोर ंपणु ेते सोलापूर 
हा वास एकटा क  शकतात, कैक वेळा, ती सोलापूर 
ते अ कलकोट हा साधारण दोन तासाचा एसटी वास 
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अगदी िनवांत क  शकतात. काळ साधाही होता, 
िततकाच सरुि तही होता, आिण आता िवचार केला 
तर जरा जा तच धाडसीही होता. 

 
दपुार यानंतर रा ी या जेवणाची वेळ आली 

आिण जस ेअनकेदा घडायचे तसे आम या हाता या 
अ नपूण या वयंपाकघरात कोणीतरी नातलग 
पंगतीला बसलेला होता. अशा पंगत म ये भेटायला 
येणार े नातलग सहज जोडले जायचे. आिण मग 
िवषयातून िवषय िनघत िवषयांतर होत होत खरकटे 
हात पार वाळून िनघेपयत ग पा म त रंगाय या. या 
ग पांमधून काहीतरी क टी ह विचतच िन प न 
हायचं. पण खर ं सांगा आज या तथाकिथत समर 

कॅ पात तरी कुठे काय मौिलक िन प न होतं! ितथ ेपैसे 
उधळलेच असतात हणून एक समाधानी आव आपण 
आण ूशकतो. पण कुटंुबीयांसोबत या या उ हा यात 
रगाळणा या आठवणी तरी मागे उर या आहेत. 
वाळले या खरकट्या हातांना धुताना िकमान या तरी 
धुत या जात नाहीत, आिण गे याही नाहीत.  

 

“... गु पौिणमेला अनके लोक पायी येतेत र े
अ कलकोटात; पार पु याहन, इकडून सोलापुरातून 
पण जातेत. फार मोठी गद  असतीये.”, अस ंतो नातलग 
या या समोर या व छ ताटावर बसून हटलेला मला 

चांगला आठवतोय.  आम या घरात, आपल ं जेवण 
संपलं हणून उठून हात धुवायला जायची प त ते हाही 
न हती आिण श यतो ब याचदा आजही नाही. 
यानंतर अ कलकोट व वामी यां या अनके कथा, 

लीला व चम कार हे आ हाला ऐकायला िमळाले. जे 
अनके पो यांम ये सु ा आढळणार नाहीत अशा 
सा ात अनभुवां या कथा मग अजूनच भारावून टाकू 
लाग या. अशाच ग पा रंगत रंगत मग आ ही सगळे 

अंथ ण-पांघ णा या वळकट्या  घेऊन बंग या या 
ग चीकडे रवाना झालो.  रोज रा ी ग चीवर, दसु या 
िदवशी उ हाचे चटके लागेपयत आ हाला जागही 
यायची नाही, िकंवा कोणी उठवायलाही यायचं नाही. 
एकटी आजी मा  या सग या वाफाळले या रा ी 
घरा या आत कशी िनवांत झोपून काढायची हे एक 
नवलच. अनकेदा तर रा ी लाईटही जायची. आ ही 
बाक चे घरातल ेमा  या सग या रा ी ग चीवर तासन 
तास ग पा मारत काढत असू. िजतक  भावंड जा त 
िततक  रा  लांब.  

 
सकाळ झाली आिण आजीने काही दश या, 

लोणच ं वतमानप ात बांधून, िपशवीत िदलं. सोबत 
पा याची बाटली आिण िखशात प नास पये. सकाळी 
नऊ वाजता होटगी ना याजवळ, अ कलकोट 
फाट्याला बस पकडायची, साडेदहापयत 
अ कलकोटला पोहोचायचं, दशन झाल ं क  
महा सादाचा जेवण क न सं याकाळी चार-साडेचार 
पयत घरी परत, असा सरळ लॅन होता. पण हा लनॅ 
आजोबांनी व शेजार या पाटील काकांनी आ हाला 
समजावला होता. आप या डो यात मा  िनराळीच 
धुंदी संचारली होती.  

 

“... गु पौिणमेला अनके लोक पायी येतेत र े
अ कलकोटात; पार पु याव न, इकडून सोलापुरातून 

पण जातेत…”, मा या डो यात, या वा याला, 
संपूण वास, आद या रा ी या जेवणा या वेळेसच 
सु  झाला होता. गंमत हणजे िचं याला मा या सपुीक 
डो यात या खुळाब ल एसटी टॅ ड येईपयत काहीच 
माहीत न हतं,  पण तो तयार होणार हे मी रा ीच गहृीत 
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धरल ं होतं, कारण एका अविलयाला दसुरा अवली 
चांगलाच ठाऊक असतो.  

 

“...येडा झालास का काय बे!  इथून पायी 

अ कलकोटला! नको उगी, घरचे हाणतील बे…” 
अस ंवरचेवर माफक िवरोध दाखव याचा िचं यान ेखूप 

य न केला, पण वा तिवक याला हे ऍडवचर मनातून 
खेचत होतं हे या या डो यात सहज िदसत होतं. 
आिण बाय-द-वे, िचं यासु ा पु याचाच पण सोलापुरात 
काही आठवडे काढल े क  ितथला ए सट तुम या 
थोबाडात क बला गेलाच हणून समजा. साधारण तीन 
िमिनटा या दीघ वाटाघाटीनंतर िचं या तयार झाला,  
आिण ती १३-१४ वषाची पोर ंसोलापूर ते अ कलकोट 
पायी िनघाली, मे मिह या या  भर सोलापुरी  
उ हा यात,  आिण मैला या दगडां या त कालीन 
GPS या आधार.े होटगी ना याव न जर अंतर धरल ं
तर आज गगुल ते २५ मैल अस ंसांगतंय. पायी हे अंतर, 
न थांबता, साडेसात तासात पार करता येईल, अस ं
आज कळतंय.   

मे मिहना, सकाळचे नऊ वाजल े होते आिण 
आमची छोटीशी वारी िनघाली ी समथा या िदशेने. 
काही फार पु य सा य करायचं होतं का! काही िद य 
क न दाखवायचं होतं का!  यातल ं काहीही मुळीच 
नाही.  फ  अ लड वयाची एक लहर आली आिण ती 
अनभुवून बघायची होती. या ेची सु वात र यालगत 
असले या उसा या एकेका थंडगार लासापासून 

झाली. समो न एक एसटी सोलापूरची कोरडी धूळ 
उडवत िनघून जाताना िदसली. वरती पाटी होती 

“अ कलकोट”. 
 
ऐशंी या दशकात या, हणजे आप या 

िम लिनअ स मध या काह ना यात फार काही अजब 
कदािचत वाटायचं नाही, पण आज या िपढीसाठी 
असल े िवचार हे िन वळ िफ शन वाटणं सहािजक 
आहे.  

कोणीतरी सहज काहीतरी बोलून गेलं, आिण 
आ ही ते उचलून धरल.ं आता तरी समजलं, का क  
वरती सु वातीला PG-16 का िलिहल आहे ते! आहा,ं 
अस ंसमजू नका क  तुमचं लेक  नुसतं वाचून, ऐकून 
िकंवा काही पाहन असली कोणती र क घेणार नाही. 
लोक खुळी नसतेत ओ असल ेिड लेमर टाकायला!  

 
***** 
 
( मशः) 

 
 
 
 

 
 

समीर कुलकण   
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अि त व 

“Thank you, Thank you sir. मी तुम या 
सव अट ची न क  पूतता करने. No surprises from 
me. Thanks again.” 

अस ं हणून मी माझा लॅपटॉप बंद केला, सॅक बंद 
केली, ॅ हल बॅग उचलली आिण केिबन या बाहेर पडलो.  

‘yes, I did it, I did it.’ िक येक मिह यां या 
क ाचं आज चीज झाल ंहोतं.  

एक मो ी ऑडर मा या हातात होती. तीन वषाचा 
करार घेऊन मी एका म टीनॅशनल कंपनीतून बाहेर 
पडलो होतो. 

अितशय खडूस आिण आप याला हवे तसे दर 
पाडून मागणा या एका अ यंत हशार आिण चलाख अशा 
G.M. – sourcing Mr. ीवा तवबरोबर माझी भेट 
मा या अनकूुल होईल अस ं मला व नातही वाटलं 
न हतं. ‘सावध रहा, वािलटी आिण रजे शन 

लॉजम ये जबरद त हशारीने वागतो तो,’ असा लू 
आधीच िमळाला होता. तरीही िनगोिसएशनला 
बस यावर मनात धाकधूक होतीच. गेले सहा मिहने 
अथक प र म क न मी मा या ॉड ट्सची अचूकता 
वाढवली होती. सॅ प स बरोबर वािलटी सिटिफकेट्स 

पण पाठवली होती. ‘आर या पार’ अशी अव था होती. 
ही ऑडर नसती िमळाली तर न क  उद् व त झालो 
असतो.  

दोन िदवस तीन मीिटंगम ये चांगलाच िपसून 
िनघालो होतो. जे ॉड ट्स reverse engineering 
technique वाप न करायचे होते आिण जे मी develop 
केल े होते या दो ही या ोसेसची मािहती घेत पूण 
समाधान होईपयत छळलं होतं यान.े पण ीवा तव या 
चेह यावर समाधान पािहलं आिण क ाचं चीज झा याची 
जाणीव झाली. 

बाहेर येऊन र ा पकडली आिण रे व े
टेशनकडे िनघालो. कधी एकदा ही बातमी नीलमला 

सांगतोय अस ंझाल ंहोतं. पण ितला फोनव न नाही तर 
य  भेटून सांगायचं होतं. ितची िति या य  

बघायची होती. ित यामुळेच तर हे सार ंमी क  शकलो 
होतो. गेले वषभर अितशय िनराशाव थेतून बाहेर 
ये यासाठी ितने जी साथ िदली होती यान ेमाझं जीवनच 
बदलून गेलं होतं.  

सगळी management principles कोळून 
यालेला मी, सतत या अपयशाने परुता खचून गेलो 

होतो. आहे तो workshop िवकून टाकावा आिण नोकरी 
करावी ा िनणया त आलो होतो मी. अगदी जीवन 
संपवायचा िवचार देखील आला होता. कुठ याही 
management principle पे ा वेगळा िवचार ितने 
मा या मनात जवला. माझी कामातील आवड, 
िनरिनराळे योग क न बघ याचे कसब ितन ेअनभुवले 
होते. ती कौतुकाने मला पािठंबा देत होती. मी खचललेा 
बघण ं ितलाच मा य न हतं आिण नीलम खंबीर उभी 
रािहली. मा या जग याचा, मा या अि त वाचा उ ेश 
ितने सांिगतला. 

अि त वाचा उ ेश. तोच मला सापडला. आिण 
आज या शोधमागावरचा पिहला मैलाचा दगड मी 
ओलांडला. एक नवी उमेद िनमाण झाली.  

याच िवचारात रे वे टेशनवर पोहोचलो. गाडी 
लॅटफॉमवर लागली होती पण सटुायला अधा तास 

न क  असावा. निशबानं चेअरकारमधील पढुची सीट 
िमळाली होती. बॅग आिण सॅक वर टाकून मी मोबाईल 
काढला. इअरफोन लावून माझा आवडता रिशदखानचा 
मारवा लावला आिण डोळे िमटून शांत बसणार तेवढ्यात, 

“मारा मारा सा याला, चोरी करतोय, हरामखोर” असा 
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गलका ऐकू आला. दरवाजा धाडकन उघडून एक १० ते 
१२ वषाचा मुलगा मा या पायाशी येऊन पडला, 
पाठोपाठ तीन चार जण आत आल.े 

इअरफोन काढून ठेवला आिण या मुलाकड े
पािहल.ं मी काहीतरी मदत करले अशा आशेने तो 
मा याकडे बघत होता.  
मी एकाला िवचारलं, “का र े काय झाल?ं का मारताय 
याला?” 

“साला चोरी करत होता वेळीच मारल ंपािहजे. 
म ती तर बघा. चेह यावर एक खूण नाही अपराधी 
भावनेची.” 

“ठीक आहे, मी बघतो.” मी समजावणी या 
सरुात यांना सांिगतल.ं 

“सोडू नका, शेफारले जा त.” 
सार े गे यावर या याकड े वळलो. जरा दबूनच 

बसला होता तो.  

“अर,े घाब  नको. मी मारणार नाही.” याला 
धीर देत हणालो, “काय चोरत होतास?” 

“वडापाव.” तो थंडपणे हणाला. 

“वडापाव? का र?े” 

“सकाळपासून काही खा लं नाही. तसं तर 
दोन िदवस उपाशीच आहे. पाणी िपऊन िदवस 
काढतोय.” 

सॅकम ये एक िबि कटाचा पडुा होता ते आठवल,ं 

तो काढून िदला याला. आधी “नको” हणाला, पण 
घेऊन खा लं थोड.ं न क च भकेुला होता तो. 

“मला एक सांग चोरी का करत होतास? आिण 
ती देखील वडापावची?” 

तो हणाला, “अि त वासाठी.” 

“काय?” मी डोळे िव फा न पािहलं 
या याकडे. या िचमरुड्याकडून ा श दाची अपे ा 

न हती. आिण ते या वयाला शोभतही न हतं. 
पण याचा चेहरा िनरखून पािह यावर आता तो 

मला वेगळाच िदसायला लागला. आ मिव ासाची एक 
वेगळीच चमक होती या या डो यात. 
राहतोस कुठे? कोण कोण असतं घरी?” मी उगाचच 
िवचारलं. 
खूप लांब एक गाव आहे माझं. ितथ ंएका चाळीत घर आहे. 
घरी बाबा, साव  आई आिण एक लहान बहीण.” 

“पण मग घरी खायला का देत नाहीत?” 

“बाबा परगावी गेलेत. साव  आई आहे पण ती 
खूप छळते. ितला आिण बाबांना न सांगताच बाहेर पडलो. 
दोन िदवस मी घरीच गेलो नाही. माझी आई खूप छान 
होती. खूप वाचायची, नोकरीपण करायची. मला खूप 
गो ी िशकवायची.” 

“मग? आता कुठाय ती?” 

“गेली सोडून. बाबा खूप छळायचे. मला 
हणाली, मी मरेन ा घरात. मला मरायचं नाही. 

अि त व िटकवायचंय. पण मग कुठे गेली माहीत नाही. 
मी पण नाही जाणार घरी. मी पण मा या अि त वाचा 
शोध घेणार.” 

काहीतरी वेगळंच बोलत होता तो, वयाला न 
शोभणार.ं 
पण मग सांग, अि त वासाठी चोरी करावी लागते का?” 

“नाही, चोरी वाईटच. पण मग मी जगणार 
कसा? आिण जगलोच नाही तर अि त व कस ेिटकणार? 
मी न क च पैसे दािगने नाही चोरणार. या वाटेला 
जायचंच नाही मला. मी कामच शोधतोय, पण कुणी देत 
नाहीय.े आई हणायची, आधी अि त व िटकव, बाक  
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नंतर. नुसतं जगून उपयोग नाही अि त व िटकलं पािहजे. 
यावेळी नाही कळलं, आता उपाशी पोटी कळतंय. मला 

जगायचंय, उपाशी मरायचं नाहीय.े मी मरताना माझी 
ओळख रािहली पािहजे.” 

बाप र ेकाहीतरी वेगळंच बोलत होता तो. 

“मला माहीत आहे, मी काहीतरी न क  
िशकेन, मो ा होईन. अगदी तुम या सारखा. पण 
यासाठी जगायला हवं ना? मेलो तर अि त वच सपंले 

ना?” 
हा तर थेट नीलमसारखाच बोलत होता. सहा 

मिह यापूव  मी माझं अि त व संपवायला िनघालो होतो. 

बाप र.े“बर, ते जाऊ द.े तू येतोस का मा याकडे? 
मा याकडे रहा, काम कर, शीक.”  

मा या डो यासमोर बंग याचं आउट हाउस 
आल.ं ितथ ंराहील हा. नीलमला पण मदत करले. ाचं 
आिण नीलमचं न क  जमेल. आपण िशकवू ाला. काय 
हरकत आहे? कदािचत पुढे मागे आप याच workshop 
म ये मदत करले. मा या डो यात िवचार चालू झाल.े पण 
नीलमला िवचारायला हवं. 

“साहेब, मी तुम याकड ेयेऊन काय क ?” या या 
ाने दचकून सावरलो. भानावर आलो. 

“अर,े तुला रा ला घर िमळेल. मा या 
बायकोला मदत करशील. मी िशकवीन तुला. थोड यात 
अि त व िटकेल तुझं.” हसून या याच भाषेत बोललो. 

“साहेब, तु ही काय करता?” या या 
अनपिे त ाने मी अवाक् झालो. खर ं तर याचं 
िवचारणं फारसं आवडल ं न हतं, पण आता या या 
ब लची उ सकुताही वाढली होती.  

माझा अहंकार बाजूला ठेवून हणालो, “अर,े माझं 
छोटं workshop आहे. वाहनांचे सटेु भाग तयार करतो 
मी. ते िवकता का तु ही?” 

“हो. का र?े” जराशा आ यानेच िवचारले याला. 

“ते ठीक, पण तुम या अि त वासाठी काय करता?” 

“ हणजे? अर,े हाच यवसाय आहे. याचे पैसे 
िमळतात यावर जगतो.”  

“जगण ंनंतर आधी अि त व तर िटकायला हवं न?” 
काहीतरी वेगळंच बोलला तो. “ हणजे काय? 

माझं अि त व ा कामासाठीच आहे ना? ते मी करतो 
आिण जगतो.” सचुल ं या तकान ेबोललो मी पण याचं 
समाधान झालेल ंिदसलं नाही. 

“नाही हो साहेब, हे जगण ंशा त नाही.”  

बाप र!े ‘शा त’ हणजे फारच जड बोलत 
होता तो. ाची आई खरचं थोर असणार.  
हणजे साहेब तुमचा माल िवकलाच गेला नाही तर?”  

“अर,े अस ंकस?ं” मी हादरलो. “करार केलाय 
कंपनीने, हणजे ठरलंय आमचं.” करार हणजे याला 
कळणार नाही अस ं वाटून हणालो मी. खर ं तर 
अनाव यक मािहती िदली याला. 

तसं नाही पण वाहनच िवकल ंगेलं नाही तर तुमच े
सटेु भाग कोण घेणार? कसं िटकणार अि त व तुमचं?” 

बाप र!े हा न क  कोण आहे? दहा बारा वषाचा 
िचमरुडा आिण जीवनाचं त व ान िशकवत िशकवत, 
यवहार ान पण िशकवत होता तो. या या बोल यानं 

िवचारात पडलो. उगाचच करारातील rejection 
clause आिण business cycle risk plan clause 
डो यासमोर आला. ीवा तवची हशारी ल ात आली. 
अंगावर शहारा आला आिण जरा उस या अवसानात 
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हणालो, “अर,े दसुर ं काही तरी करने मी.” खर ं तर 
नीलमच आठवली. 
हणजे तुमचं अि त व दसु यावर अवलंबून ना? जर 

तुमचंच अि त व दसु यावर अवलंबून तर मा यासाठी 
तु ही काय करणार?” 

“ हणजे माझं अि त व नाही क  काय? मी िदसतोय 
न तुला?” जराशा रागानंच िवचारलं मी याला, पण 
आतून परुता हादरलो होतो. 

“तु ही िदसता इतरांना हणून तु ही िजवंत आहात हे 
न क , पण तु ही नसतानाही जे िटकेल ते तुमचं 
अि त व. यासाठी काय करता तु ही?” 
कोणतं त व ान सांिगतलं ानं? काय करायला हवं मी 
आता? 

थोड ंल ात आल ं याला काय हणायचंय. पूण 
शरण जाऊन िवचारलं, “मग काय क  मी अस ंवाटतं 
तुला?” जराशा धीरानं िवचारलं, “तु यासारखं 
अि त वासाठी वडापाव चो  क  काय?” 

वाईट हसला तो. माझी मलाच क व आली. मी 
अजूनही याचं वडापाव चोरण ंिवसरलो न हतो. 

“साहेब, उ ा या अि त वासाठी मी आज 
चोरी केली पण तो माझा पेशा नाही. ते मा या 
उपजीिवकेचं साधन नाही. माझं आयु य संपलं तरी 
असतं िकंवा मी दसु यावर अवलंबून तरी रािहलो असतो 
मग माझं अि त व कस ंिटकलं असतं? 

मला अि त व िटकवायचंय. दसु या या 
वाहनाचा सटुा भाग बनून नाही तर वतः वाहन बनून.” 
बहधा मला कळेल अशा भाषेत तो बोलला. चांगलंच 
झ बल ं मला ते. “माझी आई नाही आता पण ितचं 
अि त व जाणवतं मला. ते शा त आहे. ते िमळवायचंय 
मला.” ितचे िवचार, बोलला तो. आईिवषयी बोलताना 
एक वेगळीच चमक होती या या डो यात. 

ितचे आदश, ितचं वागणं, हे सार ं सार ं ती 
नसतानाही आहेत मा या बरोबर. भरभ न बोलत होता 
तो, पण नेमके.  

आता अि त वाचा खरा अथ कळलाय अस ं
वाटायला लागलं. मी िवचारात पडलो, नीलमला न क  
काय सांगू? मला जग याचा उ ेश कळला क  नाही? 
मगाशी उपजीिवकेचं साधन का काय ते हणाला. 
आप याला आवडतंय ते करायला िमळणं खर ं तर 
निशबाचाच भाग. पण िकतीतरी जण उपजीिवकेसाठी 
काहीतरी करत असताना वतः या आनंदासाठी अजून 
काही करत असतात. कालांतराने तीच यांची ओळख 
होते. च रताथासाठी तेच याचं मु य कम उरत.ं हणजे 
वा तसखुासाठी करतो ती मु यजीिवका आिण 

उदरिनवाहासाठी करतो ती उपजीिवका? बापर!े माझा 
िवचार वाह वेग याच िदशेला जात होता.  

मी सु न झालो तो कधी िनघून गेला कळलंच 
नाही. या ग गाटात तो आला याहन जा त क लोळ 
मा या डो यात सु  झाला होता. गाडनी ककश िश ी 
वाजवली. गाडी हलली. बाजूला काढून ठेवलेला 
इअरफोन लावला. रशीदखान आता तु लयीत आला 
होता. मा या िवचारांची गतीही वाढली. नीलमला काय 
सांगायचं ाची जुळवाजुळव सु  झाली. 

माझा वास सु  झाला एका न या अि त वा या 
शोधात.  
 
 
 
 

 
 

संजय गोपाळ देशपांडे 
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रचना 
सपंादक 

र मी चाफेकर 

                      
मिु त शोधन 

(मराठी) 
मिु त शोधन 

(इं जी) 
मखुपृ  टंकलखेन टंकलखेन 

डॉ. सजुाता महाजन मयूरी जकाते अमृता जोशी केतक  दशेपांडे िनिलमा अंदरूकर 
  

 
 
 
 
 
 

   

मखुपृ , मांडणी आिण सकंलन सहा य 

आिशष नगरकर िश ा अथणीकर िमिलंद साळी 
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लॅपटॉप, मोबाईल आिण मी 
 

     “आई, आज क  नाही खूप म जा आली शाळेत. 
मोटूवर रा य आल ं आिण...”. आई या फोनची रंग 
वाजली. झालं आता १५ िमिनट तरी आईशी बोलता 
येणार. नेहमी हे अस ंहोतं. मी काही सांगायला लागलो, 
क  आईचा फोन आलाच. शाळेतील खूप गो ी, गमती 
सांगाय या असतात, पण हा फोन नेहमी म ये आडवा 
येतो. आई मि टनेशनल म ये जॉब करते, यामुळे 
कधीही फोन येतो. खूप दमूनही जाते. बाबांचे आणखी 
वेगळेच. यांना यायला उशीर होतो, जेवण झाल,े क  
लगेच लॅपटॉप. नेहमीच काम असते अस े नाही, पण 
चालू असते काहीतरी.मी झोपून जातो. सकाळी 
उठ यावर मग बोलत राहतात पण मलाच शाळेत 
जायची घाई असते. यां याशीही बोलायचे असते 
काहीतरी. खूप खूप राग येतो मला या दोघांचा. हणजे 
मोबाईल आिण लॅपटॉपचा. 

       अर े हे काय, पूण अंधार झाला!!!!. आिण हे 
काय???. आई तुझे चािजग संपले??? वा वा. म तच. 
अर,े बाबा पण आल,े हणजे यांचेही लॅपटॉपचेही 
चािजग संपलेले िदसतेय. बाबांनी सांिगतलं, क  आता 
आपण ितघेही खूप ग पा माराय या. मला तर खूपच 
आनंद झाला. आता मला  खूप बोलायचं ते बोलता 
येईल. 

       “हं तर मी सांगत होतो, आज मोटूवर रा य आलं 
होतं आिण आ ही कोणीच आऊट होत न हतो. खूप 
रडवेला झाला होता, पण नंतर राघव पडला, याला 
लागलं आिण आमचा खेळ थांबला. आिण आज दवुान े
छान िच  काढल े हणून मॅडमने ितला जवळ जाऊन 

शाबासक  िदली. आईबाबा, मला शाळे या गॅद रंगम ये 
नाटकात घेणार आहेत. याक रता काहीतरी ेपरी 
आणावी लागेल. तु ही दोघे याल ना मा या शाळेत? 
सग यांचे आईबाबा येतात. तु ही आलात तर मला खूप 
आनंद होईल. आज मला आिण िकरणला मॅडम good 
boy हणा या, कारण आ ही दोघांनी न चुकता 
यवि थत टेब स हणून दाखवले. िपंक न े सुंदर 

आवाजात पोएम हटली. मॅडमने ितचे खूप कौतुक 
केल.े बाबा, मला मराठी या टीचर खूप रागाव या, 
हणा या तुझे अ र जरा नीट काढ र.े अगदीच कु याचे 

पाय मांजराला. मला वाईट वाटल.े पण आता मी न क  
य न करने यवि थत अ र काढायचा. आई 

मा याजवळ बसशील ना मी अ यास करताना. अर ेपण 
हे काय मी एकटाच बोलतोय. तु हीही सांगा तुम या 
ऑिफसमधील गमती.” मग आ ही ितघे अंता री 
खेळलो. आईन े छान गाणी हणून दाखवली. बाबांनी 
प यातील हातचालखी दाखवली. खूप छान वाटत होते. 

वाटल,ं असेच रोज लाईट जावोत. इत यात लाईट 
आल.े आईबाबा पळाले चािजगसाठी. आईबाबा आज 
खूप म जा आली. मला एक ॉिमस कराल, क  रोज 
थोडावेळ आपण ग पा मा यात. मग तु ही करा तुमचे 
मोबाईल िकंवा लॅपटॉपवर काम. आिण हो झोपताना 
रोज एक गो  न क  सांगायची. याच आनंदात मला 
छान झोप लागली. 
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सकाळी उठताना तोच े श मूड होता माझा. तु हांला 
हणून हळूच सांगतो, आईबाबा बोलताना मी ऐकल.े 

आई हणत होती, क  “ याला आप याशी खूप 
बोलायचे असते. आपण याला वेळ ायला पािहज.े” 
बाबा हणाले, “हो आपण िकतीही दमललेे असू िकंवा 
िकतीही काम असू देत, याला एक तास तरी न क  

ायचाच.” 

          आता माझी खूप म जाच म जा. 

 
 

 
 
 
 
 
 

नीता रघुनंदन देशपांडे 
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अनवट वाटेवरचे वासी 
 

अमे रकेत या लो रडा रा यातल े एक 
छोटेस ेगाव .रा ीची वेळ होती.घनदाट काळोख होता. 
र या या दो ही बाजूला दाट झाडी होती. चंड पाऊस 
कोसळत होता. िम  काळोख होता. समोरचे काहीही 
िदसत न हते. आम या गाडीम ये आ ही एकूण सहा 
जण होतो. मी मनातून जाम घाबरले होते. पोटात गोळा 
आला होता. आ ा गाडी बंद पडली तर? वाटेत कुणी 
हटकल ेतर?  गाडी ि लप झाली तर?    काय काय 
िवचार मनात येत होते. अनोळखी देश होता. कोणीच 
कोणाशी बोलत न हते. गाडीत एक कारचा स नाटा 
होता. आमचा िम  सिचन गाडी चालवत होता. तो शांत 
होता. यवि थतपणे या र यावरचा पीड कायम ठेवत 
तो गाडी चालवत होता. 

मनातून कुठेतरी सिचन या ायि हंगब ल 
खा ी वाटत होती, पण मनातून मी मा  घाबरले होते. 
सिचन बरोबरची ही माझी सहावी ीप  होती. अखेरीस 
पाउण – एक तासाभरानंतर आ ही आम या हॉटेलपाशी 
पोचलो. मनातून ह श झालं......... 

हा सिचन हणजे सिचन अ यंकर. अनवट 
वाटा धुंडाळणारा हा अतरंगी वासी. 

आतून येणारी जी उम  असते तीच अनवट 
वाट शोधायला उ ु  करत असते. एकाच यि म वात 
िकतीदा अनके यि म वे लपलेली असतात, या 
य या साि न यात आ यािशवाय याचा उलगडा 

होत नाही. सिचन या बाबतीत अगदी असेच वाटते 
मला. या याबरोबर परदशेात या ि सम ये. येक 
वेळी मी न यान ेआ य चिकत होत होते. 

 

हा सिचन हणजे िस  गाियका आिण 
संगीत गु  डॉ. शोभा ताई आिण पु यातील िस  पिटंग 
कॉ ॅ टर ी. िवजय अ यंकर यांचा मुलगा आिण 

िस  शा ीय गायक पंिडत संजीव अ यंकर याचंा 
धाकटा भाऊ. ही ओळख अिभमाना पद आहेच पण ही 
याची खरी ओळख न हे. 

 
साव या रंगाचा, म यम उंचीचा सिचन 

िवल ण तरतरीत, बु ीने त लख आहे. याचा हा 
तरतरीतपणा, याची हशारी या याशी आपण 
बोलायला लागलो, क  णभरातच आप या ल ात येते. 
सो called टेट या कोण याही क पनांपासून तो 
कैक योजने लांब आहे. तो पु याम य े िहंडताना कधी 
पायी चालताना िदसेल तर कधी कूटरवर तर कधी 
या या घरापासून हणजेच डे कन िजमखा यापासून 

ते पार बावधनपयत सायकलव न जाताना िदसले. तसे 
पािहल,े तर याची ऊठबस उ च ू लोकांम ये आहे, 
पण या तथाकिथत उ च ूतेचा वाराही या या सा या, 
सरळ, सो या यि म वाला लागलेला नाही. 

 
८५ वष वया या य पासून १०/१२ वष 

वया या मुलांपयत सग यांचा तो िम  आह.े याचे 
सग यात मह वाचे कारण हणजे तो कुणालाही, 
कोण याही कारची, कोण याही वेळेला मदत करत 
असतो. या या वभावातला हा साधेपणा, सग यांना 
मदत कर याची वृ ी कुठून आली अस ं िवचारलं, क  
हीसगळी आईची देणगी आहे हे कृत पणे नमूद 
कर याची स दयता या या अंगी आहे. 
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सिचनचे यि म व अ रशः झपाटून 
टाकणार ेआहे. कोण याही गो ीचा यास घेऊन, झोकून 
देऊन काम कर याची याची वृ ी आहे. तसं पािहल ंतर 
िश ण कॉमसमधलं. तो एम कॉम., सी ए, आय सी ड लू 
ए असा उ चिशि त आहे. पण मुळातच काहीतरी वेगळं 
कर याची उम  अस याने ढाथान ेकॉमस या े ात 
यान े कधीच काम केले नाही. अजून एक हणजे 

बांिधलक  नको असलेला असा व छंदी वभाव 
अस यान े एकच एक काम यान े कधी केल े नाही. 
विडलांबरोबर पिटंग काँ ॅ टिटंगचा यवसाय करत 
असतांनाच याने एका कंपनीच े इ हटर िवकले. दीड 
दोन वष म ूम फािमग ही क न पािहल.े शेतीची 
आवडही होतीच. पण शेती करत असताना शहरात 
राहता आल े नसते, हणून मग शेतीचा िवचार सोडून 
िदला. या आधी शाळा कॉलेज करत असताना 
हायोलीनचे िश ण ४ वष पंिडत अतुल उपा ये 

यां याकडे, तर यानंतर ७ वष डॉ. गाडगीळ यां याकडे 
सतारीचे िश ण चालूच होते. तो उ म हाम िनयम व 
माउथ ऑगन वाजवतो. पा ा य संगीताचीही आवड 
अस यामुळे आजही तो उ कृ  िसंथसेायझर वाजवतो. 
पण या सग यांचा उपयोग रीतसर पोटापा यासाठी 
होणार न हता. कारण याला ते करायचं न हतं. या या 
विडलांचा पिटंगचा यवसाय यां याबरोबर गेली २७ 
वष सांभाळत असताना यान े वतःची वासाची आवड 
जोपासली. आजपयत यान ेचोप न देश अ रशः पालथे 
घातले आहेत. यापैक  चाळीसहन अिधक देशांची वारी 

येक  ३/४ वेळा क न झाली आहे. नॉव, 
िफनलंडसार या अित उ रेकडील देशांपासून 
यूझीलंड, साऊथ आि केसारखे अित दि णेकडील 

देश व अमे रकेपासून जपानपयत अशा पि म व पूव 
देशां या सफरी यान ेअनेक वेळा के या आहेत. 

  

सिचनन े इत या लहान वयात ए हढ्या 
देशात, अनके वेळा वास केला आहे, हे कौतुका पद 
आहेच, पण याहीपे ा या प तीने यान े हा वास 
केला हे जा त जाणून घे यासारखे आहे. अजून एक 
मह वाची गो  अशी क  ा सग या वासाची सगळी 
कागदप े (documentation), सगळे तपशील 
या याकडे आजही उपल ध आहेत. पिह या यरुोप 
वासाचे ितक टही यान ेठेवले आहे, आठवण हणून. 

 
सग यात पिहला परदेश वास याने 

२००० साली यरुोम ये केला. या काळी इंटरनेट 
न हते. यामुळे य  या या िठकाणी जाऊनच या 
देशाची मािहती यावी लागत अस.े वास वणन 
िलिहलेली मोजक च पु तके उपल ध होती, आिण 
यातली मािहती अ यावत न हती. िशवाय 

आप याकडचे पयटन खूप बहरात आलेल े न हते, 
यामुळे कुणाला िवचा न, मािहती घेऊन या देशात 

जाणेही कठीणच होते. guided टूसही कमी हो या.  
यावेळी यरुोपमध या येक देशाचे िविनमय चलन 

वेगवेगळे होते. यरुोपमध या सग या देशांना एकच 
ि हसा चालत नस.े यावेळी यान ेहा वास भारतातून 
फ  िवमानाचे ितक ट व यूरेलचा पास घेऊन आिण 
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इतर सव बुिकं स व बाक या गो ी ितथ ेजाऊन ऐनवेळी 
िनणय घेऊन के या.  

पण सिचन मुळातच साहसी आहे, याला 
फारशी कशाचीच भीती वाटत नाही. याला कधीच 
गाईडेड टूर बरोबर जायला आवडणार न हते. वतः 
अशा वेगवेग या देशात जाऊन ते देश याने अ रशः 
explore केल.े सु वाती या काळात पैशाची काटकसर 
करत, हो टेल शोधणे, ितथ े राहण,े शेअड डोिमटरी 
म ये राहण,े श य असले ितथ े  पायी िफरणे, ितथे 
मािहती िवचारत िवचारत े णीय थळे बघण े असे 
सगळे उ ोग करत करत वतःचे वासाचे वेड याने 
जोपासले आहे. मग सगळे देश िफरत असताना या या 
डो यात एक भ नाट क पना आली आिण यान े ती 
लगेच अंमलातही आणली. ितथ े यान े ितथली गाडी 
भाड्यान े यायला सु वात केली यासाठी लागणा या 
लायसे स व इतर सग या कागदप ांची यान े पूतता 
केली आिण वतं  गाडीन,े वतः गाडी चालवत 
िफरायला सु वात केली. आिण वतःची वतं  गाडी 
अस यान े याला छोट्या छोट्या गावांतून, (country 
side) िफरता आल.े वाटेल या िठकाणी थांबता येण,े 
िकतीही वेळ िफरता येण े ही खूपच मोठी सोय 
आप याजवळ गाडी असले तर होते. सवात पिहली 
वतः गाडी चालवत केलेली टूर होती २०१० 

सालातली. लंडन ते कॉटलंड असा पिहला वतं  
गाडी चालवत केलेला वास होता तो. मग याने 
झपाट यासारखे याच प तीने वास करायला 
सु वात केली. दरवष  दोन देशांचा वास करायचा असे 
यान े ठरवले. ऑफ बीट जागा बघ यात याला रस 

आहे. अशान े याला वासाचा अनभुव आला. एक 
ि कोन तयार झाला. डोळसपणाने जग िफरता यायला 

लागले. अनके िठकाणी भाषा समाजात नस याने 
येणा या अडचणी, कोण या वेळी कस े वागायचे हे 

कळायला लागले. हॉटेलचे बुिकंग कुठे करायचे— कधी 
शहरात आिण कधी शहराबाहेर हेही कळू लागल.े 
तोपयत इंटरनेट या मायाजालाला सु वात झाली होती. 
यावर अ यावत मािहती िमळू लागली. परदशेी 
वाशांचे लॉ स वाचून, खूप अ यास क न तो जात 

अस.े ितथल े गाडी चालवायचे, पािकगचे िनयम, 
र यावर या खुणा, वेगाची मयादा, गाडी बंद पडली तर 
करा या लागणा या गो ी, येक गाडीम ये टेपनी 
ठेवायची जागापण वेगवेगळी असते – याची मािहती 
क न यायची, गाडीची कागदप े, रटल कंपनीबरोबर 
केले या कराराचा अ यास, accident झा यास 
आप यावर येणारा आिथक बोजा व यासाठी करायला 
लागणारी फॉरमॅिलटी, ामचे ळ व र ता एक  
आ यास चालवताना यायला लागणारी काळजी हे 
कळावं लागतं. ा सग या गो ी यान े वतः घेतले या 
अनभुवातून याला  िमळा या.  हा सगळा वास करत 
असताना या या बरोबर याचे १/२ िम  आिण यांचे 
कुटंुब अस.े यात याच एका िम ाने हा यवसाय सु  
कर यासाठी याला गळ घातली. हेही एक मोठे धाडसच 
होते. आठ ते दहा वासी वतः या एकट्या या 
िहमतीवर अनकेदा वतः आधी न गेले या परदशेी 

वासाला घेऊन जायचे आिण वतः गाडी चालवत 
यांना तो सगळा देश दाखवायचा याला मोठी िह मत 

लागते. आिण हणून यान े वतःची Travelwise ही 
वासी कंपनी २०१३ म ये सु  केली. २०१६ ते 

२०१९ सालात येक वषात आठ ते दहा परदशेी 
टूससाठी तो जवळपास १२० ते १३५ िदवस टूर या 
िनिम ाने भारताबाहेर होता. 

या या ा कंपनीची याला कुठेही जािहरात 
करावी लागली नाही. याचा िम प रवार चंड मोठा 
आहे. याची कुणालाही मदत कर याची वृ ी इथ ेकामी 
आली. याचे सग यांशी असलेले खेळीमेळीचे संबंध 
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यातून सतत याला वेगवेगळे वासी िमळत गेले. माउथ 
पि लिसटी हाच याचा खिजना आहे. एकदा 
या याबरोबर वास केलेली य  वारंवार या या 

बरोबर जाते. देशातला वेगवेगळा भाग बघता येईल, 
wisely आिण डोळसपण े वास करता येईल, िजथे 
जाऊ ितथ या local foodचाही आ वाद घेता येईल, 
िशवाय पु छोटा, यामुळे या सग या वाशांम येही 
एक कारचे नाते तयार होते आिण से फ ि हन कार 
अस यान े याचा एक वेगळाच आनंद घेता येतो – असे 
खूप फायद े िमळतात. भारतीय व परदशेी लोकां या 

वासाब ल या संक पना खूप वेग या आहेत हे 
या या ल ात आल ेव याचा सरुखे मेळ यान े वास 

करताना घातलेला िदसतो. Travelwise मुळे याचे  
वतःचे एक मो े कुटंुब तयार झाल े आहे. आिण 

सग यां या मनात या याब ल आदर आहे, हे मला 
नेहमीच जाणवते. तो वतः उ म फोटो ाफर आहे. 
टूरला आले या सग यांना तो उ म फोटो भेट देतो. 
वतः वास कर याबरोबरच सिचन अनकेांना यांचे 
वास लान क न देतो. अथपासून इितपयत सगळी 

मािहती तर देतोच, पण इथ ेबसून जगभरातली सगळी 
ितिकटे – यिुझअमची, य ु रेलची, ितथ या े णीय 
थळांची अशी िविवध ितिकटे तो काढून देतो. 

कुठ याही टूरचा लान एकच एक कधीच नसतो. या 
लोकांना काय आवडते हे ल ात घेऊन तो लान क न 
देतो. मु य हणजे ह ेसगळे करत असताना तो चोवीस 
तास उपल ध असतो. आम या एका िम ाचे ा सला 
असताना आय या वेळी िवमान र  झाल ेहोते. तर याचा 
पढुचा सगळा लॅन सिचनने तो वतः यावेळी 
जपानम ये असतांना रा ी २ वाजता क न िदला. हा 
िव ास यान े िनमाण केला आहे. वास हे याचे वडे 
आहे (passion). यामुळे आ ा गेली दोन वष 
कोिवड या काळातही याचा वास अखंड चालूच आहे. 

फरक ए हढाच क  आ ा तो भारतभर मण करतो 
आहे. का मीर लडाखपासून ते तािमळनाडूपयत, आिण 
मेघालय आसामपासून  सौरा ापयत अथक िफरतोच 
आहे. हे िफरण ेसु ा typical – ठरावीक नाही. भारतात 
पण तो हे सव गाडी वतः चालवतच िफरतो आहे. 
अतरंगीपणा सगळीकडेच आहे. हणज ेिहमालयात गलेा 
तर ितथ या झाडां या मचाणावर राहण ेवगैर े...  

 

पिटंगची कामे, वासी कंपनीची कामे, 
घरात या जबाबदा या या सग या सांभाळून याचे 
badminton, टेिनस हे खेळ ही सात याने सु  
असतात. लब या पधाम ये तो भागही घेतो. 
पु यात या अनके मा यवर सं थांम ये तो िविवध 
पदांवर काम करतो. सोफोशम ये गेली १२ वष तो 
खिजनदार आहे. मिहला सेवा मंडळाचा से े टरी आहे. 
रॉयल कनॉट बोट लबचा किमटी मे बर आहे. डे कन 
िजमखाना लबचा ३ वष finance से े टरी होता. 
महारा  ग स ए युकेशन सोसायटी या अथ 
स लागार सिमतीचा सभासद होता. 

हे सगळे एका वेळी उ म प तीने कस ेकाय 
क  शकतो असेच कुणालाही वाटेल. पण सिचन हणजे 
चालता बोलता कॉ पटुर आहे. याची मरणश  
अफाट आहे. एका वेळी अनेक कामे तो लीलया करतो. 
कमालीचा गि प ही आहे. 
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ल न ठरवाय या वेळी पण यान े या या 
आईकडे गाण ेिशकायला येणा या आरती खािडलकरला 
ित या १४ या वष च ल नासाठी पोज केल.े  

आरतीचेही खूप कौतुक वाटते. कारण अशा 
या अतरंगी माणसाबरोबर राहताना, याला सांभाळून 
घेताना ितलाही खूप गो ी िशकायला लाग या असणार. 
adjust करा या लागणार असणार. पण आरतीचे ल न 
ित या १८ या वष  झा याने ितचे upbringing 
सिचन या आई या संगतीत झाल.े याचा बराच फायदा 
ितला आिण अथातच याला झाला असणार. सिचन 
प का family man आहे. कोणताही नवा देश बघायला 
जात असताना तो आरतीला घेत यािशवाय जात नाही. 

एकाच इमारतीम ये वेगवेग या तीन मज यांवर सिचन, 
याचा भाऊ पंिडत संजीव अ यंकर आिण याचे वडील 

एक  राहतात. या सग यांची नाती घ  आहेत. 
एकमेकांचे बंध मजबूत आहेत. 

तशी याची माझी ओळख फार जुनी नाही, 
गे या सहा सात वषातलीच ही ओळख. पण जण ूकाही 
अनके वषाची ओळख आहे अस े नेहमीच या याशी 
बोलताना वाटते.  

असा हा सं कारी, वृ ीने साि वक, मनाने 
िनमळ असलेला सिचन  आमचा िम  आहे, असे 
हणताना मला खूप अिभमान वाटतो. 

 

 

 

 

डॉ. गौरी कािनटकर 
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िश ी   
 

परवा एका गा या या काय माला गेलो होतो. एका 
चांग या सभागहृात गा यांचा काय म होता. अनके 
मिहला पु ष व काही लहान मुल े या काय माला नटून 
सजून आल ेहोते. अनकेांनी अगदी भारी पाि मा य कपडे 
घातले होते. या काय मातील गायक हौशी गायक होते. 
मराठी माणूस हटला, क  दाद देणे यांना फार क ाचे 
वाटतं. काही े क या गायकांना ो सािहत करत होते. 
पिह या काही गा यांना थोड्या या तुरळक टा या 
िमळा या. एका गायकांनी अितशय सुंदर तालब  गाणे 
गाऊन े कांची मने िजंकली. मराठी प तीने काही 
मंडळ नी िश ी वाजवून या गायकाला दाद िदली. 
 
िश ी ऐकताच पढुील रांगेतील खुच त बसले या दोन 
मिहलांनी मागे पािहल े आिण झाली यां यात कुजबुज 
सु . एक जण हणाली, “अग बाई, यांनी िश ी वाजवली 
का?” दसुरी हळूच मागे पाहत हणाली, “होय यांनीच.” 
ती ये  नाग रक य  अशी िश ी वाजवतील याची 
यांनी कदािचत क पनाही केली नसेल. आिण होय अस े

ितथेच घडत नाही तर ब याच वेळा अनके िठकाणी घडतं. 
अशा वेळी काही लोक नाके मुरडतात तर काहीजण 
कुजबुजतात काही सं कार आहेत क  नाही. ‘भाभीजी घर 

पे है’ ा टी ही मािलकेतील मा तर नेहमी हणतात, 
“सं कार नामक  चीज है िक नही?”. अगदी तशाच नजरनेे 
काही मंडळी िश ी वाजवणा याकडे पाहतात व आपली 
नापसंती दाखवतात. या या उलट काय माचा आनंद 
घे यासाठी आलेली मंडळी िश ी वाजवणा याकडे 
अितशय कुतूहलान ेपाहन हाताचा अंगठा वर क न िश ी 
वाजवणा याला एक कारची पसंती दाखवतात.  
 

 उ र भारतात आिण सगळीकडे बहतेक अशा गा यां या 
मैिफली जम या, क  गायकांना “वा वा, या बात है, बहत 

बिढया” अस े क न दाद देतात. पाठीमागे दूर या 
आसनावर बसले या लोकांची असली दाद 
गायकांनपयत ऐकू जात नाही. काही े क आपली दाद 
केवळ गायकच नाही, तर इतरांनाही समजावी हणून 
िश ी वाजवून आपला आनंद य  करतात. अस या 
दादम ये सं काराचा  आलाच कुठे? असो. आता 
आपण िश ्यांचे वेगवेगळे कार पाह आिण या िश ्या 
कधी व कशा वाजिव या जातात व यावर लोकां या 
काही समजुती पाह या. 
 
िश ी वाजव याचे कार: 
१. िजभे या दो ही कडा जवळ आणून यातून जोरात 
हवा बाहेर सोडण.े 
२. दो ही हाताची दोन-तीन बोटे िजभेजवळ नेऊन 
िजभेचा शडा आतम ये थोडासा दमुडण ेव जोरात हवा 
बाहेर सोडण.े 
३. अंगठा व दशनी बोट जवळ घेऊन िजभेचा शडा 
आतम ये थोडासा दमुडण ेव जोरात हवा बाहेर सोडणे.  
४. खालचा ओठ थोडासा चंबूसारखा क न िजभेतून 
जोरात हवा बाहेर सोडण.े 
५. खालचा ओठ, अंगठा व दशनी बोट जवळ घेऊन जीभ 
िविश  कार ेक न यातून जोरात हवा सोडण े
६. दोन ओठ गोलाकार एक  क न यातून िविश  

कार ेबाहेर जोरात हवा सोडणे.. 
७. दोन ओठ गोलाकार एक  क न यातून िविश  

कार ेहळुवार हवा आत ओढणे. 
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िश ्यांचा वेगवेगळा उपयोग: 
१. आवडले या काय माला दाद देणे, कलाकारांचे 
कौतुक करणे, शाबासक  देणे. लावणीसारखे शृंगा रक 
नृ य असेल आिण िशट्या िमळा या नाहीत तर 
कलाकारांना दाद िमळा यासारखे वाटत नाही 
२.  िम ांना िकंवा साथीदारांना संकेत दे यासाठी.. 
३.  कु े, घोडा यांसार या पाळीव ा यांना जवळ 
बोलव यासाठी, (थोरले बाजीराव याचा वापर करत)   
४.  दूर अंतरावर असले या िकंवा नदीपलीकडे 
असणा  या साथीदारांना हाक मार या या ऐवजी जोरात 
िश ी मारणे. 
५.  वेगवेग या प यां या आवाजाची न कल करणे िकंवा 
यांना साद घालणे. 

६.  गाण ेगणुगुणताना लहान आवाजात िशटीचा उपयोग 
करणे 
७.  आप या ि यकराला िकंवा ेयसीला मृदू आवाजात 
िश ी घालणे 

८.  ज लोष साजरा करताना…  
९.  ढोल लेझीम खेळताना हात बदल यासाठी िकंवा डाव 
बदल संकेत दे यासाठी. 
१०. लोकांचे ल  वेध यासाठी. 
११. कलकल वा बकबक थांबव यासाठी जोरात िश ीचा 
वापर करणे.       
१२. िवजयी िमरवणकु त आनंद य  कर यासाठी. 
१३. नवरा-नवरी या ल न वरातीत. 
 
रा ीची िश ी वाजवणे वाईट अथवा अशभुपणाचे समजले 
जाते व ते  भूत िपशा च े िकंवा जंगली ा यांना साद 
घालणे आहे अस े हटल ेजाते.  
 
आनंदसमयी वाजवलेली िश ी - हवे तर ितला शीळ 
हणा, जे हा एखादी य  आनंदात असते, यावेळी ती 

य  सहज गाण ंगणुगुणत असते. काही जण जर खूपच 
आनंदी असतील तर िवशेषतः िशळेचा वापर क न गाण ं
गणुगुणतात. बरचेस े पु ष व मिहला अितशय सुंदरपणे 
िशळेचा वापर क न गाण ंगणुगुणत असतात. आिण हो 
मिहलांनी शीळ घालणे िकंवा िश ी वाजिवणे अ िति त 
अस े समजल ं जायचं. काही िदवसांपूव  एका मिहला 
कलाकारान े अितशय सुंदरतेने कानाला मधुर वाटतील 
अशी काही भजने, िहंदी - मराठी िच पटातील िस  
गाणी सुंदर त हेन े िशळेवर गायली. अगदी पटाईत 
बासरीवादकाने बासरी वाजवावी तशी ती शीळ वाजवत 
होती. तसेच नानघरात बरचे लोक गात असतात. अनके 
जण आनंदी णी कुशलतेने सहज शीळ घालून गाणं 
गणुगुणत असतात. आपला आनंद य  कर यात एक 
वेगळेच समाधान िमळते. 
 
आम या िहंदी या िशि का अितशय शांत मृदू भाषेत 
बोलत बोलत किवता व धडे िशकवत असत. सवजण 
यात रमून जात असत. अ रशः आपण लेखक िकंवा 

कवी वतः आहोत असा भास िनमाण क न या सुंदर 
वातावरण तयार करीत. सव पालकांना या खूप आवडत 
असत. एक वष  या उ हा या या सु ीत असणा या 
िशिबरात आ हाला िशकवत हो या. या सुसं कृत व 

िति त घरातील हो या व यांचे बाबा आम या 
हाय कूल या कायका रणीचे सद य पण होते. यामुळे 
या नेहमी असेच सामािजक काय करत असत. या 

िशकवत असताना माग े बसले या काही मुली 
एकसार या बडबड करत हो या. दोन-तीन वेळा 
सांगूनही या ग प बसत नाहीत हे पाहन या पाठीमागे 
जाऊन यांना समजून सांग याचा य न केला. परत या 
किवता िशकिव यात दगं होऊ लागताच थोड्या वेळात 
परत काही मुली मोठ्या आवाजाने बोलू लाग या. 
आम या िशि कांनी खूप जोरात तीन वेळा िश ी 
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मार यावर आ वासून सवजण यां याकडे पाहत रािहल.े 
यानंतर मा  सगळा वग पूणपणे गपुचूप बसून पूण तास 

शांत झाला होता. 
 
आम या सं कृत िशकवणा या बाई सभुािषते, ोक खूप 
मधुर वरात गाय या. ते ऐक यासाठी काही मुल ं यांचा 

लास असेल यावेळी आम या लासम ये येत असत. 
शाळेत नेहसंमेलनासाठी या नेहमी नाटक िकंवा नृ य 
बसवत असत. िज हा पातळीवर होणा या नाटक 
पधतही आम या शाळेला यांनी अनेक वेळा बि से 

िमळून िदली होती. मी नववीत असताना यांनी अस ेएक 
नाटक बसवल ेहोते. या नाटकाचा पु याला बालगंधव 
रंगमंिदरात योग चालू होते. या नाटकात काम 
करणा यांनी आ हा सवजणांना ते नाटक पाह यासाठी 
घेऊन जा याचे ठरिवले. पालक, मु या यापक व 
शाळे या अ य ांनी आ हाला जा याची परवानगी देऊन 
आमचा ये या-जा याचा व ितिकटाचा खच िदला. 
बालगंधव नाट्यगृहात होणा या नाटकाचे िद दशक 
आम या बाईचं ेनातेवाईक होते.  
सामािजक िवषयावरील ते नाटक तसे गंभीर होते. 
बालगंधव रंगमंिदर अगदी खचाखच भरलेले होते. े क 
अगदी सु न झाल ेहोते. रटाळपणाला ते कंटाळल ेहोते. 
िद दशकांनी संग थोडासा बदलून मधेच एक लावणी 
नृ य ठेवले. बहारदार सादर केलेली लावणी संपताच 
बहतेक े कांनी अ रशा तीन-चार िमिनटे िशट्या 
वाजव या. यां या आवाजाने पूण रंगमंिदर घुमल ेहोते.  
नाटक संप यावर आम या बाईनंी नाटकाचे िद दशक व 
नृ याचे िद दशक यां याबरोबर आमची ओळख क न 
िदली. आम यातील एका मुलान े िद दशकांना िवचारले, 
“आ हाला वाटल ेपु यातील लोक खूप स य असतात व 
ते िश ्या वगैर ेकाय वाजवत नाहीत, परंत ु या या उलट 

लावणीनंतर सव रंगमंिदर वेग याच रंगान े भरले होते. 
अस ेकस ेझाल?े” यावर िद दशक व नृ य बसिवणा या व 
लावणी करणा या य नेही आ हाला सांिगतल,े 
“लावणीला जर िशट्या िमळा या नाहीत तर आ ही ती 
पडली अस े समजतो. कानठ या बसणा या िश ्या 
िमळणे हीच आम या कलेची पोचपावती व खरी 
शाबासक  असते.” 
मूळ नाटकात ती लावणी नसतानाही िद दशकांनी लावणी 
का घातली याचा आपोआप उलगडा झाला. नाटकात 
िश ्या िमळा यात आिण े कांना आनंदी कर यासाठी 
झकास लावणी िकंवा नृ य ठेवून यांची चांगली करमणूक 
करतात. 
 
मला तरी यो य कारणासाठी िश ी वाजिवणे हा काही 
अिश  वा उमटपणा वाटत नाही. िश ी ही दाद 
दे यासाठी, आपली पसंती, व आनंद य  कर यासाठी 
वाजवतात. िश ्या वाजव याचा उ ेश कोणाला 
छेड याचा अगर य यय आण याचा नसेल तर िश ्या 
वाजव यात मला तरी काहीच गैर वाटत नाही.  
 
जीवन मनसो  आनंदात जगण े हाच येकाचा उ ेश 
असतो ना?  
 
                                                                               

  
 
 
 
 
 

                                      माधव ना. गोगावले 
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वा य े तोषावे 
 

ानदेवांची ाने री हणजे मराठी वा याचा अनमोल 
अलंकार आहे. यात या यात अलंकाराचा मुकुटमणी 
हणजे यातील पसायदान! ती िव ाथना असून 

शारदेचे लेणे आहे. 

ाने रीतील येक श द आगळे वेगळे व पस दय 
अथस दय व भावस दय घेऊन आप यापढेु उभा 
राहतो आिण आप याला आपल े सार े अि त व 
िवसरायला लावून  एक  भ य िद य आनंदाने ओत ोत 
अशा जगात नेऊन सोडतो. जर याचा आनंद आपण 
घेऊ शकलो नाही तर ानदेव हणतात या माणे, 

“बह मृगजळ देखोिन डोळां।थुंिकजे अमृताचा िगिळतां 
गळाळा। 

तोिडला प रस ु बांिधला गळां। शुि कालाभ।।” अस े
होईल. ( ा.अ.९-६१) 

ाने रीतील िश प हणून जे िस  आहे या 
पसायदानातील काही श दांचा 'गळाळा 'िगळ याचा, 
यातील अमृतानभुव घे याचा हा छोटासा य न. 

पसायदानात ी िनवृ ीनाथांना िव ा मक देव हणून 
संबोधतात. यांना उ ेशून ानदेव हणतात, 

“आता िव ा मके देव।येण वा य  तोषाव। 

तोषोिन मज ाव। पसायदान हे।।” ा. अ.१८-१७९३ 

या ओवी ार े ानदेव िनवृ ीनाथांना हणतात, क  "मी 
जो हा भावाथदीिपका पी ंथा या रचने ार े वा य  
केला या वा य ान े आपणास संतोष, स नता, 

समाधान, लाभल ेअसेल तर मी मागत असलेले दान 
ा". या गो ी दान व पात ानदेवांनी 

िनवृ ीनाथांकडे मािगत या याचे िववरण 
पसायदाना या पढुील ओ यात केल ेआहे. 

वरील ओ यांम य ेतीन श द मह वाचे आहेत ते हणजे 
वाक,य  व तोष. ानदेवां या मते जर या तीन गो ी 
या ंथा ार े साध या गे या असतील तर 
गु िनवृ ीनाथांनी ानदेव मागत असलेले दान यांना 

ावे अशी ानदेवांची ाथना आहे वाक,य  व तोष या 
ित ही श दातून ानदेवांना काय हणायचे आहे हे 
समजणे अ यंत गरजेचे आहे.  

वाक हणजे वाणी िकंवा वाचा. वाणी ह े माणसा या 
दशेि यातील एक मु य व भावशाली इंि य मानल े
जाते. वाणी माणसाचे यि व प  करते, आपली 
वाणी इतरांना आपल े श ूही बनवते व िम  
बनव यासही मदत करते. मुखातून िनघालेला येक 
श द दसु याचे मन आनंिदत, स न क  शकतो िकंवा 
दसु यां या मनाला दखुावून याला श ूही बनवू शकतो. 
उ चारला जाणारा श द एखादा दसुराच असला तरी 
याचा भाव फार यापक असतो. मुखातून बाहेर 

पडणा या येक श दाची या ी याचा भाव िकती 
चंड असतो हे ानदेवांनी ाने रीत फार सुंदर 

श दात सांिगतल ेआहे. 

“जैस े िबंब तरी बचक एवढ। प र काशा ैलो य 
थोकड। 
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श दाची याि  तेण पाड। अनभुवावी।।” ा. अ. ४-
२१५  

ानदेवांचा आप या वाणीवर िकती िव ास होता ते या 
ओवीव न प  होते.  

“माझा मराठािच बोल ुकौतकु। प र अमृतातही पैजास  
िजंके।  

ऐसी अ र रिसक। मेळवीन।।” ा. अ. ६-१४ 

अमृत जस े माणसाला नवजीवन देते या माणे 
आप या श दात ऐकणा याला नवजीवन दे याची 
अमृतालाही मागे टाकेल एवढी मता असेल अस े

ानदेव हणतात. याचाच अथ असा क  श दांची 
िनवड अशी असावी क  आपण वापरलेला येक श द 
दसु या या मनाला आ हाददायकच न हे तर याला 
शांत स न क न नवजीवन देणारा, ेरणा देणारा 
असावा. श दस दय अस ेअसावे, क  तो श द ऐकला 
असता ऐकणा याला देव वाचा अनभुव येईल श दाचा 
हळुवारपणा कसा असावा याब ल ानदवेांनी आपली 
अपे ा या श दात य  केली आहे, 

“िजये क विळकेचेिन पाडे। िदसती नाद च ेरंग थोडे। 

वेध प रमळाच बीक मोडे। जयाचेिन।।” ा. अ. ६-१५ 

श दांचे नुसते बा  स दयच ानदेवांना अपेि त नसून 
या श दाचे अंतरंगही तेवढेच अथपूण हावे अस े
ानदेव या ओळीने प  करतात.  

“अथ बोलाची वाट पाहे। तेथ अिभ ावो अिभ ायात 
िवये। 

भावाचा फुलौरा होत जाये। मितवरी।।” ा. अ. ९-२७ 

उ चारले या श दातील अिभ ाय, यातील भाव 
ऐकणा या या मनात, दयात खोलवर पोहोचला 
पािहजे तरच याला श द स दय हणता येईल असे 

ानदेवांचे सांगण ेआहे. 

याला उ ेशून आपण श द वापरतो, यावेळी आप या 
दयातील नेह, ेम आप या डो यात िदसल ेपािहजे 

व नंतर या नेहाच थूल प जो श द तो आप या 
वाणीतून िनघावा ही ानदेवांची आदश क पना आहे. 

दयातील नेहान े श दात मूत प यावे अशी 
श दयोजना ानदवेांना अपेि त आहे. हीच अपे ा 
यां या या ओवीत य  होते. 

“तैस ेसाच आिण मवाळ। िमतले प र सरळ। 

बोल जैस ेक लोळ। अमृताचे।।” 

 श द योजनेब ल ानदेवां या िकती अ यु च क पना 
आहेत हे वरील िववरणाव न प  होते, श द नुसता 
अमृता माणे गोड व बोलणा याचे दय उलगडून 
दाखवणारा नसावा तर तो ऐकणा याची ानवृ ी 
करणाराही असावा ही ानदेवांची अपे ा आहे ते 
हणतात— 

“सूय अिधि ली ाची। जगा राणीव द े काशाची। 

तैस े वाचा ोतयां ानाची। िदवाळी करी।।” ा. अ. 
१५-१२ 

 श द नुसता ऐकायला अमतृा माणे गोड, संजीवक व 
बोलणा याचे दय उलगडून दाखवणारा नसावा तर तो 
ऐकणा याची ानवृ ी करणारा असून याला एका 
वेग या साि वक पारमािथक िचदाकाशात नेऊन 
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सोडणारा असावा अस े ानदेवांना वाटते ते या ओवीत 
प  होते - 

“वाचे बरव किव व।किव व  बरव रिसक व। 

रिसक व  परत व। पश ुजैसा।।” ा. अ. १८-३४७ 

 या सव िववेचनाव न प  होते, क  श दाचे 
पस दय,अथ स दय व या या दयाला पशून 

जाणारा िद य प रणाम या सव गो ी वाणीत असायला 
ह या. या तशा असतील तरच ऐकणा याला संतोष 
समाधान ा  होईल. ानदवे पढेु हणतात क  हे सव 
साधता येण े श य आहे. जर माणसाने य  भावनेने 
श दांचा वापर केला तर! ानदेवांना हेच अिभ ेत 
अस याचे पसायदानातील 'वा य ' या श दाने प  
होते. य ात अहती टाकतात, समिपत करतात. 
कशाला? तर य  देवतेला स न कर या या उ ेशाने. 
य  देवतेला ही स नता जे हा य कता समिपत 
भावनेने आहती टाकेल ते हाच लाभू शकेल. 

रोज या यवहारात आपण श दांनी एक दसु यांशी 
संवाद साधतो ते हा आपल ेश द य ातील आहती व 

याला संबोधून आपण बोलतो ती य  देवता असते. 
ही जाणीव ठेवून आप या मुखातून िनघणारा येक 
श द प व अथ स दय लेवून िनघायला हवा. आपण 
उ चा रत असलेला श द समोर याला एक अनािमक 
आि मक समाधान व स नता देणारा हवा, श दां या 
या स दयान ेऐकणारा हरखून गेला पािहजे. ानदवेांनी 
हट या माणे दया - दय एक झा याचा याला 

अनभुव आला पािहजे. जे हा बोलणा यान े आप या 
श दांचा वापर य  भावनेने केला असेल. ते हाच हे घडू 

शकेल. आपल े बोल ऐकणा या या आ मारामाला 
आनंदाने डोलायला लावेल अस ेसंत नामदेव हणतात, 

“बोलू ऐसे बोले। जेण बोल िव ल डोले।  

ेम सवागाचे ठाई। वाचे िव ल रखुमाई।।” 

मुखातून अशा श दांची बरसात हो यासाठी अ यास 
हवा.   माणूस पु कळ वेळा दसु यांना बोचक होतील 
अस ेश द बोलतो पण अ यासाने आपण ह ेजर होऊ न 
िदले तर श द स दयाबरोबर आप या यि वालाही 
स दय लाभेल. 

समथ हणतात या माणे, “राखावी बहतांची अंतर। 
भा य येते तदनंतर।।” 

अ यासाने हा गणु आपण सहज आ मसात क  
शकतो. 

अ यासापुढे काही अश य नाही. तुकाराम महाराज 
हणतातच, क  

“असा य ते सा य।क रता सायास।  

कारण अ यास। तुका हणे।।” 

 मला वाटते पसायदानातील' वा य ' या श दाचा हाच 
अथ ानदेवांना अिभ ेत आहे. वा य  ऐकणा यां या 
संतु ीसाठी असतो. आपल े गु  संत िनवृ ीनाथ 
भावाथदीिपका पी वा य ाने संतु  झाल ेअसावे अशी 

ानदेवांची क पना आह े आिण हणूनच यांनी 
पसायदानात विणले या गो ची मागणी 
िनवृ ीनाथांकडे केली. याचबरोबर भावाथदीिपके या 

येक ो याने, अ यासकाने आप या वाचास दयाने 
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लोकांना अंिकत करावे अशी अपे ा ानदेवांनी कट 
केली. 

ानदेवांची ही अपे ा आपण आप या दैनंिदन 
जीवनात पूण क न आप या सहवासात येणा या 

येकाला आप या श दस दयान ेअिभभूत कर यात 
यश वी झालो तर, संत नामदेवांनी हट या माणे 
आपण एक तरी ओवी अनभुव यासारखी होईल व' 
िव ा मक देव' सिुखया होऊन  जगभर सखुाची- 
आनंदाची ानाची िदवाळी साजरी होईल. 
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श दकोड े
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तु हाला मािहती असो नसो... 
 

तु हाला मािहती असो नसो 
तुमची इ छा असो नसो 
तुम याकडे कौश य असो नसो.. 
 

तु ही एका महािश पा या िनिमती- ि येत 
समािव  केल ेगेलेले असता 

 
तु ही िश पा या दगडातला एक कण असाल 
िकंवा िछ नीचा अंश असाल 
िकंवा घडवणा  या हातात या 
सजनकळांचे सा ी 
 

िश पा या िनिमती- ि येत 
काढून टाकले या दगडा या चु  यात असाल तु ही 

िकंवा िश पा या डो यातले भाव 
दाखवणा  या कणात िवराजमान असाल 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
कुठेही असलात तरी तु ही 
या महा ि येचा एक अिवभा य भाग असता 
वतःची गती नसले या रे वेतील वाशासारखे 
ि ये या गतीबरोबर िनमूट धावत असता 

 
उ प ी-ि थती-लया या आवतनातून 
अखंड िफरत असते िश प 
आिण  

तु हाला मािहती असो नसो 
तुमची इ छा असो नसो 

तुम याकडे कौश य असो नसो... 
 
या या िनिमती- ि येतली  

वाट्याला आलेली भूिमका 
आज म िनभावत असता तु ही...! 
 
 
 
 
 
 

आसावरी काकडे  



 
 

 

                69 

 
  



 
 

 

                70 

गावा या या वाटे मला कुणी कुणी भेटे 
 

भूत-वत होऊिनया उलटे सलुटे 
गावा या या वाटे मला कुणी कुणी भेटे 
 
एक वारा थांबलेला देवळा या माग े
एक र ता लालेलाल आडवाटे बघे 
ड गरा या मा यावर नभ झाल ेिथटे 
गावा या या वाटे मला कुणी कुणी भेटे 
 
शाळेकडे जातानाची धपापाची घाटी 
गद रान शेताडीची ितला गळािमठी 
र ता चकाकतो नवा जादूटोणा वाटे 
गावा या या वाटे मला कुणी कुणी भेटे 
 
एक झाड जु या जु या पारं यामधून 
एक नदी न या न या िकना-यामधून 
झुळुझुळु खळाळत कोण मला गाठे 
गावा या या वाटे मला कुणी कुणी भेटे 
 
 
 
 

रणरण ेऊन घाली हाकार ेकुकारे 
िखडक शी केळफूल एक करकर े
आंबेया या डहाळीला पान नवे फुटे  
गावा या या वाटे मला कुणी कुणी भेटे 
  
मांडवा या सावलीत आट्या आिण पाट्या 
खांबापाशी रंगणात हतूतू िन गोट्या 
गोरटेली पोर एक िजथे ितथ ेखेटे - 
गावा या या वाटे मला नवी कुणी भेटे ! 
 
 

 
                                        डॉ. अनजुा जोशी 
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माझा चेहरा 
 

एवढे कस ेवाचू शकतात सगळे, माझा चेहरा... 
आरसा होतो बहदा आता ह ली, माझा चेहरा... 
उमलताना िदसतेच का मा या आतून पालवी, 
आनंदा या कळीआधी फुलतो,माझा चेहरा.. 
दडवून ठेवणे लपून रहाण,े 
जमले नाही कधीच.. 
मा याआधीच मा याब ल सांगतो,  
माझा चेहरा... 
मोहरताना अजून सु दा ऋतू िकती लाजतात.. 
बहरणयाचया आधीच नेमका फुलतो, 
माझा चेहरा.. 
ओळखीसाठी जुन ेजुन े.. 
उसने हसू येत नाही......... 
आसवांमधून खर ेखर ेमांडतो,.......... 
माझा चेहरा.. 
श ूलाही खोटे खोटे आव आणून टाळत नाही... 
बदल याचे करार ह ली पाळतो..., 
माझा चेहरा.. 
जमव या या गिणताशी माझी फारकत  
जुनीच आहे.. 
गमाव या या गिृहतांवर भाळतो..,माझा चेहरा... 

माझा चेहरा कोरेच ठेवतो 
आतल ेभरले कागद.. 
लेखणी होउन अिल  राहतो खरा.. माझा चेहरा.. 
 
 

 
डॉ. पं. संदीप अवचट 
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 हाक देत आहेस ना 
 
हाक देत आहेस ना  

ा भयंकर िव फाटले या काळात 
तर मी नसुतेच कान टवकारतो 
असं नाही  
आपसूकच माझा देहअिँटनाच िफरतो 
तु या सादलहर कडे 
 
सगळा ाण ओतून दहेात 
अनभुवतो तु या सादेचा िननाद  
आिण तझुे िनमळ मन य पात येते  
मा या पुढ्यात  
 
तुझी कािळजिकरणं  
भूतकाळी िभंत फोडून आलीत 
मा या क ले या कांतीवर 
हणूनच उमल यात मा या देहपाक या 

 
हाके या लहर तून उ सिजत 
होणारा उ ेिजत तझुा हा  
पढुारलेला पुकार 
अशा वेळी आहे ग माझाही सकार 
 
अशी िनतळ आ  हाक मी  
या आधी कधी ऐकलेली न हती 
क  हाकेतील ि न ध पंदन न हते कधी अनभुवलेले  
हणून आडवी आलेली भदेाची सगळी 

बेगडी लेबलं फाडून मी येतो आपसूक  
तु या हाकेत सामावायला. 

 
मा  मा या ितसादाचा पश 
िभनू दे तु या नसानसात 
मा या मातीचा साज 
ग दव तु या पारंप रक सं कारात 
 
आता िव ासाचा ास भरतो ऊरात 
क  या मै  मैफलीत  
तोकडा पडू दणेार नाही माझा तेजल वर 
 
सेतू सांध याचे संवाद िन  
समज स दयाचे तोरण बांधील  
आप या दोन दु यांशी 
आिण 
संगतीला फडफडवू पौिणमेचे पंख  
चंदनी पा यातून 
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 

मोहन िशरसाट 
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 ो ेिस ह च मा 
 

मी ने त ांसमोर बसून त ार चा पाढा वाचते-  
“डॉ टर, डावा फारच छळतोय, आत ओढतोय  

उजवा… सतत तळावलेला िन लाल! 
िशवाय ही डो यांभोवती काळी वतळंु हणजे 

असम वयाचं सावटच जण…ू 
बारकाईनं बघ या या सवयीमळेु ीच आ सलीय! 
अन ्हे नाचर े लोटस िजथं पहावं ितथ ंसंदभहीन 

घटनांसारखे… 

डा या-उज यांम ये िवसंवाद… यामुळे डोकेदखुी 
ठरलेली! 
काही वाचावंसं, पहावंस,ं जाणावंसं वाटत नाही,  
माणसं, हावभाव, अ र,ं आकडे, रंग...नुसता ग धळ िन 

संशय…!  
ख याला खर े हणायची चोरी, िन खोट्याला ख याचे 

मुलामे…! 
प ता मुळी िझरपतच नाही िन जािणवा बोथट..  

नेिणवेतून गूढ भास होतात- यांप याडच!े”  
डॉ टर िनिवकारपणे एका महायं ात माझा डावा डोळा 
ठेवतात  
बुबुळा या आरपार वेगवेगळे काश फेकतात  

बाहलीपुढे िनळे-जांभळे ढग…िन मग मदूत शेकडो तारा 

तुटतात… 

मग उजवा डोळा…पु हा तेच सार”े. 
कमावलेली ि थत ता चेह यावर फाकवत डॉ टर 
हणतात-  

“अंतव ता आिण बिहव तेचा समतोल साधणारा, 

‘डा या-उज या’ प रघांचा अचूक अंदाज घेणारा 

नवा ‘ ो ेिस ह च मा’ करा.”  
ॉ स टाक याने मो ी झालेली माझी बुबुळे  

िबल पाहन अजूनच मोठी ट पोरी होतात… 
डा या अधू धूसरतेला उज या उ मादी उ साहान े
सावरत 
िवचारांचा धुमाकूळ घालणा या वा तवाला पाखडत 
मी वत:ला समजावते  
जे पूव  पािहलंय ते मृतीकोशात साठवावं. 
जे िदसत नाही, ते पाह याचा य न ज र करावा, 
पण सगळं िदसलंच पािहजे, असा अ ाहास आिण 
ह यास नको.  
अितरिंजत काय िन वा तव कोणतं हे कळ यासाठी 
हवेत िववेकाचे सहनशील िफ टस.    

ा लोबल खेड्यात या िवसंगतीम ये-                                           
एकाच वेळी सोयी करपणे िव तारण ेआिण आ सण े

हणजेच बहदा ल ख ‘ ो ेिस ह’ होण…े  
मग भूिमकांचे सरकते रंगही जाणवू लागतात.  
खूपदा भूिमका न घेणे हीच भूिमका ठरते! 

ो ेिस ह च मा भलताच िजिकरीचा िन महाग!  

िशवाय तो ‘चौकटी नसलेला’ असेल तर सारचे 
आरपार - नाकासमोरचे, डावे-उजवे, वरच-ेखालचे, 
चौफेर.. 
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ल  इ छांच ेथव े(काम) 
 
 

हे हवे अन,् ते हव ेअन,् ते हवे, तेही हवे  
बोलवी देहा-मनाला, सव ते, जे जे नवे… || |ु|  
 
जीवनाचे रंग सार,े ढंग सार ेलाघवी  
ओढुनी नेई सखुाची ाणमोही माधवी  
तृ ीला नाही िकनारा, खळबळे तृ णेसवे…  
हे हवे अन,् ते हव ेअन,् ते हवे, तेही हवे …||१|| 
 
कामदेवाचे रती या अंतरी रगाळणे  
अन ्रतीचे कामदेवासंगती घोटाळण े 
नीितचा कापूर जळतो, काजळी-भरले िदवे…  
हे हवे अन,् ते हव ेअन,् ते हवे, तेही हवे …||२|| 
 
जीवना, आस  मी, बेभान मी, जहरी नशा  
वासनेचा दप माझा क डतो दाही िदशा  
भंगुराची धूळ उडवी ल  इ छांचे थवे…  
हे हवे अन,् ते हव ेअन,् ते हवे, तेही हवे …||३|| 
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मन...  

कधी हसर.ं.. कधी लाजर.ं..  
कधी खट्याळ... कधी बावर.ं..  
कधी आपल.ं.. कधी परकं...  
कधी ओल.ं.. कधी सकंु...  
कधी िव पु... कधी मोहक...  
कधी लयंकर... कधी संजीवक...  
कधी िवरागी... कधी मादक...  
कधी सौ य... कधी दाहक...  
कधी ग डस... कधी भयाण...  
कधी मुलायम... कधी पाषाण...  
कधी आभाळभर... कधी सागरतळ...  
कधी रतं रतं... कधी भरली ओजंळ...  
 
मानसशा ालाही गुंडाळून ठेवणार ं 
एक िवल ण अजब रसायन...  
जाणीव-नेिणवे या पैलतटावर  
धु यात मु  िवहरणार.ं... मन  !!! 

 
धन ी देशपांडे गणा ा 
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हातारपण 
 

हातारपण येईल ना, ते हा मी जांभळे, 
तांबडे कपडे घालीन हणते  
माझं पे शन ॅडंीवरच खच क न टाक न,  
चकचक त सॅटीन या चपला घेईन, 
मग घरात दूध नसल ंतरी चालेल 
 
दमल ेजरा तर फुटपाथ वरच बसेन,  
दकुानातली फुकट सॅ प स खाऊन बघेन  
आिण उगीचच िल टम ये अलाम सु  करने 
 
हातातली काठी घेऊन कुणा यातरी 
िखडक या गजांव न ओढीन  
पायात काही न घालता पावसात िभजेन 
दसु या या बागेतील फुल ेतोडून  
यांचा मनसो  वास घेईन 

 
रोज ीखंड खाऊन वजन वाढवेन 
िकंवा नुसतंच पोळी आिण लोणच ंखाईन 
सात िदवस दपुारची वेळ पेन पेि सल  
मोजत काढेन 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आता स या काय करते िवचारता? 
स या उ म कपडे घालते आिण  
वेळेवर भाडे पण भरते 
मुलांपढेु चांगल ंउदाहरण हणून  
दोन वतमानप  पण वाचते 

 
पण काय वाटतं मािहतेय? 
आजपासून जरा वेगळं मनसो  हायला पािहजे  
हणजे काय, मी जे हा मी जांभळी साडी नेसेन ना  

ते हा कोणाला आ य वाटायला नको 
 
 
 
 
 
 
 

 
(आधा रत) 

धनंजय जोशी 
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 कधी वाटतं 
 
कधी वाटतं तु यासाठी  
धरती होऊन पसरत जावं  
आभाळभराचं दःुख तुझं  
ि ितजापाशी पेलून यावं 
 
कधी वाटतं तु यासाठी  
सागराचा काठ हावं  
तु या लाटां या आवेगाला  
ओ या मायेनं थोपवावं  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
कधी वाटतं तु यासाठी  
ल हाळीचं फूल हावं  
वादळां या रा ी तुला  
गंध होऊन सावरावं  

 
कधी वाटतं तु यासाठी  
मलाही मी िवस न जावं  
आभाळकुशीत िश न तु या  
अ य ात िव न जाव ं

-  
 
 
 
 
 
 

िश पा देशपांडे 
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जाणीव 
 

पा याचा रा स येई िवशाल बाह पस न 
 मगरिमठीत या या घराघरांना घेई वेटाळुन 
कळले नाही मोठ्यांना आता काय करावे 
 हे कस ेसावरावे, कुठे जावे, घरच जाई वाहन 
 
 नजर जाता िदसले याला 
पाळ यासह बाळ तरंग ेपा यावर 
 वाहात या त ण य ने पोहोचे लगेच तेथवर  
पाळणा ध नी काठावरती पोहत येई तो त ण 
 काळा या मुखातून वाचिवला हो जण ूबाळकृ ण 
 
बाळ वाचला टा या िपिटती सार ेआनंदनु 
 छोट्याला उचल यास धावे माता य बघून 
 बाळा दयी ध न रडते ना कोणाची लाज 
 वाचिवणार त ण गिहवर े ेम पाहन मातेचे 
 
आठव झाला मातेचा अन ्घराकडे तो जाई 
न हते बाक  तेथ ेकाही उ व त मन हे होई 
कुणाकुणाच ेकोणी गेले पा या या ओढीत 
जड झालेल ेपाय चालल ेतसाच िचखल तुडवीत 
शोधशोधले आई बाप नी सगेसोयर ेसव  
 आई बाप ेकसा सािहला पानशेतचा तो लय! 
 
खंबीरपणे लढेन मीपण धैय सार ेएकवटून  
िक येकांना मदत करतो सगेसोयर ेसमजून 
 कुणी कुणाला पेज पाजली भूक यांची जाणून 
 कुणी कुणाला कपडे िदधले बंधू-भिगनी मानून 
 

आज मनाला कळून चुकले खरा अथ या श दांचा 
 िव िच माझे घर कस ेहे िव िच माझे घर  
मानवतेने सव जोडता आनंदाचा गजर  
मानवतेने सव जोडता आनंदाचा गजर  
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

नीला  जोशी 
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पािहले मी तुला 
 
पािहल ेमी तुला 
िवसरलो ती घडी। 

ासात गे तु या 
िवसरलो गीत मी। 
 
ती तुझी पाऊले 
उमटली जी कधी। 
तीच आजवर पाहतो 
मािझया मी मनी। 
 

रंग सावळा तुझा 
कधी न मी िवस नी। 
आज ही व नात मा या 
पाहतो तुजलागनुी। 
 
व न ते म मनी 

िवसरलो न मी कधी। 
पु हा तुलाच आज मी 
पाहतो मनामधी! 

 
 

 
                                       ी चाफेकर 
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िव ास माणसाचा 

िव ास तुटला माणसाचा, 
माणसाला मनू िवसरला। 
 
होरपळल ेआयु य सार े

वु माझा हरवला। 
 
जीवनाचा हा वास 
आज मी बिघतला। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चालताना कधीतरी 
िदशेचा हा माग चुकला। 
 
आता नच भीती कशाची 
नाही आशा कसली। 
 
पाऊल ेपडती नकळत 
न जाण ेकुठे चालली। 
 
 
 

 
ी चाफेकर
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लु  
 
कणमधुर असणारी ती असली गाणी का थांबली आता  
मंजुळ पजण ेन वाजती पावलागिणक पूव सारखी आता  
 
मंिदर ेसनुी सनुी सगळीकडे का झाली बर े
वाक या अशा िदशा ि ितजावरी कशाला बर े
 
आठवणीतील हमखास येणा या िशळा कोठे हरिव या आता 
काळे नभ आसमंत विचतच िदसतात पिह यासारखे आता 
 
एकामागून एक लाटा िनरगंी अनवाणी परततात का बर े
सदैव िहरवीगार िदसणारी झाडे गायब झाली का बर े
 
नाही मंदावलेले दीप िदसत आता लखाखणारा सूय मावळला तरी  
नाही ऐकू येत वासरांचे हंबरण ेआता िदसता दधुाळ गाय जस  तरी 
 
तांबडे फुटून गेले जरी ऐकू न येती िकलिबल पाखरांची 
बसती िमटून चोची वृ ावरती थांबली िकलिकल पाखरांची 
 
गु ज ची ती अिधकाराची बोलणी कोठे लु  झाली   
िव ा याची िश णाची उ सकुता कशी काय हरवली  
                                      
                         
 
 
 

माधव ना. गोगावले 
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 िवझलेले िदव े
 

आजकाल रोज या रिवशशीसमान, बारमाही असते 
िदवाळी, 
पूव  येतसे शरद चं ासमान, नेम या वेळी कधीकाळी! 
  
खाणे-िपणे, नवे कपडे, दािगने, लाभायचे शुभ मुहतावर, 
आज यासारखे मुहत न हते, मनमानी होकार-नकारांवर! 
  
पै-पाहणेही न हते, नेमकेसे, िनवडक, िचवडक, 
आपुलक ची धाड अस,े िबनधा त, बेधडक! 
  
चार िदवसांना िदवाळीत मह व िदसे, धािमक व मािमक, 
गोड घास मधुर वाटायच,े जोड देता आि मक - 
आ याि मक! 
  

नकळत घरात िशरलेले माजार, दधुावर मारते मनसो  
ताव, 
तसे यापारी िशरले घरी, हाती िखशावर ड ला मार याचे 

ताव! 
  
माणसे अलगद गुंतली, लोभन पी को यां या 
जा यात, 
िवसरली मधुगंध, दडलेला बकुळ फुलात! 
  
पि मेचे रंग पूवला, सरली  िदवाळीची अपूवाई, 
चंगळ मंगळ (मंगल ) करीत, खरी िदवाळी िवझून जाई! 
  
'कालाय त मै नमः' हणत, वीकाराह नवा बदल, 
न बदलेल याची िदवाळी धरले काजळ! 

 

 
                                                                                                                         सभारंजक उ वला 
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भूता पर पर ेजडो 
 
एक मोठं वतळु, 
यात एक तुझं, एक माझं, 

एक ितचं, एक याचं, 
एक आपल ंएक , 
एक  गुंफलेलं, िवणलेलं 
एकमेकांना छेद देत, तरी 
एकमेकांना पूरक पण, 

येकाचं आपापलं वतळु 
कुठे ना कुठे एकमेकांना गाठणार ं
िभडणार ंआिण कवेत घेणार.ं... 
एक  नसलो तरी 
एकटं न वाटू देणार,ं 

विचत होतात गाठीभेटी 
िकंवा नाही पण होत मिहनो न मिहने 
पण तरीही, 
कुणा ना कुणामाफत 
खबरबात पोचत असते 
कारण येकाचं वतळु 
जरी िभ न असल ंतरी 
कुठे ना कुठे, कधी ना कधी 
काही तरी संपक असतोच क । 
आिण भेट नसेल हणून 
काहीच वाटत नाही, अस ंनसतं ना! 
कोणासाठी काही भावना िनमाण हो यासाठी 
भेट हावी लागते अस ंकुठे िलिहलंय? 
आिण मग, 
यातला एखादा धागा उसवतो अचानक, 
हणजे तो सैल झालाय, िवरलाय 

अशी काहीच क पना नसते आिण 

समजतं क ..... 
अगदी दूरचा असला तरी सल बोचतेच, 
आिण कळ उठतेच मनात! 
अस ंवाटतं क  अर,े हे असंच उसवत रािहल ं
तर आपल ंवतळु उसवायला वेळ िकतीसा? 
खूप तुटतंय आतपयत, मला तरी!! 
एक धागा उसवला तर एवढं काय? 
अस ंनाही रािहलेलं, 
वतळुातली येक पाकळी मह वाची असते. 
पाकळी पाकळी जोडत जोडत 
शेवटी वतळु पूण होत असतं ना! 
 
ध स होतंय अगदी आतपयत, आताशा, 
अस ंवरचेवर होतंय, 
नाही का? 
हणून तर वहुानमधला धागा पु यात येऊन 

पढ्ुयात येऊन ठाकलाय आता, 
आिण तसाच तो दूरवर असले या 
पण मा या सवात जवळ या, 
मा या लेक या गावात पण पोचलाय ना! 
 

यान े यान ेआप या वतळुाबरोबर 
आजूबाजूची वतळंु पण घ  आहेत ना, 
याची खा ी क न यायला हवी 
आिण नसतील तर मदत करायला हवी, 
टाका वेळेत घातला तर पढुचं उसवणं 
थांबवता येईल, नाही का? 
शू य - वतळु - पोकळी, 
साधारण सारखेच िदसायला, 
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पण शू यात एकटेपणा असतो 
तर वतळुात आपली माणस,ं 
तीच नाही जपली तर मग काय उरतं? 
र  पोकळी!!! 
 
आिण अस ंकाय लागतंय वेगळं 
टाका घालायला? 
सहवेदना, संवेदना, सहअनभूुती! 
भूता पर पर ेजडो मै  िजवाचे!! 
ब स!!! 
 
 
 
 
 
 

व  तो हाथसे िफसल रहा है रेत क  तरह, 
कहां ये िगल ेिशकवे संभाल रहे हो कंध पे??  
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 

 सौ. मंजुषा थावर े
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मराठी माणसा तुला झालंय तरी काय? 

 

अर ेमराठी माणसा तुला झालंय तरी काय? 

आप याच लोकांचा का बर ंखेचायला िनघालायस 
पाय? 

 

कशाला तो इगो  

कशाला ती स ा 

िकती िदवस िन कारण कापणार आहेस... 

आप याच िम ांचा प ा? 

 

आयु यभर मेहनत केलीस 

या कमभूमीत येऊन नाव कमावलंस 

मा  नकळत या खोट्या इगोपायी 

आप याच लोकांना कस ंकाय गमावलंस?!! 

 

 

 

 

 

 

अजूनही गेली नाही वेळ 

बंद कर हा िहडीस खेळ 

पढु या िपढी या गतीसाठी झट 

वायफळ गो म ये वेळ घालवू नकोस फुकट 

 

आयु य खूप सुंदर आहे याचा आनंद घे 

जे भावल ंनाही तुला ते सोडून द े... 

आपलीच आहेत ही माणस ंजरी आपली नसली ही माती 

णातच अशी तोडू नकोस ही लाख मोलाची नाती!! 

 

 

 

 

 

 

                                                
िमतेश देशपांडे 
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आधिुनक मनाचे ोक 
 

मनासारखे सार ेहवेच असते। 

िमळवू कसे काही कळत नसते॥१॥ 

सारीच कामे दसु यांनी करावी। 

मी मा  फ  मजा बघावी॥२॥ 

कामाचे े िडट मला िमळावे। 

सा यांनी आदरान ेमला वागवावे॥३॥ 

दररोज पाट  करावीशी वाटे। 

आवडीचे म त खातच रहावे॥४॥ 

यायाम न करता आळस करावा। 

तरीसु ा शरीर िनरोगीच असावे॥५॥ 

ॅडेंड गो नी लोजेट भरावे। 

दारात गाड्यांचा ताफा असावा॥६॥ 

काही न ये याची फुशारक  मारावी। 

हसून वेळ सतत मा न यावी॥७॥ 

मी कोणासही मान देणार नाही। 

मा या इगोला सोडणार नाही॥८॥ 

अपे ांनी सार ेजग यापले। 

मजसा रख ेसार ेमला िदसू लागले॥९॥ 

माझेच वतन मला भोवू लागले। 

कमाच ेफळ हे सामोर ेझाले॥१०॥ 

िनसग च  मला साहवेना । 

माझीच दैना मला पाहवेना॥११॥ 

मनीची यथा य ही करवेना। 

माग कुठे तेच काही कळेना॥१२॥ 

मनी िवचार आला, बदल करावा। 

काहीतरी वेगळाच माग पहावा॥१३॥ 

कामाची सवय ती लावून यावी। 

िश त तशी थोडी अंगी असावी॥१४॥ 

यवहारी जगात यवहारी रहावे। 

सवाशी हसनुी िमळुनी असावे॥१५॥ 

बोल याआधी थोडा िवचार करावा। 

सवाना थोडा आदरही ावा॥१६॥ 

सखुाने घरी व दारी वसावे। 

कपाळी आठ्यांचे जाळे नसावे॥१७॥ 

मनाला द:ुखाची झालर नसावी। 

आचार िवचारांची सांगड असावी॥१८॥ 

जा तीची अपे ा कधीही नसावी। 

उपे ा वृ ी वेळीच टाकून ावी॥१९॥ 

िनि त माग हा सखुी जीवनाचा। 

िकंत ुमनांत कशास काय कामाचा॥२०॥ 
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हीच ाथना या जगि नय याला। 

िव ास असावा हा आप या मनाला॥२१॥ 

 

 

 
                                                                                                                  सचुेता भालेराव 
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अ या म पीठ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महारा  मंडळ िशकागो २०२२ - शासक 
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सािह य क ा 
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 इितहास मंच 
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आ ही सार ेगव ये Karaoke 
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मणगाथा 
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आरो यधाम 
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Y.O.U.T.H 
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चमक धमक Decoration 
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परंपरा 
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चाय टाउन अंगत पंगत 
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िढपाडी िढपांग 
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माझा News 
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Forever Young Seniors Club 
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Graduation Ceremony Celebration 
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क ा य रचना 
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भजन सेवा 
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Calendar 

 
 

 

 



 
 

 

                108 

 

Email Scripters and Reviews 
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Event Flyers 
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अथिवचार 
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नाटक रंगमंच नेप य 
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योगसाधना 
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Constitution and SOP Review Committee 2022 
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The Wife of Walya That Did Not Become Walmiki 
 

If anyone wanted to find a mixture of 
innocence and practicality, they could see it 
in Champa. Fair, cat-eyed, with brown hair 
and a nose like the bud of a Champa tree, 
Champa was a D student in her school. Her 
voice was beautiful. She could have been the 
best singer. But she was not interested in 
learning to sing. In fact, she was not 
interested in learning anything. 
 
As a child, she greatly enjoyed causing 
mischief for others. If someone was bald, she 
would hide behind the door and would say, in 
a low voice, “hey, Baldy!” If someone wore 
glasses, she would call them “four eyes.” 
Then she would run away. She would tie her 
mother’s and aunt’s braids together while 
they slept. She would hide her grandfather’s 
cane. She didn’t want to take a bath, and so 
had countless hiding places where she would 
sit for hours. She was constantly stealing 
nuts, coconut and jaggery. She would 
interrupt the other girls playing ‘house’ and 
ruin their game. There were countless 
examples. 
 
Inevitably, this or that person would come to 
complain about Champa. Her mother would 
become irritated. She would beat Champa. 

She would make a promise to behave, and 
the same thing would happen the next day. 
 
Champa had some basic questions. Such 
questions probably occur to all young 
children, but they are suppressed and remain 
unanswered, and the children get used to 
this. In fact, this was the most important 
lesson in life. Why study? Why go to school? 
Every child has these questions. Later, 
children start to understand that, if they want 
a job, they must go to school. Then the 
question occurs to them, why work a job? 
Then they discover the answer that, if they 
want money, they must work a job. Many 
children don’t realize this – if you can get 
money at the bank, then why is work 
necessary? 
 
Champa had many such questions. She 
would annoy her teachers at school and her 
mother at home with her questions. 
Fortunately, the method used in schools 
nowadays to instill a guilty conscience in 
children and their parents without even laying 
a finger on them was not in place then. 
“You didn’t wear your uniform?” 
“Your homework isn’t signed?” 
“You forgot a library book at home?” 
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Teachers didn’t spray students with such 
guilt-inducing questions back then. All five 
fingers are not the same. Everyone knew this 
very basic idea. As such, one child lacks 
discipline, one is careless, one cries, one is 
shy, therefore everyone knew that while there 
were common rules for all, there had to be a 
little wiggle room here and there. In this way, 
Champa got educated without creating a 
sense of guilt in her or her parents. However, 
she failed the tenth grade. Neither her 
parents nor her teachers could get anything 
more from Champa. 
 
During the Ganpati festival, Champa sang a 
sweet devotional song in the temple. She 
finished to a great applause. Champa smiled, 
sweet dimples on her cheeks. She sat down 
but in no time at all she was involved in the 
business of drawing pictures on the frock of 
the girl sitting next to her and starting a fight 
by pushing whoever was nearby.  
 
The Vice Collector and his mother had come 
to the festival. 
The next morning, Champa had not even 
awoken when guests arrived at the house. 
Father opened the door. A forty-five-year-old 
woman and a tall, broad-shouldered man 
stood at the door. He introduced himself. 
They were the Vice Collector and his mother. 
Champa’s father was shocked when he 

understood that such important people had 
come to their house. 
 
“Please, sit down,” they said. He hurriedly 
called Champa’s mother. She came out. 
When she came to know who the guests 
were, she was very excited. Both of them sat 
in front of them with a respectful look on their 
faces. 
 
The Vice Collector’s mother began, “This is 
our son. He is well educated. He is the Vice 
Collector. He has no father. He has four 
sisters and two brothers. We have a small 
inheritance from our ancestors, land, and a 
house. Everything is there by God’s grace…” 
This went on for some time. With the innate 
intelligence of a girl’s mother, Champa’s mom 
understood after two sentences why these 
people had come. But her father had to wait 
a long time for the other end of the sentence 
to understand. Finally, it came, “we heard 
your daughter’s song yesterday, and we saw 
her. We liked her very much. We want to 
propose that your daughter marry my son.” 
The girl’s father choked. A Vice Collector 
proposing to our child? How lucky is this? 
Within a moment he realized the other side of 
this reality. Our child is really still a baby. 
Secondly, this educated, intelligent boy and 
her? How could it be? This demand came so 
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suddenly that both mother and father did not 
know what to say. 
 
The Collector’s mother continued, “We 
understand, your daughter is still young. She 
is sixteen years old. Our son is twenty-four. 
This is a fine age gap. We will teach her 
everything.” 
 
One thought came to the girl’s father’s mind; 
when this woman said “we, we,” was she 
addressing herself respectfully or plurally? 
 
The girl’s mother ran inside to make tea and 
pohe. Then father collected more information. 
Mother went inside and, muttering loudly, 
roused Champa, who had been lounging in 
the middle of the house. “You fool, it’s time for 
you to get married and even now you remain 
careless. Get up now. People have come. 
Get ready and serve tea.” Seeing that her 
mother would not leave until she got up, 
Champa got up. She got ready unwillingly. 
She brought out tea and pohe on a tray her 
mother gave her. 
 
She was uninterested in the guy and woman 
sitting outside. She put the tray on the table 
and right as she was about to pick up the 
plates, father said, “Champavati.” 
Champavati who? Champa stared at her 
father in confusion. 

 
“Greet the guests,” father said, looking 
straight at her. 
 
Champa bowed, greeting them both. She did 
the same to her father and then she turned to 
the plates. As soon as possible, she wanted 
to end this matter and go out. Today she was 
going to the local festival with all her friends. 
 
Both of the guests were staring at her face. 
After giving out the plates, Champa started to 
look for her chappal at the door. 
 
Father shouted, “where are you off to? Stop 
here.” 
 
“I want to go to the festival,” she said, puffing 
her cheeks. 
 
“You will, you will. But wait a minute.” 
 
“Stay here, child.” The Collector’s mother said 
in a commanding voice. Champa was very 
angry, but she sat down, maintaining her 
puffy face. 
 
“Child, you sang a wonderful song 
yesterday.” As soon as the Collector’s mother 
spoke, Champa forcefully interrupted her, 
saying “Did you like it? I know lots of songs. I 
bet with that dumb Suman. She said to me, 
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you can’t sing that song. I really got her. 
Father, can I go?” 
 
The look on her father’s face was worth 
seeing. At that point, the woman said, “Let her 
go. She is still young, she should play.” 
 
Before father could say anything, Champa 
got up and started walking.” 
 
For eight days in the house, the debate over 
whether to marry or not continued. According 
to father, she was still too childish. There was 
no reason to marry so soon and take on such 
big responsibilities. Mother felt that her 
childishness would not subside unless she 
was given some responsibility. 
 
Finally, everyone accepted mother’s opinion. 
The marriage was arranged. From that day, 
everyone started to instruct her. “Champa, if 
you go to your in-laws, behave…” and so on. 
Champa questioned why the elders were 
constantly giving her advice. She started to 
wonder, what did it mean to behave properly? 
To think one thing and do another? Doing 
what you don’t want to do, and never doing 
what you actually want? 
 
During this period, no matter what question 
she asked, “you have to act like this” was the 
only answer her mother had. 

On the day of the wedding, her parents were 
very doubtful. They wondered whether or not 
they were pushing their small, innocent kid 
into a calamity. 
 
The wedding took place and Champa’s world 
changed. Now there were no friends, no 
games, no entertainment, no parents around 
to fulfill her demands. Now there was a man 
called “husband” who made demands every 
moment, a man who constantly expected 
some service from her and a mother-in-law 
who constantly kept her working. She did not 
understand the meaning of this event in her 
life. She did not know why she got married. 
Only one thing was certain – even though she 
knew nothing, she had to keep living. There 
was no alternative. Whenever she went 
home, she received much respect. Her 
parents would dote on her. 
 
Before she knew it, she had two children. Her 
own life went away, day by day, serving her 
husband, serving her mother-in-law, serving 
her children. 
 
Slowly she came to know many shocking 
things. There were some land deals 
happening. Many people came to fall at the 
feet of her husband looking for work, so they 
were sent to her mother-in-law. From these 
people, mother-in-law accepted this or that 
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donation. According to her nature, Champa 
asked some direct questions to her husband 
and mother-in-law. At this, “you know nothing 
about this, so you should keep quiet.” was the 
answer she got. 
 
One day while cleaning her husband’s closet 
she found numerous love letters from many 
different names. She didn’t know what this 
was. That night she placed it all in front of her 
husband. “What is this?” she asked. Her 
clever husband summoned all his 
conversational skills and lectured her for two 
hours. This clarified some things, and hinted 
at others, such as – many women are 
attracted to me, they write letters. Some are 
in trouble, with bad husbands. They need 
help, we need to maintain people’s good 
opinions, we have to help them out, if you 
were to get into trouble tomorrow then 
someone would help you out, right? There’s 
no point in thinking about such things. 
Anyway, you are uneducated, you know what 
your intellect is like. Besides your beauty, 
what else do you have? Come on, tell me. But 
have I ever mistreated you? Have I ever 
considered you inferior? Then ignore all 
“this”. 
 
Of course, Champa was quite shocked by all 
this. But such was her husband’s style of 
persuasion. Again and again, he tried to 

convince her, and finally she accepted all of 
this.  
 
That night it was as if she understood the truth 
of the world. “What are you? You are nothing. 
Your husband is the support under your feet. 
You live because of him. It is your duty to 
support him. You should accept both his good 
and bad. Who even thinks about you besides 
him? And what about the children? This is 
necessary for them to grow up, of course! So 
don’t complain. Complain about whom, who 
do you have to complain to? This you must 
accept.” She knew the weakness of her 
parents. She quickly realized that they would 
not support her. 
 
Slowly, a new personality started to emerge 
in her. She became increasingly religious. 
This temple, that temple, this God, that God, 
this Maharaj, that Maharaj. Going to God, 
what else to ask for but what her husband 
wants! If he had some job to do, if his peace 
of mind was disturbed, she would pray to 
God. Then when it was done, she would 
convince everyone that it happened because 
of her prayers. Knowingly or not, she crafted 
an image of herself as a “devout, pious, 
auspicious woman.” Her husband capitalized 
on this also. “Don’t even ask, she is a great 
woman.” By talking, and so on, he made 
those who came to him surrender to this great 
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woman. In this way, the “great woman” 
started to receive jewelry and saris. 
 
This is how Champa’s journey from 
innocence to practicality began. Next, she 
had to deal with the cases of the girls who 
were deceived by her husband. Speaking 
very sweetly, she gave them a little money 
and sent them away. After one or two cases 
like this she became her husband’s good luck 
charm. Cleverly using the right strategy, she 
worked herself into a permanent position. 
After her mother-in-law passed away, she 
became everything. But during all this, she 
repeated one thing over and over to herself, 
“what about me, I have no intelligence, 
nothing at all, who will respect me?” Her 
husband would talk about her, saying “she 
has little brains, but her mind is clear. Pure. 
She thinks bad about no one. Be they a 
driver, maid, neighbor, she will try to do 
something good for everyone. God stands 
behind such people.” 

And behind them, God did stand. Taking 
bribes, deceiving girls, robbing people, they 
continued all such things without 
consequence. For herself, Champa asked 
nothing. But she continued to participate in 
this Walya’s offenses, all along knowing that 
he would never become a Walmiki! 
 
(लेिखके या ‘शहरातला येक’ या कथासं हातील 
‘वाि मक  न बनले या वा याची बायको’ या कथेचा 
अनवुाद) 
 
Translation by Winston Berg 
 
 

 
Dr.  Sujata Mahajan
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Enrichment Journey  
 
Recently, I completed a master’s in science 
of Yoga, with specialization in Yoga Therapy, 
from Vivekananda Yoga University, VaYU in 
Los Angeles. Today I would like to share 
more information about this amazing journey.  
This is the first yoga university outside of India 
focused on “graduate yoga education and 
research”. It is also the first yoga university in 
the USA. Mine was the first batch of students 
graduating with a master’s degree.  
I thoroughly enjoyed the four-semester long 
enrichment that I received from utterly 
knowledgeable and experienced faculty. The 
faculty is recruited from the US as well as 
from India. The program is centered on 
evidence-based yoga routine and modern 
scientific approach to the traditional ancient 
Indian practice of yoga. Thus, the faculty 
includes experts from different fields like 
modern medicine, naturopathy, ayurveda, 
ancient yogic scriptures, yoga philosophy, 
research methods, research in the field of 
yoga and Biomedical science, clinical yoga 
therapy, so on and so forth.  
The program focuses on yoga therapists 
being able to help the clients manage 
different medical conditions, especially non-
communicable diseases which are borne out 
of stress. (A medical doctor may diagnose, 

prescribe medications and may refer the 
patient to the yoga therapist so the patient 
can manage the medical condition with lesser 
stress).  
A) First semester gives comprehensive 
knowledge about the therapeutic basis of 
yoga as mentioned in ancient yogic texts like 
Bhagawadgita, Patanjali Yoga Sutras and in 
other systems of Indian Medicine like 
Ayurveda and Naturopathy. Thus the  
semester introduces us to the concept of 
human entity at physical, pranic, mind, 
emotional and spiritual levels, and one’s 
ability to recognize and remove stress, 
maintain balance of one’s own nature and be 
able to manage the impact of stress on the 
physical body.  
B) Second semester gives comprehensive 
medical knowledge of different diseases. It 
introduces respiratory disorders like asthma 
and respiratory infections, cardiovascular 
disorders like hypertension and coronary 
artery disease, endocrine and metabolic 
disorders like diabetes, hypothyroidism, 
hyperthyroidism, and obesity, excretory 
system disorders like irritable bladder and 
stress incontinence, gynecological disorders 
like PCOS and PMS, gastrointestinal 
disorders like peptic ulcers, IBS, and 
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ulcerative colitis, Musculo-skeletal disorders 
like back pain, neck pain and arthritis, 
neurological disorders like migraine 
headaches, epilepsy, psychiatric disorders 
like anxiety, depression and substance 
abuse, diseases like cancer and kidney 
disease.  
C) Third semester focuses on yoga therapy 
techniques to manage the above diseases. 
These techniques include yoga asanas or 
poses to attain balance at physical level, 
pranayama or breathing techniques and 
certain energization techniques to attain 
balance at pranic level. Then it also focuses 
on certain advanced meditation techniques 
that help one with managing chronic stress or 
tension and take care of destructive emotions 
which are the root cause of non-
communicable diseases.  
D) Fourth semester includes working on a 
specialization area which can be yoga 
therapy or yoga philosophy or yoga research. 
I have been working as a certified yoga 
instructor for more than two decades and 
always had a therapeutic approach towards 
yoga in my teaching. Hence, I chose the yoga 
therapy specialization path. Here, I learned 
the pathophysiology of different disorders 
from clinicians in the related area of 
specialization like cancer, heart diseases, 
etc. I also analyzed evidence-based research 
studies done to support the use of yoga 

therapy in management of these health 
conditions. I did a 8 weeks research study on 
yoga techniques useful in managing hot 
flashes and sleep disturbance in menopause 
phase of women and submitted as well as 
presented a thesis. This gave me a glimpse 
of the PhD program of the University. This 
semester also focused on yogic techniques to 
make pregnancy and post-pregnancy a 
healthy and joyful process. Finally, I learned 
how to recognize the choices of various yoga 
techniques for effective management of each 
health condition. The program also 
introduces you to certain yoga modules to be 
used for specific health conditions. For 
example, for diabetic patients, there is a 
specific module or routine.  
 
The best part of the program, in my opinion, 
is the source of these yoga modules. These 
modules are the creation of SVYASA, 
Bangalore, India, the very first yoga university 
in the world https://svyasa.edu.in/. This 
university has had its own research facility for 
over 30 years. With the best technology 
available, evidence-based research is carried 
on to understand the biology of yoga at 
multiple levels - physical levels to more subtle 
levels of existence of humans. These 
modules have helped bring yoga into limelight 
for its therapeutic values.  
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If anyone wants to learn authentic, original 
yogic science and the integrated approach of 
yoga therapy in conjunction with modern 
medical science, I will highly recommend this 
University. It is a cohort based online program 
but at the end of first and third semester, 
students are expected to attend a weeklong 
hands-on training program at the University’s 
Los Angeles campus . This could not happen 
in my case due to Covid-19 and it was 
replaced by live video sessions.  
I am enjoying the process of putting this 
knowledge and wisdom to practical use while 

continuing to guide my students on their path 
of wellness and while working on clients 
being referred to me by the medical doctors.  
 
 

  
Anu Buzruk  
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What is Your Idea of Perfect Happiness? 
 

If you have good education, successful 
career, lots of money, big house, family and 
children and fancy car, will you be perfectly 
happy?  Most people may say YES but 
happiness is an emotion and not in 
possessions. When everything is going well 
in your favor, it invokes happy emotions but 
when the things are not going well per your 
expectations, you become unhappy. God has 
given us “unlimited” wants but our actual 
“needs” are more limited. Our means and 
abilities to acquire all our “wants” are also 
limited. When you are unable to get 
everything that you “want” and desire, you 
tend to be unhappy. On the other hand, when 
your actual needs are fulfilled, be grateful. 
Instead of being unhappy, accept that you 
don’t have the means, ability or the capacity 
to get all you “want” and you will not be 
unhappy. It does not mean inaction or lack of 
ambition, but motivate yourself to work harder 
and put efforts to fulfill your wants and accept 
when they are not. 
 
I don't know of a single person, who is not 
seeking happiness and bliss in their life. But 
they don't know what happiness or bliss 
actually is and where and how to find it. So, 
they keep looking in the wrong places and 

things. Many people tend to think pleasure 
and happiness is in material possessions, 
favorable circumstances, or situations and in 
(people) relationships. These all give you 
transient pleasures until the moment a new 
“shiny” thing comes along that you want and 
you are again unhappy. Your prized 
possession gets lost, stolen, or damaged, 
personal relationship goes sour or 
circumstances take an adverse turn, it 
immediately makes us unhappy. It is like 
giving “remote control” of your emotions to 
something or someone. True happiness and 
joy come from within and don’t depend on 
external things, people or circumstances. So, 
happiness is actually a state of mind. Being 
happy and happiness is a choice. It does not 
come from possessing or doing something 
but accepting and being grateful and content 
with what you have.   
 
Everyone’s life is book-ended between two 
certain events of Birth and Death. Between 
these two certain events, we have many 
CHALLENGES and CHOICES to make on 
what to do, how to behave, how to react, likes 
and dislikes, personal relationships, 
situations and many other choices. This is 
what we call life. Choosing happiness over 
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unhappiness in life is your choice and it is the 
most important of these choices you can 
make.  
 
Many people believe that they will be happy if 
they will have good education, great job, big 
house and lots of money but they quickly find 
out that all the money and enviable wealth 
and material possessions cannot buy good 
health or happiness. If you have money or a 
big house or a fancy car but when you meet 
someone who has more money than you, 
bigger house than yours or fancier car than 
the one you have, you become unhappy. Be 
happy and content with the 99 things you 
have and not run after the one thing that you 
don’t have. Is the glass half full or half empty? 
So, unless you change your outlook and learn 
to be grateful, content and accepting of what 
you have, you will always remain in a rat race 
of life to chase mirage of happiness and 

never find it. 
 
To me, simple meaning of happiness comes 
from St. Francis of Assisi’s Serenity Prayer. 
 

 
 

 
Ashutosh Riswadkar
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Immersive Van Gogh 
 

What if you are given the opportunity to enter 

a painting that you so admire, and be one with 

it? That’s exactly what it felt like, when I had 

the most unusual and amazing experience 

earlier this year. I had a wonderful opportunity 

to go visit the Immersive Van Gogh Exhibit.  

I was super excited for this exhibition. 

Growing up in India, I hadn’t heard of Van 

Gogh till my college days. Don’t get me 

wrong, I was interested in arts and was a 

regular visitor of art exhibitions and even 

supported local talent by buying their 

paintings. My grandpa used to paint and I 

picked up an interest in art from him. We used 

to discuss about different mediums, use of 

light and shade etc. But it was not until I had 

to take a course in History of Art and 

Architecture that I got acquainted to the 

genius called Vincent van Gogh. During that 

course we got to study the different art and 

cultural movements that happened in Europe 

in the 19th century, such as surrealism, 

impressionism, cubism, and the ideologies 

behind them. I was immediately captivated by 

the unique style of the impressionist painter 

Vincent van Gogh. I poured over the books 

that had photocopies and prints of his work. 

His unique brushstrokes of thick undiluted 

colors applied as dots or small lines or 

squares arranged as if converging, diverging 

or swirling in spirals, as seen in his painting 

called ‘Starry Night’, was mesmerizing. The 

bright and vivid color palette depicting warm 

sun-drenched landscapes of Arles were my 

favorites. 

Later I came upon his biography which gave 

me an opportunity to understand the life and 

struggles of this troubled genius. As I became 

aware of the rough outline or broad strokes of 

this tortured soul’s life. I was tempted to 

search the clues of his life in his art. This is 

an impossible task as he has more than 2000 

works of art including 900 oil paintings. 

Whatever our perception of his life maybe, it 

is undeniable that he was a central figure in 

Western art. His letters to his younger brother 

and friend Theo are considered a work of art 

in itself. He wrote to him about the paintings 

and sometimes included small sketches of 

the paintings. It gave us an insight into his 
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motivations, inspirations and thoughts behind 

some paintings, and the new techniques he 

kept on trying. But despite his tragic 

circumstances it was heartwarming to know 

the warmth and bond the two brothers 

shared, and I found it very touching. I also 

came upon the movie ‘Lust for Life’ based on 

his life. I do think Kirk Douglas convincingly 

captured the agony, passion and struggles of 

this genius.  

Many people call Van Gogh eccentric 

because of the infamous ‘ear’ incident. I feel 

that being a sensitive and passionate artist he 

felt things more intensely and vividly and that 

may have made it difficult for him to relate to 

people and vice versa. Despite his trials and 

sufferings and ultimately succumbing to 

sadness forever by committing suicide, his 

love of life and vitality is undeniably 

expressed in his paintings. His contribution to 

the impressionist movement, his talent and 

the ability of his art to convey emotions has 

always captivated me. So, when there was an 

opportunity to experience Van Gogh’s art as 

an immersive experience, I was intrigued. 

It was a gray, cold day when we went to see 

the immersive exhibit. Due to this lack of color 

and vitality in the real world that day, we were 

looking forward to the splash of color as 

vibrant as Van Gogh’s paintings in Arles. In 

the beginning of this year, public places had 

started allowing people in small groups. 

When we arrived, we didn’t have to wait for 

more than 15 minutes or so. As I was waiting 

and looking forward to this unique and 

digitally enhanced sensory immersive 

experience, strangely enough I started feeling 

apprehensive…. what if this turns out to be 

underwhelming? Or worse still, what if it turns 

out to be a technologically polished 

superficial show devoid of the true soul of Van 

Gogh’s art? 

We passed through the well-lit, low ceiling 

hallway and entered into a dimly lit huge hall 

with a really high ceiling. There were two 

more relatively smaller spaces where you 

could see the same exhibit, but at a slightly 

smaller scale. The sudden expansion of the 

space and the darkness made us acutely 

aware of even the tiniest detail around us. 

Then the classically themed instrumental 

music started playing.  Slowly, along with this 

entrancing music, waves of colors and the 

signature brushstrokes of Van Gogh started 
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dancing, filling the floor around us, climbing 

up the walls and up to the ceiling. The 

brushstrokes and vivid colors were 

enveloping us, we felt as if we were part of 

the painting… one with the tiny brushstrokes, 

one with the colors flowing around us and one 

with the paintings.  

 

The creative team behind this experience are 

experienced and talented people in their 

respective fields. The creator, digital artist 

and director Massimilano Siccardi is the 

mastermind in creating the scenography of 

this digital immersive experience. Classically 

trained artist, composer and pianist Luca 

Longobardi shines in this composition. The 

music and the seamless flow of different 

paintings, slow merging of the paintings, 

dissolving of colors are done tastefully. 

Vittorio Guidotti is the creative director of 

animations. There are five co-producers and 

many others on the digital team. Their talent 

and hard work are evident in the experience.  

The exhibition included a large selection of 

Van Gogh’s paintings. It was roughly divided 

in 14 segments. The arc of presentation 

represented all the places that he lived in 

Netherlands, Provence, Arles and Paris. The 

exhibition started with a dark color scheme, 

earthy colors and overall gloomy, dimly lit 

paintings were accompanied by heavier, 

slow-paced music notes. Each painting 

slowly dissolved into the next one very 

delicately. There was one magical moment 

when the paintings faded into dark with a brief 

pause in the music… and then a ray of light 

peeked, lighter piano notes started playing 

and the entire painting of bright sunny fields 

in Provence rose from the dark with rising 

orchestral music and reached a crescendo 

when the entire brightly lit landscape was in 

view. Then the beautiful voice of Edith Piaf 

was heard belting out the song, “Non, je ne 

regretted rein” as one sundrenched painting 
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dissolved into another. The vast fields, irises, 

and sunflowers…. all the iconic paintings 

were shining all around us. The vivid colors 

and the vitality in the song was breathtaking. 

Then the music faded into slower notes and 

somber tones for the more serious array of 

paintings when he worked with coal miners. 

The paintings are gloomier, dark and depicts 

poverty and struggles of mine workers as in 

the ‘The Potato Eaters’, paintings were more 

rigidly proportionate than the lighter quality of 

his later works.  

His numerous portraits were also gazing at us 

one after another. This array of portraits and 

self-portraits gave way to paintings of the 

period when he moved to Paris. This was the 

period of growth and he absorbed new 

influences and techniques. Here we could 

see the impressionist influence. As the life in 

Paris became overwhelming and he moved to 

Arles. It was a very brief but productive period 

in his life. The paintings were emerging on the 

surfaces gently; a ray here, and a splash of 

color there, as a most diverse soundscape in 

the background was stirring our hearts. There 

were a few clichéd moments when the 

painting ‘Crows in Wheatfield’ was 

accompanied by some scary music, but one 

couldn’t help it as that was the mood the 

paintings were demanding. And finally the 

music took a calmer, gentler tone and swirls 

of blues from ‘The Starry Night’ and ‘Starry 

Night over the Rhone’ twirled all around us. 

Yellow swirls of brushstrokes shone like stars 

all around. And with that the dreamlike virtual 

immersive experience was almost at the end. 

One couldn’t help but remember Van Gogh’s 

own lines, “I dream my painting and I paint my 

dream!” 

 

It was an immersive sensory experience, 

which words do fail to catch it in entirety. It 

was definitely not one of the exhibitions 
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where you can see the art work entirely for 

hours trying to study it dispassionately before 

moving to the next one. It is hard to remain 

dispassionate as the beautiful scenography 

plays before your eyes, engulfing you 

completely, physically, and emotionally. It is 

hard to remain neutral when hauntingly 

beautiful and deeply spiritual melodies are 

playing in the background. One is really 

mesmerized! Emotionally moved! Thoroughly 

captivated! We were welcome to stay there 

for as long as we wished. When we finally 

exited the exhibit hall, we were quiet and still 

processing the experience. The enchantment 

slowly withered as we walked out through the 

commercial gift shop, where tiny glossy 

copies of the ‘Starry Night’ and ‘Sunflowers’ 

paintings were shining on coffee mugs and 

mouse pads.  

The question remains… was it Van Gogh’s 

art that was enhanced or was it a completely 

reimagined experience designed to wow the 

senses? It is hard to answer the question 

when you are mesmerized by the vast scale 

and proportion, and completely transported to 

another world with digitally enhanced shining 

colors and beautifully arranged orchestral 

quality of music. Some art critics do feel that 

the moving, poignant quality of the originals, 

the essence of the paintings may have been 

diluted by the magic of technology. The 

signature ’impasto’ technique Van Gogh used 

that gave the thick undiluted texture and 

depth to the painting cannot be experienced 

through digital copies. But I am not an art 

critic, nor have I studied in depth about 

impressionism. I was never fortunate enough 

to see the originals…. But if something of the 

essence of Van Gogh could seep through the 

glossy copies in the book, and touch our 

souls, then this immersive experience may 

certainly touch someone’s heart. The true 

essence of art will always reach your soul.  

I have always felt the impressionist paintings, 

especially some of Van Gogh’s, are like 

freeform poems; they directly touch your 

heart. If someone takes those free-flowing 

poems and composes a song, complete with 

orchestral music and beautiful visuals to go 

along with it, will that diminish the poem? 

Some people may find that it elevated the 

poem for them, whereas some others will be 

more drawn to the music, visuals and feel that 

the poem is lost in it. It depends on our own 
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perception. Who knows the magic of 

technology one day will inspire someone to 

go see Van Gogh’s originals. It certainly 

inspired me. 

 

Shraddha Bhat
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Glass half-full! 
 

It may seem like my life is perfect. But the 
truth is, the reality is different. My life was 
beyond perfect, many thought. But if I speak 
for myself, and that is honestly, I will say no. 
My life was beyond imperfect. As many kids 
grow up with both parents, I had only one. I 
grew up with my mom, although I have a dad 
who’s never in the picture. Not in family 
pictures, not when I was born, never. The only 
thing that made me know he was somewhere 
was him sending me birthday cards and 
presents. That’s his way of making up for his 
absence? Unfortunately, I didn’t know how he 
looked as he never visited or video called me 
once. 

Hi! I’m Alina, and I’m to tell you, my story. 
Stay tuned! 

“Mom? Where is dad?” I asked. I was 3 at the 
time, so all I wanted was a complete family 
like my friends. 

“Uhm... He went to get milk! He better be back 
soon,” she said. She always had an excuse, 
but since I was 3, I couldn’t tell if she was 
telling the truth. 

15 years later… 

“Honey, it breaks my heart to say this but 
you’re 18.” she said, as she wiped the 
genuine tears streaming down her perfect tan 
face from her chestnut-colored eyes. 

“Why does it break your heart to say that?” I 
asked, as I chuckled and continued eating my 
popcorn as I was watching TV, relaxing my 
feet on the coffee table in front of me. 

“Alina. This is serious.” Mom switched off the 
TV, took away my popcorn and pulled the 
table to the other direction.  

“Hey! Why’d you do that?” I asked, ballistic. 
Even though I overreacted over a TV. “Mom, 
I’m sorry. I can tell you are serious. Please 
continue.”  

“Alina, my sweet strawberry pie. You are 18 
now. You must leave the house, as you have 
future university studies. Then, you must start 
your own family. Then, your life will be 
settled…” Mom couldn’t complete her 
sentence because she was crying too much. 
Unfortunately, I went furious.  

“WHAT? START A FAMILY? EW NO, 
NEVER. SO BASICALLY YOU WANT TO 
KICK ME OUT!” Tears started rushing 
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through my eyes. Genetics made my eyes 
brown, right? Brown eyes are USUALLY less 
sensitive to the sun, but I guess mine were to 
water. I wiped my eyes as they began to be 
red and hurt like crazy.  

I ran to my room but I saw that all my stuff was 
taken away. And it was replaced by… Baby 
stuff? I didn’t want a sibling. 2 brothers were 
enough. I know I didn’t mention about them, 
so I will now. They are in their early 30s and 
are living with their “new” family now. “Mom, I 
don’t want a sibling! Why is there baby stuff 
in my room out of all the 6 rooms we have? 
Joey and Baron don’t even live here 
anymore!”  

“What? What sibling? Your aunt is coming to 
visit when you leave, Alina, with her new 
baby.” Mom said. So at the end of the day, 
rather her statements, she wanted me to 
leave.  

I agreed. But for another reason. Because I 
didn’t want to stay in a place where I’m not 
wanted, so I packed my bags and left 
immediately, without even saying bye, and I 
regretted my decision instantly, since I had to 
stay homeless for 4 days in a homeless 
people alley. 

I reached there an hour later… My legs hurt, 
so I placed my wallet on the floor and closed 
my eyes. Suddenly, a gangster looking guy 
came in front of me and took off is hood and 
mask. He made a wicked grin. 

“Hey! Give my money back! That’s the only 
money I have!” I demanded, the gangster 
took my bag and ran away. 

“It’s ain’t a good idea to count bucks in the 
homeless folks’ alley,” a girl my age gave me 
some advice. “I’m Caroline. Why you here?”  
she asked. 

I didn’t want her to know why I’m here. She is 
a stranger. I shouldn’t be telling strangers 
about my personal life. Why is she being nosy 
anyway? But I ended up sobbing and telling 
her everything anyway, bawling my eyes out.  

“Because my mom doesn’t want me at home 
because I’m 18 and… And she turned my 
room into a baby’s room expecting that I will 
move out because she wants room for her 
sister’s, my aunt’s baby. They will be staying 
with us; I mean her for 4 months and why my 
room out of all the 6 rooms because all the 
other rooms were for guests. It’s just not fair!”  

“Well, crying ain’t gonna be good to hear. You 
know, let alone I’m part of an orphan village. 
I’ve been trying to get into Portland State 
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University for more than 12 months now, ain’t 
that gonna happen since they ain’t gonna 
accept my letters. I don’t want to get in to 
State University back then, but things 
change.” Caroline said. 

Is this Carolina girl from a farm? She surely 
has a farmer accent, which is kind of hard to 
understand, but I dealt with it. It wasn’t that 
hard. Unfortunately, I had to ask her if she 
was from a farm. I didn’t mean to! 

“Are you from a farm? You surely have a 
farmer accent.” I said. Oh no, what have I 
said? 

“How’d y’all know? You stalking me? Trolls, 
these days. Holy cow.” Caroline said, as she 
looked away and brushed her tan arm against 
her coat as she took off the horse fur from her 
animal coat. 

“I-I’m sorry. I didn’t mean to offend you. I just 
was curious. Because I want to get a horse!” 
I exclaimed. 

“A horse? Y’all act dumb when y’all smart. 
Ain’t work. Seriously, stop.” she said. I 
sighed.  

I shouldn’t care if this girl is mad. I don’t even 
know her anyway, but for some reason I felt 
like she was my friend. Like I knew her.  

“I’m sorry, Carolina. I was just asking.” I said, 
as I began tying my hair into a french braid. 

“It’s Caroline, ain’t you trying to tie french 
braids, does that make y’all French?” she 
asked, desperately demanding for an answer 
as her eyeballs grew no stared at my braid. 

“No…? Just because I tie a french braid 
doesn’t make me French.” I said, as I stared 
at her. Was she copying me, or was her lack 
of intelligence VERY LOW? 

“Exactly, I’m a farmer but ain’t all people with 
this accent farmers, ya got it? Tell ‘em family 
that.” Caroline said as she excused herself to 
the toilet with a denim dungaree and a bucket 
helmet. 

As soon as she got back, I hollered, “I said I’m 
sorry!”  

“Whatever, forget about ‘em past.” she said. 
“You ain’t tell me your name, pal.”  

“My name is Alina, Carolina.” I said. 

“My name ain’t Carolina, its Caroline. My 
great-aunt’s name I use in disguise.” she 
said. 

Disguise? What disguise? My head was 
spinning around and I had a hard time 
sleeping as her words questioned me, and 
the tragedy of mom leaving me even worse. 
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The next morning… 

“Caroline?“ I asked, as I jerked my head up 
and started looking for her.  

“Little girl, little girl.” a voice behind me said. I 
simultaneously looked behind slowly, as my 
teeth were clicking in fear. Click, clack, click, 
clack…  

I saw an old man with crooked teeth staring 
at me. “W-who are you?”  

“Caroline!” the old man said. That voice was 
familiar. What? I started laughing 
immediately.  

“Good one, Caroline!” I exclaimed, 
simultaneously itching my backbone, or 
rather should I say spine. 

Suddenly, Caroline started itching rapidly. 
“A.”  

What does she mean A?  

“What do you mean A?” I asked, but Caroline 
was itching. 

“Allergic reaction! Grass!” she said, as her 
face turned red as a tomato.  

What? What does that mean? Oh, she’s 
allergic to grass! Grass? That’s a very rare 
case of allergic reactions.  

“Ah!” I said, as I dialed 9-1-1 on my phone. 
Meanwhile, Caroline had officially fainted. 

I threw my arms around her waist and started 
pinching her. I poked her, punched her gently 
but she wouldn’t wake up. I knew this was the 
time to answer 9-1-1. 

“Hello. 9-1-1 emergency here, what’s your 
situation?” the dispatcher asked, gently and 
calmly. 

“My friend Caroline fainted and I tried 
everything and she wouldn’t wake up. Her 
words are muffled but she said she had an 
allergic reaction to grass.” I said, as I glanced 
at Caroline lying flat and breathless on the 
floor.  

“Location?” the dispatcher asked, firmly. This 
time he was not calm. I started panicking. 
Was this reaction deadly? No… 

“Homeless alley, Brooklyn, New York.” I 
shrieked, as I went in Google Maps and gave 
them the exact location. 

“Hm. We will be there in about 12 minutes.” 
the dispatcher said.  

“Okay. Thank you for your service.” I said.  

A few minutes later an ambulance arrived. 
They took her away on a stretcher, as I 
watched her go in the ambulance car with a 
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frown. A sad one. Even though I just met her 
3 days ago, she became my friend.  

A few hours after the operation, a doctor 
came with a genuine smile on his face. I knew 
this meant Caroline was okay, but I guess I 
was wrong. She was more than okay. 

“Caroline, are you okay?” I asked. But 
Caroline was quiet. She didn’t smile. She 
didn’t thank me. “You okay, girl?”  

“Alina, there’s something I have to tell you. 
Something important.” she said, as she 
reached out for my hand from the hospital 
bed. 

“I’m listening,” I said. 

“When I fell unconscious, I had a flashback 
memory of when we were kids.” she said. 
“And,”  

“We?” I asked as I stared into her gorgeous 
hazel eyes. 

“We are sisters. Mom and dad got separated 
a few years before you were born, so I had to 
go with dad and you had to stay with mom.” 
she said.  

I was shocked, so my adrenaline burst…. As 
usual. 

“No, you have to be joking,” I chuckled. 

“Can you just believe me?” she said. 

“Yeah right, as if I’ll believe someone I just 
met. I’m not 5.” I said. I knew it was a bit rude, 
but it was worth it. I know that farmer girl. “Oh 
and, what happened to your farmer accent? 
Was it all a lie too?”  

“No, I mean wait!” she hollered, but I didn’t 
turn back. I didn’t look back.  

*ping, ping, ping* The next thing I knew, I had 
received so many calls from mom, so I went 
straight to mom. 

I knocked on the door in fear… 

“Um what are you doing here, Alina?” mom 
asked. Is that all she wanted to say? No hi? 

“Really mother? No hi? Just um? First you 
kicked me out, no guilt? Wow. So much for 
having a mother. Plus you lied!” I snapped.  

“What are you talking about?” Mom asked.  

“Oh, drop the act already mom, please, I have 
a dad and a sister? Anything else you need to 
let me know?” I said, in true rage. 

“Honey, I’m sorry. I needed to keep this a 
secret from you, it was for your own best.” 
Mom said, wiping tears from her eyes. “Bring 
Caroline, I need to apologize and talk to her.” 
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“Okay,” I said, as I held Mom’s hand in 
forgiveness. 

I walked through the homeless alley but 
Caroline wasn’t there. Instead, I found a note 
that had an address on it. Maybe that’s where 
Caroline was. So, I followed the address. 

I heard crying. It sounded like a girl, so I 
asked her what was wrong. It was Caroline.  

“Alina? There’s something very, very 
important I need to tell you.” Caroline asked. 

“I have something to ask you too, what 
happened to your farmer accent?” I asked. I 
mean, her farmer accent was gone. 

“Look, my farmer accent was fake… 
EVERYTHING I DID IS FAKE! My hair is fake 
too.” she said, as she started to cry.  

I was shocked. My friend, now my sister lied 
to me? Caroline removed her wig. I found out 
she has gorgeous chocolate brown hair with 
a caramel blonde stripe on the front of her 
hair. 

“I’m not happy about it at all. But I have to 
admit, you have gorgeous chocolate locks 
and a very rare caramel blonde stripe.” I said, 
as I pulled her in for a hug. “Oh and, follow 
me. Mom wants to talk to you.”  

Caroline frowned. But I knew she would give 
in, even if she had no interest, or rather 
should I say happy excitement to meet 
mother.  

A few minutes later…  

*Knock, knock*  

The door creaked open and… 

“Oh, my dear Caroline! Mwa, mwa!” Mom 
kissed her and hugged her so much, she 
couldn’t breathe. Caroline smiled. I got 
jealous. Mom had never loved me as much 
as she expressed her love and feelings to 
Caroline. 

“Um mom, hello! I’m here to you know,” I said. 
Mom smiled and nodded, but then she went 
back to complimenting Caroline’s beauty as if 
I’m not beautiful enough.  

As if I was invisible and had no feelings… 

“Caroline, your hair is legendary! Not many 
Hawaiians have those gorgeous hazel eyes 
and blonde stripe of yours,” Mom said. “Mwa! 
My favorite legendary daughter!” 

That was it. She had showed no guilt in her 
actions. It was obvious she didn’t even care 
that I was homeless, or that I arrived to the 
house after days as well. The fact that she 
called Caroline her ‘legendary favorite 
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daughter’ was my pain point. It was my proof 
that this mother is a mother that picks 
favorites. I mean, have I done anything less?  

“Alina, where are you going?” Mom asked. 
Oh good, she at least realized I was leaving. 
But if Caroline left, I’m sure she would have 
said, “Where are you going, my legendary 
pixie?”  

Without a second thought, I left. I left without 
saying goodbye. Without caring I had a sister 
or mom. With Caroline staring. If Mom liked 
Caroline more, then my father must like me 
more. So, the only thing I cared about was my 
father. 

A few hours later… 

*Munch, nom, munch, crunch*  

I was munching on the sandwich I picked up 
along the way from a local restaurant. I wiped 
my sweat, which was all over my head from 
stress and heat. 

“Hello? Are you lost? Can I help you with 
anything?” a blonde man with hazel eyes 
asked. I guess that must be my dad, but I’m 
not trying to get my hopes up. He might be 
dead too… But I hope not. If he was my dad, 
Caroline was the star. She had dad’s 
gorgeous blonde hair’s stripe and mom’s 

hazel eyes and brown hair. Even though she 
is 4 years older than me. She is 22.  

“I’m looking for Tyler Wilson. I heard he lives 
here, or around.” I said, firmly.  

“Well, I’m Tyler Wilson. I’m from Florida.” 
Tyler, or my dad said. He looked at me, 
confused. 

“Well then, you are my dad. I’m Alina, do you 
know me? You send birthday cards and gifts 
to me every year, right? If you do, then how 
come you don’t know my name? You always 
write my name… Or so I thought.” I said. I was 
confused. 

“I send you presents but the cards…? I never 
send cards except gift cards, which I would 
never give to a child. I don’t know, sorry, 
sweetie.” Dad said.  

“First of all, I’m not a kid. I’m legally an adult 
now, I’m 18. Second, the cards’ handwriting 
was cursive, so do you have good cursive 
handwriting? My mom does.”  

“No, I’m terrible at cursive. It must be your 
mother then.” Dad said. 

Before I even knew what I was saying, I asked 
dad, “Who do you love more, me or 
Caroline?” Gosh, what’s wrong with me? I’m 
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always so negative, I never think positive. I 
should change. 

“Caroline has done so much for her little 
sister. She loves you so much, Alina.” Dad 
said. Well, of course I knew she did but Dad 
answers questions I don’t ask. Plus, Caroline 
was the star so I don’t know if she loves me, 
actually. Here I go with the negative thoughts 
again. Can someone remind me why I’m like 
this? 

Alina is my name, but I’m sure he will mix up 
mine and hers… After all, that means he 
loves one more than the other… Right? Why 
the negative thoughts, AGAIN? 

The next day… 

Dad tried to strike a conversation with me. 
“So… How is life with mom?”  

“Um… good I guess.” I said. Why would I tell 
this stranger everything? He was my dad, but 
a stranger since I just met him. Period. My 
attitude… 

“Alina, I can tell by your face that you’re upset 
living with mom,” Dad said.  

True. But that wouldn’t eat the fact that if I’m 
mad about pancakes, I also can be mad at 
eggs.  

“Mom kicked me out for university,” I said. 
“She wanted to meet Caroline and she called 
Caroline her legendary daughter and her 
favorite daughter. It’s like I don’t even exist 
anymore.”  

“First of all, your mom loves you. Why do you 
think she kept you? It’s just that she hasn’t 
met Caroline in years so she had to make up 
for all the things and memories she missed 
with Caroline.” Dad said.  

“Well, why kick me out and show no guilt 
when I came back with a black scar?” I asked. 

“I’m sorry, that I don’t know. Ask your mom, 
that’s better.” Dad said, as he pulled me in for 
a hug.   

I knew dad cared about me. Let Caroline and 
Mom live to their fullest, but I wasn’t going to 
let that jealously win me over. 

*Ding, ding* 

“I’ll go get it!” I said.  

“Mmm, Alina you should try these scrambled 
eggs, they are eggstraordinary, get it?” Dad 
joked. 

I chuckled as I opened the door. 

“M-mom? What are you doing here?” I asked.  
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Mom smiled. “I need to talk to you,” Mom 
glanced at dad and said, “Alone.”  

I nodded and mom led me to a secret garden 
from the backyard. 

“So…?” I asked.  

“I’m sorry that I didn’t give you enough 
attention these days. It’s just that I haven’t 
met my daughter Caroline in many years. The 
reason I called her favorite is to make her feel 
like I love her, and that I do, but I don’t love 
you any less.” Mom said.  

“I’m sorry too, for misunderstanding. Dad said 
the exact same about you, and he’s really 
funny.” I said, as I chuckled and hugged mom.  

“He did? Oh and, Caroline is an adult. She’s 
old enough to start a new generation in our 
family,” Mom said. “And you have to admit her 
hair and eyes make a beautiful rare combo.” 
Mom said, as she kissed me on the forehead.  

Caroline and Dad came in the scene. I 
hugged Caroline, Mom hugged me, and Dad 

hugged mom. We all knew that we were 
family. 18 years ago, they broke into a huge 
fight and just wouldn’t agree with each other, 
so Mom left and bought a house from her 
savings. Dad stayed at the ranch with 
Caroline. I was a baby, so I couldn’t 
remember anyone else but Mom but I’m glad 
I do now. 

Moral: Misunderstandings happen. But we 
should know how to fix them. Ignore those 
who want the worst. Pay attention to those 
who want best. 

 

 
                                      Tia Thatte
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Code of Hammurabi: Is It Fair? 
 

 
The Code of Hammurabi was a set of 282 laws that were carved into 
a stele stone back in ancient Mesopotamia. Hammurabi was a king 
of Babylon about 4,000 years ago. Hammurabi issued a royal decree 
with a set of laws in order to control all the city-states he conquered, 
and this was the only way to keep strong control over Mesopotamia.  
Hammurabi’s code was so complex and thorough that it included 
family law, property law, and personal injury law. Hammurabi had 
these laws inscribed into stone steles that were placed all over the 
kingdom for all people to see. 
 

 
Evidently, from the modern point of view, 
Hammurabi’s code was not a fair set of laws 
because the penalties were too harsh, and the 
laws were discriminatory. One can see that 
the code stated cutting off the hands of a 
person who hits their parents. That’s a bit too 
extreme and is not a fair punishment for the 
degree of crime. Perhaps they should put 
someone in jail for a month versus cutting off their hands as they would be useless to society 
and themselves without hands. Another example of the code, being unjust would be, if the 
punishment really fit the crime and Hammurabi actually took the time to think about less harsh 
punishments that would actually teach people not to commit crimes, perhaps it would be better 
and fairer. For example, the stone stele says that justice is fair when it preserves respect and 
authority at home and in the kingdom but if people are getting their hands cut off for minor 
offenses, how can that benefit anyone let alone the community too? 
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   Hammurabi’s code regarding the property laws was not fair 
because on the stone stele law 21, it states that they would 
stab a person if they rob a house. This is too violent for the 
level of crime. One may suggest that the thief should be 
put in prison for a few years. Another example is when a 
man borrowed money to plant a crop but when that same 
crop is flooded why doesn’t that man have to return the 

money? This makes one think that Hammurabi's code is 
very unjust.  

The third example of Hammurabi’s code being unjust is on the stone stele law 53-54, it says that 
if there is a flood in someone’s neighbor’s farm then the man must restore the neighbor's farm. 
The man did not do anything to his neighbor’s farm so why does he have to restore his farm? 
This is very unfair. 

One may notice that Hammurabi’s code regarding personal injury 
is unjust from the social equality point of view, because in law 196 
it says that if a man knocks out the eye of a free man his own eye 
shall be put out. But, then in law 199 it says that if a man knocks 
out the eye of a slave, then he shall pay half of its value. This is 
totally unfair because Hammurabi says “it’s” and that is very rude. 
Also, when the money is going to be paid for the penalty of the 
crime against the slave, who will get the money? The money will 
go to the slave’s owner and never to the slave. This is very unjust 
because the crime was committed against the slave and not the 
owner. Another example is that when a daughter of a free man is 
struck by someone that killed her baby in her womb, then he shall 

pay 10 shekels of silver; but for the same situation, poor slave girl gets paid only 2 shekels of 
silver. There was no equality and there was a lot of cruelty. Hammurabi thought that social order 
was very important even if it was cruel and unjust. 

Although Hammurabi's Code was not fair, one must note that the code was the first set of laws 
that was very complex. The code included various categories of laws such as family, property, 
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and personal injury laws the punishments were overly harsh and, in some cases, discriminatory 
intended to favor the wealthy people.  Hammurabi's Code had gender discrimination which 
favored males over females. Overall Hammurabi's Code was complex, but it was not just at all, 
it was merely a way to scare people into obeying the laws or rules. 

Reference book: HMH World Civilizations 
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The Christmas 
The lovely Christmas snow, everyone 

waits for. The snowy roads and icy windows 
are part of a happy Christmas. “Ho Ho Ho” is 
ringing in your ears, the Christmas Carols 
there to cheer. 

I love Christmas. One of the few times 
of the year when I feel at home with my family. 
By the tree, we sing songs and play games. 
A feast is made for us to devour, and a 
Christmas Grinch movie, playing for us to 
laugh at. Family comes from Georgia and 
Indiana to our house in Wisconsin, to spend 
time with us after a long year. 

The day after my cousins come, on 
Christmas Eve, we go to the Church and pray 
to God for the happiest Christmas it could be. 
As we leave the Church, we see the snow that 
shows the arrival of Christmas and the god, 
filling us with joy. At home, my cousins and I 
decorate the bare-looking tree. I help my 
sister and brother, by lifting them so they can 
reach the tree branch. My brother helps set 
the table with my sister. 

I am just 12, but I have many 
responsibilities. I have to taste my mom’s 
most famous tomato soup that everyone 
loves around town, make sure the movie is 

ready to be played after the feast, turn on the 
lights indoors, set the beds in the guest 
rooms, and make the tray ready with Santa’s 
cookies, pie, and milk. 

I am excited to unwrap the gifts 
tomorrow and see if Santa ate the cookies 
and pie, and drank the glass of milk. But is it 
even possible for Santa to deliver gifts to all 
the kids in the world in just 14 hours? Well, 
that’s what my dad told me. That’s CRAZY!  

My mom calls all of us to gather around 
the table to sing a special prayer before we 
start the feast. I was standing next to my nana 
and my big sis. We join hands and start 
singing. 

After we sang the prayer, we sat and 
began the feast. I first grabbed a sugar cookie 
and gobbled it up. Next, my sis gave me a 
bowl of soup and a slice of apple pie. It was 
delicious. I loved it. I even got another bowl of 
tomato soup, with croutons, of course.  

I then took some gravy and mashed 
potatoes. I finished the potatoes within 
seconds! After I finished the gravy, I felt my 
tummy was full. Even my brother and papa 
were done. I washed my hands and got the 
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movie ready, so we could start watching right 
after everyone was in the TV room.  

The movie I chose this year was Deck 
the Halls with Matthew Broderick and Danny 
DeVito. Everyone gathered in the family 
room. I pressed the play button on the screen, 
and the movie started within minutes.  

It was time for bed when the movie 
ended. My gran, nana, aunt, uncle, and 
cousins stayed at my house for the night. My 
other family members stayed in a hotel 
nearby. They will come here tomorrow. 

It was Christmas Day! I rushed 
downstairs to find my cousins already 
opening their gifts. I was pretty disappointed 
that I wasn’t the first one to open my gifts. I 
found three small boxes with my name on 
them. I ripped the wrapping paper of the first 
one, with snowmen everywhere on it.  

I got a new iPhone case, a glittery pink 
background with a stand and stickers of 
rainbows and ice cream. My second gift was 
wrapped with snowflakes wrapping paper. It 
was a diary. I already had so many diaries, 

but this was all based on my favorite TV 
show, “Wednesday''. The last box was 
wrapped with gingerbread wrapping paper. 
This one wasn’t as special as I thought it 
would be, a sweater. It was light blue with a 
cute Christmas tree. I like it a bit, but not as 
much as the phone case and diary. 

My cousins came from their hotel, we 
ate leftovers from yesterday at lunch; they 
were still yummy. And played games until it 
was time for everyone to go back to their 
homes in Georgia and Indiana. 

We said goodbye to everyone. It was a 
wonderful Christmas as always; and it is 
always wonderful.  

  

Prisha Athanikar

 



 
 

 

                146 

फुल मखाणा 
 

फुल मखाणा, फॉ स नट्स िकंवा कमळा या िबया हे पोषक त वांनी भरलेले असतात आिण ते िथने, कॅि शयम 
आिण लोहाचे चांगले ोत असतात. हे मुलांसाठी आिण ौढांसाठी चांगल े आरो यदायी नॅ स आहेत. 
मखणाम ये िथने, पोटॅिशयम, फॉ फरस, काब हाय ेट, फायबर, मॅ नेिशयम, लोह आिण ज त यांचा समावेश 
असतो.  

१. रो टेड मखाणा:-  

सािह यः मखाणा, तूप, मीठ, काळी िमरी.  
कृतीः सव थम एक पॅन गरम करत ठेवावा. यानतंर यात तूप टाकावे. तूप चांगले गरम झा यावर यात मखाण े
टाकावे आिण ाउिनश होईपयत रो ट करावे. गॅसचा लेम कमी असावी. जर हाय लेम वर मखाणे रो ट केले 
तर ते जळ याची श यता असते हणनू मंद गॅसवरच मखाणे रो ट करावेत. यानंतर याम ये  चीपरुते  मीठ 
टाकावे. जर तु हाला आवडत असेल तर थोडे िजर,े काळी िमरी आिण थोडी साखर दखेील तु ही टाकू शकता. 
अशा कारे तुमचे टे टी आिण हे दी रो टेड मखाणे तयार.  

२. मसाला मखाणा:  
सािह यः तूप, मसाले, ितखट, हळद, चाट मसाला पावडर आिण मीठ.  
कृतीः कढईत तूप गरम क न मखणा घाला. ते कुरकुरीत होईपयत ४-५ िमिनटे अगदी कमी गॅसवर भाजून या, मधून 
मधून उलथ याने हलवत राहा हणजे मखणा जळणार नाही. ते नीट भाजल ेआहेत क  नाही हे तपास यासाठी फ  
एक फूल मखणा हातात या आिण याचा चुरा करा. कुरकुरीत आवाजाने ते छान फुटले तर ते उ म कारे भाजले गेले 
आहेत समजावे. यांना थंड होऊ ा. मंद आचेवर याच कढईत तूप घालून यात लाल ितखट, हळद, चाट मसाला, 
मीठ घालून िम स करा. मसाले जळणार नाहीत याची काळजी या. मसा यात भाजलेला मखणा घाला. तुमचा मसाला 
मखणा खा यासाठी तयार.  
 
३. गळू मखाणा 

सािह यः मखाणा, गूळ, तीळ, साजूक तूप. 

कृतीः कढईत तूप घाला, गूळ पावडर घाला. गूळ िवतळला, क  थोडे पाणी घालून भाजलेले मखणा आिण ितळाचे दाणे 
घाला. गळुाचा माखणा खा यासाठी तयार.  
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४. मखाणा िचवडा:-  

सािह यः मखाणा, शगदाणे, िजर,े कढीप ा, खोब याच ेतुकडे, िहरवी िमरची, मीठ, हळद.  
कृतीः तुपात िजर,े खोब याचे तकुडे, मीठ, िहरवी िमरची, कढीप ा आिण हळद घालून मग मखणा घालून काही 
िमिनटे भाजून या. मखणा िचवडा खा यासाठी तयार. 
 

 
िदपाली सावंत कामत  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                148 

‘र नांगी या रसोईतून’ पातवडी! 
 

नम कार मंडळी!  

आज मी तु हांला सांगणार आहे, एका म त पाककृतीब ल जी मी २०-२२ वषापूव  माझी बहीण माई उफ डॉ. सौ. 
अनरुाधा िवजय पोतदार यां या गणपतीला खा ली होती. आिण या वष  परत एकदा ितची चव चाखता आली, माझी 
मै ीण ि ा शमा अथणीकर िह या घर या गणपतीला! ही ‘पातवडी’ ची पाककृती िशकव याब ल, ितचे मनःपूवक 
आभार.  

 

सािह य:- १-२ टे. पू. तेल, १ टी. पू. मोहरी, १ टी. पू. िजर,े ५ लसूण पाक या, १/२ 
इंच आलं, १ कप कापलेला कांदा, १ कप िचरलेला टोमॅटो, १२-१५ काजू, चवी माणे 
मीठ, १/२ टी. पू. हळद, १ टी. पू. धणे पूड, १/२ टी. पू. लाल ितखट, िचमूटभर गरम 
मसाला, १ ोजन अळूवडीचे पॅकेट, १ कॅन नारळाचे दूध.  

कृती:-  

१. भांड्यात तेल गरम क न िजर ेआिण मोहरीची फोडणी ावी.  

२. नंतर यात लसूण, आलं, कांदा आिण टोमॅटो घालावे.  

३. कांदा पारदश  झा यावर यात मीठ, हळद, धने पूड, लाल ितखट आिण गरम मसाला घालावा.  

४. सव िम ण ४-५ िमिनटे िशजवावे.  

५. नंतर याचे व गाळ वाटण क न यावे.  

६. नंतर याच भांड्यात, वाटण घालून, तेल सटेुपयत परतावे. 

७. मग नारळाचे दूध ओतावे आिण एकजीव करावे.  

८. मंद गॅसवर ५ िमिनटे उकळू ावे.  

९. ोजन अळूवडी, म टपरेचरला आण यासाठी माय ोवे हम ये गरम क न यावी.  

१०. नंतर ती रसाम ये एक  क न २-३ िमिनटे ठेवावी.  
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म त, भरपूर वादांची ‘पातवडी’ त यार! खूप पटकन तयार होते आिण चवीला म त लागते.  

न क  क न बघा आिण तुम या िति या कळवा. काही  असतील तर मला ratnangimmc@gmail.com या 
संकेत थळावर ई-मेल पाठवा.   

आपली न ,  

 
र नांगी िनलेश मालपेकर 
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Archana Bhide 
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िनखळलेले तारे
 
गे या काही मिह यात आप याला सोडून गेले या िद गजांना महारा  मंडळ िशकागोतफ भावपूण ांजली! 
 

  
मोहनदास सखुठणकर (अिभनेता) सनुील शडे (अिभनेता) िव म गोखले (अिभनेता) 

 

  
 तब समु (टी ही अिभने ी) क याणी कुरळे जाधव (अिभने ी) 

 

 

 
रॉबी को टरने (अिभनेता)  राकेश कुमार (िद दशक) 
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