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Aishwarya Kokatay
Founder and Managing Editor 
Marathi Culture and Festivals

Los Angeles, CA, USA

Namaskar,
We are very happy to publish our 7th Diwali Digital Magazine. Since March 2020 the world has been struggling  with 

the CoVid 19 pandemic and sadly a lot of people have lost their loved ones. Our thoughts and prayers are with those 
families. The way forward is to stay positive, stay strong and follow proper health protocols. 

It is interesting to know that the very first Diwali magazine was published over a hundred years ago in the year of 1909. 
Ever since, this tradition has continued uninterruptedly. A lot of them are published digitally like this magazine and reach 
millions of readers worldwide. There are a lot of awards and honors given to Diwali magazines in India by various media 
agencies and governments. Marathi Culture and Festivals is fortunate enough to receive “ Award of Excellence” for it’s 
2018 issue. Hope this tradition continues and we get to enjoy a rich and  wide ranging literature every year.
One thing I noticed is writers do not get paid very well or not at all. A few writers inquire about remuneration. Our initi-
ative is free and completely voluntary. However, we would love to give some remuneration to the writers and designers 
and encourage the younger generation to make a career in writing. 
We are very happy to announce that Marathi Culture and Festivals Foundation { MCF Foundation}  is now a nonprofit 
organization in the USA and donations are tax deductible. We have had a few virtual programs via this platform.  
Any donations we receive will be used toward the remuneration of writers and artists. If you would like to share your 
talent or help us in any way please email us: mcfplatform@gmail.com 

Social media: If you have not done this yet, please do join our  Facebook group under Marathi Culture and Festivals’ and  
subscribe to our Youtube channel under the same name.  Please share with your friends and family and help us spread 
the word about this initiative. 

Fortunately we continue to receive quality content; this year our “cover story” is based on the work of Shri Parshuram 
Gangavane and family in preserving “Chitra kathi” storytelling art. He has  been awarded the Padma Shri 2021. We are 
including a “chitra kathi” program in our Magazine publishing ceremony. The recording will be available on the website, 
so please remember to view it. 

As usual, you will be able to enjoy the children and young adult section, Sanskrit Aphorisms( सुभापषत)े, recipes, stories and 
poems in this magazine. This year we have a special section of Maharashrian traditional jewellery. Enjoy learning about a 
few traditional pieces  owned by our readers. 
So sit back, relax and enjoy reading with a choice of your Diwali snack item.

There is a big team of volunteers involved in the making of this magazine, I personally cannot thank them enough for 
their dedication and hard work towards this initiative. A brief introduction of my team is as follows:

From the Editor’s DeskFrom the Editor’s Desk
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Ashutosh Bapat, Pune, India: Ashutosh is an established writer who regularly writes for Indian newspapers and 
magazines. He helped in selecting and editing Marathi content. 
Mr. Shreenivas and Mrs. Shailaja Mate, Simi Valley USA:  Helped with editing Marathi content. Mr. Mate published 
two books in Marathi language 1. अतंोनी गौडी आणण सॅन्टियागो कॅिटट्ाव्ा स्ेनमधीि जगप्ससद्ध स्ाितमहषणी, this book got second prize from 
federation of Indian publishers 2.“णशमे्तिे आकाश”, Both the books published by Rajhans Prakashan. He regularly writes for 
local publications.
Shobana Daniell, Philadelphia, USA: Shobana worked in education, writing and editing at public radio and advertising 
agencies. She also helps her husband Prof. Daniell in editing research papers.She helped in editing English content.
Supriya Kulkarni, Los Angeles, USA: She is an architect by profession. She helped in overall design and page layouts 
and designing of various pages and content.
Sheetal Rangnekar, Los Angeles USA: Graphic designer and illustrator. She created the cover and back of the magazine 
and background illustrations, kids and jewelry page design.
Smita Dandekar, Simi Valley, USA: Coordinated children and young adult section.
Nanda Marathe, Fontana, USA: Helped with the proofing of articles.

There are a few more people who are backstage. I thank Mr. Madhav Kale and Mr. Sharad Dandekar for guiding us 
on all that we do as a team. Special thanks to Mr. Kedar Deshpande for helping with all the videos and visuals.

Cover page: We had invited entries from Canada this year and we selected two beautiful faces to be featured on the 
cover and back of the magazine. Neha Barve on the cover and Nikita Paralkar on the back of the magazine. Congratula-
tions and thank you to both of them.

Wish  You  All  A  Very Happy Diwali  &  Prosperous  New  Year. 
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शैिजा माटे

 मराठी कलचर आणण फेस्स्व्िचा यावेळचा दीिाविी अकंही दजजेदार होत आहे यातं शंका नाही.ंसुभापषत सदर यावेळीही वाचकानंा आवडावे.जगभरात पवखुरिेल्ा मराठी 
बाधंवानंा महाराष्ट्ीय संसृ्ती, सण आदद उियकु् मादहती िुरवण्ाचे बहुमोि काय्म हा आतंरराष्ट्ीय मंच करीत आह.े तामागीि प्रेक शक्ी आहते सौ. ऐश्वया्म कोकाटे! ददवाळी अकंाचं्ा 
माध्मातनू जागपतक िेखक/ िेखखकानंा व्ासिीठ करून देण्ाच्ा ताचं्ा उिक्रमाने आता चागंिेच बाळसे धरिे आहे.

हा मराठी संसृ्तीचा वेि जगभर असाच फोफावत जावो ही शुभेच्ा!

आशुतोष बािट, िुण े

मराठी कलचर अडँ फेस्स्विच्ा जगभर िसरिेल्ा तमाम वाचकानंा ददवाळीच्ा खूि खूि शुभेच्ा. एखादी आगळीवेगळी संकल्पना मनात घेऊन काया्मिा सुरुवात 
करण,े तासाठी मदतीिा पवपवध माणसे घेणे, ती संकल्पना जगभरातल्ा वाचकासंमोर माडंणे, आणण जगातीि िोकानंी ती संकल्पना उचिून धरण ेयाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 
मराठी कलचर अडँ फेस्स्विचा हा ई ददवाळी अकं. सात वष्म झािी या गोष्ीिा. मराठी माणसू, मराठी वाचक डोळ्ासमोर ठेऊन तािा दजजेदार सादहत उििब्ध करून देण्ाची 
ही संकल्पना. खरंतर हा पवचार अनेकानंी याआधीही केिेिा आह ेआणण तो अमंिातही आणिेिा आह.े मग मराठी कलचर अडँ फेस्स्विच्ा ई ददवाळी अंकाचं वेगळेिण त े
काय हा प्श्न मनात येण ेसाहद्जक आहे. िण वसुधवै कुटंुबकम ्या उक्ीिा जागून जगभरातल्ा मराठी मंडळीचंा पवचार करून एकाचवेळी या सवाांना दजजेदार सादहत उििब्ध 
करून द्ायचे ही ती संकल्पना. तासाठी अथा्मतच पवकससत झािेल्ा तंत्रज्ानाचा िुरिूर उियोग करून घ्ायचा आणण आििा ददवाळी अकं हा दडद्जटि रुिात प्काणशत करून 
जगभरातल्ा मराठी िोकानंा तो उििब्ध करून द्ायचा ही ती संकल्पना.
या एकाच ध्येाने प्रेरत होऊन अमेररकास्स्त श्ीमती ऐश्वया्म कोकाटे यानंी सादहतप्साराचा हा वसा घेतिा तािा आता सात वषजे झािी. वाढता वाढता वाढे या नाताने मराठी 
कलचर अडँ फेस्स्विच्ा या िररवारात अनेक माणसे जोडिी गेिी. काहीजण या अकंाच्ा व्वस्ािनाशी जोडिे गेिे तर काही जण आिल्ा सादहताचे योगदान या अंकात 
देऊन जोडिे गेिे. प्तक् कुणी कुणािा न भेटता आतंरजािावर झािेल्ा ओळखीतून ही सगळी माणसे जोडिी गेिी ह ेमहत्ताचे. पनव्वळ मराठी भाषा या प्मेािोटी एकत्र 
आिेिी ही माणसे. आणण तानंी साकारिेिा हा ई ददवाळी अकं प्तेक वषणी एकेक नवीन िैिू मराठी वाचकानंा उिगडून दाखवतो आह.े या ददवाळी अकंािा आता एक सुडौि 
आकार येऊ िागिेिा आह.े २ वषाांिूवणीच याचे कौतकु मंुबई मराठी ित्रकार संघाने केिे होतचे. अशा प्ोत्ाहनावर आणण मराठी वाचकाचं्ा उदंड प्मेावरच तर मुळी ही सगळी 
वाटचाि सुरु आह.े यंदा कव्र स्ोरी ही संकल्पना प्थमच राबवनू प्ाचीन भारतीय किेची ओळख या अकंात करून ददिेिी आह.े महाराष्ट्ातल्ा कोकणात असिेल्ा एका 
छोट्ाशा खेडेगावात, स्वतःची िदरमोड करून ‘चचत्रकथी’ आणण बाहुल्ाचें खेळ ही िोि िावत चाििेिी किा जिणारे गंगावण ेकुटंुपबय याचं्ावर पवस्तृ िेख या अकंात सादर 
केिेिा आह.े पनरिेक्वतृ्तीने किोिासना करणारे श्ी. िरशुराम गंगावण ेआणण ताचं्ा आयषु्ाची कहाणी आिल्ािा या अकंात वाचायिा गमळेि. 
कव्र स्ोरी या वैणशष्ट्यिूण्म सदराने या अंकाची सुरुवात होत ेआहे. यासोबत दरवषणीप्माण ेपवपवध सादहताचा फराळ आिल्ािा गमळणार आहचे. ताबद्दि आिण प्तक् 
वाचणचे जास् इष् होईि म्हणून मुद्दाम ताची चचा्म इथ ेकरत नाही. श्ी. गंगावण ेयानंा यंदा भारत सरकारने ‘िमिश्ी’ हा सन्ान प्दान करून ताचं्ा किेचा देखीि गौरव केिेिा 
आह.े एवढे उत्तुंग यश प्ाप्त करूनसुद्धा जगमनीवर िाय असणारे ह ेगंगावण ेकुटंुपबय आणण ताचं्ा किेची प्चचती या अकंातनू आिल्ािा येईिच. अशा प्ाचीन किा, वारसा ही 
आििी िक्षी आहे. या िक्षीचे जतन, संवध्मन आणण पतचा प्सार करणे म्हणजचे िक्षीिूजन होय. यंदाच्ा ददवाळीचे िक्षीिूजन आिण अशा एका अवलिया किाकाराच्ा 
ओळखीने करत आहोत. आणण म्हणूनच यंदाची ददवाळी आणण मराठी कलचर अडँ फेस्स्विचा हा ई ददवाळी अकं जास्च आकष्मक झािा आह ेआणण ददवाळीच्ा सजावटीमध् े
उजळून पनघािा आहे.

श्ीपनवास माटे

Editorial Team
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Sheetal Rangnekar
Los Angeles, CA, USA

Supriya Kulkarni
Los Angeles, CA, USA

Graphic Design Team

Shobana Daniell, Philadelphia, USA

 Diwali celebrations in Maharashtra begin with a festival of words. My family members would start their shopping by going 
to Majestic book stall in Girgaum, Mumbai to buy various special Diwali Anks and this tradition now is transformed for me with 

Marathi Culture and Festivals Diwali edition. Aishwarya started this venture 6 years ago and each edition has a range of subjects, 
interesting articles, illustration, poems, recipes, artwork, etc.

There is a tremendous talent out there in the Marathi community in India as well as global; every writer has sent in a deeply 
moving, contemplative, educational material and I always look forward to reading their thoughts.  We encourage MCF readers 
to send in articles, artwork or letters either in Marathi or English for the next issue and share your thoughts for the community’s 
enjoyment and provide insights into different subjects.

With Best Wishes for a A Healthy and Happy New Year
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मुळात ह े गंगावण े कुटंुब हे ठाकर या आददवासी समाजातिे. ठाण,े रायगड द्जल्हात 
सह्ाद्ीिा धरून जो ठाकर समाज आह ेतातिेच ह ेकुटंुब. याचें िूव्मज िोटािाण्ाकरीता 
दणक्णेिा सरकत सरकत गेिे आणण नंतर कुडाळ इथ े स्ाययक झािे. याचं्ाबद्दि 
असे सागंतात की गंगावण ेयाचें िूव्मज श्ी पवश्ाम गंगावण ेयानंा खुद्द छत्रिती णशवाजी 
महाराजानंी आििी किा सादर करण्ासाठी आमंगत्रत केिे होत.े दारोदारी जाऊन 
आििी किा सादर करणारे ह ेकिाकार स्वराज्यासाठी उत्तम हरेगगरी करू शकतीि असे 
महाराजाचं्ा मनी आिे. आणण ताप्माणे तानंी या किाकाराचंा तसा उियोगही करून 
घेतिा. तानंीच या मंडळीनंा कुडाळजवळ काही जमीन वस्ीसाठी ददिी. असेही सागंगतिे 
जात ेकी महाराजाचं्ा बऱयाच मोदहमा, याच किाकारानंी ददिेल्ा गुप्तवातजेवर आधाररत 
होता. िुढे छत्रिती णशवरायानंंतर जयराम, बािू महाराज, खेम सावंत या मंडळीचंा मोठाच 
आश्य या किेिा िाभिेिा होता.

चचत्रकिा, बाहुल्ा करण,े तासाठी बकऱयाच्ा चामड्ािा योग्य तो आकार देण ेअसे या 
किेचे स्वरूि आह.े हा ठाकर समाज एकूण ११ किामंध् ेतरबजे आहे. चचत्रकथी, 

आशुतोष बािट, िुण े

ससधंदुगु्म द्जल्ा म्हणजे तळकोकणचा एक पनसग्मसंिन्न भाग. अनेक 
किाकार, खेळाडू, तंत्रज्, ित्रकार, अणभनेत,े िेखक, राजकारणी इथल्ा मातीनी 

देशािा ददिेिे आहते. या मातीचा गुणधम्मच असा काही पनराळा आह े की गावोगावी 
हमखास कोणी ना कोणीतरी किाकार सािडतोच. दशावतार ही िोककिा जशी इथिी 
खाससयत आहे ताचप्माण ेआता िोि िावत चाििेिी अजनू एक किा या प्ातंी आह े
आणण ती म्हणज ेचचत्रकथी. चचत्रकथी म्हणज ेकागदावर िौराणणक कथाचंी चचत्र ेकाढून 
ती चचत्र ेसमोर धरून तावरून कथा सागंण.े कधी कधी ता चचत्रािा खािी काठी िावनू 

ती एकाशेजारी एक अशी चचत्र ेिावनू तावरून कथा सागंण.े जशीजशी कथा 

िुढे सरकत जाते, तसतसे ता कथचे्ा अनुषंगाने पवपवध चचत्र ेएकामागोमाग 
प्के्काचं्ा समोर येत राहतात. किाकार ती चचत्र े हातात धरून तानुसार कथा 

रंगवत असतो. कुडाळ जवळच्ा पिगंुळी या गावात एकच कुटंुब आता ही किा जोिासत े
आह.े चचत्रकथी ही किा जी काही तग धरून उभी आह ेती केवळ या गंगावण ेकुटंुबाच्ा 
भरवशावरच दटकून आह.े िरशुराम गंगावण ेयानंी अनेक हािअिेष्ा सहन करून ही किा 
जोिासिी आणण आता पिगंुळीिा “ठाकर आददवासी किा आगंण“ नावाचे ह्ा किेिा 
वादहिेिे संुदर प्दश्मन उभारिे आह.े राजाश्य असताना बहरिेिी ही किा नंतर नंतर 
क्ीण होत गेिी. िरंत ुगंगावण ेयानंी अवहेिना सहन करीत करीत ही किा दटकवनू धरिी 
आणण आता ताचंी मुिे सुद्धा या किेची जोिासना करत आहते. या सगळ्ा तिश्चयजेचे फळ 
गंगावण ेयानंा प्ाप्त झािे. ताचंी किा आणण किेप्ती असिेिी तळमळ, ही किा दटकून 
राहावी यासाठी तानंी केिेल्ा प्यत्ाचंी दखि घेऊन भारत सरकारने तानंा ‘िमिश्ी’ हा 
मानाचा सन्ान प्दान केिेिा आह.े

अग्र कथा - पिगंुळीची चचत्रकथी
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कळसूत्री बाहुल्ा, चामड्ाच्ा शॅङो ििेट असे खेळ करण ेहा या मंडळीचंा 
एक उद्ोग. िण याच बरोबर मािवण, ससधंदुगु्म या िररसरात पिढ्ानपिढ्ा ही 

मंडळी ह े खेळ करीत आिेिी आहते. ठाकराचंा गोधंळ असे तािा संबोधिे जात.े या 
समाजातीि किाकार मंडळीचें गुण ओळखून बािू महाराजानंी यानंा कागद उििब्ध करून 
ददिा. िूवणी िानावरती चचत्र काढणारे ह ेिोक आता कागदावर चचत्र ेकाढू िागिी. आणण 
तातनूच चचत्रकथीचा जन् झािा. १२ X १८ इंचाच्ा हातानी तयार केिेल्ा कागदावर 
चचत्र ेकाढून ताचें खेळ मंददराच्ा उत्वात सादर होऊ िागिे. चचत्रकथी आणण कळसूत्री 
बाहुल्ाचें खेळ करणारी ही जमात नंतर बाहुिेकर या नावानी ओळखिी जाऊ िागिी. 
कुडाळ तािुक्ातीि केळबाई मंददरात रात्री १० त ेिहाटे ६ वाजिेयांत या बाहुिेकराचें खेळ 
चाित असत. खेळाच्ा आधी तंबोरा िूजन केिे जाई. या किाकाराचं्ा उदरपनवा्महाची 

सोय गावानीच करायची असे. गावातीि शेतकऱयानंी १ कवळी (िेंढा) द्ायची. 

प्तेक घराने १ शेर भात यानंा द्ायचा अशी रीत असे. याचें काय्मक्रम ठरिेिे 
असायचे. सुकळवाड, मळेवाड, तळावण,े गुळददये, नेरूर इथ ेयाचें काय्मक्रम ठरिेिे 

असायचे. गावातीि प्पतपठित मंडळी यानंा काय्मक्रमासाठी कायमच आमंगत्रत करीत असत.

साळगाव इथल्ा वेताळ मंददरात तळुशीच्ा िग्नाच्ा पतसऱया ददवशी चचत्रकथीचे खेळ 
पिढ्ानपिढ्ा सादर केिे जातात. कळसूत्री बाहुल्ाचें खेळ ह ेबरेच नंतर आिे. आधी फक् 
चचत्रकथीिाच मोठे महत्व होत.े ही ठाकर मंडळी मग बाबंचेू िेटारे डोक्ावर घेऊन कुडाळ 
त ेकारवार ियांत ६ मदहने खेळ करत दफरत असत. गावात गेल्ावर गावाच्ा बाहरे याचंी 
मुक्ामाची सोय असायची. ज्या गावात खेळ करायचा ता गावातल्ा घराघरात जाऊन मासे 
वाटायचे आणण “बाहुिेकर इिो” अशी साद घािायची आणण गावात रात्री चचत्रकथीच्ा 
प्योगािा येण्ाचे पनमंत्रण द्ायचे अशी याचंी प्था होती. राजाश्य असल्ाच्ा काळात 
याचंा िेहरेाव म्हणज े अगंात जाकीट आणण डोक्ािा फेटा असा असायचा. राजाश्य 

संिल्ानंतर ही किा भीकमागी किा झािी. समाजातीि िोक नंदीबिै, िोतराजा 

ह ेखेळ करीत गावोगावी दफरून उदरपनवा्मह चािव ूिागिी. दहरोबा म्हणज े
मोरपिसाचा दहरवा कंुचा हातात घेऊन िोतराजा नाचून खेळ करत असे म्हणनू तास 

दहरवादेव असेही म्हटिे जायचे. काही गावाचंी पिढ्ानपिढ्ा असिेिी िरंिरा सोडिी तर 
या किेिा अवकळा आिी. तरीसुद्धा िरशुराम गंगावण ेयानंी ही किा जोिासिी, वगृदं्धगत 
केिी, अनेक हािअिेष्ा, अवहेिना सहन करून तानंी ही किा दटकवनू ठेविी.

रणससगं, म्हसे्, गंगावण,े ससगंनाथ, बाहुिेकर अशी या समाजातीि मंडळीचंी आडनावे 
ददसतात. ह ेजरी ठाण-ेरायगड वरून आिेिे ठाकर असिे तरी आता याचें पववाह संबंध 
फक् ससधंदुगु्म द्जल्हातच होतात. रायगडशी आता तो संबंध रादहिेिा नाही. िग्न पवधीिा 
भटजी नसतो तर िंच मंडळीचं्ा साक्ीने िग्ने केिी जातात. मोहाची दारू सवाांना वाटिी 
जात.े जन्-िग्न-मृतू या कोणताही प्संगी मोहाची दारू हा एक अपवभाज्य घटक असतो. 

दहरोबाची (कंुचा) िूजा केिी जात.े हातात मशाि घेऊन िोतराजा ताची िूजा 

करतो. राधानृत हा एक िग्नातिा महत्ताचा घटक असतो. िग्नात चचत्रकथी, 
कळसूत्री बाहुल्ा आणण िारंिाररक गाणी असे काय्मक्रम केिे जातात.

श्ी िरशुराम गंगावण ेयाचंी िुढची पिढीसुद्धा तयार झािेिी आह.े ताचें सुिुत्र श्ी. चेतन 
यानंी िण आता याच कामािा वाहून घेतिेिे आह.े ही किा सादर करण,े संग्रहाियाची 
मादहती आिेल्ा मंडळीनंा सागंण ेआणण आिल्ा या किेची मादहती पवपवध काय्मक्रमातनू 
आणण पवपवध माध्मातंनू सव्मत्र िोचवण े याकामी चेतन याचंा िुढाकार असतो. 
वदडिाचं्ाकडून तानंी आता ही किाप्साराची धरुा आिल्ा खादं्ावर घेतिेिी आह.े 
गंगावण े मंडळीनंी पिगंुळीिा सुसज्ज संग्रहािय उभारिे आह.े ताचदठकाणी त े २-३ 
ददवसाचंी काय्मशाळा सुद्धा आयोद्जत करतात. कुडाळच्ा जवळच धामािूरिा महाराष्ट् 
राज्य िय्मटन महामंडळाचे पवश्ामगृह आह.े पतथ े ४० त े ५० माणसाचंी व्वस्ा होऊ 

शकत.े किा महापवद्ाियातीि पवद्ार्ाांच्ा काय्मशाळा सुद्धा पिगंुळीिा आयोद्जत 
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 एक शून्य मी
संदीप आबेंरकर, शेफ़ील्ड

मी ना कुणाच्ा अध्ात,
ना कुणाच्ा मध्ात,

सगळ्ाचा आरंभ आणण अतं
तरी होतो माझ्ात.

 
बरेचदा आणण बऱयाच जणानंा,

होतो मी नकोसा,
िण माझ्ा नसण्ाने,
ददवस सरकेि कसा?

 
माझ्ा िुढे असिा कुणी,
तर होई मोठा आिोआि,

माझ ेजळेु बंध ूयेता,
सगळे म्हणती ‘बाि रे बाि’!

 
िरीक्ते मी नकोसा,
तसाच पतजोरीत दह,

माझ्ा णशवाय न वाढे,
ना पवद्ा, संित्ती दह.

 
कधी माझ्ात पवश्व सारे,

कधी पवश्वात मी,
माझ्ा गभा्मत सृष्ी,
प्तेक गभा्मत मी

 
वेळेत समजून घ्ा मिा,

सव्म प्श्नाचंा अतं मी,
अजनूही उमगिे नाही तर,

तो एक शून् मी!

केल्ा जातात. िुण ेआणण मुं बईिा सुद्धा खास खेळ आणण काय्मशाळा घेतल्ा 
जातात. खास आददवासी उिकरण,े वाद्े, िोशाख, दहरोबा, चचत्रकथी साठी वािरिी 

जाणारी चचत्र े आदीचें संुदर प्दश्मन पिगंुळीिा ठाकर आददवासी किा कें द्ात माडंिेिे 
आह.े किेचे एक पवमियकारक दािनच आिल्ासमोर खुिे होत.े काही ठरापवक शुल्क 
देऊन ह ेप्दश्मन िाहता येत.े ताचबरोबर इथचे कळसूत्री बाहुल्ाचें खेळ सुद्धा दाखविे 
जातात. खरंतर चचत्रकथी, कळसूत्री बाहुल्ा याचें काय्मक्रम वाढददवस, पवपवध समारंभ 
अशा वेळी मुद्दाम या िोकानंा बोिावनू सादर केिे गेिे िादहजते. म्हणज ेही किा द्जवंत 
ठेवण ेआणण या किाकार िोकानंा आर्थक मोबदिा देऊन प्ोत्ादहत करण ेह ेदोन्ीही 

साध् होईि. हल्ी छोट्ा छोट्ा समारंभातनू सुद्धा पवपवध खेळ खेळिे जातात. 

पतथ े ही किा जर सादर केिी तर आििा संस्क्पृतक वारसा िोकासंमोर 
तरी आणण्ास हातभार िागेि. महाराष्ट् शासनाने गंगावण ेयानंा िुरस्ार देऊन 

गौरविे आह.े पवपवध सासृं्पतक सगमतावंर किा सल्ागार म्हणनू ताचंी नेमणूक केिेिी 
आह.े ह ेअतंत द्जव्ाळ्ाने जोिासिेिे प्दश्मन आणण दटकवनू धरिेिी ही चचत्रकथीची 
किा मुद्दाम खास वेळ काढून भेट देण्ाजोगी आह.े कुडाळ िासून अगदी ३ दक.मी. वर 
मुख्य हमरस्ताच्ा बाजिूाच असेिेिे ह ेप्दश्मन प्तेकाने िाहावे असेच आह.े सावंतवाडी, 
ससधंदुगु्म, दकंवा गोव्ािा जाताना अगदी आवजू्मन पिगंुळीिा थाबंावे आणण किेचा एक 
मोठा खद्जना मनसोक् िाहून घ्ावा.

ित्ता : ठाकर आददवासी किा आगंण, मु.िो.पिगंुळी (गुढीिूर), एम.के.जी.रोड, महामाग्म 
क्र. 66 तािुका कुडाळ द्जल्ा ससधंदुगु्म ४१६ ५२८ संिक्म :  ०९९८७६५३९०९ , 
9270743136

 

Mangala Tata, California
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िुं डलिक साहादू देंडगे, िुण े

आमच्ा एका शेताच नाव सव्वा रुका होत. नावा प्माणचे या शेतात सवाई 
पिक यायच. कडक ऊन्ाळ्ात या शेताची नागंरट झािेिी होती. णशमग्यात दोनदा 

वळवाचा चागंिा िाऊस िडून गेिा होता. ऊन्ामुळ भेगाळिेिी सगळी रान आता चागंिी 
मऊ झािी होती. वािसा होताच आमच्ा भाऊन सव्वा रुक्ात दोन तीन उभ्ा आडव्ा 
कुळवाच्ा िाळ्ा घािून मऊशार शेत तयार करुन ठेविे होत. आमचे डोळे जेठिातीि 
गमरगाच्ा िावसाकडे िागिे होत.े आमच्ा आबान दोन िायल्ा वाटाण्ाच बी आधीच 
घरात आणनू ठेवि होत. आता हळूहळू िावसाचे ढग आभाळात जमा व्ायिा िागिे.
िाढंऱया शुभ्र रंगाच्ा ढगाचें सैन् हळुहळू वाढायिा िागिे. नैऋते कडून येणारा मंद वारा 
आता आभाळातीि काळ्ा ढगाचें थवे घेऊन धरनी मातशेी िढायिा सज्ज झािा. ठरवनू 
ददिेल्ा गमरगाच्ा नक्त्रावर िावसाच्ा धारा कोसळायिा सुरुवात झािी. तहान भुकेन 
व्ाकुळ झािेिी धरनी माता अधाशी िणान िाणी पिऊ िागिी. आता दकडा-मुं ग्याचंी 
जगमनीतिी घर कोसळिी होती. तामुळ या प्ाण्ाचंी पबऱहाड पनवा्मणशता ंसारखी गमळेि 
पतथ पनवारा शोध ूिागिी. साि-उंदीर आता गवऱयाचं्ा किवडात, माळ्ावर रचिेल्ा 
सरिणात, नाही तर गवताचं्ा सुड्ात जाऊन िििे. चार दोन ददवसात दमिेल्ा िावसान 
पवश्ातंी घ्ायच ठरवि व उघडीपिन शेतािा वािसा गमळािा. आता उघड्ा रानात 
सगळीकडे िंखधारी गमरगाच्ा स्वछंदी दकड्ाचें थवे उडत होत ेव हरतऱहेचे िक्ी ताचं्ावर 
तटूुन िडिे होत.े पनसग्म राजान जण ूतानंा वषा्म ऋतचु्ा स्वागताची मेजवानी ददिी होती. 
मग गमरगाच्ा धळू वाफेच्ा िेरणीसाठी शेतकऱयाचंी िगबग सुरु झािी. आमच्ा 
शेजारच्ा सुताराच्ा नेटावर आता िेरणीसाठी िागणाऱया िाभारी व फराटाचंी एकच गदणी 
झािी. िेरणी साठी िागणारे िाभारीचे फण, फारुळी,जानावळी, वसवी व रुम्हणी बसवनू 
सगळा िेरणीचा सरंजाम तयार झािा. रपववार सुट्ीच्ा ददवशी आमच वाटाणा िेरायच 
ठरि. सकाळी सकाळीच आमच्ा भाऊन िाभार-फराटाच येठान बाधंनू बिै जुििी. 
आबाच्ा डोक्ावर वाटाण्ाच्ा पबयाचंी पिशवी, आईच्ा डोक्ावर भाकरीची िाटी व 
माझ्ाकड िाण्ाची मोकळी कळशी घेऊन आम्ही सव्वा रुक्ाच्ा शेताकड पनघािो. 
रस्तात सटवाईच्ा ओढ्ावर िाण्ाची कळशी भरुन आम्ही शेतात िोहोचिो.

भाऊन िेरणीच साडग सोडून िाभारीिा बिै जोडिे. आबान कंबरेिा वाटाण्ाची ओटी 
बाधंिी व िाडुंरंगाच नाव घेऊन िेरणीिा सुरुवात झािी. आई िुढ घेवड्ाचा व धन्ाचा 
सडा पिस्ारीत होती. भाऊ बाधंावरची झडुि कुऱहाडीन उडवीत होता, तर मी बाभळी 
खािी साविीत िाटी खािच्ा भाकरीची राखण करीत बसिो होतो. िाभारीच्ा माग िुढ 
साळंुक्ाचंी व बगळ्ाचंी दकडा मुं गी वेचण्ाची धाविळ चािू होती. आभाळात अधनू 
मधनू होिे नाही तर घारीचं्ा सघरट्ा चािू होता. बाधंावरच्ा बोरीच्ा झाडावरचा कावळा 
काव काव करीत भाकरीच्ा िाटीवर टिून बसिा होता. बघता बघता पनम्ी िेरणी उरकिी 
होती. डोक्ावर आिेल्ा गमरगाच्ा ऊन्ान अगंाची िाही िाही होत होती.आयषु्ाच्ा 
उतरणीिा िागिेल्ा माझ्ा बािाच्ा अंगातनू घामाच्ा धारा िागू िागल्ा. ऊन्ाच्ा 
तडाख्यान आमच्ा आबाचा िाभारीच्ा चाड्ावरचा हात दढिा िडिा. रुम्हन्ा वरचा 
कासरा पनसटि व पतरगमरी येऊन माझा बाि खािी कोसळिा. हातभर िुढ जाऊन औत 
थाबंि व िेरणी खोळंबिी. किाळावरचा अपष्गंध ओघळून एक घामाचा थेंब आबाच्ा 
नाकावर आिा होता. ह े बघून आई िाण्ाची कळशी घेऊन िळत आिी. पतच्ा माग 
ररकामा ताबं्ा घेऊन मी िळािो. ताबं्ाभर िाणी पिल्ावर कुठ आमच्ा आबािा तरतरी 
आिी. तवेढ्ात बोरीवरच्ा कावळ्ान भाकरीच्ा िाटीवर झडि घातिी. िण आमच्ा 
कुत्रान तािा पिटाळि. भाऊन बिै सोडून बोरीच्ा झाडािा बाधंनू ताचं्ा िुढ एक 
कडब्ाची िेंढी सोडिी व आम्ही सगळ्ानंी बाभळी खािी साविीत जवेण उरकि. आता 
ददवस मावळतीिा झकुत चाििा होता. तामुळ भाऊन बिैानंा िाणी िाजनू िाभारीच 
येठान जोडि व आबान उरिेिी िेरणी उरकिी. भाऊन िाभार सोडून बिै फराटािा 
जुं ििी व फराटणी केिी. अशा ररतीन आमची वाटाण्ाची िेरणी संििी. तो ियांत चागंिच 
अधंारुन आि होत.

अधनू मधनू िावसाची सर येतच होती. ददवसा आड आईची नाही तर भाऊची शेताची 
चक्र चािू होती. गमरगाची धळू वाफ सािडल्ान आठवड्ातच वाटाण्ाची रोि तऱहाटून 
चागंिी बोटभर वर आिी व शेतात डुिायिा िागिी. िंधरवड्ातच सगळ शेत दहरवगार 
झाि. आता वाटाण्ािा आऱया धरायिा िागल्ा. िुढ १०-१२ ददवसात िाढंऱया फुिानंी 
शेत भरुन गेि. वाटाण्ाच्ा फुिावंर आता मधमाशा, भंुगे, तसेच पवपवध रंगाच्ा 
फुििाखरानंी हल्ा चढविा. ह े बघून आमच्ा आबाचे डोळे समाधानान भरुन आिे. 
आठवड्ातच आई-बहीणीनंी सगळ शेत खुरिून काढि. तामुळ वाटाण्ािा श्ावणातल्ा 
ऊन्ाची चागंिीच फोडणी बसिी. बघता बघता वाटाण्ाच्ा झाडानंा शेंगा फुटल्ा. आता 

वाटाण्ावर अगदी दहरव्ा शेंगा सारखेच नाकतोडे ददसायिा िागिे. मिा तर 

बऱयाचदा हा नाकतोडा का वाटाण्ाची भरिेिी शेंग ह ेकळायच नाही.

शेंगा चागंल्ा भरल्ावर आम्ही वाटाण्ाचा िदहिा तोडा केिा. चागंि टाळक िाविेल्ा 
िोतभर शेंगा पनघाल्ा. चोवीस इंची सायकिीच्ा साठ्ात भाऊन शेंगाच िोत कोबंि. 
भाऊ बरोबर मी नदीवर चाित गेिो. पतथ आम्ही िोत काढून नावेत ठेवल्ावर सायकिीसह 
कोळ्ान आम्हािा िैितीरावर सोडि. आम्ही शेंगाच्ा िोतासह खािी उतरुन िुन्ा त े
वाटाण्ाच िोत सायकिीच्ा साठ्ात कोबंि. पतथनू िुढ भाऊ एकटाच सायकि ढकित 
देहूरोडिा गेिा व शेंगा पवकून घरी आिा. येतानंा बाकी तान आमच्ा साठी िाडू आणिे. 
वाटाण्ाच्ा दसुऱया तोड्ािा चागंिी दोन िोती शेंगा पनघाल्ा. आता एकट्ा भाऊिा 
माि घेऊन जाण जमणार नव्त. तामुळ आम्ही दोघानंी एक िोत सायकिीच्ा साठ्ात 
व दसुर िोत कॅरेजिा बाधंनू देहूरोड गाठि. जातानाचा तो २-२॥ कोसाचा सगळा रस्ा 
चढाचा असल्ान मी चागंिाच घामाघूम झािो. देहूरोडिा वजनाच्ा काट्ावर िोहोचताच 
माि उतरुन मी िदहि हाटेॅि गाठंि. दोन ग्ास िाणी पिल्ावर मिा कुठ थोडीशी तरतरी 
आिी. िोटात भुकेचा डोबं उसळिा होता. आम्ही दोघा भावानंी हाटेॅिात गमसळ िाव 
खाल्ावर कुठ आमचा श्म िररहार झािा.

वजन काट्ावर ज्यानंा िैशाची गरज असे त ेशेतकरी दिािािा जाग्यावर भाव ठरवनू 
माि पवकत व रोख िैसे घेऊन मोकळे होत. माि जर मुं बईिा िाठपविा तर जकात कर 
व मोटर भाडे कािून मािाची िट्ी दसुऱया ददवशी हातात िडे. चागंिा भाव गमळािा तर 
उशीराने िैसे गमळािे तरी चागंिा फायदा व्ायचा. असे वाटाण्ाचे चागंिे ७-८ तोडे होत व 
बरेच िैसे हातात िडत. दोन तोड्ाच्ा मधल्ा काळात वाटाण्ाची राखण करायिा िागे. 
पवशेषता ददवस मावळतीिा कावळे व इतर िक्ाचं्ा झािा शेतात उतरत. तानंा हुसकतानंा 
आम्हा बहीण-भावाची चागंिीच ताराबंळ उडायची. कावळे तर अगदी जवळ गेि तरी 
हाित नसत. अधंार िडायिा िागल्ावर िाखराचं्ा या झािा उडून शेजारच्ा नदीकाठच्ा 
बाभळ बनात मुक्ामािा जात. काटेरी बाभळ बनात तानंा रात्रीच्ा वटवाघळे, घुबडाचंा 
उिद्व होत नसे.

वाटाण्ाची अशी राखण करतानंा मधल्ा फावल्ा वेळात बदहणी िाखरानंी फोडिेल्ा 
शेंगा, पनबरट शेंगा गोळा करीत. अशा ररतीन चागंिा गडद अंधार िडता आम्ही घरी 
िरतायचो. मग या पनवडिेल्ा िातले्ाभर शेंगा मीठ घािून चुिीवर उकडल्ा जात. 
चचमणीच्ा उजेडात ता गमठातल्ा गरम गरम शेंगा आम्ही सव्म जण गमटक्ा मारत खायचो. 
मग ढेकर आिा दक िोट भरल्ा सारख वाटायच. अशा या वाटाण्ाच िीक आमच्ाकड 
प्तेक वषणी घेति जायच. ता िासून झािेिी कष्ाचें कमाई प्तेक शेतकऱयाच्ा कमरेिा 
असायची. मग सणासुदीिा बायका िोराचंी हौस मौज िुरविी जायची. दसऱयाच्ा सणािा 
आम्हा बहीण भावानंा नवीन किडे घेतिे जायचे. दसऱयाच्ा ददवशी तर गावभरचा उत्ाह 
अगदी णशगेिा िोहोचिेिा असायचा. िुरुष व मुि घटाच धान् व आिट्ाच्ा िानानंी 
घरच्ा देवाची िूजा करून णशिागंणािा गावच्ा वेशीवर जमा होत. तथे े आिट्ाच्ा 
िानाचंी भिी मोठी फादंी रोविेिी असे. मानाची णशिंगणाची िूजा गावच्ा िाटिाच्ा 
हस् ेिार िडल्ावर गावकरी णशिंगणाच्ा सोन्ाचा आनंद िुटत. मग देवदश्मन झाि दक 
गावकरी एकमेकानंा प्मेान भेटत व घरी ओवाळणी साठी जात. माझ्ा डोक्ातीि टोिीवर 
घटाच धान खोविेि असायच. अशा थाटातिी माझ्ा बदहणीचंी ओवाळणी आई अगदी 
कौतकूान िहात असायची. अस हे वाटाण्ाच िीक म्हणज ेशेतकऱयानंा िडिेि एक गोड 
ददवा स्वप्न असायच.

प्तेक वाटाण्ाच्ा तोड्ातिे थोडे िैसे वर खचा्मसाठी भाऊ स्वत: कडे ठेवीत असायचा. 
एकदा असच ददवाळी नंतर माझी वग्मिाठाची शंभर िानी वही भरिी होती. वहीसाठी आता 
िैसे कसे मागायचे या चचतंते मी होतो. भाऊच्ा चाणाक् नजरेतनू हे सुटि नाही. तान 

पवचारल्ावर तर मिा रडू फुटिे. तान मिा धीर ददल्ावर मी तािा माझी अडचण 
सागंताच तान प्मेान माझ्ा डोक्ावर एक टििी मारिी. ता इवलिशा 

मातभूृमीच्ा आठवणी : 
वाटाण्ाच्ा शेंगा
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टििीने माझ्ा अगंावर आदर यकु् प्मेाचे शहारे उठिे.

“अरे एवढच! “ अस म्हणत तान घरच्ा तळुईच्ा फटीत हात घािून एक रुियाची नोट 
काढिी.

“ जा! उद्ा बाजारातनू तुिा िादहज ेतशी वही घे. िन चागंिा अभ्ास कर.” ह ेएकूेन 
माझ्ा अगंावर मुठभर मासं चढल्ाचा मिा भास झािा व मी असधक जोमान अभ्ासािा 
िागिो. या िाठीमाग आमच्ा भाऊची एक खंत दडिेिी होती. उनाडकी स्वभावान ताच 
णशक्ण बंद झाि होत. आिण नाही णशकिो, िण भावान णशकून घराच नाव मोठ कराव 
अस तािा वाटायच. एकदा असच कासार बागंड्ा पवकण्ासाठी दारावर आिा होता. 
आििा भुं डा हात िरकराखािी दडवत बदहणीन कासारािा बागंड्ाचंा भाव पवचारिा. िण 
िैसे नसल्ान पतच तोडं दहरमुसि. वयात येणाऱया िेकीची हौस िुरवता न आल्ान आईचे 
डोळे िान्विे. ह ेबघून भाऊन िुन्ा तळुईच्ा फटीतनू एक रुिया काढिा व बदहणीची 
हौस िुरविी. असा वदडिकीचा आधार आमच्ा िाठीशी असल्ान आम्ही सगळी भावंड 
अगदी पनधा्मस् असायचो.

आज आमच्ाकड नेमक्ा ताज्या वाटाण्ाच्ा शेंगा आणल्ा होता. मी नेहमेीच्ा 
सरावान शेंगा सोित होतो व माझी िाडकी नात तातिे कोवळे दाण ेचवीनं खात होती. 
मी बाकी माझ्ा वाटाण्ाच्ा या सुखी आठवणीचं गाठोड सोडून तातिी सुख संित्ती 
मोजण्ात स्वत:िा पवसरुन गेिो होतो. कारण माझ्ा बाििणी मी देखीि अशा कोवळ्ा 
वाटाण्ाच्ा शेंगा व दाण ेचवीन चघळत असायचो. माझ्ा खडतर ग्रामीण जीवनातीि 
अशा दकतेक सुखद आठवणी आजही मी अगदी जीवािाड जिून ठेविेल्ा आहते. कारण 
ता वेळच्ा नैसर्गक वातावरणात एक वेगळच सुख-समाधान दडिेि होत.

 बीज अकुंर
रामकृष्ण पाडुंरंग पाटील, नंदरुबार

आिा िाऊस िाऊस
णभजिी रानं चचबंिणे
िाखरं दह गाऊ िागिी
आनंदाची िाऊस गाणे

 
शेतात हाकतो पतफन
सज्या्म तास जोडीिे
झािं िेरून शेत सारं

नभी ढगही दाटून आिे
 

बीज अकुंर अकुंर
मन दह आनंदी गडे

पनसगा्मने दहरवळ िसारा
माडंिा तो चोहीकडे

 
प्भातीिा दवपबदूं ती
िाना फुिावंर िडिी
काय तो संुदर नजारा
डोळे दह ददिून गेिी

Meenakshi Ingle, Dubai

*मैत्ी*
प्ाची मलठणकर, टेक्ास

मैत्री असावी तर अशी असावी , 
गोड आठवणीचंी साठवण असावी, 
पतच्ात असावी समजतूीची भाषा ,

पतच्ात नसाव्ात कुठल्ाही अिेक्ा. 
 

मैत्री असावी तर अशी असावी , 
जन्ाच्ा नातािलिकडीि असावी, 
द्जथ ेनसावी अणभमानािा जागा,

ज ेहवे त ेएकमेकाकंडे पबनधास् मागा.
 

मैत्री असावी तर अशी असावी ,
न सागंता ंओळखणारी डोळ्ातीि भाव,

नसावा पतच्ात कुठिाही व्वहार ,
एकमेकासाठी असेि हाच मोठा उिहार.

 
मैत्री असावी तर अशी असावी,

ददव्ातीि वातीसारखी सतत प्काशत रहावी,
द्जथ ेअसावा आदर एकमेकासंाठी ,

कु्रष्ण सुदामा सारख्या बाधंाव्ा अतटू नाताच्ा घट् गाठी.



13©https://www.marathicultureandfestivals.com

Asawari Kelkar, Los Angeles

Indic knowledge is Veda (वेद). It is considered to be 
a singular and all-encompassing (akhanda अखण्ड) body of 

knowledge. About 5000 years ago the sage Vyasa (महर्ष व्ास) 
divided Veda into 4 parts (Rigveda, Yajurveda, Samaveda, and  
Atharvaveda) collectively referred to as the 4 Vedas. As a form 
of concentrated knowledge, the Vedas are extremely dense and 
consequently difficult to read and comprehend. Ancient Indian 
Rishis internalized Vedas with complete austerity and devotion. 
And for the welfare of society, they arranged their knowledge 
experience in a systematic way, called shastra (शास्त्र). They 
compiled several shastra texts. Some of the texts, specifically 
those which come under Vedangas and Upangas, are intended 
to help the reader uncover the knowledge of Vedas. 

Indic Knowledge

The literal definition of ‘Vedangas’ is ‘limbs of the Vedas’. 
Vedangas help us understand how to read Vedas and also 

guide us on how and when to perform the rituals mentioned 
in the Vedas. The word Upangas literally means ‘supplemental 
limbs’. Upangas help us unpack Vedas and understand their 
message. Upavedas is another category of shastra texts and 
translates to ‘secondary Vedas’. They show the reader how one 
can lead a successful, righteous and enjoyable life.  There are 
6 Vedangas, 4 Upangas, and 4 Upavedas. These texts, along 
with the 4 Vedas are recognized as the 18 fields of knowledge 
(Vidyasthanani) (पवद्ास्ानापन) in Indian tradition:

4 Vedas 

ऋग्दे: -  hymns praising and worshipping deities

यजुवजेद: - describes sacrificial/ritualistic aspect of the use of 

Vedic Hymns

सामवेद: - musical recitation of the Vedic hymns

अथव्मवेद: - daily procedures of life, mental and physical health, 
warfare, magic etc.

6 Vedangas 

णशक्ा: Science of Phonetics of syllables and pronunciation

व्ाकरण: linguistics, grammar. 

पनरुक्: Etymology 

छन्द: Prosody/Metrics. छन्द  (helps to memorize the verses of 
Vedas). In fact another name for Veda is Chhanda.

ज्योपतष: Astronomy (to find the exact time to perform Vedic 
rituals)

कल्प:–  It is a Ritual Directory specifying the practical use of 
Vedic texts in sacrifices.

4 Upangas 

िुराण  - the epics that illustrate and amplify Vedic Thoughts 
through the characters of moral stories. Without that context, 
the Vedas can be misinterpreted.

न्ाय- Logic and Syllogism. 

मीमासंा - Science of Epistemology, study of principles of 
interpretation of a Discourse.  

धम्मशास्त्र - the moral code of behavior. It functions like a 
constitution to maintain order in individual and social life. 

4 Upavedas

आयवुजेद – Science of wellbeing more than the treatment.

धनुवजेद - Science of archery. 

गान्धव्मवेद - Art 
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अथ्मशास्त्र - administration, management,  social sciences 
such as economics, politics

This Indic knowledge system is a gift to us from the ancient 
Indian Rishis. It  consists of a great variety of texts  based on 
the 18 fields of knowledge listed above. These texts are divided 
into two main categories. Original texts and commentaries. As 
the name suggests, the original texts contain unique and original 
concepts. Most of these  original  texts  are  in verse. There are 
a number of commentaries on the shastras written to make the 
concepts of the shastras more accessible to the general public. 
Authors include the gurus themselves , their disciples as well as 
other scholars throughout history. These texts come in a variety 
of formats and approach the original concepts from various 
different angles and perspectives. People seeking knowledge on 
the shastras can pick the format of the commentary based on 
their needs.

 For example, let’s say Susan wants to not only understand the 
concepts in nyaya shastra  shastra but also commit them to 
memory. She will pick out a form of commentary on nyaya 
shastra written in simpler verse (karika). Verse is easier to 
commit to memory than prose and the simpler language is 
obviously easier to comprehend. 

Some other forms of commentaries include briefs (tika), 
explanations in simpler language (vritti), deep dives into single 
concepts from the shastra (sameeksha, churni ), etc.

One notable format is called bhashya. In this format, the author 
includes and discusses objections raised by scholars over time in 
addition to explanations of the concepts. 

 These shastra texts were written in different time periods, 
in different regions, by different scholars. For example, The 
puranas were composed about 3000 years ago. A number of 
other shastras have been composed since then. Some of them 
are as recent as 100 years ago.  Despite the large gaps of time, the 
different authors and ideologies, etc. one thing they all share is a 
common structure.

BASIC STRUCTURE 

Traditionally, the text begins with mangalacharanam (मङ्गिाचरणम)्. 
It consists of one or more mangal-shlokas  (मङ्गिश्ोकाs). 
The purpose is to worship and ask for blessings of the deity.  
Sometimes, it also explains the topic of the text. 

Let’s say you have selected some text  to read. The anubandha-
chatushtaya (अनुबन्धचतुष्यम)् is the section which will tell you 
whether or not the text contains what you are looking for. The 
section explains 4 important aspects of the text:

Adhikari (असधकारी) – who is this text suitable for

Vishaya (पवषय) – what is the subject matter of the text

Prayojan (प्योजन) – what is the purpose of this text

Sambandh (सम्बन्ध) – what is the relation between the above.

The main text begins after that. It has 4 parts.  

Uddesh (उदे्दश) – Every term used in the text is listed in 
this section.

For example: In nyaya shastra, water is considered to be a dravya. 
So the uddesh portion of a nyaya text  will list  jala (water) as a 
dravya. 

Lakshan-karanam (िक्णकरणम)् – This part consists of a unique 
quality  or definition of each term listed.

For example: Lakshan-karanam  portion of a nyaya text defines 
a unique quality of water as   “cool touch”.  

Pariksha (िरीक्ा) – Pariksha  consists of  the verification of the 
characteristics given in Lakshan-karanam.

For example: Pariksha section of a nyaya text will discuss and 
explain  the  unique quality “cool touch “. It will also explain why 
jala is a dravya.

Siddhant (ससद्धान्त) – Siddhant means theory, doctrine, or 
principle.  After pariksha the text becomes a Siddhant.

After studying a shastra, if someone doesn’t agree with its 
theory, then there is a provision to raise objections. For example: 
somebody may argue that water can also have a hot touch. Other 
scholars may prove how hot touch of the water is not an inherent 
quality of water. 

 These shastra texts have been  composed a long time ago. Times 
have changed since then. Environment, conditions of societies 
changed.  Some theories need some updates. Some theories do 
not hold in contemporary conditions. In such cases, objections 
are raised. Raising objections is seen very commonly throughout 
history.  Theories are examined and reexamined by a variety of 
scholars in shastra texts.  

To maintain the structure of these texts, a method named tantra-
yukti ( तन्त्रयकु्क्) was developed more than 2500 years ago.   Tantra  
means shastra , a structured systematic work, and  yukti means 
unite or concentrate. Yukti  removes impurities and connects 
the concepts well. Tantra-yukti is like a checklist to build and 
improve upon the content, structure, and language of the text. 

·         Contents - There are 11 yuktis available for the contents. 
Some of them are - 

·          Clearly mention the research question.  - Samshay (संशय)

·         Quote other researches, other people’s views about the 
subject matter of the text - Apadesh (अिदेश)

·          Why did the need arise to research upon this matter? - 
Hetvarth (हेत्वथ्म) 

·         Generalize the concept along with mentioning exceptions. 
- Upadesh (उिदेश) 

·         Clearly mention limitations or restrictions of the study. - 
Uhyam (ऊह्म)्  
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·         Structure - 12 yuktis help with the structure. Some 
of them are

·         Write  the title - Adhikaran (असधकरण) 

·         Write the table of contents - Vidhan (पवधान)

·         List the subtopics and elaborate  upon them  - Uddesh - 
Nirdesh (उदे्दश पनदजेश) 

·          Arrange  arguments against the topic and for the topic  - 
Purva Paksha -  Uttar Paksha  (िूव्मिक् - उत्तरिक्)

·         Language  - 9  yuktis help us with the language.

·         Clarify the concept -  Padarth (िदाथ्म)

·         Explain the uniqueness - Vyakhyanam (व्ाख्यानं)

·         Use words efficiently and construct sentences skillfully to 
pack the content. - Laghavam (िाघवम)्.

·         Invent or construct new words if the words available don’t 
explain the concept efficiently. In such cases, it provides a way 
to create new words to explain the concept well.  - Svasamjna 
(स्वसंज्ा)        

The foundations of the Indic knowledge system relate back to 
4 purusharthas (िुरुषाथा्म:). Dharma (धम्म) (righteousness),  Arth 
(अथ्म) ( wealth, comfort), Kaam (काम) (desire, pleasure), and 
moksh (मोक्) (liberation).  Kaam  and  Arth have been given 
much importance in the Indic knowledge system. Because  
desire (Kaam) is the root of everything. Once the desire arises 
in our mind, the next step is to find the “righteous means” (Arth 
) in a righteous way (Dharma) to satisfy the desire. This leads to  
liberation (moksh).

We have all heard about the vastness of the body of knowledge 
ancient India has to offer. Until recently much of it has been 
largely inaccessible to most except a few scholars, however, this 
is changing thanks to a budding interest in the subject matter, 
a large supply of dedicated volunteers working to <whatever 
they are doing>, and the connectivity and ease of availability of 
information made possible by the internet    

Smita Dandekar, California

Smita Dandekar, California



16 ©https://www.marathicultureandfestivals.com

मुग्ा माधव केळकर बडोदा

1967 साि ददवाळीचा िाडवा. आम्हा बाळ गोिाळाचंी दंगामस्ी चािू. 
अचानक सकाळी १०/ ११ वाजता वारे वाहू िागिे.वाळिेल्ा िानाचंा कचरा अगंणात 

वाढत होता. वाया्मचा वेग वाढून िाने अगंणात गोि गोिराणी करत होती आणण आम्ही 
ताचं्ासोबत. वातावरण िावसाळी व्ायिा िागिे. घरच्ानंी घरात यारे सागंगतिेिे 
कानावर आिटिे िण प्तक्ात काही नाही. इतक्ात शेजारच्ा चचचेंच्ा झाडाच्ा 
चचचंा आणण िाउस िडायिा िागिा. आम्ही चचचंा वेचायिा आणण िावसात णभजण्ाच्ा 
पवचारात. मस् मजा येत होती िण घरच्ानंी जबरदस्ी घरात कोडंिे. खखडकीतनू बाहरे 
िहाण्ाििीकडे काही उरिे नाही.                 

 माझ ेबाबा आणण पवठोबा  िहाटेच आमच्ा बसणी गावािा  गेिे होत.े दिुारी जवेायिा येतो 
सागंून.  आमचे बसणी गाव घरािासून २०/२२  दक.मी. िण तावेळी साखरतर ियांत बसने. 
पतथनू होडीने ििीकडे त ेसुद्धा भरती ओहटीवर अविंबनू. ििीकडे आमचा मारुतीगडी 
बिैगाडी घेऊन यायचा. ताप्माणे तािा एक ददवस आधी पनरोि गेिेिा असायचा.असा 
प्वास करत बसणी गाठायचे.दसुरा माग्म होता िण बराच िाबंचा. 

घरात आम्ही पतघ भावंडे आई आणण बाबाचें मन्ामामा. १२ वाजनू गेल्ावर आईने 
आम्हािा जवेायिा वाढिे िण ती मात्र बाबाचंी वाट िहात थाबंिी होती. हळूहळू िाउस 
आणण वारावेग दोन्ी वाढिे होत.े मामाआजोबाचं्ा अनुभवी नजरेिा,आणण आईिा 
िुढीि संकटाची जाणणव झािी होती. मामाआजोबानी कंदीि वगैरे साफ करून तिे 
भरून ठेविे.इतक्ात कडाडकड....जोरात आवाज आिा. त ेचचचेंचे झाड आमच्ा दारात 
कोसळिे होते. कोसळताना ताने आमचा घरगडी पवठोबाचे घर उध्वस् केिे होत.े सगळी 
मोठी मंडळीनंी धाविळ करून पवठोबाच्ा घरच्ानंा आमच्ा घरी आणनू सोडिे होत.े 
पवषयाचे गाभंीय्म कळायचे वयही नव्त.े अवघी ७ वषाांची होत ेमी. आई आणण आमचे 
शेजारी पवठोबाच्ा घरच्ानंा मिमिट्ी आणण सातं्वना करत होत.े त ेसगळे रडत होत.े 
सगळे रडत होते म्हणनू मी िण रडत होते.

आमच्ा घराच्ा िाठीमागच्ा दरवाज्यािा िागून एक फणसाचे झाड होत.े खूि जनुे तहेी 
मुळािासून हिायिा िागिे होत.े दिुारी चहाची वेळ झािी. आईने सगळ्ाचें चहािाणी 
केिे. िण ती मात्र उिाशी होती. अध्मिक् िुढच्ादारी बाबाचं्ा वाटेकडे. इतक्ात िुन्ा 
कडाडकड जोराचा आवाज झािा आणण आता मागचे फणसाचे झाड िडिे होत ेििीकडे. 
मामाआजोबानंी सावधानता बाळगल्ामुळे त ेघरावर नव्ते िडिे. तरी मागच्ा िडवीची 
कौिे उडविी होती.    

आता िावसाने िूण्मिण ेथमैान घातिे होत.े वीजा बाहरे िखिखत होता िण घरातीि 
वीज गायब होती.आमचे शेजारी िाजारी भीतीने आमच्ा घरी वास्व्ािा आिे होत.े 
घरात ३०/३५ माणसे जमा झािी होती. चहािाणी आणण फराळाचे डब ेररकामे होत होत.े 
सगळ्ाचं्ा तहान भुकेच्ा वेळा आई साभंाळत होती कणखर िण ेघरच्ा धन्ाची वाट 
िहात संिूण्म रात्र, ओठाआड हंुदका दाबनू.

पतकडे बाबा आणण पवठोबा ठरल्ा वेळी पनघािे. िण वाटेतच िाउसवारा सुरु झािा होता. 
साखरतरीवर िोहचेियांत णभजिे होत.े िण तरीवर कोणी होडी घािायिा तयार नाही. िरत 
दफरिे. िाबंच्ा मागा्मने चाित जाव ूम्हणनू. तो ियांत िावसाने वादळी स्वरूि धारण केिे 
होत.े वाटेत झाडे िडिेिी गमळत होती. काहीनंा ओिाडूंन तर काहीनंा वळसा घािून चाित 
होत.े नजर सतत वरती आणण िायाखािी. कारण नारळाचा शेंडा कधी णभरणभरत येईि ह े
सागंणे कठीण. घराची काळजी दोघानंा होती. िाउसवाया्मत माग्म काढत, खाच खळग्यातून, 
काट्ाकुट्ातनू दोघे चाित होते .कधी रस्ा चुकत होता.  तब्बि १७/१८ तासानी उशीरा 
रात्री दोघे घरी िोहचिे होत.े

आयषु्ातीि िदहिा वादळाचा तडाखा िादहिा होता. कळायिा िागल्ावर ताचा िररणाम 
काय भयानक होता हे जाणवत आहे.  

आजही जसाच्ा तसा िक्ात आह.े िदहिे वादळ मुळासकट हादरवनू गेिे होत.े िुष्कळ 
काही णशकवनू गेिे होत.े 

वादळ

*कवडसा..* 
मगु्ा माधव केळकर बडोदा

अधंारातनू प्काशाकडे 
यशाकडून उत्कषा्मकडे 

कधी भेदती मनाचे दरवाजे 
कधी भासती तरंग जीवनाचे 
कधी सारे अतंःकरण डहुळते
कधी पवचाराचें काहूर उसळते

कधी भवसागरी हिेकावे,
कधी ददशाहीन मती धावे,

 कधी जीवनी पनराशा साहता
 कधी भयानक आघात झिेता,
वाटे अचानक चमत्कार व्ावा,
आशेचा एक दकरण िाभावा, 
तन-मना मग एकच ददिासा 

िडता अिगद एक *कवडसा* 
आयषु्ातनू पतगमर सरावा 
कोना कोना िखिखावा,

बस! आशेचा एक *कवडसा* 
                   एक *कवडसा*...
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Natasha Dighe, New Jersey 

Amber opened the door and quietly sneaked in. It felt 
warm and humid. She could see different flowering shrubs 

and plants around. But she knew those weren’t what she had 
come looking for.

That summer, Amber’s parents had rented a cottage at a hill-
station. It was a small town, quaint and picturesque. Their 
neighboring cottage belonged to an old lady, Mrs. B., who 
grew many different flowers in her garden and greenhouse. 
She sold these to the local florist. Amber had been captivated 
by a particular flower, pale pink with an exquisite scent. She 
had never seen or smelled anything like it before. No one else 
seemed to know anything about it either. Amber had even tried 
a few times to ask her unsociable neighbor about it but had got 
no answer, not even a name. So, Amber had to settle for buying 
the mystery flowers whenever available at the florist.

The holiday was almost over. Amber and her family had had a 
pleasant time but the mystery of the flowers bothered her. The 
last night of their stay, Amber lay tossing and turning in her 
bed. She couldn’t sleep. She got up and went to the window. The 
summer night was quiet except for the chirping of crickets. A 
full moon was rising over the horizon. It was reflecting at odd 
angles over the glass roof of the neighbor’s greenhouse. A little 
breeze blew in gently through the window. It brought along a 
very mild scent but Amber instantly recognized it. It was from 
those flowers, the mystery flowers.    

Suddenly, she made up her mind. She looked over to the other 
bed in the room. Her sister was fast asleep, snoring softly. Still in 
her pajamas and bedroom slippers, Amber slipped quietly out 
of the room. Nobody in the house stirred. She tiptoed her way 
downstairs and quietly slipped out of the house. She stole down 
the road in the moonlight. Everything was still.

With a quick glance all around, she carefully opened the gate 
and entered her neighbor’s garden. There were a few plants in 
flower beds there. Amber could tell right away, none of them 
was her mystery flower.

Quietly, she went to the back of the garden. The greenhouse door 
was closed. She tried it and to her joy, the handle turned in her 
hand and the door opened with a gentle creak. She went inside. 
It felt warm and humid but there it was again, that fragrance. 
She looked around. She could see more flowering bushes with 
different flowers. She walked around trying to find the mystery 
flowers.

Then Amber noticed an old curtain that had closed off a corner 
of the greenhouse. With a slightly hesitant hand, she drew back 
the curtain. Such an overpowering whiff of fragrance hit her, 
that for a moment, she couldn’t breathe. Then she breathed in 
deeply to fill her lungs with that fragrance.

Before her was a shrub in a pot. It was a fairly big plant, with 
small, oval-shaped green leaves and the prettiest white 

Roses are Red, Violets 
are Blue 

flowers. It was the same fragrance and similar flowers 
but these were white not pink. Big and beautiful with 

tender petals, they looked like pure white stars reflected on the 
deep green sea of leaves. And their fragrance! It was absolutely 
amazing, especially since the flowers were fresh, still on the 
plant. As Amber breathed it in, it seemed to fill her whole body. 
Mesmerized, she reached out her hand.

A sharp prick on her finger brought her back to reality as she 
realized that the plant had thorns, sharp thorns that gleamed 
white like the teeth of a beast in the moonlight. A few drops of 
blood trickled from her finger. Just then Amber heard a sound. 
Someone was coming. She hurriedly hid behind a big bush.

It was old Mrs. B. Amber wondered apprehensively if she had 
been seen or heard and was now about to get caught looking 
very suspicious standing in the neighbor’s greenhouse at 
midnight. But the old lady seemed to be in her own world as she 
came along muttering, ‘Full moon, feeding time.’ Amber looked 
on, hidden from view. Mrs. B. was heading in her direction. But 
Amber was relieved when she went straight to the plant with 
the white mystery flowers instead of where Amber was hiding. 
Standing before the plant, Mrs. B. fished something out of her 
pocket and held it in her hands. Amber watched on in surprise, 
as she saw Mrs. B. holding a small penknife with which she 
proceeded to prick her own finger and let a few drops of blood 
fall onto the soil. Then, putting the pen-knife away, the strange 
old lady stood before the plant, smiling. Soon, Amber noticed 
something strange happening. The flowers began to change 
color. Right before her eyes, the white flowers turned a bright 
red.

Seeing this, Mrs. B. asked the plant in surprise, “My old blood 
only turns you pink. Whose fresh, young blood have you been 
drinking?”

Amber cast a horrified glance at her pricked finger. While the 
old lady was busy observing the flowers and fussing over the 
plant, Amber quickly and quietly made her way out, careful to 
stay in the shadows. Once she was out of the greenhouse, she 
hurried back as fast as she could till she was safely back in bed, 
with her sister still snoring in the bed next to hers.

The family left for home the next day. Amber’s mother asked her 
if she wanted to buy those pink flowers that she loved. Amber 
politely refused, but she didn’t tell her mother that the mystery 
flowers would not be pink this time but blood red.
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हमंेत िोहनेरकर, संभाजीनगर

रोज सकाळी साधारण सहा सव्वासहािा जाग येतचे. रात्री झोिेियांत बारा 
वाजिेिे असतात, तरीही. िण आता ही पनताचीच सवय झािी आह.े माझ्ा आधीच 

आई-बाबा उठिेिे असतात. आईने सकाळचा िदहिा चहा देखीि करून ठेविेिा असतो. 
जो तो आिाििा चहा पिऊन घेतो. थोड्ा वेळानंतर आघंोळिाघंोळ करून सात-साडेसात 
होत आिे की, दसुरा चहा येतो.

 यावेळी आई-बाबा आणण मी असे थोडेसे पनवातं झािेिो असतो. सकाळच्ा एकदम प्सन्न 
वेळी खूि छान गप्ा होतात. आई-बाबाचं्ा प्कृतीची चौकशी होत.े आणण तानंाही काही 
बोिायचे असत,े ददवसभराच्ा कामाच्ा धामधमुीत असा पनवातंिणा िरत गमळत नाही. 
बऱयाच वेळा ताचं्ा अनुभवाचें प्संगही ऊजा्म देऊन जातात. धावता जगाकडे िाहण्ाचा 
स्स्र दृष्ीकोन गमळतो. ‘कष्ातीि आनंद’ कसा शोधावा, याचा जण ूअगदी कमी वेळात 
िररिाठच गमळत असतो. असो.

तर ह ेसगळे घडत,े त ेअगदी सकाळच्ा मंगिमय क्णी आणण दसुऱया चहाच्ा वेळी.

 ‘चहा’ ह ेखरेच अमृततलु् आह.े संिक्म िेय आह.े चहा नसता तर खरंच काय गमळािं नसतं, 
ह ेकधीच कळिं नसतं. तर असा हा ‘चहा’ माझा जीव की प्ाण आहे.

 िण तो सौभाग्यवतीनंा मात्र आवडत नाही. िरंतु घरात आल्ा नंतर पतने ह ेचहाचे गुऱहाळ 
आणण तावर होणारे िुराण िदहिे. ता नंतर मात्र ती ही अधनूमधनू चहा घ्ायिा िागिी. 
ती साधारण थोडीशी उणशरा उठत.े म्हणजे माझ्ा ‘दसुऱया चहा’च्ा वेळेियांत.

 पतचे तोडंधणुे होत आिे की, मीच पतिा पवचारतो, “अगं, तझु्ासाठी चहा टाकू का?” 
तावर पतचे उत्तर, “राहू द्ा!” (यात पतच्ासाठी काम वाढेि, हा भाव असतो) मीच देत े
करून तमु्हािा.” मी पनरुत्तर होऊन वत्ममानित्र चाळत बसतो. पन थोड्ा वेळानंतर दसुरा 
चहा सौभाग्यवतीसंह.

 आता बोिायचं कमी आणण ऐकायचं जास् असतं. आणण अधनू मधनू दसुऱया चहाची 
स्तुी. िण या अगदीच थोड्ा वेळात ददवसभराचे सगळे पनयोजन होऊन जात.े म्हणज े
ऐकून िूण्म होत!े

आता केवळ करायचे णशल्क रादहिेिी असत.े तातही एखादी गोष् ‘हो माझ्ा िक्ात 
राहीि, मी करेण’, असे म्हणण्ाचा सुरुवातीिा प्यत् केिा. िण नंतर नंतर प्चचती येत 
गेिी की, आिल्ा काही िक्ात राहत नाही. ज्याची उजळणी ती पबचारी िगेच कधीही 
करून देत नाही. तासाठी ती दसुऱया चहा ियांत थाबंिेिी असत.े पतच्ा संयमाचा मिा 
सदैव कौतकु आह.े

 पतच्ा खरंच कुठिीही यादी न करता सगळ्ा गोष्ी िक्ात राहतात. आणण मी यादी करून 
देऊनही पवसरतो. िण ‘मिा तू माझ्ावर रागविीस की, चहा सोबतचा कुरकुरीतिणा 
वाढतो’, असे सागंायचे असते. िण एवढ्ा वषाांच्ा सहवासात ते कधीच जमिे नाही.

‘दसुरा चहा’ गमावण्ाची भीती! बाकी काही नाही...

 िण ती पनतनेमाने दसुरा चहा करत रादहिी. आता मुिे देखीि मोठी झािी आहते. ती 
चहा घेत नाहीत. िण अधनू-मधनू मुिगी मात्र दसुरा चहा करून देत.े आणण आमच्ा 
गप्ात सहभागी होते. खरंतर मिा पतची मदतच होत.े थोड्ा णशव्ा कमी बसतात ना! 
आणण पतचा मिा वाचवण्ावर नेहमीच असधक भर असतो. 

 मग सौभाग्यवती कामािा पनघून जातात. आणण मुिी सोबतच्ा गप्ा वाढायिा िागल्ा. 
पतिाही खूि सागंायचे असत.े बाबा सगळ्ातं जवळचा आणण िदहिा गमत्र असतो ना!

मग मी पतच्ासोबत दसुरा चहा घ्ायिा िागिो. चहाच्ा किात वादळे असतात, असं 
ऐकिं होतं. िण मिा सातताने संबंध आयषु्भर चहासोबत उत्तरे आणण प्मे गमळत गेिे.

 आयषु् ओसरत गेिे. पनवतृ्तीिा आिो. दसुरा चहा सुरूच होता. िण एव्ाना सून आिी 
होती.

पतच्ासोबत िदहल्ादंा दसुरा चहा घेतिा. आणण ‘बाबा’, ‘आजोबा’ दकंवा 
‘सासरा’ म्हणून वागण्ािेक्ा ‘नातवा’ प्माण ेवागायिा िागिो.

ताचे शे्य पतिाच. आता दसुऱया चहाच्ा वेळी मी बोित असतो आणण ती ऐकत असत.े 
असे ‘जीवाचे कान’ करून ऐकणारा श्ोता मिा िदहल्ादंाच गमळािा होता.

‘संयम, धीर, शातं स्वभाव हा सगळ्ा मुिीनंाच गमळतो कसा?’ हा मिा कायम िडिेिा 
प्श्न होता. ज्याचे सुरुवातीिा मी उत्तर शोधण्ाचा प्यत् केिा देखीि. िण नंतर नंतर 
िक्ात यायिा िागिे की, तो देह धारण करून आििी आयषु्भर वेगवेगळ्ा रुिात 
सोबत करत आहे, एवढेच िुरेसे आहे.

जीवनात आई, सौभाग्यवती, कन्ा आणण आता सुनबाई अशी सगळीच नाती उिगडताना 
अनुभवायिा गमळािी. ती केवळ ‘दसुऱया चहा’च्ा वेळी..

दसुरा चहा
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शुद्ध शाकाहारी आणण एकदम खमंग असिेल्ा या वडीत ’मास’ आल्ामुळे 
िदहल्ादंा ऐकिं की चरकल्ासारखं होतं, होतं की नाही?

अथा्मत, आिल्ाकडे िीयषू, चंिाकळी, िंचामृत, आम्रखंड, रंजका वगैरे खास नावं असिेिे 
िदाथ्मही आहतेच, िण मोजकेच. आिण मराठी िोक फारच रोखठोक असल्ामुळे ’ज े
आह ेत’े या न्ायाने ’रव्ाचे िाडू’, ’कारल्ाची भाजी’, ’ताकातिा चाकवत’ अशी स्ष् नावं 
िदाथाांना देतो. तात सौदंय्म कमीच. खरी संुदर नावं असतात बंगािी िदाथाांची- राजभोग, 
संदेश, खीरमोहन, रसकदम, चमचम- वावावा. खरंतर या सगळ्ाच िदाथाांमध् ेफक् 
िनीर आणण साखर वेगवेगळ्ा िद्धतीने वािरिेिे असतात. िण नावं काय शाही! एकदम 
थाट. तामुळे बाकी काही नाही, तर कुतहुि वाढतं, आिोआि दोन ’अगंूर’ तोडंात जास् 
टाकिे जातात. असं आिल्ा िदाथाांचंही झािं िादहज.े ’बटेा, मैने तरेे लिए ’दफरनी’ 
बनाई ह’ैचं गॅ्मर काहीही झािं तरी ’बाळा, तझु्ासाठी दकनई ’तादंळाच्ा रव्ाची खीर 
केिीये’िा नाहीच येत. िटतंय ना?

तर, मुद्दा कायये, की असे अनेक िदाथ्म असतीि... नाव अगदीच ओबडधोबड असिेिे, 
िण चवीिा एक नंबर. कोणी हहेी म्हणिे, की ’नावात काय आह?े चवीशी मतिब!’ १०० 
टके् सत. िण, कसं आह,े की िदाथ्म तोडंात जाण्ाआधी तो डोळ्ानंा ददसतो, आणण 
तो डोळ्ानंा ददसण्ाआधी कानािा ऐकायिा येतो. थोडक्ात काय, की िदाथा्मचं नाव 
आधी कानािा आवडिं, तर आिोआि डोळे ताच्ाकडे वळतीि आणण मग यथावकाश 
’रसनातपृ्ती’ही होईिच. म्हणनूच मी म्हणत,े नाव महत्ताचं असतं.   

तर, आजिासून मी अळूच्ा फतफतािा तािा न्ाय देईि अशा नव्ा नावाने हाक 
मारणार आह-े  ’मखमिी अळू’!! तमुचं काय? :)

िूनम छत्र,े िुणे

Rich Aromatic Pearly-white Rice served with Sunshine 
Yellow Dal, topped with a spoonful of rich ghee and a dash of 

lemon- िदाथा्मचं नुसतं वण्मन वाचूनच तोडंािा िाणी सुटिं ना? हा िदाथ्म कोणता आह े
मादहतये? अहो, आििा रोजचा ’वरण-भात’! किाळावर हात मारून घेतिात ना? J J 
हीच तर महती आह ेनावाची! आिल्ाकडे महाराष्ात िदाथाांचं केवढं वैपवध् आह!े डावे, 
उजवे, मधिे (िानातिे िदाथ्म हा)ं, वाटीतिे, गडूतिे, आधीचे, नंतरचे... िण यातल्ा 
काही अतुच्च िदाथाांनी नावं म्हणज.े.. आजच्ा भाषेत सागंायचं तर अगदीच ’put off ’ 
करणारी आहते!

मी हे असं म्हणल्ाबरोब्बर तमुच्ा मनात एक िदाथ्म हमखास आिा असणार आह े– 
अळूचं फतफतं! अळू णशजल्ावर ’फतफत’ आवाज करतो म्हणनू त े फतफतं- मिा, 
तुम्हािा, सगळ्ानंाच या शब्ाची यतु्पत्ती ठाऊक आह.े बहुताशं िोकानंा हा िदाथ्म आवडतो 
देखीि... िण त ेनाव! एखाद्ा उत्तम िदाथा्मचं नाव जास्ीत जास् दकती अनाकष्मक असू 
शकतं ताचं ह े साक्ात उदाहरण आह-े अळूचं फतफतं!! मी िहान होत,े तवे्ा घरात 
अनेकदा ह ेव्ायचं, िग्नकाया्मत तर हमखास द्जिबी-मसािेभात-बटाट्ाची भाजी आणण 
ह ेफतफतं असाच बते असायचा. तामुळे िदाथ्म नवा नव्ता, िण ताच्ा या नावामुळे 
ताच्ाबद्दि कधी आस्ाही वाटिी नाही. आस्ा वाटिी नाही, म्हणनू तो कधी आनंदाने, 
उत्ाहाने खाल्ाही गेिा नाही. मग हळूहळू वय वाढिं, चव ’डेव्िि’ झािी तसं जाणविं 
की हा िदाथ्म ’ऐकू येतो’ इतका काही वाईट नाहीये. णशजविेिा, गमळून आिेिा अळू, 
तात आबंट चुका, णभजविेिे शेंगदाण ेआणण डाळ (अहाहा!), भाजी गमळून यावी म्हणून 
तािा िाविेिं डाळीचं िीठ, मधनूच तोडंात येणारा एखादा दहरव्ा गमरचीचा तुकडा... 
गरमागरम अळू आणण िदहल्ा वाफेचा साधा िाढंरा भात आणण वर साजकू तिू! जगातिा 
बसे् मेनू आह!े िण हा माईिस्ोन दकती उशीरा येतो... ’फतफतं’ या नावािाच आधी 
अडखळायिा होतं. हा िदहिा प्चंड मोठा अडसर दूर करता आिा तरच ह ेस्वग्मसुख िदरी 
िडतं. आता आिल्ा घरी ही भाजी होत होती, मोठ्ाचं्ा धाकाने आिण िानात िडेि त े
(कुरकुर करत का होईना) खात होतो, म्हणून आिण चव तरी घेतिी. िण या कशातरीच 
नावामुळे दकतेक नवखे िोक फतफताच्ा वाटेिाच गेिे नसतीि, ताच्ा संुदर चवीिा 
आणण अप्पतम ’टेकस्चर’िा मुकिे असतीि, ताचं काय? माझ्ा म्हणण्ात तर् आह ेकी 
नाही? आह.े तेच! J

आता वर िग्नकाया्मचा पवषय पनघािा आह,े तर तातिाच एक असाच अतंत बंडि नाव 
असिेिा एक अतंत आवडता िदाथ्म- मठ्ा! मठ्ा म्हणिं की वगा्मतिे मास्र एखाद्ा गरीब 
पबचाऱया पवद्ार्ा्मचा कान धरून आख्ख्या वगा्मसमोर ताच्ा बदु्धीचं माि काढत ओरडत 
आहते हेच चचत्र डोळ्ासमोर येतं! कुठे तो िाढंराशुभ्र, जरा्मसा आबंट, जरासा गोड, आिं-
गमरचीचं वाटण आणण कोसथबंीरीची िखरण असिेिा, काया्मियातल्ा बंिर जगामंध् े
काठोकाठ भरिेिा गारेगार, फेसाळिेिा अप्पतम मठ्ा... आणण कुठे ह ेएखाद्ाची अक्ि 
काढणं! काही कमॅ्ररझन तरी आह ेका? आ?ं म्हणज ेनेमक्ा कशािा मठ्ा म्हणताय आणण 
कोणाची वॅ्ल्ू कमी करताय? आणण का? हा,ं आजकाि यािाच ’मसािा ताक’ म्हणनू 
खिवतात हा.ं िण तािा ’मठ्ठा’ची चव नाही. तात द्जरं, शेंदेिोण, िादेिोण घािून 
मठ्ठाचा िार रस्ा करून टाकिाय! या मठ्ठासाठी काहीतरी ताच्ा से्टसिा साजसेा 
मस् शब् शोधायिा हवा.

आता हा सीन डोळ्ासमोर आणा- कडक उन्ाळ्ाचे ददवस आहते, तमु्ही काही अिररहाय्म 
कारणामंुळे घराबाहरे िडिा आहात, कामं करून, दमूनभागून, घामेघूम होऊन तुम्ही घरी 
आल्ा आल्ा आई म्हणत,े “दमिास ना बाळ? थाबं हो, मी तझु्ासाठी नाचणीची आबंीि 
आणत.े” िागिी ना ठेच? माठातिं गार िाणी नाहीतर गेिाबाजार कोकम सरबत दकंवा 
िन्हाची अिेक्ा असताना व्ॉट इज सधस आबंीि? याईक्स! कसिं बोअर नाव आहे ह.े 
काहीतरी आबंसू, आबंट, अगंावर काटा आणणारं काहीतरी वाटतं. ह े नाव ऐकल्ावर 
’क्ा बात ह!ै आबंीि! एक नाही, दोन ग्ास आण’ असं उत्ाहाने कोण म्हणिे? नावािा 
महत्त असतं हो. बाय द वे, नाचणीिा सध्ा फारच बरे ददवस आिे आहते. पतच्ात िोह 
आह,े कॅदलशअम आह,े िो कॅिरी आहे, वेट िॉससाठीही िररणामकारक आह ेवगैरे वगैरे. 
तामुळे पतची संुदर, आकष्मक इंग्रजी नावं सध्ा चचजेत आहते. ’रागी सूि’, ’रागी मॉल्ट’, 
’दफंगर गमिेट रेससिीज’ वगैरे. तामुळे का होईना, िण िोक नाचणीकडे वळिेत, ह ेकाय 
कमी आह?े िण प्ीज नोट, तासाठी पतिाही िाद्श्चमात िहेजा ितकरावा िागिाय!

तुम्ही खानदेशी ’पबबड्ा’ खाल्ला आहते? अपतशय ऑसम िागतात चवीिा. या पबबड्ा 
करण्ाची िद्धत िाबंिचक आणण अपतशय कष्प्द आह.े िण तळिेिी ’पबबडी’ इतकी 

खुसखुशीत िागत े की काय सागंू? एकच खटकतो- ’पबबड्ा’ हा शब्! इतक्ा 
अवघड, कौशल्िूण्म िदाथा्मसाठी हा असा शब् का? सेम पवथ ’मासवडी’! 

नाव महत्ताचं असतं! 

Mangala Tata, California
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Q:  Many  Hindu children are confused by their 
religion and some may even turn away. It seems to be brought 

about by their incomplete understanding of Sanatana Dharma, 
an overabundance of anti-Hindu half-truths in every kind 
of media, college campuses, etc. So how does Aum work to 
inculcate in children an appreciation of the universal Dharmic 
values?

“It takes a village to raise a child”. Being in the Bharat’s ecosystem, 
such villages are provided to the children through their extended 
families, communities. In the USA, parents have to consciously 
create that village for their children. We believe Aum school is 
such a village, and  goes one step further to give sanskars and 
Dharmic values through our curriculum and activities but also 
have an equal emphasis on academics too for our youth 

Q: How does the Aum curriculum help children develop an 
understanding and practical applications of Dharma in their life 
in the US?

Our curriculum is developed by experienced and passionate 
volunteers where emphasis is on imparting knowledge. We have 
subjects like Yoga, Sanskrit, Dharma, Heritage and electives as 
regional languages like Marathi, Hindi and Vedic math. Regional 
language focus is to obviously learn to read and write and expose 
them to rich literature in the local languages 

Q: What is unique about Aum schools?

Aum Education Society of America, a non-profit organization, 
fills the need for Dharmic values in early childhood and 
elementary education by designing a curriculum integrated 
with mainstream subjects. We are a group of lifelong volunteers 
working in Hindu-American community organizations who 
want to provide families a school where children learn Dharmic 
values along with academic excellence. We envision our students 
becoming tomorrow’s leaders, serving our community, our 
country, and all of humanity with these Dharmic values.

Q: Hindu societal structure of caste is getting a lot of attention 
and young children here are disturbed by these caste divisions. 
How can Aum teach the principles of Hinduism and differentiate 
the negative social aspects?

We at Aum school believe in drawing a longer line to make 
another line short. Similarly there is abundance of richness 
in Hindu Dharma which students can learn and enrich that 
they themselves are equipped enough to understand the right 
and wrong. Our students are young and we try to give them 
knowledge and empower them to form their own opinions 
without outside biases.

Q: Children generally start with the first tier of faith – 

Aum School Initiative: 
An Interview with MCF 

team

stories about Hindu Gods, so how does Aum link them 
to the universal/philosophical principles of Dharma?

At Aum school we believe that we are a great heritage and have 
a great legacy of storytellers, so we include it in the syllabus. 
We integrated stories of our Deities, Bhagwans, itihasas 
(Ramayana, Mahabharata), Panchatantra and so on to highlight 
the importance of moral values, following up our culture 
and heritage no matter where you reside and Dharma. As a 
Hindu we believe in universal principles such as ‘Vasudhaiva 
Kutumbakam’, ‘Sewa parmo Dharma - Serving the society’, and 
‘Divinity is all encompassing - respecting all living beings”. We 
teach these principles to our students through an abundance of 
stories. 

Q: US schools teach, starting at the kindergarten level, human 
values such as liberty, justice, equality, empathy, does Aum use 
these concepts in their lesson plans?

Aum school has developed a structured syllabus which focuses 
on above human values and our syllabus teaches these principles 
through discussion,stories, hands-on activities and enactments. 
Stories used for this syllabus are from our Itihas, Puranas and 
Panchatantra.

Q:  What is Aum school and what is its mission statement?

Our vision is to  become a world class institution in school age 
education rooted in Sanatan Dharma. We thrive to accomplish 
this vision through developing our unique curriculum, 
establishing school across the nation and training our teachers 
to effectively deliver the contents

Q: What was the inspiration behind starting this school?

We see a lot of other faith based schools but unfortunately as of 
today we see only Sunday schools where students are exposed 
to our Hindu culture and values. Aum school saw this as an 
opportunity but more than that the need of the hour to have a 
mainstream school which can deliver academics as per the grade 
level along with Dharmic values integrated in the curriculum. 

Q: What is unique, programs - preschool and after school, 
curriculum,

We have 2 unique programs – Preschool and prekindergarten 
programs where we have developed a blended syllabus for our 
young and curious minds where they learn not only about 
English, math, history and sciences but also learn about our 

culture, festivals, Universal values through discussions, 
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hands on arts and crafts, yoga, Sanskrit, shlokas and 
bhajans. At this impressionable age we want to give kids full 

exposure to kids to our rich culture and heritage.

Our Afterschool enrichment program, which is designed for 
grades K-5 we have selected core and elective subjects. Our core 
subjects consist of Yoga, Sanskrit and Dharma and Heritage. 
We want our students to learn and understand the benefits 
of yoga, which are not just physical, but mental too as in this 
day and age where there is lots of distraction, mental health is 
equally important for any age group. Sanskrit and Dharma and 
Heritage talks about our festivals, temples and it’s architects, our 
Ithihasas to name a few and about Bharat’s rich heritage not just 
the current Bharat but the land which has thousands of years of 
legacy.

Q: How are the teachers trained?

Aum school has collaborated with many other non profit 
educational organizations to train our teachers in subject matter.  
Our teachers earn credits for Early childhood education,Yoga, 
Sanskrit, Vedic Math and Hindu studies to deepen their 
knowledge and techniques which will come in handy when they 
are teaching to their students. We have collaborated/ partnered 
with Yoga Bharati for “how to teach yoga to young students” 
Sanskrit Bharati for ”written and spoken sanskrit”  Council for 
creative education, Finland for “Early Childhood Education” 
Hindu University of America for  Hindu studies. We continue 
to partner with different educational institutes to empower our 
teachers with knowledge and techniques.
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उद्ोगितीसंह सव्म स्रातंीि िोक या सणाचे हष्मभराने स्वागत करतात. प्तेक 
सण, वार आणण उत्व हा शेतकर् याशी आणण ताच्ा शेतीशी पनगदडत आहेअसे 

मिा वाटत.े

श्ावणामधिा प्तेक वार, ताची िूजा ह े सारे शेतीशीच पनगदडत आह.ेशेतामधल्ा 
धान्ाचे मूषकािासून रक्ण करणारा साि हा शेतकर् याचंा खरा गमत्र. या जीविग 
गमत्राबद्दिची कृतज्ता व्क् करण्ासाठी नागिंचमीचा सण िूवणी सव्म शेतकरी शेतात 
साजरा करत. बिैानंा कष् न देता उत्पाददत होणार् या धान्ािंासूनचे अन्न ग्रहण करून 
शेत व बिै याचं्ापवषयी आदर व्क् करणारा आगळावेगळा सण म्हणज ेॠपषिंचमी.
केरळमधल्ा ‘ओणम’ सणािा िूवणी केवढे महत्त होते! पतथल्ा नौकास्धाांमध् ेशेतकरी 
ताचं्ा शेतातल्ा उत्पादनाचंा आनंद दविगुणणत करत.

अशी दकतेक उदाहरणं आहते. आणण केवळ महाराष्ट् नव् ेतर प्तेक राज्यातीि असे 
सणाचें वेगळेिण ह ेशेतीशी पनगदडत आह.े िण आज सणाचें आवाजवी महत्व त ेइतरानंा 
दाखवण्ाकररता जास् वाटत.े आज महाराष्ट्ामधिा बिैिोळा, दणक्ण भारतातिा िोगंि 
आणण मध् उत्तर भारतामधिा वसंत िंचमी ह्ा सणाचंा अिवाद वगळता; एकही सण 
शेतकर् याचंा असा म्हणून आज कुठे ददसत नाही. अन्नदाता शेतकरी मुख्य प्वाहातनू 
बाजिूा होत आह.े मग हा सगळा ददव्ाखािचा अधंार नाही का?

संध्ा (सामंत) सावंत, ठाणे

“यंदासारखी ददवाळी कधी आिी नसेि; ना कधी अशी ती िुन्ा भपवष्ात 
यावी” ह ेवाक् गेल्ावषणीचं नाही का! हा सण करोना कहरात गेिा असिा तरी िुढचा 

सण आिण नक्ीच दरवषणीप्माण ेसाजरा करू असं मागच्ा वषणी प्तेकजण दसुऱयािा 
धीर देण्ासाठी म्हणत होतं...िण ही ददवाळी सुद्धा अशीच करोनाच्ा सावटातिी.आज 
खरा अधंार करोनाचा आह.े तो अंधार दूर करण,े हीच खरी ददवाळी. म्हणजचे काय तर 
ददव्ाखािी अधंारच.

काही हजार वषाांच्ा इपतहासात भारतीयानंी सण आणण उत्वामंध् ेनेहमेीच कािोचचत 
बदि केिे. समाजसन्खु गणशेोत्व, गुढी िाडव्ाच्ा भव् गमरवणकुा, स्वरमयी ददवाळी 
िहाट.. ही सारी या बदिाचंी उदाहरण ेआहेत.

करोनाने उच्च मध्म व मध्म वगा्मच्ाही िोटािा चचमटे काढिे मग कष्करी, श्गमक, 
मजरुाचें हाि काय सागंावे ? करोनाचे संकट काय कमी होते तात आिेिे तोतके वादळ 
ताने तर कोकणातीि दकतेकाचें आयषु्च उध्वस् केिे. तात यंदाचा मोसमी िाऊसही 
पवक्रमीच. तो त्रासदायकही ठरिा. मुं बईची तुंबई हा आता पवनोदाचा भागही रादहिा नाही 
कारण सगळीकडेच पतच िररस्स्ती. बाधंकाम जगतातीि जो काही पवकास आिण बघतो 
तामुळे सव्मत्र रोषणाई, ददव्ाचंा झगमगाट तर आिण बघतो िण पनसगा्मचा झािेिा 
ऱहास आणण बाधंकामामंुळे होणारे िूर आणण तामुळे होणारे सामान्ाचें नुकसान म्हणज े
ददव्ाखािी  अधंारच नाही का?

दीिाविी हा संसृ्त शब् आहे. आिल्ािैकी कोणी प्काणशत झािा आहात तर कोणी 
अद्ाि व्ायचे आहते. िण प्तेकामध् ेप्काश देण्ाची क्मता आह.े दीिोत्व भारतात 
सव्मत्र साजरा होतो. या सणािा घरात व घराबाहरे तिेाचे िहान ददवे िाविे जातात. उंच 
जागी आकाशकंददि िाविा जातो. भारतीय कॅिेंडर नुसार हा सण कार्तक मदहन्ाच्ा 
अमावस्ेिा साजरा केिा जातो. हा सण ज्ानाचा (प्काश) अज्ानावर(अधंकार) पवजय 
म्हणनू प्पतत होतो. म्हणून ददवाळी हा प्काशाचा सण आह ेअसेही म्हणतात.

अनेक िोकाचंी अशी श्द्धा आहे की, चौदा वषाांचा वनवास संिवनू रामचंद् सीतसेह 
अयोध्िेा िरत आिे, ते याच ददवसातं. ता वेळी अयोध्तेल्ा प्जनेे दीिोत्व केिा आणण 
तवे्ािासून हा उत्व दर वषणी सुरू झािा. ददवाळीच्ा उगमासंबंधी अशीही ऐपतहाससक 
कल्पना आह ेती अशी की, सम्राट अशोक याचं्ा ददग्ग्जयापप्तथ्म हा महोत्व सुरू झािा. 
दसुरी कल्पना अशी की, सम्राट चंद्गुप्त पवक्रमाददत याचं्ा राज्याणभषेक समारंभात जो 
दीिोत्व करण्ात आिा, तोच िुढे दर वषणी साजरा करण्ाची प्था िडिी. भारतीय 
वाङ्मयात दीिाविीचे उले्ख अनेक णभन्न णभन्न नावानंी आिे आहते. वात्सायनाच्ा 
कामसूत्रात यक्रात्रीनामक उत्व म्हणज े दीिालिका उत्व होय. श्ीहषा्मच्ा नागानंद  
नाटकातीि दीिप्पतिदतु्व म्हणज ेदीिावािीचाच उत्व आह.े नीिमतिुराणात यािाच 
दीिमािा उत्व असे नाव ददिे आह.े ज्ानेश्वरी आणण िीळाचररत्र  या गं्रथातंही ददवाळी हा 
शब् अनेकदा आढळतो. हा सगळा वाचनात आिेिा भाग, तसंच कुठेतरी असेही वाचनात 
आिे की बदु्धानी ८४००० वचने प्स्तु केिीत म्हणनु सम्राट अशोकाने ८४००० हजार 
बौद्ध स्िू बाधंिे. हचे औचचत िक्ात घेउन अशोकाने कार्तक अमावस्ेिा जागोजागी 
ददिमािा आणण िुष्मािा अिंकृत केल्ा. ऱतावर दतुफा्म ददवे िाउन सजपविे . ८४००० 
हजार स्िुाप्माने अशोकाने ८४००० ददिही प्ज्विीत केिेत.ह े िव्म सतत सात ददवस 
चाििे. णभकू् आणण उिासकाना धनाच्ा रुिात दान देण्ात आिे. तो ददवस दीिाविीचा 
धनोत्रयोदशी  म्हणनू साजरा केिा गेिा. कारण अशोकाने आििा संिूण्म खद्जना धम्ासाठी 
दान केिा होता. श्ीिंका आणण इतर दठकाणीही ता सुमारास साजरे केिे जातात. म्हणजचे 
काय प्तेकाची वेगळी कथा. धम्म, पवश्वास दकंवा जागा बद्दििी की कथा बदििी. दकंवा ज े
आिल्ािा वषा्मनुवषजे सागंण्ात आिे तचे आिण मानिे आणण िुढे नेिे. कोण खरं कोण 
खोटं कोणीच सागंू शकत नाही म्हणजेच काय ददव्ाखािी अधंार!

सारासार पवचार करता, सण म्हणज ेकाय आनंद साजरा करण.े आणण मानवाचा पवकास 
हा कृषीसंसृ्पतनेच झािा. म्हणजचे जवे्ा शेतीतल्ा पिकातनू आनंद गमळत गेिा दकंवा 
शेतीस उियोगी जनावराशंी पनगदडत आणदोस्व साजरा केिा गेिा. ह ेसारासार पवचार 
करता िटण्ासारखे आह.े महाराष्ट्च बसघतिा तर शेतीप्धान राज्य आह े तसेच गाई, 
गुरे, जनावरे यानंाही प्तेक घरात महत्ताचे स्ान आह.े गाई तसेच इतर जनावराबंद्दि 
कृतज्ता दाखवण्ाचा ददवस म्हणज ेवसुबारस, म्हणजचे ददवाळी सुरू होण्ाचा िदहिा 
ददवस! िावसाळा संिून नवी पिके हाती आल्ानंतर हा सण येत असल्ाने हा शेतकऱयाचं्ा 

दृष्ीने कृपषपवषयक आनंदोत्वही आहे; तर सुख-समृद्धीचा उत्व म्हणनू व्ािारी, 

ददव्ाखािी अधंार

Vinita Mohite, Issaquah,Washington
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Dr (Major) Nalini Janardhanan, Pune 

Dhanteras marks the first day of Diwali (Deepavali) 
celebrations in India. It usually comes 1-2 days before Diwali.

It is celebrated on the 13th lunar day of Krishna Paksha (dark 
fortnight) in the Hindu Calendar month of Kartik. Dhanteras 
is also called DhanaTryodashi or Dhanvantari Tryodashi. The 
word Dhanteras is derived from  ‘Dhan’ meaning wealth and 
‘Teras ’meaning thirteen.

Rituals

Various rituals and traditions are followed on Dhanteras. Houses 
and surroundings are cleaned and whitewashed or painted if 
needed. Women decorate their homes with clay lamps, brass 
or copper lamps, hanging lights and pendant lamps. Usually13 
diyas (lamps) are lit in and around the house. Colorful traditional 
rangolis (Kolams in South India) are made at the entrance. 
Decorative door hanging called ‘Toran’, usually made of mango 
leaves and marigold flowers, is tied on the entrance gate. Toran 
can also be made of fabrics or metals. Small footprints (symbolic 
of the entry of Goddess Lakshmi into the house) are made with 
rice flour and vermilion (kumkum) from the entrance door to 
the Puja room to welcome the Goddess. Readymade footprints 
can also be   pasted on the floor. Sweets and snacks are prepared. 

As per the Shubh Muhurta usually during pradosh kaal or 
evening, puja of Goddess Lakshmi along with Lord Ganpati is 
performed. Lord Kuber, the treasurer and guardian of wealth, is 
also worshipped. Sweets (bought or made at home) are offered 
as Nivedya (Prasad) to the deities. In Maharashtra people follow 
the custom of lightly pounding dry coriander seeds with jaggery 
and offering it as nivedya. In South India cows are adorned and 
worshipped on this day. South Indian women (especially in 
Tamil Nadu) make ‘marunthu’ (means medicine) on the eve of 
Dhanteras which is offered as Prasad to the Goddess and also 
eaten by family members. Villagers worship cattle and feed 
them with jaggery and fodder on Dhanteras. It is considered 
auspicious to purchase precious metal (gold or silver) on 
Dhanteras. So women buy gold or silver ornaments or utensils 
(preferably silver) or coins made of gold or silver for good luck 
and prosperity. Lamps are lit and kept throughout the night to 
ward off negativity and evil spirits.

Don’ts on Dhanteras Day

-Don’t eat vegetarian food.  

-Don’t consume liquor or smoke.

-Don’t speak ill of people.

-Don’t trouble or harm anybody.

-Don’t give money to anyone. Don’t make any bill payments on 
this day.

Legends Related to 
Dhanteras   

-Don’t pay back loans or borrow money on this day.

-Don’t buy items with sharp edges, leather items, black things 
and items made of iron.

Legends

There are many legends and mythological stories connected to 
Dhanteras.

One legend is the appearance of Dhanvantari on this day. During 
the cosmic battle fought between Gods (Devas) and Demons 
(Asuras) they churned the ocean for Nectar (Amrit) .Then 
Lord Dhanvantari, the physician of Gods and the incarnation 
of Lord Vishnu, came up from the ocean carrying a jar of Amrit 
(elixir for long life) So Dhanteras is also known as Dhanvantari 
Tryodasi or Dhanvantari Jayanti. Dhanvantari is also known 
as Sudhapani   because he appeared from the ocean carrying 
nectar in his hands. Dhanvantari is the father of Indian Medical 
Sciences of which Ayurveda is our important contribution to the 
world. So the Indian Ministry of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, 
Unani, Siddha and Homoeopathy decided to observe Dhanteras 
as the National Ayurveda Day. It was first observed on 28 Oct 
2016.

Another interesting legend is about the 16 year old son of King 
Hema. He was doomed to die of snakebite on the 4th day   after 
his marriage. But the story is about how the young man was 
saved by his clever wife. On the day he was predicted to die, the 
prince was not allowed to sleep at night by his wife. She laid out 
all her gold ornaments along with gold and silver coins in a heap 
and placed them at the entrance of their bedroom. The princess 
also lit numerous lamps and illuminated the palace. To keep 
her husband awake, she told him many stories and sang songs. 
That night Lord Yama, the God of Death, came there under the 
guise of a serpent to kill the prince. But his eyes got blinded with 
the dazzle of bright lights, ornaments and coins. As Lord Yama 
could not enter the room, he mounted himself atop the heap 
of ornaments and coins but still could not reach inside. Then 
he sat there listening to the stories and songs. He waited there 
the whole night and then quietly slipped away at the break of 
the dawn. Thus the princess saved her husband from his fate of 
death. So Dhanteras is also known as ‘Yama Deep daan’. On this 
day lamps are kept burning all night as a respect to the Lord of 
Death. Lord Yama is believed to be pleased with the ‘Yama Deep’ 
ritual and would protect all family members from accidental or 
untimely death.
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Goddess Lakshmi, the Goddess of Wealth, is believed 
to bring wealth, prosperity, health, peace, happiness and 

good luck to our lives. So on the day of Dhanteras, Lakshmi 
puja is performed and people also pray to Lord Dhanvantari and 
Lord Yama for health and longevity.

शे्या  राजवाडे गोरेगाव , मंुबई
माग्मशीष्म मदहन्ातीि एका रपववारी मनात आिं की िलिकडीि अबंाबाईच्ा 

देवळात जाऊन देवीचे दश्मन घेऊन यावे. ठेवणीतिी साडी नेसायिा म्हणनू किाटातून 
काढिी तर साडीच्ा जरीचा वास साडीत ठेविेल्ा चंदनाच्ा िुडीच्ा  गंधात गमसळून 
एक अनोखी प्सन्नता मनावर णशिंडून गेिा. मनात म्हटिं , ‘ अरे वा ! आजची गंध यात्रा 
सुरु झािी तर...

 पबस््डगं च्ा बाहेर िडतानाच शेजारच्ा घरातनू तूि द्जऱयाच्ा फोडणीवर गमरच्ाचें तकुडे 
िरतण्ाचा सात्त्वक वास आिा. घरात होणाऱया साबदुाण्ाच्ा खखचडीची वदणी सवाांियांत 
िोहचवनू आिा. घराजवळच्ाच बंगल्ाचे मािक आज रपववार असल्ाने पनवातंिण े
झाडानंा िाणी घािण्ाचे काम करत होते. ताचें माळीबवुा झाडाचंी छाटणी करत होत.े  
बागेतिी वाळिेिी िाने एका कोिऱयात ढीग करून तानंी ताची शेकोटी केिी होती. 
ओल्ा मातीचा गंध , तात ताजी ताजी फादं्ाचंी छाटणी केल्ाचा दहरवा गंध आणण ह्ा 
गमश् गंधािा धरुकट विय गमळािे होत ेजळणाऱया िाचोळ्ाच्ा धरुाचे ..

ह्ा ‘धरुावासा’ तनू बाहरे िडता िडता अपतशय तीक्ण असा दफनेिचा वास डायरेक्ट नाकात 
घुसिा. डॉक्टराचं्ा क्लिपनक मधल्ा सफाई करणाऱया मावशीनंी भरिूर दफनेि घािून 
िादी िुसायिा सुरुवात केिी होती. हा दफनेिचा वास म्हणज ेएकदम आक्रमक. एकदम 
नाकात णशरायचे , मेंदूियांत घुसायचे आणण मग साऱया इतर गंध जाणणवाचंा नायनाट. 
ह्ा दफनेिच्ा द्झणद्झण्ाना आव्ान देणारा एक मत्त , उग्र , बेदफकीर , रागंडा असा 
गंध मिा खुणावत होता. “नक्ीच हा नागचाफा”, मनात म्हटिं . िण नजरेस काही िडत 
नव्ता. नागचाफ्ाचा गंध दकंचचत गोड , जरासा कडवट आणण एकदम रानातिा . मोगरा 
, जाई ,जुई , गुिाब ह्ाचं्ासारख्या शहरीिणा नाही ह्ािा.

‘काय ग , रपववारी सकाळी साडी नेसून कुठे ?” असा प्श्न िाठीमागून आिा आणण िाठोिाठ 
िदडवाळ, पबिगून राहणारा गंध ! िहात े  तो काय! माझी मैत्रीण पतच्ा छोट्ाश्ा 
सोनुिीिा न्ाऊ माखू घािून, धिू, जॉन्सन बबेी िावडर च्ा गंधात ििेटून बागेत जायच्ा 
तयारीत उभी. धिू धरुीचा, जॉन्सन बबेी िावडर चा मृदू मुिायम सुगंध मनात अगदी 
कौतकु ,िदडवाळिणा घेऊन येणारा , चेहऱयावर आनंद िसरवणारा आणण आता मोठ्ा 
झािेल्ा आिल्ा मुिाचं्ा बाििणात आिल्ािा अिगद घेऊन जाणारा ... ता गोडंस 
वेळकाढू गंधातनू स्वतःिा मुश्कििीने बाहरे काढून, मैगत्रणीशी बोिून िुढे पनघािे.

पनरागस कोवळ्ा गंधाच्ा दिुईतनू बाहरे िडत ेन िडत ेतोच दाडंग्या आणण स्वतःकडे 
दिु्मक् करू न देणाऱया िेरूच्ा गंधाने खोडकरिणा केिाच. शाळेत असताना खोडसाळिणा 
करत िेरू खाणाऱया शाळकरी मुिाचंी आठवण करून ददिी. अननस, िेरू ह्ाचंा गंध 
एकदम दाडंगोबा असतो. तानंा टाळून िुढे जाताच येत नाही. िेरू दकंवा अननस पवकत 
घ्ावाच  िागतो.

िेरूच्ा देशी गंधावर समोरच्ा बकेरीत खरिूस भाजल्ा जाणाऱया िावाच्ा गंधाने आणण 
केक च्ा गोडसर वासाने आक्रमण केिे. बकेारीच्ा िुढेच असणाऱया ऊसाच्ा गुऱहाळातनू 
ऊस चरकातनू जाताना येणाऱया गारेगार गोडसर सुगंधाने गुऱहाळात िाविेल्ा धिू- 
उदबत्तीच्ा धरुाशी हातगमळवणी करत मिा खुणाविे. िण माग्मशीषा्मतीि हिक्ाश्ा 
गारव्ात ता गंधािा िुन्ा उन्ाळ्ात येईन असं सागंून पनघािे.

 िाहता िाहता माकजे टजवळ िोचिे आणण िवंगी गमरच्ाचंा झणका, गजऱयाचा मोहक 
गंध, द्जिबी, फरसाण , बटाटे वडे , भजी आणण चायनीज िदाथाांचा आक्रमक गंध ह्ानंी 
एक खमंग, भूक चाळवणारं एक द्जवंत रसरशीत वातावरण तयार केिं होतं. ह्ा साऱयात 
आज रपववार म्हणनू िगबगीने चाििेल्ा माश्ाच्ा िाटीच्ा गंधाने न कळत माझा 
हात नाकाकडे गेिा. म्हटिं , मिा नकोस वाटणारा हा गंध आज दकतीतरी मत्सप्मेीचं्ा 
मनािा साद घािणारा आहे

 िाहता िाहता देवळाजवळ िोहचिे. देवळाच्ा प्वेशविारािासूनच पवपवध फुिे , ित्री 
, शेवंतीच्ा फुिाचं्ा वेणीचा गावरान गोडसर गंध , उदबत्ता , अत्तरं , जरीच्ा 

गंधयात्रा

साडयानंा येणार खास जरीचा वास ह्ानंी सारं वातावरण व्ािून टाकिं होतं. 
देवीसमोर हात जोडिे , डोकं टेकिं आणण चादंीच्ा िादकुावंरीि अष्गंध आणण 

चंदन ह्ाचं्ा सुगंधाने मनात सात्त्वक आनंद पनमा्मण झािा. गाभाऱयातीि धिू, उदबत्ती 
आणण तुिाच्ा पनराजंनाच्ा सुवासाने साऱया चचत्तवतृ्ती शातं, प्सन्न आणण संतुष् झाल्ा. 
मन संतपृ्त झािं. चंदनाच्ा सुवासाने सुरु झािेिी माझी गंध यात्रा देवळातीि चंदनी 
उदबत्तीच्ा सुवासाने सुगंधाचे एक विय िूण्म करती झािी.

 *ननष्पण्ण*
मगु्ा माधव केळकर बडोदा
कसा मी ऐटीत ददमाखात होतो,  

कसा रंग दहरवा मी गमरपवत होतो,
दकतीदा नहािो मी मस् िावसात,
दकतीदा िोळिो मी सख्त उन्ात,
कधी सादहिा उदे्क वादळाचा,
कधी सोसिा आवेग वारीयाचा, 
 घािूनी साद रमिो खगा ंसव,

 अजनुी मनी गुंजतो मध ुकिरव,
दकती िक्ी नाचिे, खेळिे अगंावर,

दकती वसिी, सजिी घरटी शाखेवर,
दकती यगुुिाचें मी ऐकिे प्मेगीत, 
दकती पििे जन्िी मम कुशीत,
दकती वाटसरू पवसाविे छायेत,
दकती सागंूनी गेिे अिुिे गुपित,  

दकतीकानंी केल्ा मजसंगे गुजगोष्ी,  
दकती जाहिी मज साविीत मोठी,
 उरिे न काहीच आता मजिाशी,
झरुतो मी रोज, होत खखन्न मनाशी, 

 नुरिे िािव, नुरिे मी िण,
गळिे िानिानात अहंिण;

सित ेमज आता हे िोरकेिण,
उरे मजिाशी माझ ेएकिेिण, 

तरी आस बाळगून आहे उराशी,
कधीतरी िािवी फुटेि जराशी,

अतंरी कोरडी, असे वेडी, वाझं माया, 
आटूनी ओि, झािी ही शषु्क काया, 
जरी अतंरीचा आता सुखिाय गाभा,

तरी एकिाच मी *पनष्ण्म उभा*
                     *पनष्ण्म उभा*.
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जायचं. अगदी कमी खचा्मत सगळा चपवष् फराळ बनून तयार असायचा. या 
साठी िागणारी भाडंीही िोक एकमेकाकंडून आणायचे. माझ्ा आजोबाचं्ा 

माजघरात दकतीतरी मोठे चमचे आणण बाकीचे भाडें िादहिेिे मिा आठवतात. िग्नात 
माडंव आणण सतरंज्या अथंरायचे. माडंव घराबाहरेच टाकिा जायचा. माडंव टाकायिा 
ऑड्मर देत असावेत बहुतके िण सतरंज्या मात्र शेजार िाजारून आणिेल्ा असत. सगळी 
घरं एकमेकानंा आज कािच्ा रो हाऊस सारखी िागिेिी होती तामुळे सहाद्जकच माडंव 
बाजचू्ा चार िाच घरासंमोर जायचा िण कुणी काही भाडंण काढायचे नाहीत. बिैगाड्ा 
यायिा जायिा ता ददवशी बंद िण सगळे तसं ठरवनू पॅ्न करायचे. उगाचच कुणी 
ताकरता दकती त्रास झािा ह ेदहा वेळा बोिून दाखवत नसे. आता पवचार केिा तर अस 
वाटतं हे सगळं मोबाइि नसतानाही दकती व्वस्स्त िद्धतीने िार िडायचं. गावात हॉटेि, 
धम्मशाळा वगैरे काही नव्तं तामुळे कुणा ओळखीच्ा घरी मुिाकडची मंडळी उतरायची. 
माझ्ा आजोबाचं्ा घराची बठैक सुरेख होती. पतथ ेबऱयाचदा िोकाचं चहा िाणी झाल्ाचं 
मिा आठवत. आजोबाकंडे मनाचा मोठेिणा होता ते सगळ्ानंा हौशीने घरी बोिवत. 
आजकाि अशी िोक भेटणं म्हणज ेददव्च म्हणावं.

                              गावाच्ा सुरवातीिा एक हनुमानाचं मंददर होतं. मंददर छोटस होतं 
िण छान होतं. पतथनू गावाबाजचूी नदी व आजूबाजचूा िररसर फार संुदर ददसायचा. ता 
हनुमानाचे दश्मन घेऊन वरात िग्न घरी येत असे.  िग्न िागायची वेळ झािी दक सगळे 
सतरंज्यावंर आिाििी जागा साभंाळायचे. मोठ्ानंा खािी बसायिा त्रास होत असेि 
तर कुठल्ा घरातनू एखादी खुचणी आणिी जायची तेव्डेच नाहीतर बाकी सगळे खािीच 
बसायचे. काही िोक आिल्ा घराच्ा दारात बसूनच िग्न िाहायचे. जवेणािा ठरिेिा 
बते होता, मिातरी बहुताशं हाच बते आठवतो. वागं-बटाट्ाची भाजी , भात, डाळ आणण 
बुं दी . कुणाची ऐित असेि तर डाळ बाटीही द्ायचे. िग्न िागि दक थोड्ावेळाने िगेच 
िंगतीची तयारी. जवेण बनवायिा आचारी असायचा आणण तािा हाताखािी  मदती 
साठी एखाद दसुरी बाई असायची बाकी कुणी नाही. जवेण वाढायिा सगळे तरुण, िहान 
मुिं मदत करायचे. जवेण वाढण्ाकरता बादल्ा वािरायचे. वाढण्ासाठी बऱयाच नवीन 
बादल्ा िागणार म्हणज े साहद्जकच ता शेजारिाजारून गोळा केिेल्ा असायच्ा. 
एकदाच कधीतरी िागणार म्हणनू कुणी काही डझनभर बादल्ा पवकत आणनू ठेवत नसे 
आणण तामूळे मिा वाटते की तेव्ा िोकाकंडे उगाच इतक नको त ेसामान साचिेिं नव्तं 
. आज आिण आिल्ािा एखादी वस् ूएकदा िागिी तरी पवकत आणून ठेवतो आणण 
तामुळे असेि कदाचचत आिल्ाकडे नकोता सामानाचा इतका साठा असतो. 

          जवेायिा आधी िुरुष, िहान मुिं बसून मग बायका, मुिी बसत असत. 
घरातिे वदृ्ध िोक िग्नािा येऊ शकिे नाहीत तर ताचं्ा घरी ताट वाढून जायचं. दह शुल्क 
गोष्ही आज फार मोठी वाटत े कारण आज बऱयाच बायका घरी असणाऱया मंडळीचं्ा 
जवेणाची व्वस्ा करून मग िग्नाच्ा दठकाणी जातात. िग्नातीि जवेणाच्ा ताटासंाठी 
केळीच्ा झाडाची िानं वािरत असत. गावात ज्याचंा केळीचा बाग असेि ताचं्ाकडून 
केळीचे िान आणिी जायची. वाट्ा वगैरेचा काही गोधंळच नसायचा. बाटी असेि तर 
आधी ता चुरून घ्ायच्ा आणण मग तात वरण टाकून गमळायच. भातासोबत वरण हवं 
असेि तर भात वाढल्ानंतर मध् ेथोडीशी जागा करायची आणण िुढचा वरण वाढणारा 
माणसू तात वरण वाढून जायचा. तावर डािडा तिू गमळािं तर फारच चपवष्.  कधी कधी 
वरण ताटातनू वाहून जायच िण त ेठीक होतं, तासाठी आजीचा ओरडा गमळायचा नाही. त े
आिुिकीने वाढिेिं साधं सुध जवेण दकती चपवष् असायचं. आजच्ा कुठल्ाही िग्नाच्ा 
जवेणािा ती चव कधीही येणार नाही. सगळ्ाचं जवेण झाि की सगळे आवरा आवरी 
करायिा मदत करायचे. ता ददवशी मात्र गाई बिैाचंी चंगळ असायची. जवेणं झािी दक 
सगळी केळीची िानं तानंा खायिा गमळायची. बहुदा कुणीही ताटात जवेण वाया घाित 
नसे िण चुकून गेिही तरी त ेसगळं गुराचं्ा िोटात जायच . तेव्ा कधीही पवचार केिा नाही 

िण आता पवचार केिा तर वाटतं कसिं इको फ्ें डिी िग्न होत त.े नास धसू नाही आणण 
काही घाण नाही. नवरी मुिगी आणण पतच्ा घरच्ा सगळ्ाचंी िाठवणी झािी 

प्ीती कोठावळे  िॉस अजँलेिस, कॅलिफोर्नया

अमेररकेत आल्ािासून तसं िग्न समारंभात जायचा योग फारच कमी आिा. 
नेहमी भारतात गेिे दक पवचार करत ेदक यावेळी तरी कुणाच िग्न असाव. जणेकेरून 

मिा, मुिानंा दाखवता येईि की िग्न कसे असतात आणण सगळ्ात महत्वाच म्हणज े
िग्नात सगळ्ा नातवेाईकाचं्ा भेटी गाठीही होतात.  प्तेक वेळी काही वषाांनंतर भारतात 
गेिे दक नेहमी मिा संसृ्तीत आणण टट्ॅ दफक मध् ेबऱया िैकी बदि झाल्ाचा जाणवतं. 
संसृ्ती वेस्न्म संसृ्तीकडे झकुिेिी जाणवत ेव टट्ादफक मागच्ा भेटी िेक्ा जास् झािेि 
वाटतं .  या भेटीतही अगदी तसच झाि.  तसं काया्मिय आईच्ा घरािासून काही फार 
िाबं नव्तं िण टट्ॅ दफक जास् असल्ामुळे खूि िाबं असल्ासारखं वाटिं. काया्मिय 
खूिच छान होतं , बाकीची सजावटही डोळे ददिून टाकणारी होती. नवरा नवरीचे से्ज तर 
फारच छान सजविेिे होत.े इतक्ा वेगवेगळ्ा रंगाचंी फुिे मी आधी कधीच भारतात 
िादहिेिी नव्ती. से्जवर वेगवेगया फुिाचंा सुवास दरवळत होता. ता वासासमोर 
बनावटी अत्तराचा वास फारच बोगस वाटत होता. मी हळूच आईिा म्हटिं,

“अगं आई दकती संुदर सजावट आह ेही? बघतच राहावंसं वाटतं “.  तावर आईचा उत्तर 
होतं,“ अगं आजकाि असेच िग्न होतात, त ूआता फार वषाांनी िग्न िदहिा म्हणनू तुिा 
असं वाटत असेि”.

  मी आििी गुिचूि मान हिविी. िग्न खूिच छान झािं. नाच गाणं िण सुरेख 
झाि. बऱयाच वषाांनी भेटिेल्ा नातेवाईकाशंी गप्ा मारून खूि छान वाटिं. काही िोकाचें 
चेहरे ओळखीचे होत ेिण मिा नावं आठवत नव्ते, तवे्ा मनात उगाच कुठेतरी कोिाहि 
मजिा. िग्नात िहान मोठ्ा सगळ्ाचें किडे फारच छान होत.े काही थोड्ाच वषा्मत 
दकती काही बदििं होत असं वाटिं. िहान मोठ्ा सगळ्ाचं्ा साड्ाचंी फॅशन बरीच 
बदििेिी ददसत होती. रंगीबरंेगी किडे बघून मिा िहान मुिीसारखा आनंद होत होता. 
िग्नात माझ्ा एक िक्ात आिं दक बहुताशं िोक, िहान मोठे सेल्ी काढण्ात मग्न 
होत ेनाहीतर मोबाईल्स वर काहीतरी करत होत.े फार काही िोक एकमेकाशंी बोिताना 
ददसत नव्त.े ओळखीच्ा िोकाशंीही थोडा वेळ गप्ा मारल्ानंतर सगळे पवषय कसे संिून 
जातात.

                पतथ ेशातं बसिे असतानाच मिा माझ्ा आजीच्ा गावातिे िग्न आठविे. 
माझ्ा मामाच गाव म्हणज ेजळगाव जवळच चोरगाव म्हणनू गाव आह.े अगदी छोटंसं 
खेडे गाव आह.े िहाणिणी जवे्ा जेव्ा शाळा नसायची तवे्ा तवे्ा मी आजी आजोबाकंडे 
असायची. गावाकडे फार फार मज्जा असायची.  मी िहान असताना तर वीजही नव्ती. 
म्हणज ेहोती ती नुसती नावािुरती. पवजचेे खाबं वगैरे होत ेिण मिा कधी कुठिा काय्मक्रम 
िूण्म व्वस्स्त िादहिेिा आठवत नाही. गाव छोटंसं असल्ामुळे सगळे सगळ्ानंा 
ओळखायचे. िहान मुिंही कुठेही दफरायचे , काही कसिी भीती नाही. कुणी नवीन ददसिं 
तर िोकं आिुिकीने पवचारायचे, कुणाच्ा घरी आिाय कधी िरत जाणार वगैरें वगैरेआणण 
ता चौकश्ा चाभंार चौकश्ा कधी वाटायच्ा नाहीत, दकंवा ता मागे काही वाईट हते ू
असेि असही कधी वाटायचं नाही. बहुताशं िोकाचंी िररस्स्ती तशी हािाकीचीच होती 
तामुळे िग्न साधारणच असायचे. तावेळी गावात जातीभेद मानिा जायचा व कोळी 
वाडा , कंुभार वाडा असे वेगवेगळे वाडे होत ेिण सगळे प्मेाने राहायचे. कधी कुठे भाडंणं 
मारामाऱया झाल्ाचे ऐकिेि आठवत नाही. असो... तर ता गावी िग्न तर फारच छान 
व्ायचे. म्हणज े माझ्ा मत े त े छान असत. सगळे एकत्र येऊन काम करायचे. ताचं्ा 
िग्नातिा मोठा खच्म म्हणज ेबहुतके माडंवाचाच असावा बाकी काही फार िग्नाचा खच्म 
नव्ता आणण ता वेळी बऱयाच िोकाचंी तेव्डा खच्म करण्ाची ऐितही नव्ती. िग्नाच्ा 
िगत्रका फक् िाबंच्ा गावाच्ा िोकासंाठी असायच्ा. िोक भाऊबंदकीच्ा घरी फक् 
जाऊन आमंत्रण करत असतीि आणण गावातल्ा बाकीच्ा िोकासंाठी सगळ्ा वाड्ातं 
जाऊन दवंडी िेटवणारा माणसू दवंडी िेटवनू यायचा. तचे सगळ्ा िोकाचं आमंत्रण. 
इतकं असूनही िग्नािा सगळे िोक हजरेी िावायचे. तवे्ा मोबाईि वगैरे काहीही नव्ते 
िण तरीही िोक दवंडीच्ा आमंत्रणाने वेळेवर हजर असायचे. कुणािा काही कसिा इगो 
वगैरे नव्ता. मुिीचं िग्न असेि तर िग्नात आजबूाजचू्ा मुिी रुखवत करायिा मदत 
करायच्ा. द्जिा ज ेचागंि येत असेि ती त ेकरायिा मदत करायची िण तामुळे िोक 
एकत्र यायची. तोच ता सगळ्ा िग्नाच्ा मुिीचंा पवरंगुळा असायचा आणण तोच ताचंा 
टीम पब्डीगंचा सराव असावा. कदाचचत रुखवतामागचा खरा उदे्दशही तोच असावा. 

                             िग्नाचा फराळ िण घरीच व्ायचा. बहुतके फक् आचारीिा बोिवत 
असावेत. घराजवळ मोठा खड्ा करायचा, तात िाकडं आणनू जाळायचे, तावर मोठी 

कढई ठेविी की झािं काम. चचवडा, बुं दी, िाडू आणण बफफी ज ेअसेि त ेसगळं बनविं 

माझ्ा आठवणीतंि िग्न
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अरपवदं देशिाडें,वारजे, िुणे

एकदा अमेररकेच्ा मुक्ामात एक पवनोदी घटना घडिी ती अशी होती. 
सकाळच्ा नाष्ट्याच्ा नंतर सुनेच्ा गाडीने मी व सौ. खरेदी करण्ासाठी एक 

जवळच्ा मॉिवर गेिो. मॉि खूिच मोठा होता. जवळ जवळ तीन-चार मजिी होता. 
तथे े भाजीिाल्ािासून त े किडे, दागगने इतादी पवपवध प्कारचे संसार उियकु् वस् ू
पनरपनराळ्ा स्ॉिवर िसरिेल्ा ददसत होता.

    आमची सौ. सुनेबरोबर हातात चार-िाच पिशव्ा खादं्ािा अडकवनू सगळीकडे दफरत 
होता. व काही स्ॉिवर चचा्म करीत होता. मी ताचं्ा िाठीमागे चाित होतो.

    तवेढ्ात एक महाराष्ट्ीयन बाई पतच्ा मुिीबरोबर दफरत होता. ता बाईंनी िररधान 
केिेिी साडी आमच्ा सौ. सारखीच असल्ाने व पतची मुिगी सुनेच्ा वयाची असल्ाने मी 
तंद्ीत आमचीच सौ. व सून आहे असे समजून ताचं्ा िाठीमागे जात होतो.

    ता दोघी प्तेक मजल्ावर जात होता. नंतर दसुऱया मजल्ावर दफरत होता. काही 
केल्ा ताचें दफरण ेथाबंत नव्ते. तामुळे मी खूिच दमिो. मिा भयानक भूक िागिी 
होती. घसा कोरडा झािा व तहान िागिी होती व प्ायिा िाणी िादहज ेहोत.े तवे्ा काही 
न सहन झाल्ाने मी एकदम भडकिो व िळत िळत जाऊन ता बाईिा ओरडून म्हणािो 
झािी की नाय खरेदी! मिा भयानक भूक िागिी आह,े असे म्हणनू पतचा हात ओढिा. 
ता बाईंनी डोळे वटारून माझ्ाकडे िादहिे काय िादहज.े ता बाईंचा चेहरा िाहून मिा 
धक्ाच बसिा. कारण ती माझी सौ. नव्ती. मी ताबडतोब नमस्ार करून क्मा मागगतिी 
व पतिा माझा गैरसमज सागंगतिा. त ेऐकून डोळे वटारीत पनघून गेिी.

    मी इकडे घाबरून गेिो. काही केल्ा समजत नव्ते. सगळीकडे दफरून शोधण्ाचा प्यत् 
करू िागिो. अखेर मॉिच्ा बाहरे आिो. तवे्ा एका स्ॉिवर दोघीजणी माझी वाट िाहत 
होता व ता दोघी वडा-िाव खात होता.    मिा बघताच ता दोघी ओरडून म्हणाल्ा, 
अहो, तूम्ही कुठे होता तमु्हािा शोधनू आम्ही दमिो.

    तानंा घडिेिा प्संग सागंगतिा. त ेऐकून दोघीजणी मोठ्ाने हसल्ा. अखेर मी थोडेसे 
खाऊन आम्ही गाडीने घरी िरतिो. अशी गंमत झािी.

गंमतशीर घटना
की संििा ददवस आणण िग्नही .

                आजकािच्ा  िग्नातं भरमसाट िैसे खच्म केिेिा जाणवतो िण िग्नातं दकतीही 
िैसे खच्म केिेिे असिे तरी कुणीतरी रुसिेिं ददसत. अगदी जवळचे नातवेाईक सुद्धा 
मनािासून िागेि ती मदत करायच्ा ऐवजी चुका काढताना ददसतात. थोडी खानिानात 
गैरसोय झािी तर नाकं मुरडतात. एकत्र येऊन आनंदाने मन भरून जाण्ा ऐवजी उदास 
होऊन जातात. असं वाटतं दक एकत्र येण्ामागचा उदे्दशच आता बदित चाििाय. 
आजची िग्न बघून ता गावाकडच्ा आिुिकीच्ा आणण प्मेाच्ा िग्नाची आठवण झािी 
दक मन कसं आनंदी होतं. मी नेहमी िहान असताना बऱयाचदा गावािा जायचे, अगदी 
कॉिेज िूण्म होईियांत सुद्धा जायचे. िुढे नोकरी िागल्ानंतर कधी जाणं झाि नाही पतथ.े 
आजोळी गेल्ावर जेव्ा कधी गावात िग्न असेि तवे्ा िग्नािा जायिा गमळायचं. िुढे 
मोठी झाल्ावर ताच िग्नानंा जायिा मी िाज ूिागिी. मी आजीिा म्हणायचे,  “अगं 
आजी ओळख नाही, िाळख नाही मी कशीकाय येऊ गं ?”.

                                        तवे्ा कधी वाटिं नाही दक भपवष्ात कधी ता 
साध्ा िग्नाची उणीव इतकी भासेि. आजचं ह ेिग्न अगदी जवळच असूनही इतक दूरच, 
औिचाररक वाटत होत आणण बाििणीचे त ेगावातिे िग्न िाबंच्ा नातातिे असूनही 
इतके जवळचे व आििेिणाचे वाटायचे. आज ता गावी िग्न कशी होतात माहीत नाही िण 
मिा भूतकाळात जाऊन त ेसाध सुध, माणसुकीच िग्न िुन्ा एकदा िाहायच आह.े हा िेख 
िूण्म होत आिा आणण आज्जी गेल्ाची दःुखद घटना कळािी. आजोबा काही वषाांिूवणीच 
गेिे होत ेआणण आता आज्जीही गेिी. दोघे गेिे आणण आजोळही संििं. मिा िुन्ा तसं 
िग्न िाहायिा गमळेि दक नाही त ेमादहत नाही, िण या िेखाच्ा विारे मी त ेसंुदर क्ण िुन्ा 

एकदा अनुभवायचा प्यत् नक्ी केिा आह.े
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ही मािवणी भाषा फार रसाळ बनत.े

आमच्ा गावात गोठणाईदेवीचं मंददर आह.े शहरातनू गावात आिेल्ा माणसाने इथ े
गाहा्मण ेघािावे अशी प्था आह.े गावाचा गुरव देवािुढे आिल्ािा नेतो आणण स्ष् शब्ात

“ ह ेबारा गावच्ा, बारा वेशीच्ा, बारा बावडीच्ा, बारा शहराच्ा देवा महाराजा..........
असे उच्चारतो,

ताच्ामागे आिण फक् “होय महाराजा” असं म्हणायचं.

आिल्ा मागण्ा काही मागण्ा असतीि तर ता गुरावािा सागंायच्ा, मग तो देवािा 
सागंतो.

“ कोणाक िोर होत नसात तर ताक िोर होऊ दे, काम धंद्ात सवा्मनका यश दे, िोरा टोराक 
णशक्णात यश दे, कोणाचा िग्न जळुत नसात तर ता तुझ्ा कु्रिेन जमानदे रे महाराजा..”

असे त ेगाहा्मण ेअसत.े

मिा नेहमी असे वाटते की देवाने इतके संुदर कोकण ददिे तामुळे आणखी मागणी काही 
करू नये. आता गावािा जाईन तवे्ा ह ेकोकण असेच राहू दे हीच मागणी करेन. गुरव ती 
मागणी देवािा सागंेि आणण देवच स्वतः म्हणिे, ‘ होय महाराजा’

आमच्ा गावािा एक वेस आह,े पतथ ेवेशीकराचं मंददर आह.े ह्ा मंददराचं वैणशष्ट्य असं 
की वेणशकरािा ट्बू, बल्ब असे ददवे चाित नाहीत. गावकयाांनी मंददरात ददव्ाची सोय 
केिी, िण दरवेळी काहीनाकाही अडचण येऊन ददवे िेटिे नाहीत. मंददराच्ा णभतंीवर 
वायर दफरविी होती ती तशीच आहे. िण ह्ा वायरने कधीच ददवा िेटिा नाही. एकाअथणी 
ह े बरेच झािे. रात्री िाय मोकळे करायिा आम्ही गेिो की पतथ े फक् चंद्ाचा प्काश 
असतो. आसिास असिेल्ा काज-ूनारळाच्ा झाडाचं्ा आकृता ददसतात. तावंर काजवे 
चमकत असतात आणण सगळीकडे शातंात िसरिी असत.े नाहीतरी ददवस मावळल्ावर 
आिल्ािा शातंताच हवी असते ना.

आमच्ा घराच्ा वरच्ा मजल्ावर गॅिरी आह.े इथनू कुठेही नजर टाकिी की झाडे 
ददसतात. समोर बाबं ूददसतो. हे बाबं ूदोनदा तोडून झािे तरी िुन्ा उगविे

िावसाळा असेि तर गॅिरीच्ा छिरावरून येणारे िाणी खािी िडत ेआणण असे वाटत ेकी 
िाण्ाचा एक िडदा समोर िाविा आहे. श्ावणात इथिा पनसग्म फारच खुितो. िावसाच्ा 
सरी येऊन गेल्ावर ऊन िडत ेआणण फुिे, िाने, वेिी चमकू िागतात. िक्ी घरटी सोडून 
बाहरे येतात आणण ताचंी मंद दकिपबिाट ऐकू येत.े ह े वण्मन मी एका िेखात लिदहिे 
होत,े त ेवाचून एका psychologist ने सुचविे की गॅिरीत एकदा योगासने करून िहा, 
शवासन करून झाल्ावर आसिासच्ा सृष्ीकडे िहा. तावेळी जो अनुभव येईि तो 
शब्ात माडंता येणार नाही इतका अनोखा असेि.

गावात एक डाबंरी रस्ा आह.े ददवसातनू दोनदा इथनू कुडाळमध् े बस जातात. बस 
पततकीच रहदारी. इतरवेळेिा रस्तावर फार कोणी नसतं. दतुफा्म काजू, राताबं ेिागिेिे 
आहते. दहरव्ागार वनराईतून गेिेल्ा रस्तावरून चाित जाण्ाचा आनंदच काही और 
असतो. चािताना िेव नावाचे गावत उगविेिे ददसत.े हे गवत भराभर वाढत जाते. “ 

िेव फुटिे” ही म्हण ह्ा गवतावरून तयार झािी असावी. ह्ा रस्तावर एखादा 

पनरेन आिटे, मंुबई

जगप्ससद्ध चचत्रकार वॅन गॉगिा शहरी जीवन मानविं नाही. शेवटी तो एका 
शातं, पनसग्मसंिन्न जागेत राहायिा गेिा. पतथ ेताने आयषु्ाची शेवटची वषजे काढिी 

आणण तावेळी ताने जी मोजकी चचत्र चचतारिी ती जगभर गाजिी. इतकी दकंमत आिी 
की ता चचत्राचें मिगलिगंही झािे.

बदु्ध बोधीवकृ्ाखािी बसिा असताना तािा आत्मसाक्ात्कार झािा. श्ीकृष्ण अनेकामंध् े
रादहिा, अनेक िढाया िढिा. शेवटी तो एका वकृ्ाखािी बासरी वाजवत बसिा असताना 
एका णशकाऱयाचा चुकून बाण िागिा आणण ताचा शेवट झािा. एकूणच, अनेकानंा शेवटी 
पनसगा्मकडे जावे िागत.े कपववय्म बा.भ. बोरकर ह्ानंी ताहीिुढे जाऊन असे म्हटिे होते 
की माझ्ा मृतूनंतर माझा देह समुद्ात फेकून द्ा. म्हणज ेपतथल्ा जीवाचं्ा अन्नाची सोय 
होईि.

प्ससद्ध िेखक वं्कटेश माडगूळकर ह्ानंीही असे लिदहिे आह े की मी शेवटी एका 
झाडाखािी राहीन. एक दबुणीण, चचत्र रेखाटायिा एक वही हचे माझं सामान असेि. 
आसिास जे पिकेि त ेखाईन. जमिं तर िमाणाचं्ा मागे दफरत राहीन.

शहर सोडून गावाकडे जावे असे पवचार माझ्ाही मनात येतात. प्तक् गेिो नाही तरी असे 
पवचार आिे तरी खूि छान वाटतं.

कुडाळ हे आता माझं गाव बनिं आह.े कुडाळिासून साधारण १० दकिो मीटरवर 
तळुसुिी गाव आह ेपतथ ेमाझ्ा ित्ीच्ा दहश्ात आिेल्ा जागेत आम्ही घर बाधंिं आह.े 
कोकणातीि गावामंध् ेएकाच आडनावाची माणसे ददसतात. तामुळे आमच्ा तळुसुिीत 
सगळे वारंग आहेत.

गावातल्ा घराचं बाधंकाम होताना मिा िाहता आिं आणण कोकणातीि माणसे, ताचें 
अिार कष् ह्ाचे दश्मन झािं. कोकणातीि घरे जाभं्ाची असतात. िाि मातीिासून दगड 
घडविे जातात. जाभं्ाचे बाधंकाम अनेक पिढ्ा दटकत.े बाधंकाम करायिा मजरू यायचे 
तवे्ा तानंा सकाळी िेज आणण एखादी भाजी दकंवा माशाची तकुडी देत असू. कष्ाळू 
कोकणी माणसाची ही न्ाहारी असत.े िौपष्क आणण हिका नाश्ा केल्ानंतर ताचें हात 
भराभर चाितात. घराच्ा चार णभतंी बाधंनू झाल्ावर दरवाजाची चौकट उभी केिी 
तवे्ा घरािा नारळ वादहिा, नंतर िाष्ीची िूजा घातिी. भरभरून देणाऱया देवाचे आभार 
मानण्ाच्ा अनेक प्था गावात आहते.

माझं घर चारही बाजुं नी झाडानंी वेढिं गेिं आह.े एका बाजिूा आबं्ाचं झाड आह े
आणण समोर मोठा फणस उभा आह.े ह्ा फणसाच्ा बुं ध्ािासून वरियांत फणस िागिेिे 
असतात. ह्ा झाडावंर नवरंग, चातक, पतबोटी खंड्ा, िावशा असे िक्ी येतात. ह्ा िक्ाचंं 
पनरीक्ण करत बसिो की स्वतःचा पवसर िडतो. हे िक्ी ज ेदाण े गमळतीि त े दटितात. 
उद्ासाठी चार दाण ेराखून ठेव ूअसे त ेकरत नाहीत. िशु िक्ी आणण माणसू ह्ामंध ेहा मोठा 
फरक आहे. िशु िक्ी काहीही साठवनू ठेवत नाहीत आणण माणसू आयषु्भर साठवत 
राहतो. कशासाठी, तर सुख समाधान गमळावं म्हणनू. ह्ा सुख समाधानािोटी अनेकानंी 
गाव सोडिं आणण शहरात जाऊन जास्ीत जास् साठवणकू करण्ाचा सिाटा िाविा. 
घरे, गाड्ा, इमारती, रस्,े किडे, इिेक्ट ट्ॉपनक वस् ूअशी प्चंड पनर्मती होत रादहिी. िण 
सुख समाधान काही हाती आिं नाही. शेवटी आििा गावच बरा अशी म्हणण्ाची वेळ 
आिी. म्हणनू शहरात गेिेिा कोकणी माणूस वेळ गमळेि तवे्ा गावाकडे येतो. िूव्मजानंी 
िाविेिे आबं,े फणस, काजू, कोकम तािा खुणावत असतात. जाभं्ाची घरे, कौिारू 
मंददरे, सागरी दकनारे अशी पनसग्मसंिन्न कोकणभूमी मनािा एकाचवेळी आनंद देत ेआणण 
शातंताही!!

म्हणनू म्हणतात - कोकणात जन् घेऊक नशीब िागता. कोकणात जन् घेण्ाइतका मी 
नशीबवान नसिो तरी पतथ ेजाऊन राहता येईि इतके भाग्य माझ्ा वाट्ािा आिे आहे.

बरेच मुं बईकर रात्रीचा प्वास करून कोकणतात िोहोचतात. “ फाटे इिो काय” ह्ा शब्ाने 
पतकडची मािवणी मंडळी स्वागत करतात. आिल्ािा जरी मािवणी बोिता येत नसेि 
तरी कानािा ऐकताना खूि गोड वाटत.े ‘आवशीचो घो’ हा शब् पतथ ेफुि स्ॉिसारखा 
वािरतात. वाक्ाच्ा मागे िुढे तो येतोच. आणण णशव्ा हा तर मािवणी भाषेचा अिंकार. 
ससधंदुगु्म द्जल्हातीि कोकणी माणसाने बोिता बोिता णशवी ददिी नाही तर तो खूि वषजे 

शहरात रादहल्ामुळे पबघडिा असे मानिे जात.े िण देवाक गाऱहाणं घाितात तवे्ा 

शेवटचे से्शन कुडाळ
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गावकरी भेटिा तर ताच्ा तोडूंन मािवणी गमणश्त मराठीत गावाकडच्ा 
सुरस गोष्ी ऐकता येतात. भागंसाळ नदीत मगर आिी होती, पतने गाय खाल्ी. मग 

वनपवभागवािे आिे आणण मगरीिा कसे िकडिे ही कथा ऐकायिा गमळत.े

एकदा गावातिा एक मुिगा मासेमारी करायिा संध्ाकाळी मािवणच्ा बोटीवर गेिा 
आणण दारू प्ायल्ामुळे समुद्ात िडिा. रात्री कुणािाच कळिं नाही. समुद्ात िडताच 
मुिाची नाश उडािी आणण तो सकाळियांत हातिाय मारत रादहिा. सुदैवाने, दसुऱया 
बोटीतीि मश्च्मारानंी तािा िादहिं, बोटीवर घेतिं आणण तो वाचिा. तो मुिगा िगेच 
रेड्ीिा गेिा आणण मृतूच्ा दाढेतून िरत आणिं असं म्हणनू गणितीचे आभार मानिे 
आणण िुन्ा कधीही दारू पिणार नाही असे वचन ददिे. कोकणी माणसू अशा गप्ामंध् े
रमतो आणण आिल्ािाही रमवतो. कुठे कोरोना िसरिा, शेअर बाजारात काय झािे, माझ े
वजन दकती, शुगर आह ेकी नाही ह्ाचे टेनशन घेऊन आिण दफरत असतो, कोकणी माणसू 
उगीच टेनशन घेऊन दफरत नाही.

आम्हािा दकराणा सामान घ्ायिा कुडाळमध् ेजावे िागत.े कोणताही दठकाणी गेल्ावर 
मी पतथिा बाजार आवडीने िाहतो. ता बाजारात संिूण्म िररसर कसा आह ेताचा अदंाज 
येतो. आसिासची सगळी माणसे पतथ े जमतात. पतथ े ज े पिकतं त े पवकायिा आिेिं 
असतं. उन्ाळ्ात कुडाळच्ा बाजारात गेल्ावर अनेक प्कारचे हािूस आबं े गमळतात. 
आगळ, जाम, भाजीचे फणस, कुळीद घेता येतात. कुडाळजवळ पिगंुळी गाव आह.े पतथ े
आददवासीनंी पवकससत केिेिी चचत्रशैिीची दखि जगभरातीि चचत्रकिा जाणकारानंी 
घेतिी आह.े तसेच राऊळ महाराजाचंा मठही प्ससद्ध आहे.

कुडाळिासून सावंतवाडी, पनवती, भोगवे, मािवण, देवबाग, तारकिणी, वेंगुिा्म 

ही दठकाण ेजवळ आहते. गेल्ा वषणी तारकिणीिा सु्बा डायपवगं केिे होत.े 
डायपवगं णशकवणाऱयानी ससधंदुगु दकल्लामागे नेिे आणण सागराच्ा तळाशी 

उतरविे. िाण्ाखािी अनेक रंगीबरंेगी मासे आसिास दफरत होत.े शेवाळ आणण इतर 
सागरी वनस्ती िादहल्ा.दकनाऱयावर आल्ानंतर सुरमई आणण सोिकढीचा स्वाद घेतिा 
होता.

एकदा सायंकाळी मािवणच्ा दकनाऱयावर होतो. समोर समुद्ात ससधंदुगु्म दकल्ा ददसत 
होता. सूय्म अस्ािा पनघािा असल्ामुळे पनळाशार समुद् िािसर बनिा होता. पततक्ात 
दकनाऱयावर एक बाई माशाची िाटी घेऊन आिी. थोड्ा वेळात आणखी मासे पवके्रत ेआिे. 
हा हा म्हणता बाजार भरिा. िाििेट, बागंडा, सुरमई, हिवा, कोळंबी, रावस, द्जताडा 
ह्ाचें ढीग िागिे आणण मिा कळिे की पतथ ेसायंकाळी माशाचंा लििाव होतो. बाहेरून 
व्ािारी येतात आणण मोठ्ा प्माणावर मासे घेऊन जातात. ज्यानंा थोड्ा प्माणात मासे 
न्ायाचे असतीि तानंा त ेथमा्मकोिच्ा खोक्ात बफ्म  टाकून िॅक करून देणारेही असतात. 
ज्यामुळे दसुऱया ददवशी सायंकाळियांत मासे मुं बई, कोल्ािूर दकंवा िुण्ात नेता येतात. 
इथ ेयेणारे िय्मटक िुन्ा शहराकडे जायिा पनघतात तवे्ा ताचंा िाय पनघत नाही. इथचे 
कायमचे राहावे असे तानंा वाटत.े दरवेळा कुडाळिा गेिो की मिाही असेच वाटत.े

आिण िोकि टट्ेनने प्वास करतो तेव्ा अनेक से्शनाचंी अनाऊंसमेटि ऐकू येत ेआणण 
शेवटी आििे से्शन येत.े अनेक से्शन्स िािथ ेघातल्ावर आििे मुक्ामी से्शन येत.े 
इथ ेपवसावा असतो.

कल्ाण सोडून असा पवसावा कुडाळमध् ेघ्ावा असे मिा वारंवार वाटत आह.े
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Diwali symbolizes the victory of LIGHT over darkness. 
It is a festival of NEW beginnings, the importance of JOY and 

TOGETHERNESS and of welcoming PROSPERITY.

Unfortunately, life can bring us many challenges.

All of us, at one point or another, are going to have a loss. And 
sometimes we are so overpowered by it. Death of a loved one has 
overpowered, getting fired has overpowered, someone betraying 
us has overpowered, having been served divorce papers has 
overpowered, losing our identity, or going to the bank and 
knowing our money is gone, financial losses---everything at the 
moment has overpowered us.

And in that current moment in time, we can’t even fast forward 
and think the day will come when we will be better, or we will 
have inner calm or that it will be less painful.

And sometimes we get so stuck in the mourning phase that we 
forget to live. We have a habit of asking ourselves, “Why did this 
happen to me? Why me? Why did I have to experience this?”

And then the loss and the grief can drain us-- emotionally, 
spiritually, physically, mentally, financially---all the resources 
we have are challenged by losses. 

When this happens, find your inner strength, your Divine Force 
of Will to get up and take that first step, whether it is to get up 
out of bed, brush your teeth and take a shower, or to open the 
computer to start looking for new opportunities. As you do this, 
each day gets easier and better.

And the way to find your inner strength is to venture into the 
recesses of your heart and soul to reevaluate who you truly are; 
this will help you determine how to rise above your current 
reality. I know this is hard to imagine – but, when you dig deep 
enough, you will eventually find your own answers. You will 
then be able to overcome your loss, instead of being buried by it. 

One of the ways I tell people to look within is to make a BUCKET 
LIST or a Hope List or Wish List, whatever you want to call it. 
Any list gives DIRECTION, FOCUS, and a PURPOSE to life.

ASK YOURSELF: What will make my life more meaningful? 
What will give me happiness and drive my passions? What are 
my biggest dreams and goals and what do I want to experience 
in this lifetime? What did I do that made me happy 20 years ago? 
And my BIGGEST QUESTION, “If I were on my deathbed, what 
is the one thing I wish I had done?”

You realize that your passion for life will be rediscovered in the 
things that bring you the most joy and that will lead you to your 
life purpose.

By going out there actively pursuing, gaining, and doing, we 
accentuate the positive for ourselves and for the world. We make 

ourselves better by helping others through understanding 

Healing 

and through compassion.

THERE IS A REASON TO GET UP. THERE IS A LIGHT AT 
THE END OF THE TUNNEL. EVERYTHING IS GOING TO 
BE OKAY. OUT OF THE DARKEST MOMENTS COME THE 
BRIGHTEST DAYS.

Happy Diwali! May this Festival of Light bring brightness into 
your lives and happiness, joy, and prosperity

*वाट अतंरीची....*
मगु्ा माधव केळकर बडोदा

आिा िाऊस िाऊस
णभजिी रानं चचबंिणे
िाखरं दह गाऊ िागिी
आनंदाची िाऊस गाणे

 
शेतात हाकतो पतफन
सज्या्म तास जोडीिे
झािं िेरून शेत सारं

नभी ढगही दाटून आिे
 

बीज अकुंर अकुंर
मन दह आनंदी गडे

पनसगा्मने दहरवळ िसारा
माडंिा तो चोहीकडे

 
प्भातीिा दवपबदूं ती
िाना फुिावंर िडिी
काय तो संुदर नजारा
डोळे दह ददिून गेिी
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 कोकणात सव्मत्र नदी-नाल्ाचं्ा काठावंर, बंगाि, आसाम, दणक्ण भारत, 
अदंमान पनकोबार, श्ीिंका आणण म्ानमारमधीि जंगिामंध् ेहे मध्म आकाराचे, 

िानझडी वकृ् पनसग्मत: आढळतात. िण देखण्ा फुिामंुळे जगभर अनेक देशातं याचंी 
िागवड केिी जात.े कोकणात या झाडािा ताच्ा पवणशष् आकाराच्ा फळामंुळे  ‘मोठा 
बोडंारा / बोदंरा’ असे म्हणतात तर दहदंीमध् ेयािा ‘जारूि’ असे नाव आह.े ताचाही अथ्म 
‘फुिाचंी राणी’ असाच होतो. रामायणामध्हेी या झाडािा ‘सं्दन’ असे नाव संसृ्त भाषेत 
ददिे आह.े फुिाचं्ा िाकळ्ाचं्ा नागमोडी कातर कडामंुळे इंग्ीशमध् ेयािा ‘के्रि गमट्मि 
टट्ी’ (Crepe Myrtle Tree) तसेच ‘प्ाईड ऑफ इंदडया’ (Pride of  झाडे सुमारे २० 
मी. उंचीियांत, गोिसर आकारात वाढतात. खोडावरची साि पिवळट व गुळगुळीत असून 
पतच्ा वेड्ावाकड्ा ढिप्ा पनघतात. तामणाचे िाकूड िािसर रंगाचे, बळकट, चचवट, 
िाण्ात व बाहरे दटकाऊ असते. घरबाधंणी, िूिबाधंणी यासाठी याचा वािर सागवानाच्ा 
िाकडाऐवजी केिा जातो. होड्ा, जहाज,े रेल् ेवासघणी, मोटारी, िेट्ा इतादीसंाठीही ह े

िाकूड फार उियकु् असत.े

डॉ. अजंिी कुिकणणी

वसंत ऋतू - ऋतरुाज. गीतते पवभूतीयोगाच्ा अध्ायात भगवान श्ीकृष्ण 
वसंत ऋतूिा ‘िृथ्ीवरचा कुसुमाकर’ म्हणतात आणण स्वत:चे या ऋतशुी असिेिे 

अवैितही सागंतात. वसंत ऋत ू म्हणज े िुष् वैभवाची ियिूट! याच्ा आगमनाआधीच 
सुगंधाच्ा िहरी दरवळू िागतात आणण अनेक झाडाचें मोहोर, फुिे, फळे या ऋतरुाजाचे 
स्वागत करायिा सज्ज होतात. संत ज्ानेश्वराचं्ा प्पतभेने वसंताचे पबनचूक वण्मन केिे 
आह े:

जसेै ऋतुितीचे विार | वनश्ी पनरंतर |

वोळगे फळभार िावण्सेी ||

भारतात माच्म आणण एपप्ि या दोन मदहन्ात आिण वसंत ऋतू अनुभवतो. या काळात 
भूजि िातळी कमी होत जाते, तािमान वाढू िागत ेिण पनसगा्मत मात्र सौदंया्मची ियिूट 
असत.े पििंळासारख्या वयोवदृ्ध वकृ्ावर, सळसळणाऱया गुिाबी िानाचें नत्मन बसघतिे की 
तो वकृ् मिा तरुण वाटायिा िागतो. सीता अशोक, णशरीष, पबट्ी, कडूपनबं, बहावा, बकुळ, 

करंज, िाढंरा चाफा, शेवगा या झाडावंर इंद्धनुष्ातीि सव्म रंग दाखपवणारी फुिे 

फुितात. आबंा, फणस, जाभूंळ अशी अनेक चवी-ढवीचंी फळेही तयार होतात. 
या सव्म फुिावंर, फळावंर अनेक िक्ी, कीटक, फुििाखरे आणण प्ाणी अविंबनू 

असतात. हा ताचंा िण प्जनन काळ आह.े तामुळे वसंत ऋतू सवाांनाच िाभदायक आह.े
महाराष्ट्ाच्ा राज्यिुष्ाचे वैभव 

इतक्ा सव्म रूिवान फुिाचं्ा मादंदयाळीतही आििे ठाम अस्स्त्व अधोरेखखत करणारा 
आणखी एक छोटेखानी वकृ् एपप्ि मदहन्ाच्ा मध्ानंतर फुिू िागतो. या उष्ण हवेत 
डोळ्ानंा थंडावा देणारी ताची गुिबट-जाभंळी फुिे अतंत मनोवेधक ददसतात. १ मे रोजी 
असिेल्ा आिल्ा ‘महाराष्ट् ददनी’ हा वकृ् हमखास भरभरून फुित असतो. तामुळेच या 
‘तामण / ताम्हण’ वकृ्ाच्ा देखण्ा फुिानंा आििे ‘राज्यफूि’ म्हणनू मान्ता गमळािी 
आह.े       

तामण हा िानझडी वकृ् लिथ्सेी अथवा मेंदीच्ा कुिातीि असून ताचे शास्त्रीय नाव 
िॅगरस्ट्ोगमया स्ेससओसा (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) अथवा 
िॅगरस्ट्ोगमया फ्ॉस-रेद्जनी (Lagerstroemia flos-reginae Retz.) असे आह.े 
काि्म िॅगरस्ट्ोम नावाच्ा एका स्वीदडश ऑदफसरने ही फुिे भारतातनू प्थम गोळा करून ती 
वगणीकरणासाठी िाठविी, तामुळे ताच्ा मिृतीसाठी या झाडाचे नामकरण ‘िॅगरस्ट्ोगमया’ 
असे करण्ात आिे. ‘स्ेससओसा’ म्हणज े संुदर फुिे असिेिे झाड; तर ‘फ्ॉस-रेद्जनी’ 
म्हणज ेराणीने वािरावीत इतकी संुदर फुिे असिेिे झाड. बघा दकती संुदर अथ्म दडिेिे 

आहते या िाबंिचक नावामंध्!े    

महाराष्ट्ाच्ा राज्यिुष्ाचे वैभव 



33©https://www.marathicultureandfestivals.com

 

भारताच्ा िोस् पवभागाने या संुदर झाडाचे पतकीट प्ससद्ध केिे आह.े आश्चय्म म्हणज े
मिा या झाडावर अथवा देखण्ा फुिावंर आधारीत प्ससद्ध कवी / कवययत्रीची कपवता 
सािडिी नाही.

 इतक्ा देखण्ा व उत्तम प्तीचे िाकूड देणाऱया झाडात अनेक औषधी गुणधम्म 

 

िाने आबं्ाच्ा िानासारखी, िरंत ु दकंचचत रंुद व उठावदार णशरासंदहत असतात आणण 
फेब्वुारी-माच्म मदहन्ातं गळतात. िाने गळताना िाि होतात. याही वेळेस ह े झाड 
अपतशय संुदर ददसत.े माच्ममध्चे िगेच चमकदार नवी िािवी फुटत.े या वकृ्ािा एपप्ि-
मे आणण जिैु-ऑगस्च्ा सुमारास अशी दोनदा गुिबट-जाभंळ्ा रंगाची फुिे येतात. 
मातीच्ा प्कारानुसार फुिाचं्ा रंगछटामंध् े थोडा फरक िडू शकतो. िानाचं्ा दहरव्ा 
िृठिभागावर ती उठून ददसतात. फुिे एका िाबं दाडं्ावर येतात व खािून वर उमित 
जातात. ताचं्ा िाकळ्ा नाजकू व मुळाशंी पनमुळता असून कडा नागमोडी असतात. 
जाभंळ्ा िाकळ्ाचं्ा मध्भागी पिवळ्ा रंगाचे िुं -केसर असतात आणण एकच िाबं 
स्त्री-केसर असतो. इतक्ा अप्पतम रंग संगतीने नटिेल्ा फुिाकंडे बघतच रहावेसे वाटत.े 
या बहरिेल्ा झाडावर अनेक कीटकाचंा मुक् संचार असतो. ‘ओक ब्ु’ नावाच्ा एका 
देखण्ा फुििाखराचे ह ेआवडत ेझाड आहे.

फळे गोिाकार बोडंासारखी असून तातं चिट्ा व गोिाकार पबया असतात. उन्ाने तडकून 
तातीि पबया दूरवर िसरतात. टरफि झाडाच्ा फादं्ावंर तसेच चचकटून राहत.े पबयाचंी 

रुजवण क्मता चागंिी असत ेव नवीन रोिेही िवकर तयार होतात.
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इतके देखण,े बहुियोगी व िूण्मत: भारतीय असिेिे ह े झाड साऱयाचं्ा 
ओळखीचे झािे िादहज ेव जास्ीत जास् दठकाणी िाविे गेिे िादहज.े   

©सव्म प्काशचचत्र:े श्ी अपवनाश मंजळू ©

सुद्धा आहेत. मूळ उत्तजेक व ज्वरनाशक असून साि आणण िाने रेचक आहते. 
जनू िानातं व िक्व फळातं ‘कोरोसालिक आम्ल’ व ‘एिाजीटॅपनन्स’् ही द्व्े आढळून 

येतात. तामुळे रक्ातीि शक्म रा कमी होत.े हे भाग मधमुेहावर गुणकारी असतात, असे 
ददसून आिे आह.े अनेक दठकाणी या कारणासाठी िानाचंा चहा करून प्ायची िद्धत आह.े 
तसेच िानामंध् ेपवषाण ूप्पतबंधक गुणधम्मही आढळून आिे आहेत. 

ॐ बदरीनाथ 
श्ीननवास माटे, कैललफोर्नया

ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।
ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।

 
दहमवंतिव्मतमंदडतम्

दहमस्ोतहारपवभूपषतम्
दहमराजमंददरसंस्स्तम्
ह ेतप्तकंुडजिार्चतम ्।

 
ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।

 
अि्मयपत मेघसुमाविी 

णशखरान ्सुशुभ्रदहमाच्मनम्
अणभपषक् भक्प्दणक्णान्
अणभपषक् किशं प्ागंणम ्।

 
ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।

 
रसरंगरूिप्दायकम्

मम िुण्मद् प्सीददतम्
जानागम क्दु्ितरमहम ्

नमागम त्वा ंजगन्नायकम ्।
 

ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।
 

भो अिकनंदे, चंचिे
तं्व पवष्णुिदरजस्र्शता
भव गागंमम्बसुमादहता

कुरु सस्श्ामिं भारतम ्।
 

ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।
ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।
ॐ बदरीनाथं नमाम्हम ्।
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बघेि तसं माझ्ाकडं बघत ‘ता’ंनी पवचारिं. आता नोकरीत मी नक्ी काय 
करतो आणण का करतो असे अस्स्त्ववादी प्श्न मिाही वरचेवर िडतात (फक् 

िगाराचे िैसे बँकेत जमा व्ायच्ा ददवसाचा अिवाद, ता ददवशी मात्र  ‘द्जदंगीको वजह 
गमि गयी’ वगैरे वाटत असतं), िण हे असं खोचकिण ेपवचारायचं ‘ता’ंना काय कारण?  

“नाही, ताचं काय आह,े इसेदनशयि वक्म र ही कॅटेगरी….” मी स्ष्ीकरण द्ायचा प्यत् 
केिा िण आिल्ा गडगडाटी आवाजाच्ा  बिुडोझरनं माझा क्ीण आवाज जमीनदोस् 
करत  ‘ता’ंनी हल्लासाठी नवीन आघाडी उघडिी ,” कुठिं वॅ्क्क्सन गमळािं तिुा?”

“जॉन्सन अडँ जॉन्सनचं - ससगंि डोस.”

“काय? म्हणज ेत ेफक् ६५% एदफकसी वािं? ब्ड लिॉटस् वगैरे होतात त?े अरेरे- 
वाईट झािं! मिा बघ, फायझर गमळािं - ९६% वािं! सगळ्ात टॉि! मी तर वॅ्क्क्सन 
घ्ायिा गेल्ावर स्ष् सागंगतिं होतं ‘ घेईन तर फायझरची िस , नाहीतर िकडेन घरची 
बस!’ ‘खाईन तर तिुाशी, नाही तर उिाशी’ या म्हणीिा एक कोपवडकािीन वंशज बहाि 
करत ‘त’े म्हणािे.

“िण डॉ. फाऊची म्हणािे होते - सगळी वॅ्क्सीन्स सेफ आणण इफेक्क्टव् आहते 
म्हणनू….”

“तो फाऊची काय सागंतोय? अरे मी सागंतो नं! फायझरची एमआरएनए टेक्ॉिॉजी 
सगळ्ात मस् आहे. णशवाय ता वॅ्क्क्सनचे काही साईड इफेक्टस्ही नाहीत… ”

मी मनात म्हणिं की वॅ्क्क्सनिाच ताचं्ा शरीरात गेल्ावर साईड इफेक्टस् जाणविे 
असतीि! आता ह ेफायझरिुराण दकती वेळ ऐकावं िागतंय या चचतंते मी असतानाच ‘ता’ं 
ना कुणीतरी हाक मारिी. ‘ता’ंचा मुिगा दोन िहान मुिं िेगो खेळत असताना तानंा त्रास 
देत होता आणण ताचें िेगो मोडून तानंा रडवत होता म्हणून ‘ता’ंना बोिावणं आिं होतं  
(काटां बािाच्ाच वळणावर गेिंय!). ‘त’े ताचं्ा मुिाकडं बघायिा पनघून गेिे आणण मी 
सुटकेचा पनःश्वास सोडिा.  

िुढचा बराच वेळ ‘त’े धमूकेतसूारखे अचानक अंगावर येऊन आदळू नयेत म्हणनू मी ताचं्ा 
कक्िेासून सुरणक्त अतंर ठेवनूच वावरत होतो.  िाटणीत ताचंा संचार सुरूच होता - नुकतंच 
घराचं ररमॉडेलिगं करून घेतिेल्ा एका जोडप्ानं िैसे कसे िाण्ात घािविे आहते आणण 
‘ता’ंचा आधी सल्ा घेतिा असता तर त ेिैसे कसे वाचिे असत ेह ेमोठमोठ्ानं सागंताना 
मी ‘ता’ंना ऐकिं. माझ्ा गमत्राच्ा बायकोनं कमािीची स्वाददष् पबया्मणी बनवनू आणिी 
होती, िण पतिा पतनं िुढच्ा वेळी ‘ता’ंच्ा कडचा होममेड मसािा (“होममेड म्हणज?े 
तुम्ही घरी बनवता?”, “नाही, पवकत आणतो, िण ज्याचं्ाकडून पवकत आणतो ते घरी 
बनवत असणार - म्हणज ेहोममेडच झािा नं!”) वािरिा तर पतची पबया्मणी कशी चागंिी 
होईि हे ता पबया्मणीची चौथी प्टे उडवत ‘त’े सागंत होत,े तहेी िादहिं. ता िोकाबंद्दि 
सहानुभूती वाटत होती,  िण  ‘ते’ आिल्ािासून िाबं आहते याचं समाधान होतं. 

सगळ्ाशंी बोिून आणण खाण्ापिण्ावर मनसोक् ताव मारून झािा.  ‘त’े थोडं िाबं 
स्वतःभोवती िोकाचंं एक िहानसं वतु्मळ जमवनू काहीतरी कॅसेट िावत होत.े वतु्मळातिा 
एकेकजण संधी गमळेि तसा मागच्ा मागं सटकत होता. मनाशी म्हटिं - हीच संधी आहे 
िाटणीतून काढता िाय घ्ायची. िण हळूच बाहरे िडणार इतक्ात घात झािा - ‘ता’ंची 

हाक आिी! नाईिाजानं ताचं्ाकडं गेिो. ताचं्ाभोवतीच्ा वतु्मळाचे बरेचसे अशं 
एव्ाना गळून िडिे होत.े

गौतम िंगू, न् ूजसणी 

माझ्ा ओळखीचे एक गृहस् आहते.  तानंा आम्ही फक्  ‘त’े असंच 
म्हणतो.  तर हे ज े‘त’े आहते नं, ताचें स्वतःबद्दि अनेक (गैर) समज आहते: जसं की 

आिल्ािा प्तेक गोष्ीतिं बाकीच्ािंेक्ा जास् कळतं, आििी पनवड नेहमी सववोत्तमच 
असत,े आििी अणभरुची उच्च आह ेवगैरे वगैरे. वहूान वेट माकजे टमधल्ा वटवाघळाचं्ा 
संख्यिेासून न्ूयॉक्म  स्ॉक माकजे टमधल्ा घंटेच्ा िाबंीियांत कुठिाही पवषय घ्ा, ताचं  
‘ता’ं ना ज्ान असतंच आणण न थकता ‘ता’ंची जीभ त ेज्ान िाजळत.े समोरच्ा व्क्ीिा 
नेहमीच सल्लाची दकंवा माग्मदश्मनाची गरज असत,े आणण ह ेमाग्मदश्मन आिणच करू 
शकतो असा ‘ता’ंचा गाढ पवश्वास आह.े  तामुळं स्वप्सन्नतचेी अनेक चचिटं ‘ता’ंच्ा 
चेहऱयाभोवती नेहमीच घोगंावत असतात.

‘ता’ं चं माझ्ाशी तर अगदी खास वाकडं आह.े माझ्ाशी बोिायिा िागिे की माझा 
अगदी प्तेक पवचार कसा चुकीचा आह,े प्तेक कृतीत मी कसं शेण खालं्य आणण तीच 
कृती तानंी दकती चागंिी केिी असती ह े‘त’े अगदी दहरररीनं दाखवनू देत असतात, आणण 
तसं एकदा दाखवनू झािं की मग ‘ता’ंचा चेहरा तुिात न्ािेल्ा मोदकासारखा प्सन्न 
ददसायिा िागतो. तामुळं खरं तर ‘ता’ंच्ाशी प्तक् भेट मी शक्तो टाळतच असतो, 
म्हणज ेिँडेगमकच्ा आधी टाळायचो. 

िण िरवा वॅ्क्क्सनेशन झािेिे आम्ही काही ओळखीचे िोक तब्बि वषाांनंतर एकत्र 
भेटिो, पतथं ‘त ेसुद्धा हजर होत.े मिा बघताच िगेचच णशकार गवसल्ाच्ा आनंदात ‘ते’ 
माझ्ाकडं आिे.

“काय कसे आहात, सगळं ठीक नं?”  वष्मभरानं भेटतायत, तर थोडं वरवरचं संभाषण 
करून ‘ता’ंना कटवावं म्हणनू मी आििा एक पनरुिद्वी प्श्नाचा बॉि टाकिा.

“ह े काय? िँडेगमकच्ा काळात िोट बरंच सुटिं की तझंु! व्ायाम वगैरे केिा नाहीस 
वाटतं?” बॉि बॅटनं खेळायचा सोडून ‘त’े बॅट घेऊन पिचवरून माझ्ा अगंावर एकदम 
धावनूच आिे.

“अ ंनाही, म्हणज ेकामही बरंच असायचं …” मी बोिायिा िागिो, िण ‘त’े सुटिेच. ” 
कामबीम कसिं आिंय? आळशी कुठिा! मी बघ, आठ दकिो वजन कमी केिंय मागच्ा 
वषा्मत. वजनकाटा दाखवणार नाही, िण मिा मादहतीय की कमी झािंय! मी स्वतःिा 
बजाविं - नो टीव्ी, नो मूव्ीज, नो नेटक्फ्क्स अडँ चचि… फस््म गोि इज दफटनेस!” 
असं म्हणनू मी पवचारिंही नसताना िँडेगमकमध् ेआििं दफटनेस रुटीन काय होतं,  सगळे 
डाएदटणशयन कसे गाढव आहते आणण आिण स्वतः कसं एक नवीन िॉकडाऊन डाएट 
शोधनू काढिं आह ेयावर ‘ता’ंनी काही गमपनटं मुक्ाफळं उधळिी. फक् ‘ता’ंच्ावरचा  
िॉकडाऊन कधी उठविाच नसता दकंवा ‘ता’ंना नेहमी मास् करकचून बाधंायची सक्ी 
केिी असती तर दकती छान झािं असतं असा एक दषु् पवचार माझ्ा डोक्ात येऊन गेिा.

“तमु्ही वॅ्क्क्सन कधी घेतिंत?” काही वेळानं ताचंी बडबड असह् होऊन मी पवषय 
बदिायचा प्यत् केिा.

“अरे, मिा तर फेज वनमध्चे गमळािं - इसेदनशयि वक्म र म्हणनू!” ‘त’े उत्ाहानं म्हणािे. 
वास्पवक ‘ते’ आयटीत प्ोजके्ट मॅनेजर आहते - एकूणच ही जमात नक्ी कशासाठी 
इसेदनशयि असते, हा एक संशोधनाचा पवषय आह.े आणण तात  ‘ता’ं ना इसेदनशयि 
कुणी ठरविं काय मादहत!

“त ू फामा्म ररसच्म मध् े आहसे नं? मग तिुाही िवकरच गमळािं असेि?” तानंी मिा 
पवचारिं.

“नाही, मिा जनरि िब्ब्कबरोबर गमळािं, फेज टू मध्.े”

“म्हणजे? इसेदनशयि वक्म र कॅटेगरीत तुझा नंबर िागिा नाही? फामा्ममध् ेअसूनही? अरे 
काय ह?े नक्ी काय करतोस त?ू” नुसता ‘सदणीनं नाक गळतंय’ छाि फेसबकु से्टसवर 
िाचिाचशे िाईक्सचा िाऊस िाडणारा फेसबकु शेिेयब्टी नवीन किडे घािून घेतिेल्ा 

प्ोफाइि पिकिा कसेबसे सदतीस िाईक्स जमवणाऱया ‘िूझर’ कडं ज्या तचु्तनंे 

ता’ंची गोष्
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“यानं बसघतिा असेिच. यािा पवचारू.” मिा बघताच उत्ाहानं ‘त’े म्हणािे.

“काय?”

“त ू‘द दडसायिि’ बसघतिा असशीि नं?”

“नाही बसघतिा अजनू.”

“काय? त ू ‘द दडसायिि’ नाही बसघतिा? अरे त ू लिदहतोसपबदहतोस, एकदोन स्कीनप् े
लिदहिेयस, आणण मग ‘द दडसायिि’ बसघतिा नाहीस?” दोनतीनदा चििेनं ठेचूनही 
अगंात धगुधगुी असिेल्ा झरुळाकडं बघावं तशा पतरस्ारानं माझ्ाकडं बघत ‘त’े म्हणािे.

मी मान हिविी.

“बघायचा आह,े िण अजनू वेळ नाही गमळािा....”

“अरे वेळ काय नाही गमळािा? काय करतोस तरी काय त?ू  दकती सवाांगसंुदर ससनेमा 
आह ेतो. किेचा आत्ममग्न आपवष्कार आहे ताच्ात! किावंताच्ा मनातिं वंिवि....ताच्ा 
अणभव्क्ीतिा पवशुद्ध आशावाद....हळवी भावतरि प्तीकात्मकता…” , िाटणीत प्ायिा 
फक् सॉफ्टदडट्कं्स होती, तामुळं नक्ी काय पिऊन ‘त’े असे सुटिे होत ेमिा कळेना. ‘द 
दडसायिि’ मिा वेळ गमळाल्ावर खरंच बघायचाय, हे सागंूनही ह ेसगळं ऐकवायची काय 
गरज मिा कळेना. िण ‘ते’ आता िेटिे होत.े

“अरे हा िॉकडाऊन नुसताच घरी बसायिा नव्ता. तो होता स्वतःशी संवाद साधण्ासाठी, 
स्वतःिा िररिक्व करण्ासाठी...मी तर क्ुयब्क, किोिा, कुरोसावा झािंच तर सतद्जत 
रे, गुरुदत्त, पबमि रॉय...सगळ्ाचं्ा ससनेमाचंी िारायणं केिी िँडेगमकच्ा काळात! आहसे 
कुठं? ” मघासचं ‘मी टीव्ी, मूव्ीज वगैरेच्ा भानगडीत न िडता दफटनेसवर िक् ददिं’ 
ह े आििंच वाक् ‘त’े आता पवसरल्ाचं ददसत होतं. ‘ता’ंनी नावं घेतिेल्ा सगळ्ा 
ददग्दश्मकाबंद्दि मिा आदर आह,े ताचें चचत्रिट मी अनेकदा बसघतिेही आहते आणण 
ताबद्दि तासनतास बोिायिा मिाही आवडतं. िण आता ‘ता’ंचा हल्ा थोिवायिा 
डाविेच बदिणं भाग होतं.

“तसं नाही, मीसुद्धा बऱयाच ससनेमाचंी िारायणं केिीच की िँडेगमकच्ा काळात,” मी 
म्हणािो.

“असं? कुठल्ा?” आव्ानाच्ा सुरात ‘त’े म्हणािे.

“सिमान खानचा ‘हॅिो ब्दर’, आगमर खानचा ‘मेिा’, रामगोिाि वमा्म की आग, आि का 
सुरूर, साद्जद खानचा ‘दहम्तवािा’, अनेक ठोकळ्ानंा घेऊन काढिेिा ‘जानी दशु्मन’....”

आजबूाजचू्ा िोकामंध् ेखसखस पिकिी.

“हा काय फाितिूणा आह?े ह ेसगळे एकािेक्ा एक वाईट ससनेमे आहते!” ‘त’े वैतागून 
म्हणािे.

“तचे तर! सहनशक्ी वाढवायिा ह ेससनेमे मी िुनःिुन्ा बसघतिे.”

“िण सहनशक्ी कशािा वाढवायची होती तिुा?”

“ताचं काय आहे, िँडेगमकच्ा काळात तमुची भेट होत नव्ती. िण कधी ना कधी िँडेगमक 
संिणार आणण तुम्ही िुन्ा भेटणार ह ेमादहत होतं. मग तुम्हािंा इतक्ा गॅिनंतर झिेायिा 
सहनशक्ी वाढवायिा नको?”

‘ता’ंचा चेहरा बघण्ासारखा झािा होता. मी चटकन पतथनू बाहरे िडिो आणण गाडीत 
बसेियांत मागेही वळून बसघतिं नाही.

कुणीतरी आमच्ा संभाषणाचा ग्व्डीओ घेतिा होता, तो गमत्राचं्ा व्ॉटस्अि ग्रूिवर 
दफरिा. तेव्ािासून ‘ता’ंनी मिा सोशि मीदडयावर ब्ॉक केिेिं आहे आणण मिा िुन्ा 
कधीही प्तक् भेटणार नाही असाही पनधा्मर केिेिा आह.े ह ेऐकल्ािासून मिा हवा जास् 
शुद्ध वाटू िागिीय आणण अन्न जास् चवदार िागू िागिंय.

मी अपतशय हिकट माणसू आह ेअसं ‘त’े सध्ा िोकानंा सागंत दफरतायत, 
असं जवे्ा माझ्ा कानावर येतं तवे्ा मी िु.िं. च्ा ता ‘िाताळपवजयम’ मधल्ा 
राक्सासारखं खदाखदा हसतो!

  *अस्त*
मगु्ा माधव केळकर बडोदा

*िहाट झािी...* 
िहाट झािी, नभे उजळिी, 

िसरिी तजेाची िािी;
 मरगळिेिी, सृष्ी हरखिी , 

ओढ सुया्मची िागिी;
रंगूनी रंगात तयाच्ा, प्मेे भाराविी,

आतरुतनेे भेटीसाठी णक्तीजे ओिाडंिी,
 *तोही अवखळ..* 

तोही अवखळ, हळूच न्हाळी,
िानजाळीतूनी, 

मग सरसावनू धावत येई दकरण ेफैिावनूी;
वेड िावनुी धरतीस, मग तो धावे प्खरतनेी;

मोहीत धरती कण कण उजळिी िेवनुी तजेाची िेणी; 
 *ददवाकराच्ा आगमनाने* 

ददवाकराच्ा आगमनाने धराही भुििी, 
कळीत उमििी, गंधात नाहिी, प्मेे सुखाविी ; 

फेर धरूनी कीरणासंंगे, नाचू गाऊ िागिी;
 *प्मे प्खरता वाढू िागिी,* 

प्मे प्खरता वाढू िागिी, 
तजेाने तळििी, सृष्ी थबकिी; 
वास्वतेची तीज जाणीव होता, 

गभ्मगळीत झािी  
मरगळिी, िोळिी, िरी ताची साथ ना सोडिी;

 *चािता, चािता तोही थकिा,* 
 चािता, चािता तोही थकिा,थोडा पवसाविा;

पतनेही मग पनश्वास घेत थोडा आराम केिा;
माध्ानीचे तजे आता थोडे मंदाविे, 

थकून, भागून दोघानंी प्मेािा आवरिे ;
 *िरतभेटीच्ा घेऊन शिथा...* 

िरतभेटीच्ा घेऊन शिथा, ददनमणी पनघािा णक्तीजािार ,
 जातानाही देउनी धरेस संध्चेे रंग अिार:

येईन उद्ा िरत दफरुनी, करुन धरा आश्वस्; 
िाहता िाहता झािा की हो सूया्मस्.   

ओढून पनशेचा शेिा अगंावरती, धरती
 पनधा्मस्, 

स्वप्न उद्ाचे उरी धरुनी, मग ती झािी पनदद्स्. 
 *जीवनाची वास्वता ....* 

 जीवनाची वास्वता ही अशीच असत,े  
कळत नकळत कधी साथ सुटते;
िरी िरतभेटीची आशा नसते,
आयषु्ाच्ा या वळणावरती, 
वाटत ेकधी न व्ावी सकाळ.
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Archis Kulkarni, Pune

”ताई कादें घ्ा ना, स्वस् आहेत आज!” “ताई छोट्ा ताईंना आवडतीि 
बघा संत्री!”

These were the greetings my mom and I used to receive after 
stepping off the bus into the bustling scene that was the Mahatma 
Phule Mandai, Pune. This excursion was a monthly childhood 
ritual for me. We would take the 4 pm bus from our home - at 
Kothrud and step off at the Mandai. 

There, mom would start buying (while bargaining) vegetables 
and fruits and I would observe the whole busy and bubbling 
environment. The varied types of smells and sounds would 
often entrap my young self the smell of damp soil, of fresh fruits 
and also of the smoke emitted from the rogue two-wheelers. 
The melody formed through vendors calling out while hyping 
up their produce, grandmas scrunching their noses at the high 
prices of potatoes while simultaneously stuffing them in their 
bags, moms calling out after their toddlers and the occasional 
two-wheeler zooming through with its signature and irritating 
loud honking. All these came together to create a memorable 
experience which even today evokes a feeling of nostalgia in me.

After making our purchases, we would exit from the back side of 
the Mandai and walk past the bamboo artists (@’Burud’ alley), 
busy making baskets and other useful products. I would often 
stand and wonder at the dexterity of their fingers, especially 
of the ‘aajis’ who would weave immaculately at the speed of a 
bullet train! Now, being in a creative field myself, I understand 
the years of practice and hard work it must have taken to attain 
that level of mastery. After 5 minutes of watching and admiring, 
Mom would hustle me away, towards our next destination!

We would then walk towards ‘Tulsi Baug’, all the while admiring 
the window displays and enjoying the appetizing smells of ‘chai, 
bhel, vada-pav’ wafting through the gullies. Sometimes, we 
would stop by a small shop to enjoy freshly squeezed sugarcane 
juice or stop at an ‘Amruttulya’ for a steaming hot cup of ‘cutting 
chai’!

 Now, Tulsi Baug was in a completely different world, straight 
out of an old fairy-tale.  Filled with enticing and sparkly objects 
as well as toys, it was every child’s dream come true. Walking 
through the narrow gullies, all the while keeping eyes and ears 
open for the ‘deal of the day’ was truly a skill, which my mom 
had finessed over many years! We would walk through the busy 
lanes, buying small baubles and bits and finally would make our 
way out on the main road. Then we would proceed towards my 
‘Aaji’s Wada’- the final destination! 

On the way, the smell of fresh, milky coconut always enticed me 
and I would glance at Mom sneakily. Smiling and shaking her 
head, she would guide me into the small yet homely ‘Kavediya 
Sweets’ shop where we would buy the delicious coconut ‘barfis’ 
for me and my dad and ‘farsan’ for my grandparents. I often 
feel, the true beauty of metro cities lies in the way the old 

establishments adorn the city like rare jewels. This shop is 

Mandai Strolls and 
Coconut Barfis

definitely one of them with the characteristic wooden 
doors and the glass-doored cabinets…and always with a 

smell reminding me of ‘home’.

Finally, after reaching ‘Aaji’s’ place, I would enthusiastically 
share my experiences with my grandparents while sipping, nay - 
slurping my tea from a saucer like a true Punekar!

 Now, with my Aaji also moving to Kothrud to be near us, and 
me being busy with university studies, these visits to “gaav” area 
have sadly become a once in a blue moon situation.

 However, these memories will always remain with me. The 
observation skills I acquired in those days help me immensely 
even today. Also, these expeditions have helped me to understand 

and experience the true soul and heart of Pune first-hand!

Mangala Tata, California
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आलिशान कक्ही आहते. व्ाईसरॉयसाठीचा खास चार मजिी स्वतंत्र 
आलिशान पवभागही यात आह.े हा पवभाग अपतशय मोठा आणण आलिशान 

असल्ामुळे भारताचे िदहिे राष्ट्िती डॉ. राजेंद् प्साद यानंी याच इमारतीतीि अपतथी 
पवभागात राहण्ाचा पनण्मय घेतिा. तेव्ािासून आजियांत भारताच्ा राष्ट्ितीचें वास्व् 
ताच पवभागात असत.े

‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’च्ा मध्भागी मुख्य घुमटाच्ा खािी असिेल्ा ‘दरबार हॉि’मध् े
(िूवणीचे नाव – थ्ोन रुम) व्ाईसरॉय आणण ताच्ा ित्ीसाठीचे ससहंासन ठेविेिे होते. या 
कक्ात सव्मत्र दगडात केिेिे अप्पतम कोरीवकाम िाहायिा गमळत.े या कक्ाच्ा भोवतीने 
दोन ददवाणखाने, एक भोजनकक् आणण एक गं्रथािय आह.े हा भोजनकक् बराच मोठा 
असून तामध् ेठेविेिे िाबंिचक टेबि ह ेताचे खास वैणशष्ट्य ठरिे आह.े याबरोबरच 
बठैकासंाठीचे कक्, पबलियड्मस ् कक् असे अनेक वैणशष्ट्यिूण्म कक् या वास्तू आहते. 
व्ाईसरॉयसाठीच्ा खास द्जन्ाजवळ बसवण्ात आिेल्ा आठ संगमरवरी ससहंाचं्ा 
प्पतमामंधनू िाणी खेळविे गेिे आह.े ‘अशोक हॉि’मध् ेकें द्ीय मंगत्रमंडळाचा शिथपवधी 
िार िडत असतो. या वास्तूीि बऱयाच कक्ामंध् ेआणण व्राडं्ामंध्हेी पवपवध प्कारची 
व्क्क्चचत्र,े णभत्तीचचत्र ेआणण किाकुसर याचंा सुशोणभकरणासाठी वािर केिेिा आह.े

या मुख्य इमारतीच्ा बाहेरच्ा िररसरातही हत्ती, ससहं अशा प्ाण्ाचं्ा णशल्पाबंरोबरच 
पवपवध आकृता ताबंड्ा दगडात घडविेल्ा अन् किाकृती, आकष्मक कारंज,े दहरवळ 
अशी अनेक वैणशष्ट्यहेी समापवष् केिेिी आहते. सम्राट जॉज्म (िंचम) आणण ताचंी ित्ी 
राणी मेरी यानंी यब्टीश भारताची नवी राजधानी उभारणीची िायाभरणी केिी, ता घटनेची 
आठवण म्हणनू जयिूरचे तत्कािीन महाराजा सवाई माधो ससगं यानंी भेट ददिेिा 145 
मीटर उंचीचा ‘जयिूर सं्भ’ ‘राष्ट्िती भवना’समोर उभा असून तोही िक् वेधनू घेतो. या 
साऱया इमारतीचं्ा बाधंकामासाठी पिवळसर आणण ताबंसू वािुकाश्म आणण दगडाचा वािर 
करण्ात आिेिा आह.े

िराग िुरोदहत, िुणे

यब्दटश राजवटीच्ा काळात अखंड भारताची राजधानी कोिकाताहून 
ददल्ीिा स्ानातंररत झािी. ता घटनेिा या वषणी 110 वषजे िूण्म होतीि. तानंतर 

यब्दटश भारताची नवी राजधानी वसवण्ासाठी हािचािी सुरू झाल्ा. तामध् ेभारताच्ा 
गव्न्मर-जनरिसाठीच्ा नव्ा आलिशान पनवासस्ानाचाही समावेश होता. तवे्ाचे त े
‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’ स्वातंत्रानंतर ‘राष्ट्िती भवन’ म्हणनू ओळखिे जाऊ िागिे. या 
वास्चू्ा उद्ाटनािा 2021 मध् ेनव्वद वषजे िूण्म झािी आहेत.

   यब्टनचे सम्राट जॉज्म (िंचम) यानंी भारत दौऱयाच्ावेळी 12 दडसेंबर 1911 
च्ा ‘ददल्ी दरबारा’त राजधानीच्ा स्ानातंराची घोषणा केिी होती. हा ‘ददल्ी दरबार’ 
जथे े भरिा होता, ताच रायसीना टेकडीच्ा िररसरात भारतातीि यब्दटश सत्तचेे मुख्य 
कें द् असणारे ‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’ उभारण्ास 1916 मध् ेसुरुवातही झािी. भारत ही 

यब्दटश साम्राज्यातीि सवा्मत महत्वाची वसाहत होती. तामुळे ता िौदककािा साजशेा 

भव् आणण िाश्चात वास्शुैिीतीि इमारती नव्ा राजधानीत उभारल्ा 
जाव्ात, अशी तत्कािीन गव्न्मर-जनरि िॉड्म हार्डग्ज याचंी इच्ा होती, तर काही 

यब्दटश असधकाऱयाचें मत असे होत ेकी, या इमारती भारतात उभारल्ा जात असल्ामुळे 
स्ापनक वास्शुैिीतच उभारणे असधक योग्य ठरेि.

   सर एडपवन ल्ुटेन्स यानंी या दोन्ी मताचंा आदर करून सुवण्ममध् 
साधण्ावर काम सुरू केिे. तासाठी तानंी भारतातीि पवपवध दठकाणी असिेल्ा प्ाचीन 
वास्शुैिीचंा अभ्ास केिा आणण नव्ा राजधानीतीि या नव्ा इमारतीच्ा आरेखनात 
भारतीय आणण यरुोिीय वास्शुैिीचंा सुरेख संगम घडवनू आणिा. तातनूच आिल्ािा 
‘राष्ट्िती भवना’च्ा मुख्य आणण दश्मनी घुमटावर साचंीतीि प्ससद्ध स्िुाचंा प्भाव िडिेिा 
ददसतो. ताचवेळी ता घुमटाच्ा खािी इमारतीच्ा मुख्य प्वेशविारािा ग्रीक शैिीप्माण े
उंच सं्भही उभारिेिे ददसतात. या सं्भामंध् े घंटा िावण्ाची कल्पना कना्मटकातीि 
मुदापबद्ी येथीि जनै मंददरावरून घेतिेिी आह.े तसेच छज्जा, दगडामध् े घडविेल्ा 
नक्ीदार जाळ्ा, छत्रा अशी भारतीय वास्शुैिीतीि अन् वैणशष्ट्यहेी या वास्मूध् े
आढळतात.

   भव् ‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’ उभारणीत अनेक भारतीय कंत्राटदारही सहभागी 
झािे होत.े हरौन-अि-रशीद, सुजनससगं, सोभा ससगं ह ेतािंैकीच काही. ‘व्ाईसरॉयज ्
हाऊस’चे बाधंकाम िूण्म होण्ासाठी 17 वषाांचा कािावधी आणण सुमारे एक कोटी 
तीस िाख रुिये खच्म आिा होता. ताचबरोबर मुघि गाड्मन आणण कम्मचाऱयासंाठीची 
पनवासस्ाने उभारण्ासाठी आणखी एक कोटी चाळीस िाख रुिये िागिे. ‘व्ाईसरॉयज ्
हाऊस’च्ा बाधंकामात तब्बि 30 िाख घनफूट वािुकाश्म वािरण्ात आिेिा आह.े

   चार मजिी ‘व्ाईसरॉयज ् हाऊस’मध् े 340 कक् आहते. तात अशोक 
हॉि, दरबार हॉि यासारख्या आकष्मक आणण भव् कक्ापं्माणेच अन् 

ऐपतहाससक घटनाचें साक्ीदार 
‘राष्ट्िती भवन’ 
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   नव्ा राजधानीच्ा - नवी ददल्ी - उद्ाटनाबरोबरच 1931 
मध् े ‘व्ाईसरॉयज ् हाऊस’चेही औिचाररक उद्ाटन करण्ात आिे होते. या 

‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’च्ा जवळच गव्न्मर-जनरिच्ा महत्वाच्ा काया्मियासंाठी ‘साऊथ 
ब्ॉक’ आणण ‘नॉथ्म ब्ॉक’ या दोन इमारती उभारल्ा गेल्ा. ताचें आरेखन हब्मट्म बकेर 
या वास्तुज्जाने केिे होत.े स्वातंत्रानंतर या ब्ॉक्समध् ेिंतप्धानाचें काया्मिय, संरक्ण, 
पवत्त, गृह, िरराष्ट् या मंत्राियाचंी मुख्यािये सुरू झािी. दरम्ानच्ा काळात संसद भवन 
आणण इंदडया गेटचीही उभारणी िूण्म झािी होती.

स्वातंत्र चळवळीतीि 1931 नंतरच्ा अनेक महत्वाच्ा घडामोडीचंी साक्ीदार असिेिी 
‘व्ाईसरॉयज ् हाऊस’ ही वास् ू 15 ऑगस् 1947 िासून ‘गव्न्ममेंट हाऊस’ म्हणनू 
ओळखिी जाऊ िागिी. 26 जानेवारी 1950 िा भारतीय राज्यघटनेची अमंिबजावणी 
सुरू झाल्ानंतर ‘गव्न्मस्म हाऊस’ ह ेसाव्मभौम, िोकशाही, प्जासत्ताक भारताच्ा राष्ट्ितीचें 
असधकृत सरकारी पनवासस्ान बनिे. म्हणनूच डॉ. राजदे् प्साद याचं्ा काय्मकाळात ताचे 
नामातंर ‘राष्ट्िती भवन’ असे करण्ात आिे. दरवषणी 26 जानेवारी रोजी साजऱया होणाऱया 
प्जासत्ताक ददनाच्ा पनगमत्ताने रायसीना टेकडीच्ा िररसरातीि ‘राष्ट्िती भवन’, ‘साऊथ 
ब्ॉक’ आणण ‘नॉथ्म ब्ॉक’, ‘संसद भवन’, इंदडया गेट अशी भारतीय प्जासत्ताकाची प्पतके 
पवपवध रंगामधीि रोषणाईने उजळून पनघत असतात.

   नवी ददल्ीतीि रायसीना टेकडीचा िररसर, राजिथ आणण इंदडया गेट 
हा सगळा िररसर मिाही सतत प्भापवत करत रादहिा आहे. जवे्ाजवे्ा ददल्ीिा 

मी गेिो आह,े तेव्ा या िररसरािा आवजू्मन भेट देत आिो आह.े एकेकाळी ‘राष्ट्िती 
भवना’भोवती एक अदृश् िोिादी िडदा िावल्ासारखी िररस्स्ती होती. तामुळे पतथ े
घडणारे औिचाररक; िण वैणशष्ट्यिूण्म समारंभ वा अन् काय्मक्रम सामान् जनतचे्ा 
नजरेच्ा ििीकडे राहत असत. मग त े‘गाड्म बदिी’ (Change of Guard) असो दकंवा 
‘भूदिाच्ा गाड्म बटालियन बदिाचा सोहळा’ (Ceremonial change-over of the 
Army Guard Battalion) असो, ‘राष्ट्िती अगंरक्कानंा चंदेरी टट्मे्ट आणण पनशाण’ 
(Silver Trumpet and Banner to the President’s Bodyguard) दकंवा 
प्जासत्ताक आणण स्वातंत्रददनाचे समारंभ असोत. ‘राष्ट्िती अगंरक्क’ केवळ प्जासत्ताक 
ददनाच्ा सोहळ्ातच प्तक् सामान् जनतसेमोर येत असत. मात्र काळ िुढे सरकत गेिा, 
तसतशी ‘राष्ट्िती भवना’ची ती बंद िोिादी कवाडे हळुहळू खुिी होऊ िागिी. ताची 
सुरुवात राष्ट्िती डॉ. ए. िी. जे. अब्िु किाम याचं्ा काय्मकाळात झािी आणण राष्ट्िती 

प्णव मुखजणी याचं्ा काय्मकाळात ती कवाडे खऱया अथा्मने खुिी करण्ात आिी.

   डॉ. किाम याचं्ा काळात ‘गाड्म बदिी’चा समारंभ सामान् िोकासंाठी 
खुिा केिा गेिा. प्णव मुखजणी याचं्ा काय्मकाळात ‘राष्ट्िती भवन’ असधक 

िोकाणभमुख झािे आणण ताची भव्ता सामान् जनतिेाही सहजिणे िाहता येऊ 
िागिी. ताचं्ाच िुढाकाराने भव्ददव् ‘राष्ट्िती भवन संग्रहािय’ही सुरू करण्ात आिे. 
‘गव्न्मर-जनरल्स बॉडीगाड्म’ दिातीि (स्वातंत्रानंतरचे ‘राष्ट्िती अगंरक्क’) घोड्ाचंा 
तबिेा म्हणनू उभारिेल्ा इमारतीि ह े संग्रहािय सुरू करण्ात आिे आह.े बरीच वषजे 
दिु्मणक्त रादहिेल्ा या इमारतीची डागडुजी करून तथे े संग्रहािय सुरू करण्ाचा पवचार 
माजी राष्ट्िती मुखजणी यानंी माडंिा होता.

   राष्ट्िती भवनाच्ा गेट क्र. 30 मधनू या संग्रहाियात प्वेश केल्ावर सव्म 
सुरक्ापवषयक प्दक्रया िूण्म झािी की, मग तथेनू आिल्ािा बॅटरीवर चािणाऱया गाडीने 
संग्रहाियात नेिे जात.े संग्रहाियाच्ा इमारतीच्ा प्वेशविाराजवळ आिल्ा प्वेणशकेची 
िुन्ा तिासणी झाल्ावर गाईड आिल्ािा संग्रहाियात नेतो.

सुरुवातीिा छोटेखानी असिेिे ‘राष्ट्िती भवन संग्रहािय’ आता तीन मजिी झािे आह.े 
या संग्रहाियात आधपुनक तंत्रज्ानाचाही प्भावीिण ेवािर केिेिा आह.े अनेक वषजे गूढ 
विय पनमा्मण झािेल्ा या वास्मूध् े दकतेक ऐपतहाससक, अमूल् वस् ूवषा्मनुवषजे धळू 
खात िडिेल्ा होता. तो सव्म राष्ट्ीयदृष्ट्या महत्वाचा ठेवा सामान् िोकानंा िाहता यावा 
यासाठी खुिा केिा गेिा आह.े भारताची प्ाचीन संसृ्ती असेि, वसाहतवादाचा कािखंड 
असेि दकंवा स्वातंत्रोत्तर भारतातीि राजकीय, सामाद्जक घटना या सवाांशी संबंसधत हा 
खद्जना आहे.

   या संग्रहाियात पवपवध देशाकंडून भारताच्ा राष्ट्ितीनंा गमळािेल्ा भेटवस् ू
तसेच यब्टीश राजवटीच्ा काळातीि गव्न्मर-जनरिच्ा संग्रहातीि तसेच वािरातीि वस् ू
येथ ेमाडंिेल्ा आहते. आत प्वेश करताच एका घोड्ाची आणण ताच्ा एका माणसाची 
प्पतकृती आििे स्वागत करत.े

   संग्रहाियात आजियांत प्तेक राष्ट्ितीचं्ा काळात ‘राष्ट्ितीचं्ा अगंरक्क’ 
दिािा प्दान केिे जाणारे चंदेरी रणणशगं (Trumpet) आणण उंची रेशमी धाग्यात 
बनपविेिे पनशाण (ससलव्र टट्ंिेट अडँ बॅनर) तेथ े िाहायिा गमळतो. ही चंदेरी ततुारी 
आणण पतिा िाविेिा बॅनर प्तेक राष्ट्ितीचं्ा काय्मकाळाच्ा सुरुवातीिा राष्ट्ितीकंडून 
आिल्ा अगंरक्क दिािा ददिा जातो, जो ता राष्ट्ितीचंा काय्मकाळ संिेियांत सतत 
अगंरक्काबंरोबर असतो. संग्रहाियात आजियांतच्ा सव्म राष्ट्ितीचें पॅ्स्र ऑफ 
िॅररसमधीि िुतळे ठेविेिे आहते. ताच दठकाणी ठेविेल्ा टच स्कीनवर सव्म राष्ट्ितीचं्ा 
काय्मकाळातीि महत्ताच्ा घटनाचंी मादहती सचचत्र िाहता येत.े

   ‘राष्ट्ितीचं्ा अगंरक्का’ंच्ा दािनात या रेद्जमेटचे आजियांतचे पवपवध 
गणवेश आणण छायाचचत्र ेमाडंण्ात आिेिी आहते. तसेच तथे ेएक ऐपतहाससक खुचणीही 
ठेवण्ात आिेिी आह.े ‘राष्ट्ितीचं्ा अगंरक्क’ रेद्जमेंटची स्ािना 1773 मध् ेबंगािचा 
तत्कािीन गव्न्मर-जनरि वॉरन हेस्ीगं्ज याचे अगंरक्क म्हणून करण्ात आिी होती. 
तावेळी वॉरन हसे्ीगं्जने या रेद्जमेंटची स्ािना झाल्ावर पतचा काय्मभार ज्या खुचणीवर 
बसून स्वीकारिा पतच ही खुचणी.

   1857 च्ा िदहल्ा स्वातंत्रयदु्धाशी संबंसधत एक दािनही येथ ेउभारण्ात 
आिेिे आह.े तावेळी वािरण्ात आिेिी शस्त्रास्त्र ेआिण नेहमी िाहतो, ता िद्धतीने 
न माडंता ता यदु्धाचे प्संग देखावा िद्धतीने माडंिेिे आहते. अशाच प्कारे भारताच्ा 
स्वातंत्रिढ्ातीि महत्वाच्ा घटनाही या संग्रहाियात देखाव्ाचं्ा माध्मातनू प्दर्शत 
करण्ात आिेल्ा आहते.

   गव्न्मर-जनरि णशकारीसाठी जाताना दकंवा सैर करण्ासाठी जाताना वािरत 
असिेल्ा खास बग्ग्याही येथ ेठेवण्ात आिेल्ा आहते. गव्न्मर-जनरि पिकपनकसाठी 
जाताना खास दटफीन घेऊन जात आह.े वरचे झाकण उघडून तातीि जवेणासाठीचे 
सादहत बाहरे काढायचे आणण झाकण िुन्ा बंद करून दटफीनचा टेबिाप्माणे वािर 
करायचा.

   राष्ट्िती भवनातीि पवपवध कक्ाचं ्प्पतकृती आणण तथेीि ऐपतहाससक वस्हूी 
या संग्रहाियात आहते. यब्दटश सम्राट जॉज्म (िाचवे) आणण ताचंी ित्ी राणी मेरी याचं्ा 
या भारतभेटीत ताचं्ासाठी खास बनविेिी उंची ससहंासने येथ े िाहायिा गमळतात. 
राजधानी स्ानातंररत केल्ाची घोषणा करतवेेळी तानंी वािरिेिी हीच ती ससहंासने. 
तामागे जॉज्म (िाचवे) आणण राणी मेरी याचें िुतळे उभारिेिे आहते इतकेच नाही, तर 
‘ददल्ी दरबारा’चे णभचत्तचचत्रही तथे ेिावण्ात आिेिे आहे.
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   महात्मा गाधंी याचं्ाशी संबंसधत तत्कािीन ‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’मधीि 
(सध्ाचे राष्ट्िती भवन) प्संगाचंी छायाचचत्र ेसंग्रहाियात माडंिेिी आहते. तात 

गाधंी-आयर्वन करार (जो या ‘व्ाईसरॉयज ्हाऊस’मधीि िदहिा महत्ताचा प्संग होता) 
ताची छायाचचत्र,े गाधंी आणण िॉड्म माऊंटबॅटन याचं्ा भेटीची छायाचचत्र ेयेथ ेिाहायिा 
गमळतात. इथहेी महात्मा गाधंीशंी संबंसधत एक छोटी चचत्रफीत िाहण्ासाठी टच स्कीनची 
व्वस्ा आह.े

   अखंड भारताच्ा फाळणीचा पनण्मय ज्या टेबिावर घेण्ात आिा, त ेटेबिही 
येथ ेिाहायिा ठेवण्ात आिेिे आह.े तसेच या पनण्मयाच्ावेळी उिस्स्त असणारे िंदडत 
नेहरू, िॉड्म माऊंटबॅटन, महंमद अिी जीना इतादीचें िुतळेही तथे े माडंण्ात आिेिे 
आहते.

   ‘राष्ट्िती भवना’चे संिूण्म आरेखन आणण उभारणी करणाऱया सर एडपवन 
ल्ुटेन्स याचें फर्नचर येथ ेिाहायिा गमळत.े तावेळी तानंी ‘हाईसरॉयज ्हाऊस’ची केिेिी 
सव्म मूळ रेखाकंने येथ ेप्दर्शत केिेिी आहते.

   असे ह े‘राष्ट्िती भवन’ ताची िोिादी कवाडे दकिदकिी झाल्ावर ददल्ीतीि 
एक प्मुख िय्मटनस्ळ तसेच अध्ासन कें द् म्हणनूही उदयािा आिेिे आह.े आधपुनक 
भारताच्ा इपतहासातीि महत्वाच्ा घडामोडीचंा साक्ीदार असिेल्ा ‘राष्ट्िती भवन’ 
आणण या संिूण्म या िररसरापवषयी लिदहण्ासारखे बरेच काही आह.े िण जागा कमी 

िडेि!!

Mangala Tata, California
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सीमंपतनी, अमेररका

एयरिोट्मवर एखाद्ा भारी दागगन्ाचं्ा दकुानात आिण भाबंाविेल्ा 
अवस्ते असावं आणण अचानक एखादी शाळेतीि मैत्रीण भेटावी. थोडंसं हायसं, थोडंसं 

“कस्स् काय बवुा जमिं दहिा इथ?े” पन थोडासा आनंद अशा संगमश् भावना उमटतात. 
ओररगामी किेची आणण जीवशास्त्राची थोडीशी अशीच मैत्री असावी.

आिल्ािैकी बहुतकेाचंी सहसा शाळेत असताना हस्किेच्ा तासािा ओररगामीचे िदहिी 
ओळख होत.े कागदी होडी, नागंर होडी ह े सोिे प्कार आजही बहुतकेानंा आठवतीि. 
जिानी भाषेत ‘ओरर’ म्हणज ेघडी आणण ‘गामी/ कामी’ म्हणज ेकागद. कुणी म्हणत ेया 
किेचा उगम ६व्ा शतकात झािा. बौद्ध णभकू् धार्मक काय्मक्रमासंाठी कागदाच्ा घड्ा 
घािून केिेल्ा आकृता, शुभचचने् वािरत असावेत. िण त ेअतंत मया्मददत असावे कारण 
मूळात व्ावसाययक स्वरूिात कागद तयार करण े८व्ा शतकात सुरु झािे. साधारण १६ 
व्ा शतकात कागद जेव्ा बऱयािैकी महाग होता तवे्ा उच्चभू्र वगा्मतीि िोक छंद म्हणनू 
ओररगामी करायचे. ता हस्किेचे नमुने िग्नकाया्मत, भेटवस् ूद्ायिा-घ्ायिा वािरिे 
जायचे. िुढे ओररगामीचे प्सार जगभर झािा आणण काळािरत्व े थोडेफार स्वरूिही 
बदििे. कागदाऐवजी कािड (नॅिदकन्स) दकंवा पॅ्स्स्क कागद वािरिे जाऊ िागिे िण 
कािाकािी न करण,े घडी घािण ेह ेमूळ तत्त तचे रादहिे.

ओररगामीच्ा घड्ा म्हणज े‘शास्त्र असतं त’े! सुरुवातीिा णशकताना िुस्कातीि चौकोनी 
कागदाच्ा आकृता व तावरीि सूचना याने सुरुवात होत.े अथा्मत हल्ी यटू्बू व अन् 
ग्व्दडयोजवर बघून बघून ही णशकता येते. नवणशकी मंडळी सहसा दविगमती (२-डी) 
रचना करतात. मात्र जसा जसा हात बसू िागतो तशा अवघड गत्रगमती (३-डी) रचना 
ही जमू िागतात. अनेकवेळा किाकार गत्रगमती रचना स्वतःच्ा कल्पनेने तयार करतात. 
उदाहरणाथ्म भारतीय कुतणी दकंवा धान् िाखडायचे सूि अशा किाकृती तयार करायच्ा 
असतीि तर स्वतःच संकल्पन करायिा हवे कारण जिानी दकंवा इंग्रजी िुस्कात असे 
नमुने सािडण े कठीण. थोडक्ात, घड्ाचं्ा शास्त्रामुळे किाकाराचा प्वास दविगमती-
गत्रगमती-संकल्पना असा सहसा घडतो.         

 पनष्णात किाकार सहसा आिल्ा संकल्पनेची आकृता-सूचना इ देत नाहीत कारण त े
वेळखाऊ काम आह.े म्हणज ेआधी संुदर आकृती तयार करायिा भरिूर ‘टट्ायि-एरर’ 
(प्यत्-प्माद) करा नंतर ताची आकृता-सूचना तयार करा… .एखादी किाकृती (उदा: 
मासा) तयार केिी आणण कागद िुन्ा उिगडिा तर तावर घड्ा उमटिेल्ा असतात. 
ह्ािा ‘क्रीज िॅटन्म’ (उफ्म  घडीचा नमुना) म्हणतात. पनष्णात किाकार हे क्रीज िॅटन्स ्म 
देतात. इतर किाकार ह ेिॅटन्स ्म बघून ता संरचना तयार करतात. ह ेअवघड आहे कारण 
केवळ घड्ावंरून इथ ेप्ाण्ाचे डोके असावे, इथ ेशेिूट असावे असे अनुमान करत घड्ा 
घािाव्ा िागतात. कागदी रचना तयार करायच्ा आधीच ह ेक्रीज िॅटन्स ्म तयार करायिा 
दकंवा असिेिे क्रीज िॅटन्स ्म ‘वाचायिा’ हल्ी संगणकाची मदत (प्ोगॅ्रम्स)  घेता येत.े  

आणण इथचे प्सथने आणण ओररगामी या दोन वेगळ्ा भासणाऱया पवश्वाचंी भेट होत.े 

आधी थोडं प्सथनाचंी मादहती घेऊ मग िरत ओररगामीकडे वळू. सामान्िण े

“प्ोटीनशेक आणण मसल्स” ह े समीकरण आिल्ा डोक्ात िके् असत.े 
आिल्ा शरीरातीि प्सथने फक् स्ाय ू घडवण्ासाठी उियोगी नसतात तर त े

अनेक इतर घटकासंाठी उियोगी असतात. जसे हॉमवोन्स, एंझाईम्स इतादी प्सथनामुळेच 
तयार होतात. प्सथने ही ‘अगमनो ऍससड्स’ िासून तयार होतात. ही अगमनो ऍससड्स 
म्हणज ेजण ूएखादी मोताची िड असल्ासारखी आहते. इथ ेमोती म्हणज ेनायटट्ोजन 
व हायडट्ोजन याने बनिेिा अगमनो ग्रूि व जोडणाऱया साईड चेन्स असतात. ह्ा िडीिा 
घड्ा घािून कागदासारखी दविगमती रचना करता येते. (व्वहारातीि उदाहरण हवे असेि 
तर धाग्यािासून क्रोशेकाम केल्ावर स्ाफ्म  तयार करता येतो.) तसेच ह्ा दविगमती रचनेतनू 
गत्रगमती रचना जसे िेशीनंा िागणारी ‘दारे’, हॉमवोन्स इ तयार करता येतात.

 जसा जसा प्सथनाबंद्दि असधक अभ्ास झािा तसे िक्ात आिे की प्सथनाचं्ा घड्ा 
ह्ा ओररगामीमध् ेघातल्ा जाणाऱया घड्ासंारख्याच आहते. िड न कािता केवळ घड्ा 
घािण्ाच्ा ओररगामीच्ा तत्तावर प्सथने तयार होतात. ओररगामीचा गणणताच्ा दृष्ीने 
अभ्ास केिा तर जी गणणती सूत्र े वािरिी जातीि तशीच सूत्र े प्सथने तयार करायिा 
वािरिी जातात. पवशेषतः प्सथनातंीि घड्ाचंी तुिना के्रसिर व योणशमुरा यानंी तयार 
केिेिी काही ओररगामी मॉडेल्सशी केिी जाते. मॉड्िुर ओररगामी मध् ेएखादी रचना 
वारंवार करून त े भाग जोडिेिे असतात. अशा प्कारच्ा रचनाही प्सथनात केिेल्ा 
आढळतात.

 आता कुणी म्हणाि एवढं रामायण कशासाठी? व्वहारात उियोग काय? रासायपनक 
संयगुे अशाप्कारे घड्ाकरून पवपवध वैद्कीय कारणासाठी वािरता येऊ शकतात. सध्ा 
डी एन ए बद्दि असे संशोधन चािू आह.े कल्पना करा की बायिास सज्मरी ऐवजी एखादा 
रासायपनक संयगुाचा घड्ा केिेिा रोबो जाऊन रक्वादहन्ा साफ करून आिा तर. दकंवा 
- कॅन्सर सारख्या रोगावर वािरिी जाणारी काही औषध कॅन्सर िेशीचंा नाश करतात 
िण शरीरातीि इतर िेशीनंाही हानी िोहोचवतात. जर अशी औषध ेएखाद्ा प्सथनाचं्ा 
दकंवा इतर रासायपनक संयगुाचं्ा ‘ओररगामी’ बॉक्स मध् ेघािून शरीरात िाठविी तर? 
योग्य जागी िोहोचल्ावर हा ओररगामी बॉक्स नष् करून औषध बाहरे िडू शकत.े ह्ामुळे 
शरीरातीि इतर सुदृढ िेशीनंा होणारी ईजा टळेि. अथा्मत ही फक् सुरुवात आह.े ह े
तंत्रज्ान िोकािंय्मत िोहोचायिा अजनू िाच त े दहा वष्म िागू शकतात. िण एकदा ह े
तंत्रज्ान िूण्म पवकससत झािे की वैद्कीय क्ते्रात बरेच बदि घडतीि.

प्ाचीन व अवा्मचीन शास्त्राचं्ा मदतीने सव्म प्ाणणमात्रानंा उत्तम आरोग्य िाभू दे! शुभ 
दीिाविी!!               

संदभ्म व असधक मादहती साठी: Picture credits:  

Image 1: Joseph Wu Image 2: Jacque Davis Image 3: Joseph Wu

https://youtu.be/NYKcOFQCeno

https://www.youtube.com/watch?v=qNQHG3Sw9Lo

 https://www.origami-resource-center.com/crease-patterns.
html

https : / /w w w.s c iencedirec t .com/s c ience/ar t ic le /pi i /
S0005273619302809

ओररगामी आणण प्सथने
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Mandala Art by

Kamini Thuse, Pune
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Vinay Kolhatkar, Australia 

I am the master of my fate,

I am the captain of my soul.

Invictus by William Ernest Henley

 Are we, though? Masters of our fate and captains of our soul? 
I will contend that we can captain our souls. And that we need 
to, so we can influence our external fate, as well as secure a large 
degree of control over our internal wellbeing by directing our 
lives to meet our “psychological needs.”

The Foundations

 Do “Psychological Needs” Exist?

Organisms come into being with needs specific to their 
nature, and are equipped with potential capacities that, when 
fully developed, can meet those needs. If such capacities are 
not developed to a minimal degree, an organism would fail 
to maintain its existence until it has left a genetic legacy. The 
species would die out. Lion cubs engage in rough play with 
siblings, including in biting that leaves no marks—their capacity 
to hunt is developed because this “rough play” is such a thrill 
that the cub cannot resist frequent practice. Correspondingly, 
fawns enjoy being able to run, and then want to run really fast, 
because, as deer, their survival does depend on having just such 
a capacity. An organism’s development of capacities to fulfill its 
needs is what we can call an organismic actualization process. 
Biologically, actualization is fundamental to life itself.

So what is a human being’s actualization? To figure that out, we 
must postulate its nature.

Modern humans have:

1. A recognition of a continuous identity (for coherence);

2. An autobiographical memory of significant personal events 
set in linear time;

We have a “mind,” which is the sum total of the processes of the 
brain by which it secures and maintains an identity, memory, 
desires, fears, hopes, plans, convictions and makes judgments.

We know that a coherent identity and authentic memory 
are crucial elements of our mental makeup, of “the self.” The 
downside is that a coherent memory of the harm done to us may 
cause ongoing resentment, even trauma, especially if we did not 
oppose it with all in our power.

And we also have:

1. A personality, which includes traits, attributes, 
dispositions—some genetic, some self-created—and 

The Ten Psychological 
Needs of Human Beings

standing orders (or the ethic) as a guide to choices;

2. A reflective self-consciousness, which is, in effect, an awareness 
of the fact that we are aware of ourselves and our actions, and 
thus can contemplate their aftereffects;

And, while humans are not born with a blank slate (tabula rasa) 
in that they have genetic instincts, needs, and potentialities, they 
have:

1. An ability to override or withstand instincts with deliberations 
(short-term free will); and

2. Neuroplasticity—the ability of our mind to rewire our brain, 
physically and functionally, throughout our life. This rewiring 
includes the ability not only to increase skills, but also to affect 
the subconscious by habit and persistence and change the 
ethical standing orders the brain feeds the mind, i.e., long-term 
free will.

Indeed, Jean Askenasy (Faculty of Medicine) and Joseph 
Lehmann (School of Philosophy) from Tel-Aviv University infer 
that the nervous system is a two-way street:

It is a common experience and has been observed scientifically 
that the nervous system changes continuously following internal 
and external events as well as thoughts, imaginations and 
dreams. Such changes are followed by changes in memory and 
content of consciousness.

Askenasy and Lehmann cite the case of “I.K.” I.K. suffered a 
stroke that destroyed a quarter of his brain (half of his left brain). 
He could no longer speak or write. Comprehension was also 
affected, but I.K. could understand his doctors—the neurologists 
held no hope for him. But I.K. made a determination:

To conduct a new form of life. I want to speak words of wisdom, 
but I know that my mouth will betray me when I speak … So 
what is left for me? I have the will to live, not as I want, but as I 
can.

And so he did. Four years later, I.K. could play the piano with 
his left hand, write books and poems, and paint well enough to 
exhibit his paintings to the public.

Askenasy and Lehmann attribute this and other such outcomes 
to the top-down effect of “consciousness on cognition.” I 
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would contend that neuroplasticity offers an empirical 
proof of free will, but the process by which this happens, 

i.e. how thought influences matter, is an unsolved riddle in the 
philosophy of mind.

Thus, modern human beings are organisms capable of directing 
themselves; even manufacturing, let alone governing their 
emotions, and adapting, physiologically, the very source of 
directedness and emotion (the brain) to new circumstances. 
Thus, we could call ourselves “psychological organisms”—we 
are uniquely so in nature. As psychological organisms, we will 
have “psychological” needs.

But we are a single organism integrated in mind and a body 
that has biological needs. As the 3-3-3 guideline suggests (albeit 
empirical variation around this is common)[4], biological 
needs are acute—a human organism is at risk of death or brain/
other organ damage from a sustained three minutes without 
oxygen, three days without water, and three weeks without any 
nourishment.

Psychological needs are not that pressing, not for sheer survival. 
But what happens to us if our psychological needs are unmet for 
long periods? Disquiet. Unhappiness. Resentment.

 Maslow’s Hierarchy of “Needs”

In 1943, psychologist Abraham Maslow (1908-1970) proposed 
a theory of the human organism as a five-stage model of 
human drives: Beginning with physiological needs (food, air, 
water), followed by safety needs, love needs (including intimate 
friendships), esteem and prestige needs, and, finally, a “need” for 
self-actualization—achieving one’s potential, including a need 
for creativity.

Maslow’s original contention was that each set of needs should 
be largely gratified before other needs surfaced.

Researcher Saul McLeod states that Maslow later refined his 
model,[6] expanding the repertoire of needs as well as relaxing 
the constraint of lower-need satisfaction before higher needs 
surface. In the refined model, juxtaposed between esteem 
and self-actualization were cognitive needs—knowledge and 
understanding, curiosity, exploration, need for meaning and 
predictability, and aesthetic needs—appreciation and search for 
beauty, balance, and form.

The Ten Psychological Needs

Maslow’s thesis appeals to our intuition, but the higher “needs,” 
are not obvious as “needs” rather than nice-to-haves.

Let me now posit that we have a larger set of psychological needs. 
The ten needs are universal but because we can effectively drive 
ourselves (the mind can rewire the brain), and because cultures 
are different, the degree of their acuteness is felt differently; in 
some, for example, the need for a genetic legacy may not be felt 
at all.

I do contend that the intermingled needs are not hierarchical, 
but that they are nested, not totally independent of each other—

an unmet need affects others: it’s harder to satisfy one at 

the expense of others; it’s easier to seek an integrated 
satisfaction of all of them.

I know this is counterintuitive for some; it’s been said often that 
a person sought one thing (success in business, motherhood, 
money etc.) at the expense of something else (a marital 
relationship, career, education etc.); this can be true, but it’s not 
always true.

 1.       Reality orientation

The most crucial aspect of biological survival is adaptation to 
actual reality, not to an illusion inside the head of an organism. 
Animals that get deceived by predators become prey. Certain 
snakes and turtles pretend to be the game of their favorite 
prey, and thereby lure their victims to get close enough to 
strike.  Human beings, too, cannot survive by consistently 
misapprehending physical reality; even the odd mistake may 
prove deadly.

An error, if not fatal, may still prove costly. Misapprehending the 
intention of others or trusting them too easily can lead to oneself 
getting manipulated. Being unrealistically paranoid deprives an 
individual of healthy, synergistic relationships.

2.       Autonomy

It’s possible that anatomically modern Homo sapiens have 
not always been geared for autonomy. But the rise of a self-
reflective consciousness impels the organism toward a desire for 
autonomous action, for it becomes keenly aware of both external 
compulsion and internal misgivings which violate its autonomy.

There’s no way out of this. One needs to be more self-reflective 
to take charge of one’s life, to feel the excitement of self-
directed achievement, to feel wonder at human progress, or 
nature’s beauty and us in it, to be one party to a benevolent 
friendship, a romance, or a healthy teacher-student relationship. 
The price of this progression to a greater self-awareness is a 
deep comprehension of situations wherein one’s autonomy is 
threatened, breached, or manipulated. And its outcome on how 
one feels is inevitable.

3.       Acquisition of competencies and mastery

Like all other organisms, we are geared toward the acquisition 
of competencies. However, in a modern industrial society, we 
trade our skill set for the satisfaction of all biological needs (and 
even some psychological needs). So being able to extract a price 
for skill and application is key to a non-dependent survival. But, 
since we have evolved to acquire skills, an acquisition of any skill 
set can become a pleasure in itself.

A typical illustration is of people deriving pleasure from 
peripheral skill sets that they do not use to earn income from, 
such as gardening, sports, appreciation of art, playing the piano, 
cooking well, and so on. Even getting better at chess, which has 
no immediately proximate survival value, except as a validation 
of thinking skills, can imbue us with feelings of wellbeing.

Mastering a skill bathes our mind even deeper in self-esteem, 
which in itself is a key psychological need—the needs are 

nested.
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But skills atrophy from disuse. We also miss the 
pleasures when opportunities to exercise our acquired 

competencies or masteries are denied by circumstances.

So we need to balance that need with the time available to us. 
If you become excellent at two dozen things outside of your 
profession, when will you pursue all of them?

Some abilities do stay with us though through disuse, e.g., riding 
a bicycle, or swimming, and some we may need often, e.g., 
driving a car, which we may even need to do daily, and do it well 
for our physical safety.

4.       Recognition, reward, and resilience

One outcome of our self-recognition of our own competencies 
and masteries is a need for external recognition and reward, 
commensurate with our expectations. Our recognition must be 
realistic (the “reality orientation”) and tempered by knowledge 
that often the world isn’t fair. But then the desire for affirmation is 
not a lust for the underserved, but a need for corroboration—its 
satisfaction is immensely satisfying to our souls, its frustration 
vexing.

We do live in a corrupted world. Thus our need for recognition 
and reward has to be undergirded by resilience—resilience will 
give us the drive to continue in the face of limited appreciation.

5.       A need for a genetic legacy (an evolved psychological 
manifestation)

Organisms are driven biologically to leave a genetic legacy. But 
we are social animals. And societal norms in various forms—
religious, cultural, legal—codify this need (“family values”) so 
frequently that in many of us it manifests as a psychological need. 
For human beings, the technology of birth control has separated 
the sex drive from the biological need to pass on our genes—
and our minds are capable of rewiring our brain accordingly. 
Thus, in modern society, the need or desire for a genetic legacy 
is not felt universally.

6.       Visibility as unique individuals

Even though we have evolved in tribes and societies, the 
self-reflection in individuals creates a deeply-felt need for 
“individuated visibility.” The Netflix series Crown is an education 
in human psychology. Members of one of the world’s most 
privileged families, the British monarchy, became immensely 
discontented. Why? Because the monarchy and its traditions 
mattered more than the individuals who wore or bordered the 
“crown.” The individual was squashed in favor of what was 
desired of him or her. No amount of money or fame could make 
up for this loss of visibility of their individuation—their hopes, 
desires, and fears.

Societal norms did bestow an adaptive, survival edge in the past. 
But not today. Not when the concept of a free, individuated, 
“trader” society has been fully articulated. There is simply no 
need for any tribal norm to exist anymore.

7.       Self-esteem

Our psychological needs exist as a nested, reaffirming 

network. We must feel worthy of comprehending 
reality, of experiencing pleasure from recreation as well 

as the practice of acquired competencies, of seeking gratifying 
relationships that reaffirm our sense of self. Our self-worth will 
come from the practice of satisfying other psychological needs, 
seeing them satisfied, from feeling fulfilled.

8.       Relationships

As social animals, we have an evolved need to create a variety of 
relationships—romance, guardianship, friendship, camaraderie, 
mentorship, that acknowledge, recreate, and extend our sense of 
self—not necessarily all at the same time, for we remember our 
past and envision our futures very often.

9.       Flourishing and self-actualization

A state of flourishing can be defined—as “a locus characterized 
by a default state of serenity, punctuated by self-inflicted 
pleasures—those of recreation (wine and music and laughter 
and food and camaraderie) as well as those arising from 
practicing competencies (skiing down the slopes) or acquiring 
them (learning a new language), undergirded by resilience.”

In a default state of disequilibrium, an individual can experience 
many pleasures, too—but then they are an escape, and the 
individual must return to the unpleasant state. The return 
to an abrasive situation requires repetitive escapes—such as 
into alcohol or drugs or other addictions. This is a dangerous 
spiral. One has to address the default state to get out of it, 
not the immediate symptoms. The “alcohol” addiction is a 
manifestation. The need for some repetitive escape requires a 
more fundamental change.

A sharp awareness of one’s potentials creates a need—the need 
to actualize one or a few of them. There’s never enough time 
to actualize them all—one simply cannot be a good parent 
and teacher and excellent singer and cultivate gardens and 
have multiple, rewarding friendships while reading an array of 
literature—but there’s no need for this. To drive oneself toward a 
flourishing state, one has to select from all the potentialities only 
a few with the largest inner drive including one with the potential 
for monetary reward that can be traded for other goods.

The awareness of one’s self-potential or of amending our 
surroundings through struggle or travel can also come from 
narrative art. Fiction, as Aristotle said, can highlight what the 
future can be, and it can be taken by the mind as a “should be,” 
that such a life is possible.

Ultimately, a humane (non-predatory) self-actualization 
becomes the standard by which a life can be led. That only has 
the best potential to achieve a flourishing state, but also all other 
psychological needs.

10.   A non-genetic legacy

“Mortality salience” is the awareness of a limited lifespan. This 
cognizance will often create a desire to leave a mark on the sands 
of time, particularly as one ages. The way our lives are led touches 
everyone we come in contact with. The genes of our soul—the 
ideas that make us what we are, affect others we interact with.
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So, in a sense, we always leave a non-genetic legacy.

It may help to recognize this, though. And if the need is felt 
strongly, it may assist to crystallize it in specific forms—to 
leave behind a well-functioning business, or well-mannered, 
productive children (as against just children as a genetic legacy), 
or a monetary donation that funded a new library, or a piece 
of art (music, literature) or even an academic theory that may 
survive you.

It’s at first counterintuitive to think that an unknown future 
legacy can contribute to a current state of flourishing. But the 
future is not a mass of unknowable, random events, it’s merely 
uncertain—but the probabilities can be assessed today. You 
may even have the certainty that you created new knowledge, 
including an affirmation by oneself and by the world of it. You 
may see, daily even, that your parenting style has created a long-
lasting legacy, or that your integrity has touched and changed a 
few others, or even one other.

Every bit of that knowledge is a source of joy for today, for our 
perception of the future and our assessment of our own past 
actions permeate our present. So incessantly that we could be 
called, in a sense, “time travelers.”

Some well-known psychologists will speak of giving your 
life meaning, or discovering the meaning of your life as the 
key to mental health. There’s no divine meaning waiting to 
be “discovered.” There’s no meaning except the mission, the 
purpose, the self-defined non-genetic legacy, as given to one’s 
own life by oneself using self-established standards.

That’s how you become the captain of your soul and the 
influencer of your fate.

 How We Can Grow Together

I hope I have touched you, the reader, with this theory of ten 
intermingled psychological needs.

And I hope you will let me know if I have. Here I am, seeking 
to satisfy my needs—of practicing acquired competencies, of 
leaving a non-genetic legacy, of reward and recognition, of a 
reality orientation, and of autonomy. And the beauty of it is that 
my seeking does not come at your expense; rather, we create a 
world of self-respecting, individuated camaraderie that moves 
us together in the same direction—toward a self-actualization 
and a flourishing.

Now I will await your touching my soul.
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डॉ. अशोक रघुनाथ सप्े

मंंगळवार  ददनाकं १४ सप् ेंबर २०२१ या ददवशी िॉस अजँलेिस मराठी 
समाजाचै  जे्यठि  सदस्  डॉ. अशोक रघुनाथ सप् ेयानंा देवाज्ा झािी.

िॉस एंजलेिस मधीि महाराष्ट् मंडळासाठी तानंी आणण पवद्ाताईनी अनेक वषजे पवपवध 
काय्मक्रमातं भाग घेतिा. णशवाय  बहृन्हाराष्ट् मंडळाच्ा वतीने  उत्तर अमेररकेतीि सव्मच 
मराठी आणण भारतीय समाजासाठी उत्तररंग म्हणज ेआयषु्ाचा उत्तराध्म सुखाने व्तीत 
करता यावा  यासाठी  सभा, िररषदा आणण मेळावे घेऊन भारतीय समाजात आिल्ा 
पनवतृ्तीनंतरच्ा प्श्नाबंद्दि जागृती पनमा्मण करून उििब्ध सुपवधाचंी मादहती िुरविी..

मराठी असधवेशनात उत्तररंग पवषयक एक ददवसाची िररषद घेण्ाची प्था अशोक सप् े
यानंी सुरु केिी.

ताचें सामाद्जक काय्म, ददिखुिास व्क्क्मत्व, प्मेळ गन्प्ठि  स्वभाव , दूरदशणीिणा,  
अतंत नेमकेिण ेआणण नेटकेिण ेप्कल्प करण्ाची हातोटी , यामुळे त ेसव्म वयाच्ा आणण 
स्वभावाच्ा िोकाचें जगत्न्त्र होत.े

मराठी कलचर एन्ड फेस्स्वल्स च्ा सँम्ूण्म टीम च्ा वतीने तानंा भाविूण्म श्द्धाजंिी.

भाविूण्म श्द्धाजंिी
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पवद्ा हडणीकर सप्,े िॉस अजँलेिस

अवंपतका एक्स्सेमधनू इंदूरिा उतरिो आणण प्वासी गाडी करून  थटे िेिा 
गावात िोहोचिो तवे्ािासूनचा हा ददवस ...शाळेचं  उत्वी सभागृह..   अभ्ागताचं्ा 

गदणीने सजिेिं. नम्मदा जयंतीच्ा  समारंभात  णभजिेिं.  सुगमत्रा महाजन  प्मुख िाहुण्ा 
.बोित होता नम्मदेबद्दि. स्त्री शक्ीिा केिेिं तआेवाहन. नंतर भारती ठाकूर उभ्ा 
रादहल्ा आणण तानंी नम्मदा महात्म्य  पनगमत्ताने इको ससस्ीम उिगडून दाखविी… तवे्ा  
मनात आिं, अरे हीच ती नम्मदा मैया ! पतच्ा दश्मनासाठी तर आिण  आिो. ती माझी 
भारतीताई ठाकुराशंी प्तक्  भेट.

 सकाळचा काय्मक्रम संििा आणण आम्ही सगळेच भोजनािा पनघािो. भारतीताई सगळीकडे 
िगबग करत होता.िाहुण्ानंा हवं नको िहात होता. ताचें सगळे पवद्ाथणी चोख व्वस्ा 
ठेवत होत.े  भारतीताईंच्ा कामाचं स्वरूि न सागंताही ददसत होत. संध्ाकाळचा काय्मक्रम 
सुरु व्ह्ायिा मध् ेवेळ होता. तवेढ्ा मधल्ा  वेळात भारतीताई  आम्हािा प्ाथ्मना मंददरात  
घेऊन आल्ा. मंददरात  रामकृष्ण आणण शारदादेवी ठाकूर याचंी छायाचचत्र. “जनता 
जनाद्मनाची सेवा  ही  खरी सेवा “ सागंणाऱया रामकृष्णानंी आििा वरदहस्  भारतीताईंवर 
ठेविा आह!े  नंतर स्वामी रंगनाथानंदानी आशीवा्मद देतानाही “ राष्ट् हीच तझुी देवता आह,े 
पतचीच सेवा कर”, असा आशीवा्मद ददिा.

 स्वामी पववेकानंदाचें पवचार वाचत वाचत  माणसाचं माणसूिण शोधत तानंी   आसामच्ा 
दगु्मम भागात पववेकानंदकें द्ाची  शाळा  चािवण्ाचा अनुभव घेतिा, ती कदाचचत ताचं्ा 
सेवेची िदहिी िायरी असेि… नंतर  स्वतःचं  णशक्ण आणण उत्तम सरकारी नोकरी  आणण 
नाणशकिा  मजते आयषु् चाििं होत;  त ेसोडून देऊन नम्मदेच्ा तीरावर कुठेतरी जंगिात 
एकटीनं  शाळा सुरु करण्ाचं  धाडस आणण धडिड म्हणज े ताचं्ा जीवनव्रताची अखंड 
िररक्रमा!

भारतीताईच् या  जीवन िररक्रमेची  सुरवात झािी एका नम्मदािररक्रमेच्ा पनगमत्ताने !  

खरं म्हणज े एका सुखवस् ूकुटंुबाति मजते चाििेिं आयषु् आणण  संरक्ण खातातिी 
उत्तम नोकरी चािू असताना चार सहा मदहने काट्ाकुट्ातनू आणण जंगिातनू चाित 
जाण्ाची नम्मदा िररक्रमा करण्ाचा पवचारसुद्धा कोणी करत नसेि.   कोणी पनसग्मप्मेी 
असेि तर फार फार म्हणज े िक्ी पनरीक्ण, गगया्मरोहण,  असे धाडसी  बते िोक करतात.

भारतीताई  सुट्टा घेऊन  ह ेसगळे उद्ोग करत होताच.   िण आतमध् ेकाहीतरी खटकत 
होत.   दोन हजार िाच मध् ेतानंा वाटू िागिं की आयषु्ात काय गमळविं, काय करायचं 
आह?े याचं  काही चचतंन करावं… कालिदासाचा एक श्ोक आह े की ‘सगळं छान चािू 
असताना माणसािा सुखासुखी  एक अनागमक हुरहूर िागत.े. ‘  तशी ती हुरहूर होती.. ओढ 
होती.  कुठल्ातरी अतंस् प्रेणनेे तानंा  मग नम्मदा िररक्रमेचा पवचार आिा. धाडस, 
िक्ी पनरीक्ण, टट्ेदकंग … सगळ्ा हौशी िूण्म करण्ाची ती एक संधी होतीच. मग पनघािी 
भारती आिल्ा आणखी दोन मैगत्रणीनंा घेऊन .. 

 नम्मदेकाठी अनेक स्स्गमत करणारे अनुभव येतात, अनेक माणसे भेटतात. िररक्रमेनंतर 
आििं आयषु् बदित असं िोक सागंतात. िुस्क लिदहतात. “ हे िुस्क वाचून मिाही 
िररक्रमा करावीशी वाटिी” असे उमाळे येणारे आणण अणभप्ाय देणारे माझ्ासारखे वाचक 
असतात. ( गो. नी . दाडेंकराचंं िुस्क वाचल्ावर बाळिणीच मिाही   तस वाटिं होत.!!) 
. िाण्ावर मारिेिी रेघ गमटून जात ेआणण पतकडे नम्मदा मैया माइया संथ वाहात रहात े
आणण इकडे आििं आयषु्ही सुखासीनिण ेवाहात असत….

भारतीताईनाही अनेक अनुभव आिे.. तानंी अनेक माणसे वाचिी…िण  ताचवेळी 
डोळसिण े िररस्स्ती िहात होता.जग एकपवसाव्ा शतकात चाििे आह े ताचा पतथ े
मागमूसही नाही. अधंाराचं पनपबड जंगि आह.े दाररद्र्य तर मुं बईच्ा रस्तावरही ददसतच. 
आिण त े िहात पनढा्मविेिे असतो. िण  इथल्ा गावागावातिी िररस्स्ती अस्वस् 
करणारी ! दारू, जगुार स्स्त्रयावंर होणारे अताचार, बाि-पववाह, कुिोपषत मुिे, स्स्त्रयाचें 
आरोग्य  ह ेसगळं बघून ताचंं  संवेदनाशीि   अतं:करण व्सथत होत होत. उिासमारीन 
गाजंिेल्ा मुिानंा बोथट करण्ासाठी गुटका ददिा जातो आणण ता व्सनाचा पवळखा 
बघताबद्ता तानंा आवळतो ... सरकारी शाळाचंी अवस्ा दयनीय! आठवी ियांत णशक्ण 
झािेल्ा मुिानंा स्वत:च नावही लिदहता येऊ नये ही अवस्ा! या सव्म चक्रातून बाहरे 
िडण्ाची कुणाची इच्ा शक्ी नाही, तो पवचारही नाही. “गावं में तो ऐसा ही होता ह ै

दीदी’, असं सागंणारे अगपतक आणण िाचार िोक!.  ताईंना जाणविं, की या 

गोष्ीवंर वरवरच्ा मिमिट्ीचा काही उियोग होणार नाही. याचं्ा मुळावरच 
घाव घािायचा आणण तासाठी णशक्ण हा एकच उिाय आह.े तातनूच पवचार 

प्दक्रया घडेि तवे्ा िररवत्मन होईि… 

बाह् िररक्रमा िूण्म झािी , िण ही अतंम्मनातीि िररक्रमा िरतल्ावरही चािू रादहिी. 
शेवटी  चार वषाांनी म्हणजे २००९ मध् े उत्तम नोकरीतनू स्वचे्ा पनवतृ्ती घेऊन नाणशकचा 
सुखवस् ूआयषु्ाचा बंगिा सोडून  मध्प्देशात पनमाड प्ातंातीि मंडिेश्वर येथ ेएक खोिी 
भाड्ाने घेऊन रोज 16 दकिोमीटर िायी चाित जाऊन ‘िेिा’ येथ.ेिेिा येथीि 6 मुिानंा  
णशकवण्ाचे काम भारतीने सुरु केिे.  नाणशकची गोदावरी मध्प्देशातल्ा नम्मदेिा येऊन 
गमळािी.  सौम् स्वभाव; िण कणखर इच्ाशक्ी आणण दूरदृष्ी  हे भाडंवि बरोबर .

   स्वतः:साठी जगण ेसोडिे आणण खऱया अथा्मने ताचंी नम्मदा िररक्रमा - नम्मदा सेवा सुरु 
झािी. ‘नम्मदाियाचा ’ तो उगम !  गररबी ,अज्ान ,कुिोषण याने पिचिेल्ा  कुटंुबात 
मुिानंा शाळेत न घािता शेती,िशुिािन, घरकाम व िाकूडफाटा गोळा करण े अशा 
कामानंा िावनू शािेय णशक्णािासून वंचचत ठेविे जात;े ता मुिानंा शाळेची ओढ िावण े
आणण ताचं्ा िािकानंा िटवण ेहे काम दगु्मम होते. 

. आठ-आठ दहा-दहा मैि िायिीट करायची, कारण या गावामंध े बसेस देखीि 
नव्ता आणण आजही नाहीत. घरोघरी जाऊन गावातीि स्स्त्रयानंा भेटून मुिानंा शाळेत 
िाठपवण्ाचा आग्रह करायचा. िेिा नावाच्ा गावात तानंा कष्ानेच  एका धम्मशाळेचा हॉि 
गमळािा  व सकाळी आठ ते साडे दहा या वेळेत शाळा सुरु झािी. गाणी, कपवता, नृत खेळ, 
छोटी गणणतं इ. ता णशकव ूिागल्ा.  स्वच्तचंे महत्व सागंू िागल्ा. ताच गावातीि 
थोडया फार णशकिेल्ा मुिीचंी मदत तानंा गमळू िागिी. मुिानंा शाळा आवडू िागिी.  
‘ इथं काही तरी छान घडतयं’ असं  गावात िोकानंा जाणविं … आसिासच्ा गावाियांत 
या कामाचा दरवळ िसरिा. ‘आिल्ा गावातही अशी शाळा िादहज े ‘ असं िोकानंा 
वाटिं. आता हे काम एकट्ा माणसाचं नव्तं. मग ,काही समपवचारी िोकानंी एकत्र 
येऊन “नम्मदा” या नावानं संस्चेी नोदंणी केिी. (Narmada-Nimar Abhyuday 
Rural Management and Development Association)

 भारतीताईंचे िररक्रमेचे अनुभव गौतमी प्काशन तफजे  िुस्क रूिात प्काणशत झािे. 
बघता-बघता िुस्काच्ा आठ नऊ आवतृा संिल्ा. िोकानंा िुस्क आवडिे व त ेवाचून 
मदतीचे  हातही संस् ेकडे 

येऊ िागिे .गावातल्ाच एका साधबुाबानंी ताईंचं काम बघून िाच हजार चौरस फूट  
जागेवर बाधंिेिा एक आश्म तानंा दानित्र लिहून दान म्हणनू ददिा! ‘जनता जनाद्मनाने’ 
ददिेिा तो आशीवा्मद !

 .कुिोपषत मुिासं अभ्ासात रुची पनमा्मण व्ावी म्हणनू माध्ान् सकस व गरम भोजन 
मुिानंा ददिे जाऊ िागिे.मुिानंा खरूज असे , दारूची देखीि व्सने िाविेिी असत.. 
बाजिूा नम्मदेचा अथागं प्वाह.. िण आरोग्य आणण णशक्ण या दोन्ी प्वाहािंासून  ही  
मुिे कोसो दूर आहते. हसत  खेळत णशक्णाने ताचंा आत्मपवश्वास वाढू िागिा. आणण 
व्सनमुक्ीही होऊ िागिी. मुिाचं्ा शेती, मजरुी च्ा कामातनूच तानंा जीवनणशक्ण 
कसे गमळेि याचा पवचार भारती ताईनी केिा. ‘तातनू संस्ार होतात  आणण आिुिकी 
सारख्या माणसुकीच्ा भावना रुजतात. बगेडी णशक्णातनू जीवनपवकास खुं टतो.’ यावर 
भारतीताईचा पवश्वास आणण तसा भर तानंी ताचं्ा णशक्णात ददिा आहे.

गावातीि मुिाचें णशक्ण आठवी-नववी नंतर थाबंत.े गावात शाळा नाही ह ेिक्ात 

नम्मदा जयंतीची सकाळ
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घेऊन व्ावसाययक प्णशक्ण कें द्ाचीही सुरुवात झािी आह.े काही हुशार 
मुिानंा िाबळ (महाराष्ट्) येथ ेपवज्ानाश्मात तागंत्रक णशक्णासाठी िाठपविे. भाभा 

िरमाण ु अनुसंधान कें द्, मुं बई याचं्ा ग्रामीण तंत्रज्ान कें द्ाच्ा माग्मदश्मनाखािी सोिर 
डट्ायरचे उत्पादन देखीि ही मुिे करतात. भाभा िरमाण ु अनुसंधान कें द्ाच्ा ग्रामीण 
तंत्रज्ान पवभागाशी संिग्नता असिेिं संिूण्म मध् भारतातिं ह े एकमेव कें द् आहे. या 
कें द्ाचे उद्ाटन देखीि िमि पवभूषण डॉक्टर अपनि काकोडकर याचं्ा हस् ेझािं.

आददवासी मुिामंध् ेताि आणण संगीत उिजतच रुजिेिे असत.े म्हणनू िेिाच्ा शाळेत 
मुिानंा संगीताचे णशक्ण सुरु केिे.    . िदहिी त ेआठवीच्ा सरकारी शाळेच्ा िाठ् 
िुस्कातल्ा सव्म दहदंी कपवताना चािी देऊन ताचा एक सुरेख वाद्वृं द या मुिाचंा तयार 
झािा आह.े ताचे काय्मक्रम महाराष्ट्, गुजरात आणण मध्प्देश मध् े अनेक दठकाणी 
झािेत. कपवता ं बरोबरच आदी शंकराचाय्म आणण स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती याचं्ा 
अनेक स्ोत्तं्र स्वर बद्ध करून ताचाही एक वाद्वृं द ही मुिं सादर करतात. अशा प्कारचा 
हा भारतातिा िदहिा वाद्वृं द असावा. अनेक नामवंत किाकारानंी आणण गुणीजनानंी 
या वाद्वृं दाचे भरिूर कौतकु केिेिे आह ेनम्मदािय या संस्चेा प्वाह गेिी दहा वषजे असा   
समाजाच्ा िाठबळावर व स्वतः भारती ताईंच्ा तन मन धन या बळावर होत आहे.

२००9 सािािासून सुरु झािेिा हा प्वाह कधी धडधडत, कधी थोडा हळू तर कधी अडथळे 
िार करीत पनरपनराळी वळणे घेऊन आज इथवर येऊन िोहचिाय !

आज नम्मदाियात सतराशे मुिे णशकतात.  िंधरा खेड्ात हा णशक्णाचा प्वाह िोहोचिा 
आह.े नम्मदािय िररवारामध े40 णशणक्का व 8 प्कल्प समन्वयक आणण 8 अन् सहकारी 
आहते.   मध् प्देश णशक्ण मंडळाशी संिग्न तीन औिचाररक णशक्ण देणाऱया शाळा 
आहते. . 60 मुिे आश्मात राहून गुरुकुि िद्धतीने णशक्ण घेताहते. णशक्क म्हणनू 
आजबूाजचू्ा मदहिानंाच प्णशक्ण देऊन तयार केिे आह.े मुिानंा णशक्ण ददल्ावर तानंी 
िुढे कुठे जायचे ? तासाठी गावात आणण िररसरातच तानंा काय काम देता येईि याचा 
पवचार केिा जातो. खेड्ातनू शहरात जाणारे स्िातंर थोिविे जात.े 

संस्नेे स्वतःची गोशाळा राखून ता गुराचंी देखभाि मुिे करतात. मुिे संस्तेीि फर्नचर 
उत्तम बनवतात, राघव तर कमर्शअि िायिट असून संस्चेे काय्म साभंाळतात, राघव 
व शंकर याचंा सोिर डट्ायर वरीि शोध पनबंध सातासमुद्ािार िोतु्मगाि येथ े80 देशाचं्ा 
प्पतपनधीसंमोर सादर केिा गेिा.

 मुिे रझया,पिशव्ा,स्ाफ्म स,पवणकाम,भरतकाम केिेल्ा वस् ू याचं्ा प्दश्मनातनू व 
पवक्रीतनू संस्चे्ा खचा्मस हातभार िावतात. 

  जनरि इनशुरन्स कािवोररेशन आणण भारतीय आयरु्वमा महामंडळ यानंी िेिा येथ ेशाळेची 
अतंत डौिदार अशी वास् ुउभारून ददिी आहे. भटयाण नावाच्ा गावात नम्मदा मैयाच्ा 
तटावर नम्मदाियाची स्वत: ची संुदर वास् ूडौिात उभी रादहिी आह.े रोजचा 400 मुिानंा 
रोज िौपष्क आहार ददिा जातो. २०१५ सािािासून ‘रामकृष्ण सारदा पनकेतन’ या नावाने 
या पतन्ी शाळा आहते. भारतीताईच्ा कल्पनेतीि या शाळा आहते . पनसगा्मच्ा सापन्नध्ात 
झाडं, फुिं, फुििाखरं, िाऊस, भंुगे, दहरवळ इ. बरोबर हसत खेळत णशक्ण, ही कल्पना, 
मुिाचं्ात असिेल्ा मूिभूत प्वतृ्ती ओळखून, ताचं्ातीि किागुणाचंा पवचार करून 
ताप्माणे ताचंं व्क्क्मत्व घडविं जावं, असं णशक्ण.

थोडक्ात, संगणक,पवज्ान,प्योग,जीवन णशक्ण,स्वाविंबन,व औिचाररक णशक्ण याचं्ा 
संुदर  गमिाफातनू एक आदश्म अभ्ासक्रम भारती ताईंनी पनमा्मण केिा आह.े

एकेकाळी नाणशकहून आिेल्ा या ‘िरक्ा’ असिेल्ा ‘ एकट्ा’   भारतीताईना आज 
सगळ्ा भागातल्ा िोकाचंा पवश्वास आणण िाठबळ गमळािं आह.े हा प्वास सोिा नम्मदा 
िररक्रमेइतकाच  दगु्मम होता.  .    भारती ताईंचे अथक िररश्म, प्तेक मुिािा समजनू 
घेण्ाची ताचंी हातोटी, सौम् स्वभावाच्ा असूनही आवश्क तथे ेकठोर पनण्मय घेण्ाची 
ताचंी क्मता, गुरु पनठिा इतादी बघून थक् व्ायिा होतं. भागात कोणािा काही झािं, 
कोणी बाळंतीण होणारी बाई अडिी  तर स्वतः: टट्क द्ाईव् करून जाण्ाची ताचंी दहमंत 
आह.े जनताजनाद्मनाची सेवा ताचं्ा नसानसात आहे. 

 नम्मदा जयंतीची संध्ाकाळ…

आम्ही  िेिाहून महेश्व्रर िा िोहोचिो आहोत.    अस्ािा टेकिेिा सूय्म नम्मदेच्ा िाण्ात 
सूर मारायच्ा तयारीत आहे.. शातं, पनम्मि आणण भव् असं संथ िाणी.. मध्भागी एक 
चचमुकिं  मंददर ददसत आहे.. ििीकडे एक िहानसा घाट आणण दोन िहान नावा..

 आज नम्मदा जयंतीचा योग. नम्मदेिा साडी नेसवनू पतची िूजा झािी आह.े. 

मम्मदेच्ा  िात्रात ददवे सोडायची वेळ.. .   आम्ही रात्री मुद्दामच  महशे्ववरर 
घाटावरच्ा  मुख्य  गदणीिासून दूर एका िहानशा घाटावर थाबंिो आहोत. . नमजेदेच्ा  

आरतीचे स्वर िाण्ात तरंगत आहेत आणण मनात ददवसभराचा नाद घुमतो आह.े हळूहळू 
िाण्ावर चचमुकिे ददवे ददसू िागिे आहते. मी सुद्धा  नम्मदे हर म्हणत िाण्ात एक ददवा  
सोडून देत.े मनात एक चचन्य शातं ददवा तवेत आह…े

 ता भारिेल्ा मनाने  आम्ही आमच्ा मुक्ामाच्ा आश्माच्ा ददशेने वळतो. िुण्ाच्ा 
वृं दाताईचा हा आश्म. रमणीय आणण शातं. मध्भागी उिासनामंददर. दारािा कदंब 
वकृ्ाचे चचत्र. आकाश चादंण्ानंी िखिखिेिे. आम्ही सगळे  एक एक ददवा ठेवत 
अगंणात ददव्ाचंी रागंोळी काढतो.

“Amidst your numberless stars | let me place my own little 
lamp”  अशी रवीदं्नाथ ठाकुराचंी कपवता मनात िुकिुकतआेह.े  तशी भारती ठाकूर च्ा 
आठवणीचंी   तजेस्वी तारकाही. ददवसभराची सगळीच क्णचचत्र तात उजळून गेिी आहेत 
आणण मनात ताचं्ा आठवणी  झंकारत आहते.

तमाकडून तजेाकडे जाणारे ह ेइविे ददवे िहाताना मिा  भारतीताईनी नम्मदेच्ा िात्रात 
सोडिेल्ा ददव्ाचंा पविक्ण प्वास डोळ्ासमोर येतो आह.े .. ताचंं  िुस्क  वाचताना 
मिा  नम्मदा िररक्रमा करण्ािेक्ा .. नम्मदा मैयाची भेट घेण्ािेक्ा या..   िेखखकेिाच 
भेटावं का  वाटिं ?  कारण िररक्रमेच्ा वाटेवरची माणसं वाचत जाताना महाराष्ट्ातल्ा  
भारतीनंं  मैयाच्ा कुशीतल्ा पनरागस बािकानंा आिल्ा कुशीत घेतिं आणण पतथ े
मध्प्देशात  शाळा सुरु केल्ा, ते अनुभव मिा जास् आििेसे वाटिे !.

.भारतीताई आणण ताचंी संस्ा िहाण्ाची  िहानशी इच्ा यंदा इतक्ा योगायोगाने िूण्म 
झािी ,की त ेददवे िहाताना आजच्ा सगळ्ा ददवसाच्ा प्वासावर पवश्वासच बसत नाही 
! 

टीि :  भारतीताईच्ा कामासाठी कोणािा देणगी िाठवायची असल्ास आता अमेररकेत 
IDRF  या संस्तेफजे  ती िाठवता येत.े ( www.idrf.org) देणगी िाठवताना N. A R 
M A D A साठी आहे असे नमूद करावे. नम्मदाियािा भेट अवश् द्ावी.

‘नम्मदा’ ( N. A R M A D A )  या संस्चेा ित्ता:  

Address : Narmadalaya, Plot 149, Lepa Punarvas, Tehsil- 
Kasrawad, District- Khargone, Madhya Pradesh, India. email: 

naramdalaya@gmail.com, www.narmadalaya.org

Vinita Mohite, Issaquah,Washington
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िद्मिनी ददवेकर, णशकागो

बरेच ददवस मनात घोळणारे पवचार लिहून काढावेत असे वाटत होत.े तसे 
लिहून काढिे. आता त ेिोकािंयांत िोचवावेत असा धाडसी पवचार केिा. जसे रसायन 

शास्त्रात आिण केगमकि टायटट्ेशन करताना िायिट रीदडगं घेतो, तसे आज मी िायिट 
रीदडगं घेणार आह.े हा िायिट काय्मक्रम केवळ आिल्ासाठी, िायिट म्हणज ेकोणतीही 
गोष् प्थम करताना िाय िटिट काितात. त ेतमुच्ासमोर काििे तर तमु्ही साभंाळून 
घ्ाि अशी आशा आह.े एक िहानिणाची आठवण म्हणजे वदडिाबंरोबर संगीत नाटक 
बघण.े

मिा ते नाट्गीत अजूनही आठवते “वद जाऊ कुणािा शरण, करीि जो हरण 
संकटाचे” ता वेळेिा माझ्ा मनातिा अथ्म ह्ा गाण्ाचा असा होता की ही जी गाणारी 
आह ेती अशा कुणािा शरण जाणार आहे की तो संकटाच हरण करून टाकतो. तसंच 
अजनू एक नाट्गीत म्हणजे, “ माडीवरी चि ग गडे, जाऊ झडकरी” माझ्ा मते 
घरातिी बाई  घर गड्ािा माडीवर िवकर जाउन झाडून घ्ायिा सागंते आहे, असे 
मिा वाटत होत.े  

गम्त बघा आिण जवे्ा इथ े येतो तवे्ा आिल्ािा दकतीतरी गोष्ीचं कुतहूि असत. 
नवनवीन अनुभवानंा सामोरे जाताना कधी धम्ाि येत े तर कधी फद्जती- आम्ही 
णशकागोिा िोचेियांत रात्र झािी होती. इगमग्रेशन आटिून पनघत असताना सतीश ता 
ऑदफसरिा म्हणािा, “गुड नाइट” तर तो म्हणािा, “य ुटू” मिा अगदी िाजायिा झािं, 
मिा वाटि तो आम्हािा दोघानंा बघून य ूटू म्हणािा. अगदी रोमँदटक वाटिा मिा तो.

अमेररकेत िदहल्ादंा ग्रोसरी स्ोर मध् े िाउि टाकि आणण आिल्ा वाण्ाच्ा 
दकुानािेक्ा वेगळ्ाच पवश्वात गेिे. प्तेक भागाचे नाव वाचताना एक आईि होती, “िेट 
फूड”. बाकी सगळ्ा आइल्स होता, “भरिेट फूड “

 असेच माझ्ा सासूबाई िदहल्ादंा अमेररकेत आल्ा तवे्ाचा प्संग, आम्ही तानंा 
एअरिोट्मवरून पिक अि केि, आणण २९४ च एदकझट घेतिं. माझ्ा सासूबाई अचानक 
म्हणाल्ा, “ ह ेअमेररकन िोक अगदी पनल््मज्ज आहेत. माझ्ा हृदयाचा ठोका चुकिा. 
अमेररकेच्ा भूमीवर िाय ठेवनू एक तास देखीि झािा नाही तोच तोफेचा िदहिा गोळा 
सुटिा होता. िण म्हटिं ह्ा तोफेच्ा तोडंी जायचंच असेि तर पनदान पनधड्ा छातीने 
जाऊ, असा पवचार करून, मी पवचारिं का हो तमु्हािा कुठे ददसिा तो पनि्मज्जिणा?

ता म्हणाल्ा, “ त ेबघ, रस्ताच्ा कडेिा मोठ्ा िाटीवर काय लिहीि आह,े “Gas exit 
here” ह ेअस जाहीरिण ेइथ ेजागा ठरवनू करतात, तो पनल््मज्जिणा नाही का? माझी 
बोितीच बंद झािी. माझा नवरा रात्रीची जवेण ेझाल्ावर, सोफ्ावर िोळत ददवसाचा 
पतसरा अंक िार िाडत होता. सासूबाई ताच्ा डोक्ाशी बसून ह्ा अकंाचा आनंद िुटत 
होता. टी व्ी वर कोणतातरी चचत्रिट सुरु होता. अचानक चचत्रिटात स्स्ट्िस्मचा डान्स सुरु 
झािा. एकदम नवऱयािा जाग आिी की हा एच बी ओ चॅनि आह.े आई डोक्ाशी आणण 
समोर स्स्ट्िस्म. अचानक, “ररमोट ररमोट” असा आरडा ओरडा सुरु झािा.

“प्भा” अशी एक जोरात प्मेाची आरोळी आिी. मी स्वयंिाक घरातनू धावत आिे. अग 
ररमोट कुठाय? अरे तूच हात धतुल्ावर िगेच तत्परतनेे टी व्ी िाविास ना? मी मागचं 
आवरत होते तेव्ा ररमोट कुठे आह ेत े मिा काय मादहत? अग िण जरा तािा ररमोट 
शोधायिा मदत कर, ददवसभर काम करून जरा बसिाय ना? इपत सासूबाई  मी ददवस भर 
माशाच मारते. मिा काही काम नसतं.

सासूबाई टीव्ी वरच्ा नाचाकडे तल्ीन होऊन िाहत होता. नवरा यदु्ध िातळीवर ररमोट 
शोधत होता, एकदम सासूबाई म्हणाल्ा, “ अरे सतीश ह्ा अमेररकन बायकाचंं खरच मिा 
कौतकु वाटत. कसिं कौतकु? नवरा वैतागून म्हणािा. अरे बाबा बघ नाचण्ाची दकती 
हौस ह्ा अमेररकन बायकानंा, नाचताना तोि साभंाळता आिा नाही तर िडायिा होऊ नये 
म्हणनू खाबंािा धरून धरून नाचतात. मी आणण सतीश आ वासून ऐकत रादहिो. आणण 
सगळ्ा कशा अगदी सडिातळ, कमाि आह ेबाई अगदी अगंावर चरबीचा कण नाही. 
इच्ा पतथ ेमाग्म, माझ्ा बाळंतिणात वाढिेल्ा वजनािा मारिेिा हा टोमणा होता. िण 
एक खर,वजन कमी करण्ासाठी असा सनदशीर माग्म कुणी सागंगतिा नसता. िण काही 
म्हणा, एकंदरीत आिण बायका संसाराची ओझी वागवणाऱया गाढवच. वंश वृद्धीची ओझी 
वागवनू ही वजनात मात्र वाढ.

या ओझ ेवागवण्ावरून आठवि की माझा मुिगा कॉिेजिा गेिा तवे्ा कोणी तरी 

म्हणािे, की “आता िोनिी” वाटत असेि ना? मी म्हटिं िोनिी वाटायिा 
वेळ आहे कुठे? अहो$$$ िोन िी$$$ ना, त ेफेडायिा काम कराव िागत. मिा 

त े आिल्ा इथल्ा ज्युवेि ऑस्ोच घोष वाक् फार आवडतं. मी मुिानंा नेहमी ते 
सागंत,े “वर्कग टूगेदर टू सव््म य ुबटेर.” खर तर आििी मुिं हायसू्ि संिवनू, घर सोडून 
यपुनवर्सटीत जाण्ासाठी तळमळत असतात. आई वडीि िोनिी झािेत का तानंी िोन 
िी आह ेह्ाचे भान सुद्धा नसत.े आता मात्र अगदी बोिल्ा णशवाय राहवत नाही, अजनू 
एक ओझ ेआिण वागवतो, ह्ा पवषयावर जर आिण बोििो नाही तर आयषु् साथ्मकी 
िागणार नाही. काळजािा हात घािण ेम्हणज ेकाय, याचा अनुभव घ्ायचा असेि तर हा 
पवषय काढिाच िादहज.े

ताच काय झाि, काही ददवसािंूवणी आमच्ा वादहनीिा एअरिोट्मिा सोडायिा जाताना 
जीन्स चढवायिा गेिे तर, अगदी, “ जोर िगाके हयै्ा हू “ अस करायची वेळ आिी. 
सकाळचे उप्ीट, दिुारच्ा घडीच्ा िोळ्ा, जमल्ास मुराम्बाची िहान वाटी, तिू घािून, 
चार वाजताची उकड, रात्रीच्ा जवेणात भाकरी, िोणी. अधनू मधनू मसािे दधु, खीर, 
िाडू, वडी वादहनीचे िाड खरोखरच अगंावर आिे होत.े 

खर सागंायचं तर मी जन्ािा आिे तवे्ा ६ िौडं होत,े असे म्हणतात बाबा, आमदनी 
वाढिी नाही तरी वय आणण वजन वाढत.े म्हणज ेजे वाढायिा िादहज ेत ेवाढत नाही, िण 
वय, वजनात दर वषणी बोनस. तर वेळेवरच ह्ा वजनावर हल्ा करायचे ठरविे. वजनाचे 
ओझ ेशरीरािेक्ा मनावरच जास् असते.

एअरिोट्महून पनघाल्ावर नवऱयािा म्हटिे, मी आता डाएटट्ेणशअनकडे जात.े कशािा? 
अजनू काय खाऊ पवचारायिा?  कुचकट बोिण्ात माझ्ा नवऱयाचा हात कोणी धरणार 
नाही. नवऱयाच्ा कुचकट प्श्नाकडे दिु्मक् करून मी म्हटिं, “करीनािा बघ” करीनािा बघ 
काय, पतिा बघायिा िैसे िागतात. मनातल्ा मनात डोक्ावर बफा्मची िादी ठेवनू माझ 
घोडे मी िुढे दामटिे, अरे पतने डाएटट्ेणशअनकडे जाउन झीरो दफगर केिी आह.े

आििीच कोणी ददवेकर आह े म्हण े ती डाएटट्ेणशअन. अरे ती, योग्य आहार, दर दोन 
तासानंी कसा घ्ावा त े सागंते. आणण ता दोन तासा व्ापतररक् आिल्ा अयोग्य 
आहाराचा ससिससिा चािू ठेवा असे सागंायिा पवसरत नाही ना? हे सगळ, माझ्ा अधनू 
मधनू चोकिेट चघळण,े दाण्ाची, तळिेल्ा मुग डाळीची फक्ी मारण ेयावर होत.े 

अखेर बरेच वादपववाद, रुसवेफ़ुगवे आणण अथा्मतच माझ ेवाढिेिे वजन िाहून नवऱयाने 
आमच्ा इनशुरन्स मध् ेअसिेिी डाएटट्ेणशअन मिा शोधनू ददिी. ता इनशुरन्सची लिस् 
वाचताना डोळ्ाचंा आणण डोक्ाचा भुं गा व्ायची वेळ आिी. जी आय, जी िी, एम डी, 
एम एस, एि डी (िायसन्स डायेटेणशअन)   वगैरे वगैरे. या शोट्म फॉम्मसचा मी असा धसका 
घेतिा आह.े

इथ ेआल्ावर थोड्ाच ददवसात आमच्ा ओळखीच्ा बाईना मी फोन केिा, भारतात 
आमच्ा शेजाऱयाचं्ा नातातल्ा ह्ा बाई, मी भारतातून नुकतीच आिेिी ऐकून तानंी 
िगेच पवचारिे, आमच्ा मुिासाठी कोणी मुिगी आह ेका? अहो मी काय भारतात पववाह 
मंडळ चािवत नव्ते. असं सणसणीत उत्तर ओठावर आिं होत िण कसबस स्वतःिा 
आवरिं आणण तानंा पवचारिं तुमच्ा साधारण अिेक्ा सागंा.

िदहिी अिेक्ा म्हणज े मुिगी आमच्ा जातीची िादहज.ेतुम्ही कोण? कोणता घातक क्णी 
मी पवचारिं कोणास ठाऊक ? ता म्हणाल्ा आम्ही, “के. जी. बी.” फोन वर त ेऐकल्ावर 

माझा थरकाि उडािा. कोणी जर फोन टॅि करत असेि तर आििे काय होईि या 
पवचाराने मी अगदी गभ्मगळीत झािे.   

मन की बात
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मी म्हटिं ही कुठची जात? के जी बी म्हणायचं टाळि. तर ता म्हणाल्ा 
कुडाळ देशकर गौड सारस्वत ब्ाह्मण. ता सासरच्ा कुडाळ देशकर आणण माहरेच्ा 

गौड सरस्वत ब्ाह्मण, ताच ह ेफ्जुन नाव मी पनश्वास टाकिा. असो  अखेर  इनशुरन्स मध् े
असिेिी एि डी (िायसन्स डायेटेणशअन) गमळािी. समोर बसिेिी डाएटट्ेणशअन अगदी 
ससगंि िसिी, ितिी कमर होती. ती म्हणािी, “ तमुच्ा िूण्म ददवसाचे वेळाित्रक म्हणजे 
खाण्ा पिण्ाचे वेळाित्रक कसे असत ेत ेमिा थोडक्ात सागंा ”. खाण ेरोजच असत,े पिण 
कधी कधी. मी जोक करण्ाचा चान्स सोडिा नाही.

 अहो काय मादहत आह,े मी न सकाळी साडे िाचच्ा ठोक्ािा उठत,े गजर बंद करायिा 
ह ेमनातल्ा मनात म्हटिे. चहा ठेवनू ब्श करत,े चहाबरोबर एखाद खारी पबस्ीट नाहीतर 
ग्कुोज खात,े खर तर दोन्ी खात.े मग आघंोळ आणण तयार होऊन डबा घेऊन कामािा 
पनघते.

आता खर सागंायचं तर िहानिणािासून एक गोष् मनावर पबबंविी जाते, िानात काहीही 
टाकायचे नाही, मग मुिाने टाकिेिा प्ानकेक, म्हणज े बघा छान बटर, मेिि ससरि 
घातिेिा, फेकता येत नाही तामुळे माझ्ा ब्केफास्ची सागंता होत,े उरिेिा प्ानकेक, 
वॉफि, टोस्र शृडि, ह्ाशब्ॉन याने.

 फ्ीज मध् ेरात्री ताचाच उरिेिा तूि मेतकुट भात, तिूसाखर िोळी, शपनवारच्ा िाटणीतिे 
दहीवडे, गुिाबजाम, नान ह्ाने िंच अगदी भरगच्च होतो. डब्ात काय नेत,े ह ेखुबीने 
सागंायचे टाळिे. बाराच्ा दरम्ान िंच घेत ेआणण तीन िा कधी कॉफी नाहीतर कधी मिूदी 
घेते. सहािा घरी आिे की जवेण गरम करून सातच्ा ठोक्ािा ददवा बत्ती फ़ू, म्हणज ेटी 
व्ी समोर प्ाण प्पतठिा.

ह े बघा, आिण तुमच्ा संध्ाकाळच्ा िाइफ स्ाइिमध् े थोडा बदि करूया. माझ्ा 
डोक्ात धोक्ाची घंटा वाजायिा िागिी. उकडिेल्ा भाज्या, दधुी नाहीतर कोबीचे 
सूि, बळुबळुीत ओटस्, भरीिा िािािाचोळा िािक,  डॅनडेिाईन,  बचेव कुत्राच्ा छत्रा 
म्हणज ेमश्मू. िो फॅट डट्ेससगं, सन फ्ॉवर सीड्स, लिबलिबीत कॉटेज चीज आणण ऑलिव 
ऑईि. ह्ाचं्ा डायट मध् ेखमंग काकडी, भरिूर दाण्ाचे कूट घािून, साईच्ा दह्ातिी 
भररत,े तूि जीरयाच्ा फोडणीची, जमल्ास वाटिी डाळ, मेतकुटाचा चटका, िोह्ाचा 
िािड, गमरगुं ड काही बसत नाही.

वरण भात खा, िण तिू नका घेऊ, थािीिीठ करा िण तिे नका घािू आणण िोण्ाचे 
नाव नका काढू. िोळी खा, िण घडीची नको. भाज्या भरिूर खा, िण उकडून. गोडे तिे, 
दहगं, द्जरे खोबरे, ओिे काज ूह्ाचं्ा डीक्शनरीत ह ेशब्च नाहीत. िण काय करणार ह्ा 
वाढता वजना मुळे, “अडिा हरी, गाढवाचे िाय धरी” असे झािे.अगदी तसेच झािे, 
संध्ाकाळच्ा ह्ा णशक्ते एका सक् मजरुीची भर िडिी, कमीत कमी दोन मैि चािा.

अहो चािा काय? अहो तुम्हािा कल्पना नाही, ह्ा चािण्ात दकती अडथळे आणण धोके 
आहते. बाहरे िडायच्ा आधी दोन तास काहीही न पिण.े म्हणज ेदिुारची स्ारबक्सची 
उरिेिी कॉफी घरी आल्ावर गरम करून प्ायची नाही. ऑदफसातनू येता येता दधु 
आण, असे नवरयािा सागंगतिे की तो म्हणणार त ू वॉिग्रीन ियांत चाित जातसे ना? 
पतथनू उचि चटकन. आिण चािायिा बाहरे िडिो की समस् श्वान प्मेी आिल्ा ह्ा 
िाडाविेल्ा प्ाण्ानंा घेऊन बाहरे िडतात. हा माझा अनुभव. ह ेिाडाविेिे, वेगवेगळ्ा 
आकारमानाचे, तोडंवळ्ाचे कुत्र े आिल्ा िािकाचं्ा मागे, िुढे, डाव्ाउजव्ा बाजिूा 
सुखाने चाित असतात.

आिण ताचं्ा िोद्झशन प्माण े कधी स्वतःिा साईड वॉक वर, कधी  खािी रस्तावर, 
कधी गवतावर िटकन जायचे. कधी गाडी येत असत,े तर कधी कुणाचे िॉन मुपवगं चािू 
असत.े ताच वेळी मागून सुद्धा कोणी तरी कुत्रा घेऊन येत असत.े मागच्ाची चाहूि घेत 
िुढच्ावर नजर ठेवत, समोरून येणाऱया कुत्रािा चुकवत चािायचे.

तातनू एखादा कुत्रा अचानक थाबंनू पवधी उरकतो. ताची प्मेळ माता दकंवा पिता तो 
ऐवज िटकन खखशातनू पिशवी काढून तात भरतात आणण ती पिशवी कुत्राच्ा शेिटीच्ा 
तािावर हिवत हिवत िुढची माग्म क्रमणा करतात. तातून मिा कुत्रा ददसिा म्हणज े
कुत्राने मिा बसघतिे की ताच्ा तळिायाची आग मस्कात जात असावी, कारण 
कोणताही कुत्रा मिा बघताक्णी भंुकायिा सुरुवात करतो. सगळ्ात महत्वाचे म्हणज े
ह े कुत्राचे िािक आिल्ा कुत्रािा गुड बबेी, वेरी फ्ें डिी म्हणत असतात. फेन्सच्ा 
ििीकडून बाबजेक्ूचा खमंग वास येत असतो, तवेढ्ात िो फॅट व्ीनेग्रेट डट्ेससगंची ढेकर 
येत.े 

दसुरा ददवस गाबजेज डे असेि तर िाहायिाच नको,  टट्ॅश कॅन्स, ररसायकि बीन्स, 
झाडाचं्ा काििेल्ा फादं्ा याचं्ा बरोबर आट्ािाट्ा खेळत माग्म क्रमणा 

करावी िागते. आिल्ािा आता िवकर घरी िोचिे िादहज,े पनसगा्मची हाक 
ऐकू येत असत,े तात भरीिा कोणाचे स्प्कंिर सुरु असतात. तुम्हािा अजनू काही 

प्श्न आहते? इपत  डाएटट्ेणशअन मी ह्ा प्श्नाची वाटच िहात होत.े नाही म्हणज ेमी काय 
म्हणत,े करीना हो म्हणज ेअजंेलिना सारखी करीना. तर मिा काय पवचारायचं आह ेकी 
पतिा पतच्ा डाएटट्ेणशअनने दर दोन तासानंी खा असे सागंगतिे आणण म्हण ेती िनीर, चीज, 
िराठा ह ेसगळ खायची तरी सुद्धा पतची झीरो दफगर झािी म्हण.े

ह े िहा, माझी डाएटट्ेणशअन शातंिण े मिा म्हणािी, काही गोष्ी जनेेदटक असतात. 
करीनाच्ा आजीने काय खाले्, पतची चण कशी होती? हे िाहण ेगरजचेे असत.े बपबता 
दकंवा रणधीरची आई काय खात होता? तमुची आजी रादर आज्या काय खात होता?माझ्ा 
दोन्ी आज्या कोकणात जन्ल्ा, वाढल्ा आणण िग्न होऊन पतथेच रादहल्ा.

घरातिी कष्ाची कामं,  शेतात उगवेि ते आणण झाडावर िागेि त े खायचं. माझ्ा 
आठवणीत तर ता एक भुक् होता. हो ना, मग तरीसुद्धा मी तमु्हािा संध्ाकाळी खायिा 
सागंगतिं आह.े माझी डाएटट्ेणशअन शातंिण ेम्हणािी.  उद्ािासून तुम्ही ह ेवेळाित्रक सुरु 
करा.

डाएट डाएट डाएट -- इट हेल्ी,      
दडट्कं वाटर कट, कट, कटकरा  फॅट,      
कार् ्म, शुगर काय खाऊ कसे खाऊ  शोधा बरे झटिट.    
वजन मात्र उतरवताना नो िटिट      

िदहल्ा प्थम करू चिा      
खखसा थोडा हिका      
हेल्ी ग्रोसरीचा, असा येतो झटका     
िो फॅट, शुगर फ्ी

व्जेीच नाही तर व्ीगन भी      
ऑरगॅपनक आणण नॉन जी एम ओ     
चिा चिा चिा गाठूया टट्ेडर जो  

रोज सकाळी उठल्ा उठल्ा     
ओटस्चा उिमा नी         
दकनव्ाच्ा इडल्ा

गाजर मुळा योगट्म ग्रीक      
लिबंाच्ा रसात भेंडीचा चीक     
तात भरीस भर      
बीट आणण संत्री      
जसूर मध् ेघािा      
केि नी सेिरी

भयंकर बनवा दह्ाचा कािा     
व्ीटग्रास, चॅड आणण डॅनडेिाईनचा िािा    
अननस अवाकाडो घोटून घोटून घािा    
दर दोन तासानंी काहीतरी गगळा   

ग्रीन टी िाचंट      
लिबं ूिाणी कोमट      
बीन तेिाचा फुिका      
आणण वाफविेल्ा भाज्या      
कडधान्ाच्ा टोिल्ा       
नी फळाचं्ा फोडी

ऑलिव् ऑइि  डट्ीझि       
आणण ड्ाश ऑफ िेमन      
चीयाने सुरुवात आणण सायडरने शेवट    
अधनू मधनू मध िाणी आणण नाचणीचे खखमट

भाज्याचें रस, फळाचें ज्यूस     
सगळ्ातिे फायबस्म,      
आणण फूडच्ा वॅ्ल्ूज       
ह्ात दकती प्ोटीन्स      
तात दकती ग्व्टॅगमन्स
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एवढी सगळी मेहनत कशासाठी    
अहो चमचमीत खाण्ासाठी     

छोटे छोटे किडे घािण्ासाठी

आरोग्य, तारुण् जिण्ासाठी     
िग्नाच्ा बाजारात खिण्ासाठी     
आिल्ाच मुिाचा भाऊ आणण     
मुिीची बदहण शोभण्ासाठी

ह्ा वयात दकती सुं दर ह्ा बाई     
हँडसम आहेत बवुा ररटायर झािे तरी     
दकतीतरी उिाय ह,े झािे ना हो करून

उिाशी राहून आणण व्ायामही करून     
गेिे बाई दमून, भागून भागून     
आता मात्र काही तरी खायिाच हवे

साबदुाणा खखचडी की बटाट्ाचे िोह े     
नको नको मना, बनू नको हूड         
ऑन िाईन ऑड्मर करा आमचेच फूड

भराभर  उगवा िठ्िणावर सूड     
आमचा बाई िो फॅट      
िास्ा आणण  पिझझा

ऑइि फ्ी खुसखुशीत      
पबस्ीट नी बटाटा      
गगल्ट फ्ी केक आणण  गमल्क शेक      
िाच िौडं उतरल्ावर िाठवा चेक

झी टी व्ी वर िादहिी      
अजनू एक जादहरात      
करीनाच्ा दफगरचे      
रहस् कशात

दर दोन तासानंी खात रहा      
िनीरचा तकुडा       
काजचूी वडी

काहीच नसेि तर      
िुरणाची िोळी      
हहेी जमत नसेि तर      
डाएटची गोळी 

हल्ी येत नाही      
िग्नाचा मोसम      
दाखवण्ाचे काय्मक्रम      
चहा िोह्ाचंा फडशा      
आणण मुिाकडचा नकार

अहो मग ऐका ऐका ----     
हवा असेि  नवरामुिगा ससक्स िॅक     
गटवायची असेि जर चवळीची शेंग     
गळ्ामध् ेअडकवा दफटबीटचे डोरिं    

िक्ात ठेऊन चािा दहा हजार िाऊिं

सचचन गोडबोिे, डोपंबविी

कोरोना !!!   घाबरिात ? आता िुन्ा कोरोनाचा रस उगाळून िाजण्ाचा 
अद्जबात पवचार नाही. कोरोना आििया  बरोबर रहायिा येऊनही आता बराच 

कािावधी उिटिा आहे. आिण सगळे आता ताच्ाबरोबर रहायिा तयार ही झािो 
आहोत. ‘नाईिाज को क्ा इिाज”.

आिल्ा डोळ्ासमोर खूि मोठी मोठी चचतं्र तयार उभी केिी जात आहते दक कोरोना 
नंतरचं  जग असं असेि तसं असेि आणी कल्पना पवश्वात रमण ेहा तर मनुष् स्वभाव. 
िण जरा नीट पवचार करा दक जग कधी स्स्र होत ेका ? बदिण ेहा तर जगाचा स्ायीभाव. 
मग आिण इतका टोकाचा पवचार का करतो आहोत ? आिण इतके घाबरिो का आहोत ?

शारीररक काळजी घेण ेव्वस्स्त चािू आह ेिण मनाचा पवचार कधी केिा आहात. ह्ा 
सगळ्ा कािावधीमध् ेमनाचे काय हाि चािू आहते. पबचारं मन ! सगळ्ाचें पवचार ऐकत 
ऐकत आणण नाउमेद होत मरगळत चाििं आह.े ताच्ावर आता सकारात्मक संस्ार 
करण्ाची वेळ आिी आह.े नको ता पवचाराचं्ा आणण नकारात्मक भावनाचं्ा घंटा 
वाजवणं बंद केिं िादहज.े तूम्ही म्हणाि दसुऱयाचं्ा भावना, वेदना ऐकून मन तरि होणं हा 
तर मनाचा स्वभाव. ताच्ा पवरुद्ध का बर जायचं ? हो. तािा एक फार मोठं कारण आह.े

सुदृढ मनाच्ा माणसाचंी संिूण्म जगािा फार मोठी गरज आह ेकारण सकारात्मक पवचाराचंी 
िागण होऊन दह साथ संिूण्म जगात िसरिी िादहज.े मनाच्ा आताच्ा मनस्स्तीतून 
िवकरात िवकरात आिण बाहरे िडिे िादहज.े कारण ‘जेथ ेजातो तथे ेतू माझा सागंाथी’ 
ह्ा उक्ी प्माण ेआििं नकारात्मक मन आिल्ाबरोबर इतराचें दह नुकसान करतं आणण 
ह्ाची आिल्ािा कल्पनाही नसत.े 

तुम्ही म्हणाि दक एव्ढं मोठं संकट जगावर कोसळिं आह,े इतके मृतू होत आहते आणण 
ह े मनािा घेऊन ताचा इतका पवचार करणं का चािू आह.े ताचं कारण एकच आह े
त े म्हणजे आिल्ा सगळ्ानंा ह्ातनू बाहरे यायचे आहे. आणण आिण ह्ाची सुरवात 
आिल्ा स्वतःच्ा मनािासून करायची आह.े येणारा िुढीि काळ आव्ानात्मक असणार 
आह े या बाबत शंका नाही िण सुद्दढ मनाचे आणण सकारात्मक पवचाराचें सहस्त्र दीि 
प्ज्वलित करून आणण अश्ा ददव्ानंी िुन्ा असंख्य दीि प्ज्वलित करून यंदाची ददवाळी 

साजरी करूया.

कोरोना -  मनाचा
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Smita Dandekar, Simi Valley CA

One of the interpretations of the term Sanskar, a 
subconscious impression, is a process of increasing our ability 

to improve ourselves. The word also means to purify, to remove 
shortcomings or a conscious shaping of our inner self. The total 
number and the ritualistic aspect of Sanskar may vary in different 
regions of India. Sixteen Sanskaras are normally performed. It is 
believed that Sanskar impacts our soul.

When we are born we acquire our behavioral traits from our 
family as a part of nature.  Current knowledge of Epigenetics 
suggests that nurture, our lifetime social experiences, diet, and 
nutrition also influence our behavior and intern affect future 
generations.

 The desirable traits should be retained and enhanced. On 
the other hand, non-desirable traits should be modified or 
eliminated. Adopting or acquiring good traits from others is 
also an option to enrich ourselves.  A specific set of mantras are 
recited in a specific manner by the priest when they perform 
a particular Sanskar. It is believed that the sound waves that 
are generated by the proper recitation of mantras are designed 
to encourage the restoration of good traits, modification/
elimination of bad traits. Going through this process helps us to 
improve and become better people.  

Upanayana, one of the 16 Sanskars, marks the beginning of a 
formal education and traditionally takes place when the child 
becomes eight years old. Historically, after the Upanayana 
ceremony children left their homes and went to their teacher’s 
home called “Gurukul”. They mastered a variety of different 
subjects during their stay in Gurukul for 12 years. Each student 
gave a “Guru Dakshina” to respect their Guru and returned to 
their homes as an educated adult. 

     In older days boys and girls had their Upanayan Sanskar. 
Many of the verses (Richa) in the Vedas were written by women.  
Women were very much respected, valued and a contributing 
member of the Vedic society.  Somehow things changed over a 
period of time and only boys had an Upanayana Sanskar and an 
extremely limited number of families continued to perform an 
Upanayana Sanskar for their daughters. 

Our granddaughter, Sunanda Clifford’s Upanayana was a very 
special event for all of us. Sunanda’s both brothers also had their 
Upanayana Sanskar when they turned eight years old and the 
ritual aspect of the Sanskar ceremony was performed by their 
father.  Sunanda’s Upanayan was even more special for all of us. 
Sunanda’s mother performed all the rituals for her daughter’s 
upanayana Sanskar.  Sunanda’s two brothers explained the 
current relevance of performing “Upanayana” to the audience.  
Sunanda learned the importance of proper recitation of all 
mantras and recited the “Gayatri Mantra” during the ceremony.   
I am sharing our granddaughter’s photograph when she was 
reciting the Gayatri Mantra.

Sunanda’s paternal grandparents hosted the Upanayan 

Upanayana Sanskar 
(उिनयन संस्ार)

Sanskar ceremony during the COVID environment 
in their own backyard. That constraint in itself demanded 

a carefully planned, safe, outdoor event. A beautiful natural 
outdoor setting and a pin drop silence during the entire ritual 
part of the ceremony by adults and even young children was 
an icing on the cake. All such added nuances made this special 
event even more memorable. I wish a very enriched, healthy and 
prosperous life for Sunanda. May all her wishes come true.
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उमेश तुिे, नाणशक

मावळता सुया्मनं फेसाळिेल्ा ढगावंर आििा ताबंसु रंग उधळिा होता.   
िानगळ झािेल्ा झाडाचंी, उरिी सुरिी िानं घेऊन, वारा ढगानंा सैरभैर करू िाहत 

होता.  वाळिेल्ा झाडाच्ा शेंड्ावर ददमाखात बसिेिी कोकीळा मात्र वादळािाच कवेत 
घेऊ िाहत होती.   अिकाची   कुऱहाड  अजनुही थाबंायचं नाव घेत नव्ती.   सिसि 
सिसि करत ती ता वेड्ा बाभळीच्ा खाडंोळया करत सुटिी होती .  उसाच्ा गंडोऱया  
व्ाव्ात अगदी पततक्ाच सहजतेने वेडीबाभळं छाटिी जात होती.  घामानं ओल्ाचचबं 
झािेल्ा अिकाच्ा  अंगावर चचकटिेिी माती घामातनू पनथळत होती.  णक्पतजावरिा 
सुय्म  कुऱहाडीचा  वेग वाढवत होता.  आििं पिलू्  आििी वाट िाहात असेि, भुकेनं ते 
व्ाकूळ झािं असेि, या पवचाराने अिका मनातल्ा मनात  तळमळत होती.  िाकडावर 
एकेक घाव टाकत होती.  शेवटी अिकानं सुया्मस्ािूवणी मोळी भर िाकडाचंा फडशा 
िाडिा. जवळच असिेल्ा वेिरबराच्ा वेिीचा एक  तकुडा काढिा.  मोळीिा  घट्  
पिळ मारिा.  मोळीिा डोकं  देत पतने दोन  मणाची मोळी एका झटक्ासरशी डोक्ावर 
उचििी. झिाझि िाविं टाकत ती आता गावाच्ा ददशेनं चािू िागिी.  मोळीच्ा 
ओझ्ाने  पतची मान डूित होती.  

“गौरवि उगाचचं यंदा शाळात घाडिं”  असं ती मनाशी िुटिुटत स्वत:िाच दोष देत होती. 
ताचा भुकेने व्ाकूळ झािेिया चेहरा पतिा ददसत होता.   दकतीदा तरी गौरव अिकाची 
वाट िाहात दारातच  झोिी जायचा.  आजही तो आिल्ा आईची आतरुतेने वाट िाहात 
बसिा होता.   ताने  आज  अिकािा  गरमागरम बाजरीची भाकरी, आणण कढी करायिा 
सागंगतिी होती.  अिकानंही  सकाळीच िावसेबाईंकडून वाटीभर दही आणनू ठेविं होतं.   
तिाठीन बाईंकडून वीस रूिये गमळाल्ावर  ती शेरभर बाजरी दळून आणणार होती.    

अिकािा  नदी ओिाडूंन गावात येईियांत काळोख दाटिा.  काळ्ाकुट् अधंारात गावातीि 
पवजचेे ददवे तवेढे झगमगत होत.े  उकाडा असाह् झािा होता.  झाडं स्ब्ध  होती.  
अधंारातनू वाट काढत अिका गावात िोहचिी.   गावात िोहचताच मोकाट कुत्रानंी 
पतचं स्वागत केिं.  कधी एकदा मान मोकळी होईि असं पतिा झािं होतं. मागच्ा दाराने 
जाऊन तीनं उभ्ानेच  िरसात धाडकन मोळी टाकिी.  मोळीचा आवाज एकताच तिाठीन 
बाईंनी आवाज ददिा

“अगं ये.... आिके.... .. हाळूच टाक जरा....मोडशीि काही”साडीच्ा िदरानं आिल्ा 
किाळावरीि घाम िुसत तीनं आििी मान दोन चारदा दफरवनू मोकळी केिी.  आणण 
सावकाश खािी बसत  म्हणािी.“ नई गं माय ... िटागंणात टाकिी, ताम्बर िाणी दद गं 
माय ....िय घसा कोरडा िडिाय”.“ घर काय  िई िाबं होतं व्य गं,  तुझं आता,”

असं म्हणत  बाईंनी  िाण्ाचा ताबं्ा  अिकाच्ा जवळ आणनू माडंिा.  अिकानं मान 
वर करून घटाघट घटाघट करत अख्ा ताबं्ा ररता केिा.  िण अजनूही पतची तहान 
गेिी नव्ती.  िुन्ा िाणी मागण्ाचं धाडस आता ती दाखव ूशकिी नाही.  बाईंनी एकदा 
पतच्ाकडे आणण एकदा ताब्ावंरुन नजर दफरविी.  अिकानं आििा ताबं्ा नेहमी प्माण े
स्वच् करून हौदावर ठेविा.  अिका  आता िैशाचंी वाट िाहात बसिी होती.  बराच 
वेळ झािा िण तिाठीनबाई अजनूही बाहरे आल्ा नव्ता.  अगोदरच उशीर झाल्ाने 
अिकािा गौरवची काळजी वाटू िागिी होती.  आििं बाळ आजही उिाशीच झोिेि 
या णभतीने पतने  न राहून िुन्ा एकदा बाईंना ंआवाज ददिा.  आणण आसधच िैसे गमळत 
नसल्ाने  चचडिेल्ा  तिाठीन बाईंचा िारा चागंिाच चढिा. 

“ काय गं , तिुा एवढा दम पनघत नाही का ?  आम्ही काय िळून जाणार आहोत का तझु े
िैसे घेऊन.” 

“नई तसं नई “        

“नाही त ूजाच आता .. ...  उदया ये ....आज िैसे नाही माझ्ाकडं”

आता मात्र अिकािा दरदरून घाम फुटिा आिण उगाचच घाई केिी असं पतिा वाटिं.  
तातनू कसबसं  पतनं स्वतः िा सावरिं. आििे  अनावर झािेिे आश् ु आवरत ती म्हणािी.

“ नई थाम्बत ेमी , िण असं करू नका. म्हा ं गौऱया उिाशी हाई ओ”

“तमुच्ा सारख्या िोकानंा हीच भाषा समजत.े..आता िटकन उठ आणण पनघ येथनू 

भूक

.... आणण तुिा िगेचच िैसे िागत असतीि तर  उचि तझुी मोळी आणण 
चािती हो.”

तिाठीन बाईंचे ह ेअती टोकाचे शब् अिकाच्ा हृदयात बाणा सारखे घुसिे.  असंख्य 
पवचंवानंी  डंक मारावा अशा वेदनानंी तीचं  हृदय पिळवटून पनघािं.   आिकानं आिेिा 
हंुदका दाबत केवीिवाण्ा नजरेनं   एका भाकरीची  मागणी केिी.   तिाठीन बाईंनी एक 
णशळी भाकरी  आणनू पतच्ा हातावर टाकिी.  गमळािेिी भाकरी घेऊन ती झोिडीकडे 
पनघािी.

काळाकुट् दकर्म अधंार तडुवत ती  आिल्ा झोिडीत िोहचिी.  झोिडीच्ा बाहेर िोटािा 
िाय पबिगुन जमीनीवर झोििेल्ा गौरविा िाहून पतच्ा डोळयातनू घळाघळा िाणी वाहू 
िागिं.   आिल्ा बाळाच्ा पनष्ाि चेहऱयाकडे िाहत अिका मुक्ािणाने अश् ूढाळत 
होती.  थोड्ा वेळानं स्वतः िा सावरत पतनं तािा उचिून झोिडीत नेिं. गाठोडयातीि दोन 
चचचंाची बोटकं िाण्ात णभजवनू चचचंाच आबंट िाणी बनविं . सोबत आणिेिी णशळी 
भाकरी  तव्ावर गरम केिी.  आणण गौरविा उठव ू िागिी...

“ ये बाळा उठ ....बघ म्ा काय आणिय ... तिुा  गरमागरम बाजरीची भाकरी आणण 
कढी खायची ना ... ...”“ ये िेकरा  अरे  उठना  िवकर....”असं म्हणत अिकानं आििा 
दाटून आिेिा हंुदका  आवरिा आणण चचचेंच्ा िाण्ात चुरिेिी णशळी भाकरी गौरवसमोर 
ताटात ठेविी. गौरव डोळे चोळत चोळत उठून बसिा िण  ताचे डोळे उघडेणासे झािे 
होत.े  अिका  तािा एकेक घास भरवत होती आणण भुकेिेिा गौरव आिण गरमागरम 
बाजरीची भाकरी आणण कढी खातोय असं समजून ती चचचेंच्ा िाण्ात चुरिेिी  णशळी 
भाकरी  खात होता.   णशळी भाकरी आणण चचचेंचे िाणी ह े गौरविा गरमागरम बाजरीची 
भाकरी आणण कढी वाटत होत.े  अिका ंमनात िुटिुटिी  “ फकस् समजायचं .. ... “

Vinita Mohite, Issaquah,Washington
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डॉ. आया्म जोशी, िुण े

आिल्ा सवाांचा आवडता सण म्हणजे ददवाळी. शरद ऋत ू हा भारतीय 
संसृ्तीत सण-उत्वाचंी  रेिचेि असिेिा आह.े ता सवा्मचा कळसाध्ाय म्हणज े

ददवाळीचा सण ! नवीन किडे, फटाके आणण खूि सारा फराळ, िहाटेची अघंोळ, दारात 
कंदीि आणण रागंोळी असा हा आनंद देणारा सण आहे. नातवेाईक आणण गमत्र- मैगत्रणी 
याचं्ा भेटण्ाचा हा सोहळा असतो.

दीिाविीचे मूळचे नाव यक्रात्री  असे आह.े नीिमत िुराण या गं्रथात या सणास 
“दीिमािा” असे म्हटिे आह.े ज्योपतषरत्मािा या गं्रथात “ददवाळी” हा शब् वािरिा 
आह.े भपवष्ोत्तर िुराणात ददवाळीिा “ददिािीका” म्हटिे आह,े तसेच या गं्रथात 
पतचा उले्ख “सुखरागत्र” असा येतो.व्रतप्काश नावाच्ा गं्रथात “सुख सुत्प्तका” म्हणनू 
ददवाळी ओळखिी जात.े कनोजाचा राजा हष्मवध्मन याच्ा नागानंद नाटकात या सणािा 
“दीिप्पतिदतु्व” असे नाव ददिे आहे.

अशी धार्मक श्द्धा आहे की चौदा वषाांचा वनवास संिवनू रामचंद् सीतसेह अयोध्िेा 
िरत आिा, तो याच काळात . प्ाचीन काळी हा यक्ाचंा उत्व मानिा जायचा. अधंार 
दूर करुन प्काशाचे अस्स्त्व पनमा्मण करणारा दीि मागंल्ाचे प्तीक मानिा जातो. याच्ा 
प्काशाने आिल्ा जीवनातीि अधंकार दूर व्ावा म्हणनू हा दीिोत्व साजरा केिा जातो. 
िावसाळ्ातीि समृद्धीच्ा ,आनंद उत्वाचा, कृतज्तचेा हा सोहळा मानिा जातो. या 
ददवसातं सायंकाळी दारात रागंोळ्ा काढून िणता िावतात, घराचं्ा दारात आकाशददवे 
िाविे जातात.

ददवाळीचा िदहिा ददवस म्हणज ेरंभा एकादशी, दहिा रमा एकादशी असेही म्हटिे जात.े 
या ददवशी िक्षीचे िूजन करण्ाची िद्धती आह.े

आद्श्वन कृष्ण विादशीस, म्हणजचे गोवत्विादशीिा  म्हणज ेवसुबारस  हा सण साजरा 
केिा जातो. वसुबारस ह्ाचा अथ्म-वसु म्हणज ेद्व् (धन) तासाठी असिेिी बारस म्हणज े
विादशी. गो म्हणजे गाय आणण वत् म्हणज े पतचे वासरू. भारताची संसृ्ती कृपषप्धान 
असल्ाने या ददवसाचे महत्त पवशेष आह.े घरातं िक्षीचे आगमन व्ावे या हतेनूे या 
ददवशी संध्ाकाळी गाईची िाडसासह िूजा करतात.  शेतकरी कुटंुबात या  ददवशी िुरणाचा 
स्वयंिाक करतात. घरातीि मदहिा  गाईच्ा िायावर िाणी घाितात. नंतर हळद-कंुकू, 
फुिे, अक्ता वाहून फुिाचंी माळ ताचं्ा गळ्ात घािून िूजा करतात. पनराजंनाने 
ओवाळून केळीच्ा िानावर िुरणिोळी वगैरे िदाथ्म वाढून गाईिा खाऊ घाितात.

त्रयोदशी पतथी ही धनत्रयोदशी म्हणनू ओळखिी जात.े धनत्रयोदशीबद्दि एक कथा 
प्चलित आह.े ती म्हणज े समुद् मंथनाची. जवे्ा असुराबंरोबर देवानंी समुद्मंथन केिे  
तवे्ा तातनू देवी िक्षी प्गट झािी.तसेच समुद् मंथनातनू धनं्वतरीही अमृतकंुभ बाहरे 
घेऊन आिा. धनं्वतरी हा वैद्राज असून ताच्ा हातातीि कमंडिू अमृताने भरिेिा 
असतो असे म्हटिे आह.े  म्हणून ता ददवसास “धनं्वतरी जयंती” असेही म्हणतातवैद् 
मंडळी या ददवशी धनं्वतरीचे (देवाचंा वैद्) िूजन करतात.

या ददवशी वस्त्रािंकार खरेदी करण ेशुभ मानतात. उिवास करून घरातिे द्व् व अिंकार 
िेटीतनू काढून त ेस्वच् करतात. कुबरे,पवष्णू -िक्षी,योगगनी,गणशे,नाग आणण द्व्पनधी 
याचंी िूजा करून खखरीचा नैवेद् दाखपवतात.

जनैधमणीय या ददवसािा ‘धन् तरेस’ वा ‘ध्ान तरेस’ म्हणतात. भगवान महावीर या ददवशी 
३ऱया व ४र्ा ध्ानात जाण्ासाठी योगपनदे्त गेिे होत.े तीन ददवसाच्ा योगपनदे्नंतर 
तानंा ददवाळीच्ा ददवशी पनवा्मणप्ाप्ती झािी. तवे्ािासून हा ददवस धन् तरेस या नावाने 
प्ससद्ध झािा

 

यानंतरचा ददवस म्हणज े नरक चतदु्मशी.  या सणाशी संबंसधत नरकासुरवधाची 
आख्याययका प्चलित आहे. या ददवशी कृष्णाने नरकासुराचा वध करून प्जेिा ताच्ा 
जुिुमी राजवटीतनू सोडविे.  नरकासुरवधाने देवाददकानंा, तसेच प्जेिा आनंद झािा. 
कृष्णाच्ा िराक्रमाचे मिरण म्हणनू आद्श्वन कृष्ण चतदु्मशीस नरक चतदु्मशी हा सण साजरा 
केिा जातो.  नरकचतुद्मशीच्ा ददवशी अभं्गस्ानाचे महत्त असत.े सकाळी िवकर 
उठून, संिूण्म शरीरास तेिाचे मद्मन करून, सुवाससक उटण े िावनू, सूयवोदयािूवणी केिेिे 

स्ान म्हणज े अभं्गस्ान. या ददवशी िहाटे यमासाठी नरकात म्हणज े आधपुनक 

ददवाळी सण मोठा

िररभाषेत घरातीि स्वच्तागृहात दीिदान करण्ाची (िणती िावण्ाची) 
प्था आह ेअसे मानिे जात.े काही धार्मक गं्रथामंध् ेसागंगतिे आह ेकी आद्श्वन 

कृष्ण चतुद्मशी आणण अमावास्ेिा संध्ाकाळी िोकानंी आिल्ा हातात मशािी घेवनू ता 
आिल्ा ददवंगत िूव्मजासंाठी दाखवाव्ात आणण प्ाथ्मना करावी.

या ददवशी स्वच्ता करण्ासाठी िागणारी नवी केरसुणी पवकत घेतात. पतिाच िक्षी 
मानून पतच्ावर िाणी घािून हळद-कंुकू वाहून घरात वािरण्ास सुरुवात करतात.व्ािारी 
समुदायात दहशोबाचे नवीन वष्म िक्षीिूजनानंतर सुरू होत.े िक्षीिूजनाच्ा पनगमत्ताने 
‘आर्थक व्वहारातीि सचोटी व नीती ‘ आणण ‘अथ्मप्ाप्तीच्ा साधनापंवषयी कृतज्ता’ 
अशी दोन महत्ताची मूल्े मनात रुजतात, म्हणून या िूजचेी पवशेषता आह.े

कार्तक शुद्ध प्पतिदेस बलिप्पतिदा हा सण साजरा केिा जातो.हा ददवस ददवाळी िाडवा 
म्हणनू ही ओळखतात. िोकसंसृ्तीत या ददवशी बळी राजाचे रागंोळीने चचत्र काढतात व 
ताची िूजा करतात आणण ‘इडा िीडा टळो व बळीचे राज्य येवो’ असे म्हणतात. साडेतीन 
मुहूता्मतीि एक मुहूत्म म्हणनू या ददवसािा पवशेष महत्व आह.े शेतकरी िहाटे स्ान करून 
डोक्ावर घोगंडी घेतात व एका मडक्ात कणकेचा िेटता ददवा घेऊन शेतात जातात व 
त ेमडके शेताच्ा बाधंावर खड्ा करून िुरतात. काही दठकाणी बळीची अश्वारूढ प्पतमा 
करून पतची िूजा केिी जात.ेशेणाचा बळीराजा करण्ाची प्थाही अस्स्त्वात आह.े या 
शेणािा “शुभा” असे म्हणतात. असा हा िोककल्ाणकारी राजा बळी, ताच्ा िूजनाचा 
ददवस. िाठारे प्भू समाजात बळीची अश्वारूढ प्पतमा उंच जागी उभी करून पतच्ा भोवती 
एकवीस ददवे माडंण्ाचीही चाि आह.े . दणक्ण भारतात या ददवशी बिीची प्पतमा तयार 
करून ती गोठ्ात ठेवतात व पतची िूजा करतात. गायी - बिैानंा रंग िावनू रंग िावनू व 
माळा िावनू सजवतात.

या ददवशी पवक्रम संवत सुरू होतो. िाडवा हा साडेतीन मुहूताांिैकी हा एक मुहूत्म आह.े 
आर्थक दहशोबाच्ा दृष्ीने व्ािारी िोक ददवाळीतीि िाडवा ही नववषा्मची सुरुवात 
मानतात. िक्षीप्ाप्तीसाठी नव्ा वह्ाचें िूजन करून व्ािारी िोक वषा्मचा प्ारंभ करतात.
व्ािारी िोकाचं्ा जमा-खचा्मच्ा कीद्म-खतावणीच्ा नवीन वह्ा ह्ा ददवशी सुरू होतोत. 
घरोघरी सायंकाळी िाटाभोवती रागंोळी काढून ित ्नी ितीिा औक्ण करत ेव िती ित ्नीिा 
ऒवाळणी घाितो. नवपववादहत दािंताची िदहिी ददवाळी ित ्नीच्ा माहरेी साजरी 
करतात. ह्ािाच “ददवाळसण” म्हणतात. तापनगमत्त याददवशी जावयास आहरे करता.

कार्तक शुद्ध दवितीयेस भाऊबीज हा सण साजरा केिा जातो.या ददवशी यम आििी बहीण 
यमी दहच्ा घरी जवेायिा गेिा म्हणनू या ददवसािा “यमदवितीया” असे नाव गमळािे असे 
मानिे जात.े या ददवशी बदहणीच्ा घरी भाऊ गोडधोड भोजन करतो आणण सायंकाळी 
चंद्ाची कोर ददसल्ानंतर बहीण प्थम चंद्कोरीस व नंतर भावािा ओवाळत.े

असा हा आनंद देणारा ददवाळीचा सण. माणसाचंी मने जोडणारा, पनसगा्मिा आदर देणारा. 
प्ाण्ाचं्ा प्ती आदरभाव व्क् करणारा आसा आहे.

अज्ानाचा अधंार दूर करून ज्ानाचा प्काश सवा्मना िोहोचपवणारी ददवाळी आिल्ािा 
आनंदाची, समृद्धीची आणण ज्ानाच्ा उिासनेची जावो ही सददच्ा!

(िेखखका धम्मशास्त्र अभ्ाससका असून मराठी पवदकिीदडयावर संिाददका आहते.)
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Shraddha Joglekar, San Jose

Normally when an Indian person hears the name 
of Bharatnatyam, they have an impression,that it can be 

performed, taught and learned only by South Indians as its 
origins are from the south of India, Tamil Nadu and most of the 
lyrics it has are  in Tamil, Telugu or Kannada. Due to this usually 
the west and north side people of India, who don’t speak the south 
Indian languages cannot relate to it and fail to understand the 
depth of this beautiful and most popular art form of India. That 
does not mean that Bharatnatyam is not popular in the north of 
India. It is considered to be ‘the mother’ of all Indian classical 
dance styles and has derived the highest place among all the 
seven, Indian classical dances. However, the language in which 
the dances are written is very little known to the west and north 
of India and outside of India, this makes the viewers shy away 
from the dance. However, this has not stopped Bharatnatyam 
from  becoming popular. Dance is beyond lyrics, other attributes 
like the attire of a dancer, that is the aharya abhinaya, angika 
abhinaya, the body movements or anga shudha, postures, hand 
gestures and the abhinaya itself, that is the navrasa attracts the 
mind of a spectator. Through the dancers’ abhinaya/expressions 
even a layman can understand the meaning of the songs written. 
The music used for Bharatnatyam is Carnatic (South Indian 
classical music), which is very melodious and spiritual in nature. 
The most attractive part of Bharatnatyam is the posture in which 
it is presented, Aramandi and the intricate footwork and the 
Shollakattu or Bol that are used for it. These Bols or shollakattus 
are the same as the Konakolls of Mridangam, a percussion that 
is a two-headed drum, which accompanies the dancer. There 
is a lot of math involved in the choreography of the footwork 
set to a certain beat. The footwork is presented in three speeds, 
Threekalams. First speed or Villambitta, second speed or 
Madhyama and third speed or Dhrutham. 

The name Bharatnatyam has three main attributes, Bha means 
Bhav that is expressions, Ra means Raag that is Rhythm and 
Ta means Taal that is beats. The amalgamation of these three 
is Bharatanatyam! NatyaShastra is a rich text given to us by 
Bharatmuni, which portrays the rich and interesting science 
and math of dance, drama & music. The original name of 
Bharatnatyam was Sadirattam and performed by Devdasis in the 
temples as an offering. These Devdasis were given high status in 
society and always wore beautiful sarees and rich stone studded 
jewelry to perform as a ritual at the temple. The spiritual nature 
of this art form has helped the dance to stay alive and become 
popular. Even during the Mughal rule in India there were great 
defenders and or rulers  who saved the authenticity of this dance 
and made sure this dance and the Natya Shastra written by 
Bharatmuni is kept alive and reaches to the future generations. 
One of such were the Marathas of Thanjavur, who ruled in the 
south of India and their interest and protection of  this art form.

Marathas & their contribution to Bharatanatyam:

During the 16th century Chatrapati Shivaji Maharaj played a 
very important role in keeping the Dakshin Bharat, south 

of India safe from the Mughals. And during this time 

Marathi Roots to 
BharatNatyam

period his step brother Ekoji Maharaj conquered 
Thanjavur and ruled Thanjavur for a long time until the 

British invaded it. The Thanjavur Maratha kingdom ruled by 
the Bhonsle dynasty was a principality of Tamil Nadu between 
the 17th and 19th centuries. Their native language was Marathi. 
Venkoji was the founder of the dynasty. 

Tanjore had the unbroken artistic excellence since the time of the 
Cholas and the Nayaks. These cultural traditions flourished and 
attained zenith under the Marathas of Tanjore. During the rule 
of Marathas in Thanjavur the Maratha Kings created a platform 
for the artists from various fields and provided them with all the 
facilities needed to work and create new compositions, drawings, 
literature etc.. Maratha kings of Thanjavur have been patrons and 
supporters of Bharatnatyam, way back from the 16th century. 
Thanjavur was the fountainhead of culture, music, drama and 
literature for over a century. Bharatnatyam dance form owes 
its origin to the Dasiyattan or Thanjavur natyam, which was 
patronized during the Maratha period. King Shahji was a great 
scholar and patron of arts and literature. His versatility extended 
in both Sangita and in Sahitya. His patronage was so great that 
he was called the “Abhinava Bhoja’’. His own compositions have 
enriched the Golden period of art and literature in Thanjavur. 
Shajhaji was a staunch devotee of Lord Tyagesha/ ord Shiva of 
Tiruvarur. Shahaji Raje had authored several works comprising 
drama, poetry, Prabandhas/kavya, Padams and technical 
treatises like Raga Lakshana. Shahji also created a colony 
in Thiruvisanallur near Kumbakonam to accommodate 45 
musicians and writers from all over the south. He donated the 
village and renamed it as “Sahajirajapuram ‘’. 

Another feature of Maratha rule in Tanjore is the maintenance of 
a historical library popularly called SaraswathiMahal Library. The 
history of the library dates back to the Nayak period of Tanjore 
around 1540. The Nayaks formed the Saraswati Bhandar which 
means collection place of manuscripts. The Maratha rulers who 
captured Tanjore in 1676, developed Saraswati Bhandar into the 
Royal Palace Library which was used for the purpose of reading 
by the royal people.

The later Maratha ruler Serfoji II (1789-1932) was a king 
of different character and a patron of art and literature. He 
was an eminent scholar. The Maharaja was reprieved of his 
independent position in 1799. He converted his court into a 
centre of cultural and literary activities. In 1820 he founded the 
famous SaraswathiMahal Library.  Serfoji himself commissioned 
nirupanas – clusters of court dances in the Marathi language 

that included a series of new dance genres such as serva, 
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tarana and triputa along with existing genres such as 
varnam, abhinaya pada and sabda – couched in the context 

of a linear narrative presentation. These were written down in 
the form of Marathi texts referred to by their Tamil name, korvai 
(“link” or “chain”). Building on the already existing genres such 
as those from the Marathi nirupanas commissioned by Serfoji, 
a group of fourdance-masters known as the Thanjavur Brothers 
(tanjai nalvar) created a systematized format for the hitherto 
diffused and somewhat random presentation of court (or 
“concert”) dance.

Serfoji’s son Sivaji II ascended the throne in 1832, and in 1856, 
the kingdom was fully annexed to the East India Company. 

अस्मिता मोडक  शाि्मट, नॉथ्म केरोिीना

बरीच वष्म असं दूरवर, सातासमुद्ाििीकडे राहात असिो दक ददवाळी आणण 
तासाठीचा फराळ करणं यात माझी त्रधेापतरिीट उडत.े द्जतकं जमेि तवेढी मुिानंा 

सणाची मादहती व्ावी म्हणनू आम्ही िूजा, आरता, सणवार करण्ाचा प्यत् करतो. िण 
त ेकरणं आणण वषा्मतनू एकदाच फराळाचे िदाथ्म करणं म्हणज ेकाही जादूचं काम नाही 
ह ेमिा आता इतक्ा वषाांनी समजिं आह.े स्वयंिाक करण्ाची आवड िागते ते आहचे 
िण फराळ म्हणज ेिोळी, भाजी, भात, आमटी असा साधा बते नव् ेह ेपवसरून चािणार 
नाही. अथा्मत घरची बाई जे साधं जवेण चुटकीसरशी करत ेत ेमोजनू, मािून, प्माण घेऊन 
करण्ाऱया chef िॆक्ा दकतीतरी िटीनंी वाखाणण्ासारखं आह.े हे मी एका नावाजिेल्ा 
chef कडूनच ऐकिंय म्हणा! िण ददवाळीचा फराळ.......तािा अनेक वषाांचा तमुचा 
जाणता अनुभवच िागतो.

चकिी मं्हटिी दक यटु्बु वर मराठमोळी चकिी शोधताना तादंळुाच्ा, उडदाच्ा पिठाच्ा 
चकल्ाचें ग्व्दडओस जरा जास्च ददसतात. काहीही झािं तरी अश्ा ओढून ताणनू 
चकल्ा मिा करायच्ा नाहीत यावर मी ठाम असत.े अमेररकेत चकिी भाजणी प्तेक 
शहरात सहज गमळत नसताना चकिीसाठी आता मिाच एक गगरणी इथ ेकाढावी िागणार 
ह े अपतशयोक्ीचे पवचार सुद्धा माझ्ा मनात डोकावनू जातात. दूरवर एखाद्ा इंदडयन 
स्ोरमध् े शेवटी चकिीची भाजणी सािडत.े िण ती भाजणी पवमानाच्ा प्वासातनू, 
कस्म्सच्ा जाचातनू सुटून इथ ेअमेररकेत िोहचेियांत कधी दकुानात येत ेआणण तामुळे 
दकती जनुी होते तावर माझ्ा हातनू ता चकल्ा पवरघळणार दक नाही हे अविंबनू असतं. 
तरीही मी एकदा ती बनवायची धाडस करत.े ती कणणक गरम िाण्ात णभजविी दक नाही? 
मोहन दकती घातिं? घट् णभजविं दक नाही? असे आईचे फोनवर उिदेश आणण तात 
“मोहन” असे शब् घरी मुिानंी ऐकून ताचें हा “मोहन” कोण आणण चकिीत तो का 
घािायचा?.....हे सगळे प्श्न नकोसे वाटतात. आणण शेवटी ती चकिी पवरघळतचे! मग 
“आता कधीही चकिी करण ेनाही” हा शिथपवधी होतो.

शंकरिाळे बघून इतके सोिे वाटतात दक मी मैदा, तूि, िाणी “प्माणात” घेऊन िाटून, 
छान चौकोनी  आकार चचरून तळायिा घेत ेआणण िदहल्ा घाण्ातच इतका हात दखुतो 
दक मिा साक्ात्कार होतो दक इथ ेरामागडी (ण) मीच की!  अशातच नवरा “मिा आताच 
एक महत्वाचे काम आह.े” सागंून खोिीचं दार बंद करतो आणण मुिगी “my friend 
is calling me” सागंून बरोबर िळ काढत.े दोन घाण्ातच “ह ेएवढेच शंकरिाळे खा 
आता!” सागंून मी तो िसारा आवरून टाकत.े आणण भारतातल्ा घरी हातभार िावणाऱया 
कामवाल्ाचं फक् स्वप्नच बघत बसत.े

चचवडा खरं तर माझा हातचा मळ आह ेिण दडशवॉशर िावताना आणण भाडंी घासताना 
तो नेमका िहान गॅसवर िण जळतोच. बसेनाचे िाडू मिाच आवडत नाहीत कारण 
घशात बसतात िण नवऱयासाठी ते जास् तिुावर बसेन भाजनू करायिा घेतिे दक 
बाजिूा िॅिटॉिवर सुरु असिेल्ा ऑदफसच्ा मीदटंग मध् ेनेमके मिाच कोणीतरी प्श्न 
पवचारतात. काहीही कारण नसताना मिा ताच्ा फुटकळ प्श्नानंा उत्तर द्ावे िागत ेआणण 
त ेबसेन जळत.े “बसेन चागंिे खमंग भाज!” ह ेआईचे शब् मी इतके का मनावर घेतिे 
याचा मिा राग येतो. तात ऑदफस सुरु असताना िाडू कशािा करायचे हा नवऱयाचा 
“कधीच” नको असिेिा उिदेश ऐकावाच िागतो. शेवटी इथिी गमठासारखीच भुरभुरीत 
ददसणारी साखर घािून नवरा त ेआवडीने खातो.

अमेररकेतिा भारताबाहरेचा 
ददवाळी फराळ:

करंजी मी ओल्ाची करू का सुक्ा नारळाची हा पवचार करण्ात एक ददवस 
घािवत ेआणण शेवटी घट् रव्ाचा तो गोळा सकाळी २-३ तास णभजवनू ठेवनू केर/ 

वॅ्क्ुम, बाथरूम साफसफाई, किड्ाचं्ा घड्ा यात इतकी दमत ेदक दिुारनंतर शपनवार 
असल्ामुळे “आििी मराठी” वर माझी आवडती मराठी मालिका नाहीतर चागंिा 
ससनेमा बघण्ातच मिा जास् रस येतो. शेवटी संध्ाकाळी “भारताबाहरे नवऱयानंा िण 
स्वयंिाकात खूि मदत करावी िागते” ह े अनेक वषाांिूवणी ऐकिेिे ब्ीदवाक् नवऱयािा 
िुन्ा आठवण करून द्ावे िागत े आणण मग ता करंज्या कश्ा चुटकीसरशी होतात. 
चचरोटे आणण अनारसे याच्ा दकचकट आणण फसिेल्ा अनुभवाचं्ा गप्ा ऐकूनच मी ता 
पवचाराचंं िान मनात बंद करून टाकते.

ह ेकाही वष्म असेच चािू असिेिे बघून आई आणण सासू अचानक इतक्ा प्मेळ होतात 
दक “आता DHL नी फराळाचा बॉक्स िाठवतो.” ह ेआिािसात ठरवनू टाकतात आणण 
मी “हुश्” करून बडेवर बसून िुन्ा माझी आवडती मालिका नाहीतर ससनेमा बघायिा 

िागते!

With this, cultural patronage in the city of Thanjavur 
officially collapsed, and most dancers and musicians 

moved to Madras city, turned to the smaller feudal kingdoms 
(zamindari samasthanams) for patronage, joined emergent 
Tamil theatre companies, or left the practice all together. 

I believe that this art form has great spiritual richness and due 
to the spiritual richness, it has received the backing of the art 
lovers and the pioneers were particularly born to bring it back to 
life everytime it got destroyed by the foreigners. These art lovers 
worked very hard to keep the culture alive for the new generation 
to be introduced to and enjoy the rasa, nectar of Natya Shastra 

written by Bharat Muni.
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अवंपतका महादडक, चचिळूण (रत्ागगरी)

आज गंगू बाईंना िंख आल्ासारखे वाटतं होत ेकधी एकदा घर गाठत ेअसे 
वाटत होते. “गंगुबाई “खरं तर ह ेताना ं गमळािेिे नाव होते.तर ताचे खरे नाव होत े

गंगा चंद्कातं कदम. नवरा गेल्ािासून स्वतः िा घर काम करण्ात जुिून घेतिे पबिीडीगं 
मधीि सव्म मािदकणी  ताना गंगुबाईच बोिवत तामुळे सव्मच ताना गंगुबाई बोिू िागिे 
. नवरा गेल्ानंतर खरंतर ताची आयषु्ाची कसरत चािू झािी. िहानिणी असताना 
वडीिाचें छत्र गेिे तामुळे णशक्ण अथ्मवट सोडावे िागिे. आता सखाराम साठी ताची ही 
सव्म खटिट होती.”सखाराम “पतचा आयषु्ाचा एकमेव आधार िहानिणीच वडीिाचें छत्र 
हरििे िहानिनािासूनच शातं स्वभाव जास् कोणी गमत्र नाही आििा अभ्ास नी आिण 
तामुळेच ताने कधी शाळेत िदहल्ा ं तीन नंबरामध् े यायचा.आिल्ा आई वर ताचे 
पननातं प्मे होत ेशाळेतून आिा दक घरातीि उरिेिी सव्म कामे तो करत असे. आिल्ा 
आईिा थोडी मदत होत ेअसे तािा वाटत होत े . अगदी दहावीिा असतानादेखीि तो 
अभ्ास साभंाळून आईची मदत करत असे. आज सखारामचा फायनि चा ररझल्ट झािा 
म्हणनू तर गागंुताई सखारामिा िेढे घेऊन पनघािी होती.चाळीत िोहोचता क्णी सखाराम 
धावत आिा व आईच्ा िाया िडिा दोघाचं्ा डोळ्ात अश् ू होत े िण आज ह े अश् ू
आनंदाचे होत.े

       आज गंगुबाई खूि आनंदी होती ह ेणशदेंसाहबेाचंा िक्ात आिे आज दकतेक 
वषा्म नंतर ताचा चेहऱयावर हसू िदहिे णशदंवादहनी देखीि कधीच ओळखिे व णशदेंवादहनी 
म्हणल्ा “गंगुबाई, आज काही पवशेष घडिे का”? गंगुबाईिण हसत म्हणल्ा “साहबे 
माझा िोरगा सखाराम चागंल्ा माक्म न िास झािा जी “यावर तानी ं पवचारिूस केिी व 
हातात आिल्ा कंिनीचे काड्म ददिे व भेटावयास सागंगतिे. गंगुबाईना खूि आनंद झािा. 
“णशदें रेससन कंिनी” िाटी िदहिी व सखारामिा खात्री िाटिी हातात फाईि होती पतकडे 
सुरक्ारक्क नाव घेतिे व जावयाव्ास सागंगतिे सखाराम व णशदें साहबेाचंी बातचीत झािी 
आिल्ािा जसा व्क्ी हवा होता तसा गमळािा म्हणनू खूि खुश झािे अगदी आईप्माण े
पनघािा सखाराम काममध् ेप्ामाणणक होताच. अशा प्कारे ददवसेंददवस ताच्ा कामातीि 
प्गती िाहून णशदेंसाहबेानंी ताचा िगार देखीि वाढवािा तामूळे गंगुबाईंनी देखीि 
आििी कामे सोडून ददिी सखाराम आईिा म्हणािा, “बस आता आई आता त ूफक् 
आराम करायचा”.आता गंगुबाईचे ददवस िािटू िागिे चाळीमधनूआता पबस््डगंमध् े
नवीन घर घेतिे. घरात नव नवीन वस् ूआल्ा.

       णशदें सराचं्ा बदहणीची मुिगी सररता िुण्ावरून आिी होती. मामाकडून 
पॅ्दटकिी व्वसायचा अनुभव घ्ाचा होता पतिा, िाणीदार डोळे, िुरेशी उंची, चेहऱयावर 
शातं भाव साधी सरळ.आज मामा सररतािा घेऊन कंिनीत गेिा सवाांशी ओळख करून 
ददिी,”हा सखाराम माझा उजवा हात” ओळख करून देताच सखारामने वर िण िदहिे 
नाही फक् हात जोडून नमस्ार केिा. तोच सररतािा भावािा आजकािच्ा मुिानंसारखे 
काही उनाडिणा नाही. तो एका क्णात मन घेऊन गेिा आज सररतािा काही सुचत नव्ते. 
कॉिेज मध् ेअसताना खूि जणानंी पतिा पवचारिे िण पतने िदहल्ािासूनच ठरविे होत े
प्थम नजरेत जो भावेि तािाच ती होकर कळवेि. िरंत ुइकडे तर पतचीच पवकेट गेिी 
होती. मामाजवळ मुद्दाम सखारामचा पवषय काढतं होती मामाचाही त ेिक्ात आिे. णशदेंसर 
यानंी सररतािा णशकवण्ाची जबाबदारी ददिी.

मग सररता व सखाराम एकत्र कंिनी िाहू िागिे हळूहळू सखाराम िण सररतामध् ेगमसळू 
िागिा. घरी जाऊन सररताबदि आईिा सागंू िागिा.

      णशदेंना िण सखाराम आवडत होता आता तानी ंठरविे आिणहून घरी जाऊन 
मागणी घािावी तसा सपवतािा फोन करून सपवस्र सागंगतिे. सपवता सररताचीआई 
णशदेंची एकुिती एक बदहणाबाई आिल्ा भावा िुढे कधी बोिी नाही दोघाची मत ेतशी 
सारखीच असायची अगदी राम िक्मुन बोिायचे ताना. भाडंण हा पवषय नसायचा 
दोघामंध्.े सागंगतल्ा वर िगेच ती बोिी, “अरे दादा सररता तझुी भाची, त ूकाही वाईट 
िाहणार आहेस, तिूा ज ेयोग्य वाटते ते कर मी येत ेनंतर “. “गंगुबाई, ओ गंगुबाई कुठे 
आहात असा आवाज येताच गंगुबाई  िटकन आल्ा, अरे बािरे!साहबे तुम्ही मिा बोिवान 
धडायचं तुम्ही उगा आिात, अगदी बावरून गेल्ा

तवेढ्ात णशदें बोिे अहो घाबरू नका, मी आज तमुचा सोयरा म्हणनू आिो आह”े. बाजूिा 
सररता उभी होती िाहता क्णी सररता वाकिी व िाया िडिी िाहता क्णी सररता मनािा 
भाविी. गंगुबाई ना सव्म न सागंता समजिे.

       सखाराम हॉस्स्टिच्ा बाकावर डोकं ठेवनू शून्ात िाहत होता ताच्ा समोरून 
नसजेस, डॉक्टर, कम्मचारी, िेशंट याचंी वद्मळ चािू होती. िण ताचे कोणाकडेही 

नवी आशा 
िक् नव्ते. भुतकाळातीि आठवणीने ताचे डोळे भरून आिे होत.े आईची 

आठवण तर तो दररोज काढत होता िण सररताने तािा खूि संभाळिे होते.ताचे व 
सररताचे िग्न आईने भरभरून ददिेिे आशीवा्मद. सररता नावाप्माणचे पनघािी आईकडे व 
घराकडे पतने स्वतःहून जबाबदारी घेतिी. िग्नािा सहा मदहने झाल्ावर आईिा अचानक 
एक ददवशी चक्र आिी व ती कोसळिी सररताने ताबडतोब हॉस्स्टिमध् ेदाखि केिे 
डॉक्टरानी सररतािा जवळ बोिविे व चोवीस तर अडंर ओिसेव््मशन मध् ेठेवावे िागेि 
असे सागंगतिे. सखाराम धावत आिा आईिा आय सी य ूमध् ेिादहल्ावर आधीच ताचा 
जीव कासावीस झािा. ती रात्र खूि भयानक होती कारण आई कायमची ताच्ािासून दूर 
गेिी होती.आिल्ा आयषु्ाचा चचत्रिट ताच्ा डोळ्ासमोर सरकत होता....

   वषा्मनंतर सररतािा ददवस गेिे.िरंत ुती माहरेिंणा साठी आईकडे गेिी नाही 
पतिा सखारामिा एकटे सोडायचे नव्ते आई गेल्ािासून सररताच एकमेव व्क्ी होती 
पतच्ामुळे तो आता सावरिा होता न आता ताचसाठी नवीन बातमी होती व तामुळे तो खूष 
होता एखाद्ा आईप्माण ेपतची तो सेवा करत होता. शेवटी तो ददवस आिाच  घरात छानशी 
राजकुमारी आिी. अगदी आईसारखी  हुबहेूब आम्ही दोघानंीही िाडाने पतचं नाव “नयना” 
असे ठेविे. नावाप्माणचे ती नक्ीदार डोळ्ाचंी होती आम्ही दोघानंीही तळहाताच्ा 
फोडाप्माण ेपतिा वाढविे. िरंत ुपनयतीच्ा मनात काही वेगळेच होत ेअडीच मदहन्ानंतर 
नयनाच्ा  डोळ्ामंधीि बबुळुात फुि िडिे. बरेच उिचार केिे िरंत ुडॉक्टरानंी सागंगतिे 
की आता नयनािा काहीही ददसणार नाही ती दृपष्हीन  झािी आहे.

  आमच्ा दोघाचं्ाही िायाखािची जमीनच सरकिी. कारण नयनािा कायम 
अधंत्व आिे होत.े नयना जशी जशी मोठी होऊ िागिी तशी तशी आमच्ा आधाराची 
गरज पतिा जास्च भासू िागिी.सररता ही न खचता पतची काळजी घेऊ िागिी िरंत ु
सखाराम ददवसेंददवस खचून गेिा. नणशबािा दोष देऊ िागिा प्तेक देवळात जाऊन 
नवस करू िागिा. आईची आठवण िण सारखी येत होती.तो जास्ीत जास् वेळ आिल्ा 
कंिनीत काढू िागिा कारण तािा िुढीि उिचारासाठी िैशाची गरज होती. णशदें सर तर 
ताच्ा सोबत कायम होत ेणशदें सरानी तािा िैसे देऊ केिे िरंत ुतािा त ेमान् नव्ते.

   एक ददवशी  तो काया्मियाच्ा कामासाठी बाहरे िडिा होता तवे्ा तथेीि 
देशमुख सराचंी ताचंी गाठभेट झािी तवे्ा तानंी थोडीशी पवचारिूस केिी तवे्ा तानंे 
नयना बद्दि सागंगतिे देशमुख सरानंी तानंा नयनाचे डोळे िरत येऊ शकतात व तेही 
आिल्ा बजटे मध् ेआह ेअसे सागंगतिे  तासाठी तानंी ताचं्ा ओळखीच्ा डॉक्टराचंा 
नंबर ददिा. सखारामिा िायात बळ आल्ासारखे वाटिे ताने िगेचच घरी गेल्ावर 
साररतािा ह ेसव्म सागंगतिे दोघानंी गमळून नयनािा ता डॉक्टराकंडे नेिे डॉक्टरानंी सव्म 
तिासण्ा केल्ा व सागंगतिे की नयनाचे डोळे िरत येऊ शकतात  िण अशा शस्त्रदक्रया या 
70 टके् यशस्वी होतात सखारामिा िरत वाईट वाटू िागिे िरंत ुसररताने िरत एकदा धीर 
ददिा व सागंगतिे आिल्ा नयनािा खरंच ददसू िागेि आिण ही शस्त्रदक्रया करूया...

  सखारामिा सररताने जोरात हाक मारिी अहो, अहो ,ऐकित का? डॉक्टर 
आिल्ािा बोिवत आहते..... िक् कुठे आह ेतुमचे? अहो ,आिल्ा नयनाच्ा डोळ्ावरची 
िट्ी काढत आहे...उठा िाहू डोळे िुसा बरं..... सखाराम हा भूतकाळातीि आठवणीतनू 
िरत बाहरे आिा .आणण तो धावत  ऑिरेशनच्ा दरवाजाजवळ गेिा. डॉक्टरानंी ता 
दोघानंाही आत बोिाविे नयनाच्ा डोळ्ावरची िट्ी  काढू िागिे.... थोड्ावेळाने नयनाने 
थोडे  डोळे उघडिे व समोर बघता क्णी पतने डोळे बंद केिे. सखाराम िरत घाबरिा. नंतर 
डॉक्टर म्हणािे,” बाळा हळूहळू डोळे उघड “तवे्ा पतने हळूहळू डोळे उघडिे, व प्थमच 
बाबा, आई अशी हाक मारिी .आणण घट् गमठी मारिी ताक्णी.... सखारामिा वाटिे हाच 

तो क्ण, हेच त ेवळण व ताचं्ा िुन्ा एकदा नव्ा आयषु्ाची सुरुवात.
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श्ी. वसंत प्ल्ाद कुिकणणी, िुणे

अिीकडे उत्तरप्देश येथीि हाथरस येथीि घटनेने िुन्ा एकदा समाजातीि 
िुरूषी भोगवादी मानससकतनेे एका पनष्ाि मुिीचा बळी जाताना सवाांनी िादहिा. 

काहीनंी चीड व्क् केिी. काहीनंी अगदी टोकाची मतंही माडंिी. काहीनंी मागे घडिेल्ा 
घटनाचंा उले्ख करत समाजातीि अशा गुने्गारानंा मोकाट न सोडता ताचं्ावर त्वररत 
कारवाई केिी जावी, असे मत व्क् केिे. मुळात आिल्ाियांत एखादीच घटना िोहोचत.े 
ग्रामीण आणण शहरी भागात दररोज अशा दकतेक घटना घडत असतात. दकतेक मुिी 
आिल्ा इभ्रतीिोटी तसेच नराधमाचं्ा धमकावण्ाने घाबरून कोणासमोर व्क्च 
होत नाहीत. म्हणनूच गुने्गारानंा कोणती णशक्ा असावी ? तानंा मोकाट सोडावं का ? 
यािेक्ा समाजात अशा घटना वारंवार का घडतात याचा पवचार व्ायिा हवा. भोगवादी 
मानससकतचे्ा कारणाचंा शोध घ्ायिा हवा. आििी वासना शमपवण्ासाठी कोणताही 
थरािा जाणाऱया पवकृतीचा पवचार व्ायिा हवा. केवळ तरुणच नाही तर अगदी वयस्र 
आणण अगदी काही मदहन्ा-वषा्मच्ा मुिी जेंव्ा िुरूषी वासनेिा बळी िडतात तेंव्ा घटना 
कोठे घडिी ? का घडिी ? तात िुन्ा गमदडया आणण राजकारण आणनू केवळ चीड आणण 
संताि पनमा्मण करण्ािेक्ा अशा घटना घडू नये म्हणनू तामागच्ा कारणाचंा अभ्ास 
होण ेगरजेचे आहे. अभ्ासाअतंी आिेल्ा पनष्कषा्मवर ठोस िाविे उचिण ेगरजचेे आहे.

       अताचार िूवणीही होत होत;े िरंत ुअिीकडच्ा काळातीि वासानंधता, कू्ररिण े
केिी जाणारी देहाची पवटंबना तळिायाची आग मस्कािा नेणारी आह.े यामागचे एक 
कारण म्हणजे आिल्ाकडे १९९० च्ा आसिासच खाजगीकरण, उदारीकरण आणण 
जागपतकीकरण यामंुळे समाजावर होणारे िररणाम ठळकिणे ददसून येऊ िागिे. 
माणसाचं्ा जगण्ाचे सूत्रच बदििे. िैसा जगण्ाचा कें द्पबदूं झािा. िैश्ासाठी मोठ्ा 
प्माणात ग्रामीण भागाकडून शहराकडे स्िातंर होऊ िागिे. शहरातीि आभासी सुख 
खुणाव ू िागिे. माणसाचें राहणीमान बदििे. भौपतक गरजा वाढल्ा. तामुळे एकत्र 
कुटंुबं पवभक् झािी. घरातीि माणसाचंी संख्या कमी झािी तशी िाळणाघरे आणण 
वदृ्धाश्माचंी संख्या मात्र वाढिी. नातामंध् े दरी वाढू िागिी. माणसाचें एकमेकाशंी 
संबंध व्वहारािुरतचे येऊ िागिे. आत्ममग्न जगण्ाच्ा शैिीमुळे समोरच्ा व्क्ीकडे 
बघण्ाचा दृष्ीकोणच बदिू िागिा. पवकत घ्ा, वािरा आणण फेकून द्ा, ही वतृ्ती बळाविी. 
वस्ूंबरोबर माणसाशंीही अशाच स्वरुिात व्वहार वाढू िागिा. सामाद्जक संकेत झगुारून 
मजा, मस्ी आणण चैनीसाठी वाटे्ि त ेकरण्ाची वतृ्ती वाढू िागिी. सामाद्जक पनतीमत्तचेी 
चौकटच उध्वस् होताना ददसू िागिी. जगण्ातिी आदश्म मूल्े कािौघात बदििी. आज 
समाजात घडणाऱया स्स्त्रयावंरीि पवकृत अताचाराच्ा घटनामंागे असणारे ह ेएक कारण 
असू शकत.े याचबरोबर या घटनेमागचे आणखी एक कारण म्हणज ेशरीर संबंधापवषयीचे 
अज्ान.

       शरीरसंबंध या पवषयाच्ा बाबतीत म्हणावी तशी जागरूकता समाजात नाही. 
खरं तर शरीरसंबंध ही एक दक्रया आह.े जसे भूक िागल्ावर आिण जवेण करतो, 
तहान िागल्ावर िाणी पितो अगदी ताप्माणचे हीसुद्धा सहज दक्रया आह.े जन्ािा 
आल्ािासून आिल्ािा भूक आणण तहान या गरजा भागवाव्ा िागतात. िहानिणी या 
गरजा भागवताना आिण सक्म नसतो तेंव्ा घरची मोठी मंडळी आिल्ा या गरजाकंडे 
पवशेष िक् देतात. णभन्नलिगंी आकष्मण मात्र िौगंडावस्ते पनमा्मण होत.े तावेळी आिण 
बऱयािैकी मोठे असल्ाने घरात या पवषयावर सपवस्र बोििे जात नाही. घरातीि मोठी 
मंडळी याबाबतीत आिल्ा मुिानंा संिूण्म मादहती देत नाहीत, तर दसुरीकडे, आिल्ा 
शािेय अभ्ासक्रमात मानवी शरीर हा पवषय केवळ अवयवाचंी मादहती देण्ािुरता 
मया्मददत असल्ाने णभन्नलिगंी आकष्मणापवषयी सपवस्र आणण सुसंगत मादहतीच मुिानंा 
गमळत नाही. णभन्नलिगंी आकष्मण तर वाढतच असत.े जशी भूक आणण तहान दीघ्मकाळ 
रोखून धरता येत नाही ताप्माणे शरीर वासनाही रोखून धरता येत नाही. यावेळी खऱया 
अथा्मने याची मादहती, याचे ज्ान ददिे गेिे िादहज.े नेमके याच वेळी या पवषयाच्ा बाबतीत 
मौन िाळिे जात असल्ाने एकमेकाकंडे केवळ भोगवादी नजरेने िाहण्ाची वतृ्ती पनमा्मण 
होत.े तात िुन्ा या पवषयािा नीती-अनीतीची चौकट आखिी गेल्ाने एक तर ही भावना 
जागृत होणार नाही म्हणनू प्यत् होतात नाहीतर ििून-छिून, कोणािा कळणार नाही 
याची तजवीज करत ही गरज भागवण्ाची प्दक्रया सुरु होत.े जेंव्ा सहजिणे ही गरज 
भागत नाही तेंव्ा अशा प्कारच्ा अताचाराच्ा मागा्मने ती भागपवण्ाचा प्यत् होतो.

       आजकाि स्स्त्रयावंर होणाऱया अताचाराच्ा वाढता घटना अस्वस् 
करणाऱया आहेत. ता घटना घडण्ामागाचे आणखी एक कारण देहाची आसक्ी हे 
आह.े अणभराम भडकमकर यानंी ताचं्ा देहभान या नाटकात स्ष्िण ेनमूद केिे आहे 
की, देहभोगाचे केवळ ज्ान असून उियोगाचे नाही तर समोरच्ा व्क्ीच्ा देहाचा 
आदर करता येण े महत्ताचे आह.े याचे णशक्ण देण े गरजचेे आह.े समाजातीि िहान 

िहान मुिीवंरीि वाढत ेअताचार ह े णभन्नलिगंी देहाची आसक्ी याचेच द्ोतक 

देहासक्ी: ज्ानाचा अभाव 

आह.े बिात्काराच्ा वाढता घटना हचे सूचचत करतात की समाजात स्स्त्रया 
सुरणक्त नाहीत. काही बहाद्दर या घटनेचे खािर स्स्त्रयाचं्ा रात्री-अिरात्री बाहरे 

असण्ावर, ताचं्ा राहणीमानावर, घाित असिेल्ा किड्ावंर फोडतात. िण त े ह े
पवसरतात की िूवणीसुद्धा स्स्त्रयावंर अताचार होत होत.े मनातल्ा वासनेिा वाट मोकळी 
करून देण्ाबाबतच्ा ज्ानाचा अभाव अशा घटनाचं्ा मुळाशी असतो. आिल्ा वासना 
शमपवण्ासाठी िुरुष कोणताही थरािा जातात. ग्रामीण आणण शहरी भागात या घटना 
वारंवार घडताना ददसतात. वासनेिा योग्य िद्धतीने वाट मोकळी करून देण्ाचे णशक्ण 
ददिे गेिे िादहज.े वासनेचा योग्य िद्धतीने पनचरा झािा िादहज ेतो होत नाही. याउिट 
चचत्रिट, मोबाईि, संगणक यामुळेच वासनेचा उदे्क वाढत आह ेअसे म्हणणारे आहते. 
चचत्रिटातीि उत्तान दृष्चे वासना भडकवण्ािा कारणीभूत आहते असाही आरोि केिा 
जातो. िण ज्या काळात चचत्रिट नव्त ेता काळात स्स्त्रयावंर अताचार होत नव्त ेअसे 
नाही. आिल्ाकडे शतकानुशतके स्स्त्रयावंर अताचार होतच आिे आहेत. िुरुषसत्ताक 
मानससकता आणण स्त्रीकडे केवळ भोगवादी नजरेने िाहण्ाची प्वतृी हचे यामागचे मुख्य 
कारण आह.े

       अशा घटना घडू नये म्हणनू यावर उिाय काय ? स्त्रीच्ा मनाचा, शरीराचा 
पवचार न करता आििी वासना शमपवण्ासाठी कोणताही थरािा जाण्ाच्ा पवकृतीवर 
आळा घािण्ासाठी, समाजात वावरताना स्स्त्रयानंा सुरणक्त वातावरण पनमा्मण करण्ासाठी 
केवळ कायदा व सुव्वस्ा अपतशय कडक करून चािणार नाही तर णभन्नलिगंी देहाच्ा 
आसक्ी संबंधीचे अध्मवट ज्ान दूर करून योग्य ज्ान कसे देता येईि यावर पवचार 
होण े गरजचेे आह.े ताचबरोबर अशा पवकृत मनोवतृ्तीने आििी वासना शमपवणाऱया 
गुने्गाराचं्ा कृताचा मानसशास्त्रीय दृष्ीकोनातनू अभ्ास होणे गरजचेे आह.े आििी 
वासना शमपवल्ानंतर तरुणीची पनघु्मण हता करणाऱया या गुने्गारामंधीि कू्ररता आणण 
दहसंकता हा स्वतंत्र संशोधनाचा पवषय आह.े यावर मागीि काळात काही संशोधन झािे 
असेि तर ता आणण नव्ाने संशोधन करून अभ्ासाअंती येणाऱया पनष्कषा्मवर ठोस िाविे 

उचिण ेअतंत आवश्क आह.े

Smita Dandekar, California
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शैिजा माटे, कैलिफोर्नया 

मागीि वषणीच्ा अकंात संसृ्तमधीि सात सुभापषत ेआिण बसघतिी होती. 
सुभापषतावंिारे आिल्ािा जगामध् ेजगावे कसे याचा संदेश साध्ा, सोप्ा शब्ामंध् े

कवी देत असतात. धम्म, ज्ान, यापं्माणचे चागंिे गमत्र, चागंिे आचरण याचेंही ज्ान 
सुभापषतामंधनू गमळत.े एकेक सुभापषत ह ेसाखरेत घोळिेल्ा  औषधाप्माण ेएखाद्ा संुदर 
उदाहरणाने महत्वाचा उिदेश देते.

१. द्ाक्ा: म्लानमुखी जाता शक्म रा चाष्मता ंगता ।

सुभापषतरसस्ाग्रे सुधा भीता ददवं गता ।।

अथ्म: सुभापषताचंी गोडी बघून द्ाक् ेमरगळून गेिी ( बदेाण ेझािे), साखर दगड झािी( 
खडीसाखर झािी) आणण अमृत णभऊन स्वगा्मिा गेिे!

माणसाने कसे वागावे यासाठी अनेक सुभापषत ेआहेत.

२. अपतिररचयादवदन््ा संततगमनादनादरो भवपत ।

मिये णभल्िुरंध्ी चन्दनकाठिगमन्धनं कुरुते ।।

अथ्म: अपतशय िररचय झािा की मान राहत नाही, अनादर होतो. मिय िव्मतावरीि णभल् 
स्त्री चंदन सरिण म्हणनू वािरत.े त ेवकृ् सतत ददसत असल्ाने चंदन िाकडाचे पतिा काही 
पवशेष वाटत नाही.

३. चचतंनीया दह पविदामादावेव प्पतदक्रया ।

न कूिखननं यकंु् प्दीपे्त वन्न्ना गृहे ।।

अथ्म: शहाण्ा माणसाने संकटे पनमा्मण होण्ाआधीच ती पनवारण करण्ाचा उिाय 
शोधायचा असतो. घरािा आग िागल्ावर पवहीर खणण ेयोग्य नाही.

संदेश: आग िागण,े भूकंि होण,े िूर येणे इतादी संकटासंाठी आित्कािीन उियोगाची 
बॅग घरात भरून तयार ठेवावी.

सज्जन िोक कसे असतात ह ेतर अनेक सुभापषतामंधनू सागंगतिे आहे.

४. पवपप्यमप्ाकण््म ब्तू ेपप्यमेव सव्मदा सुजनः ।

क्ारं पिबपत ियोधवे्मष्मतम्ोधरो मधरुमम्: ।।

अथ्म: आिल्ािा उदे्दशून दसुऱयाने उच्चारिेिे वाईट शब् ऐकूनही सज्जन माणसू नेहमी 
पप्य शब्च उच्चारतो. जसे ढग समुद्ाचे खारट िाणी पितो, िण मधरु िाण्ाची वषृ्ी 
िावसाच्ा रूिाने करतो.

५. पवकृपत ंनैव गच्ग्न्त सङ्गदोषेण साधवः ।

आवेपष्तं महासिपैशं्चदनं न पवषायत े।।

अथ्म: जसे भयंकर सिाांनी वेढिेिा चंदनवकृ् कधीही पवषारी होत नाही तसे दषु् माणसाचं्ा 
संगतीने सज्जन आििा मूळ स्वभाव काही सोडीत नाहीत.

६. अल्पानामपि वस्नूा ंसंहपतः काय्मसासधका ।

तणृैगु्मणत्वमािन्नबै्मध्न्त ेमत्तदग्न्तनः ।।

सुभापषत रसग्रहण

अथ्म:  क्लु्क वस्ूंचीही एकजटू काय्म ससद्धीस नेत.े गवताच्ा काड्ानंा जोडून 
केिेल्ा दोरखंडाने माजिेिे हत्ती सुद्धा आवळून बाधंिे जातात.

७. पप्यवाक्प्दानेन सवजे तुष्ग्न्त जन्तवः ।

तमिात्तदेव वक्वं् वचने दकं दररद्ता ।।

अथ्म: मधरु बोिण्ाने सव्मजण संतषु् होतात, म्हणनू तसेच बोिावे. बोिण्ात दाररद्र्य वा 
कंजषूता कशािा?

मधरुमीलन
मेग मेघन, ठाणे 

पनशातं पविसे दिुार झरणी उरी का झरेु
अबोि पिवळ्ा उन्ात दफरत ेछुिी आस रे

अशा समयमंद्जरीत रुसत ेसखी का बरे
अरुि सजत ेपनळ्ा नयनभेदटिा साजरे.

उगाच ििते ढगात िळत ेखुळी चादंणी 
मधनू ददसते चकोर हसत ेखळी आणनुी
िक् पबिवरी सडा बरसतो शुभ्र उसासे

कुणी हरखतो उगाच झरुतो पतिा िाहुनी.

दकनारतट हा जरी दरुवरी पनळी योजने
िडी गमरवत ेिाट समजते सव्म कंिने

पतिा पबिगता रजोकण करी मुक् गोदंणे
अशी उमटती दकनारिदरी मुग् चंुबने

तझु्ात अवघे पवश्व हरविे सख्या गुं तिे
मनात मजिे कणातं इमिे खुळे बाधंिे
 अशा मधरुमीिनी गगन चंदनी िेििे
सुगंध सर मोहरात घन चचबं त ेणशिंिे
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मेग मेघन, ठाणे

रात्रीचा शेवटचा प्हर आिल्ा झोिेतच उजाडिेिा असतो िण िावसाच्ा 
चाहुिी सरळसरळ आग्रही पनद्ाभंग करतात. अशा िहाटेच्ा पनवातं वेळा अनुभवायिा 

थोडं धाडस आणण भरिूर कुतहूि गोळा करून पनघायचं थोडी अनोखी सैर करायिा.   

िहाट होताना बरीचशी रात्र पतने स्वतःच आवरुन ठेविेिी असत.े मंद गारवा हवेत 
कोदंिेिा सुटा होत िाय मोकळे करायिा येतो. बाकी सगळे स्ब्ध जवळजवळ. कसिीतरी 
अिेणक्त वाट िहात असावेत बहुधा. चादंणं जाग्रणाने तारवटून नुकतंच पनजायिा गेिेिं. 
ताची थोडी प्भावियं मागे रेंगाळिेिी िुरेशी होतात मिा दफरताना. नक्त्राचें ददवे िण मंद 
होत आिेिे असतात. िक्ी कूजनासाठी ररयाझ करत असावेत आिािल्ा घरात. रागंती 
बाळबोध शीळ कानावंर िडत ेएखाद्ा झाडाजवळून जाता जाता. आिणही नक्ि करून 
बघतो िगेच स्वाभापवक. प्ाणी तामानाने जरा आळशीच. गाढ झािेिे ओसरीजवळ. 
रस्तावर. िाघंरुण डोक्ावर ओढून सोगंेचं झोिणारी माणसं आठवतात मिा. गाताना 
एकाएकी अनिेणक्त वळण यावं तशी एव्ाना वाऱयाची मंद शीति असिेिी िहर आक्रमक 
होऊ बघते. थोडा धसमुसळा होत डोक्ावरचा ढगही वाज ूिागतो. काळोखातिी अदृश् 
गाणी म्हणत. बरखा बहार आयी आठवतं अशा वेळी अगदी. काळोखाचं भय पवसरायिा 
िावणारा तो िाऊस आणण सुरातंािावंर मोकळा पन एकरूि होत गेिेिा तो पनसग्मदेव.  

अशीच कुठनं कशी सरसरत एखादी िावसाची िकेर येत.े आणण सगळी असोशी यासाठी 
होती ह ेउमजनू मी उगीच ओशाळत.े गप् झाडं सचेतन होऊन गमळेि तसा पततका वारा 
घुमवनू घेतात अगंात. डोि डोि डुिून घेतात. जागच्ा जागी सथरकत राहणं ताचंं कथथक 
नृतच. एकतानतनेे िानं िगेच सचैि न्ाऊन घेतात. उमिायची घाई झािेिी अनंताची 
काही चुकार फुिं ओिेती तशीच दठबकत राहतात. ताचंा गंध मातीत गमसळायच्ा आधी 
वदणी िागते पिसाटिेल्ा वाऱयािा आणण अवघा आसमंत िरमाळत राहतो काही काळ. 
गमळेि पततकं जिधन अधाशासारखं पिऊन घेणारी चातकी वतृ्तीची माती मात्र वषा्मवतृ्तीिा 
शरण जात ेअखेर. पवटाचं्ा सािटीतनू नजर चुकवनू ही िाि माती संगनमत करत ेया 
आवडता सोबताशी आणण स्वत्व बहाि करत पनघत ेकंुिण सोडून मुक् वहावत. वहावणं 
आवडतं पतचं िण काळजी वाटत.े हात धरुन िळून जायची. िायाशी पतचे नाजकु िाि 
ओहळ िाडीगोडी िावत येतात त ेउगाच नाहीत.

अगंणािासून डाव्ा बाजिूा िहान शहाबादी फरशाचंी णशस् असते. एका मागे एक उभ्ा 
जशा काही. शेजारच्ा घराच्ा णभतंीवर सहज िाहत े मी फरशीवर उभं राहून आणण 
िरवानगी न घेता ता णभतंीवर फूटभर वाढिेिा मत्त पििंळ िण िावसाची झड अगंावर 
घेताना ददसतो. काकुळतीिा येऊन एखादी बिेवा्म फेकिेिं बी रुजनू आिेिी दिु्मणक्त 
कारल्ाची वेि ठेचकाळत िडत सावरत खडकानंा ििेटून साभंाळत असत ेआििं इविंसं 
अस्स्त्व. एक मात्र नक्ी, जो तो आििं असेि तसं जगायचा प्यत् करत असतो आटोकाट, 
तहेी िूण्म जीव ओतनू. नव् ेिणािा िावनू. िावसाच्ा किाकिाने जागून बघत असावेत 
सगळे दहरवे सोबती. काळ िरवा खोचून िेरिेिा एका जाडसर बी चा कोबं मान खािी 
घातिेिा अजनू तरी तसाच िाऊस जाणवनू घेत असावा. उद्ा हाच ताठ मानेने टवटवीत 
होऊन जगायिा णशकेि. िहाटेच्ा अशा िावसाची गाणीही पनराळी असावीत बहुधा.

झाडं दहरवी वेि दहरवी

थेंबाचं कोवळं सुख गमरवी

अशी काहीशी. साधीसोिी. गुणगुणता येतीिशी. मनात तरतरी जागवणारी.  

डोळ्ात साचेि पततकं सुचवत मी िुढे चाित राहत ेतन्यतनेे. णभतंीशी घट् वीण बाधंनू 
उभा चौकोनी दफरकीचा नळ आता भाव गमळत नसल्ासारखा पबच्चारा ददसतोय. अचानक 
काम नाही म्हणनू आिण िाठ दफरवल्ासारखा केपविवाणा. वर िटकविेिे िाण्ाचा 
िाईि आणण झारी दोन मदहन्ाचं्ा सक्ीच्ा रजवेर जायचं म्हणनू दहरमुसिेत. नाजकु 
झारीतनू अमृत प्ायची सवय िागिेिी झाडं रागंड्ा िावसाच्ा नादात आििं तळं करुन 
घेतात, िण म्हणतात ना प्मेात सगळं माफ असतं. प्मे अतोनात येतं ओघाने आणण धबधब े
ओसरिे दक झाडं द्जरवत राहतात ते प्मे मुळाशी बघत पनमूट.

खूिच जोराची सर आिी दक जरा द्जन्ात णशरायचं. आडोशािा िायरीच्ा तळाशी उभं 
रादहिं दक द्जन्ाच्ा सत्तर वषां चढ उतार भोगिेिा द्जना ओढाळ बोिावतो. काही द्जने 

बघताक्णी आििेसे होतात. ताचं्ा िायऱया अद्जबात टोकदार नसतात. कठड्ाचं्ा 

िावसाळी िहाटवाट

घसरगुंड्ा आणण िायऱयाचं्ा बसकणी ही िहान िेकराचंी मक्देारी. खूि 
बाििण उिभोगिेिं असिं दक असा िाघवी होतो द्जना. िाऊस बघत जरा बसत े

मग मी मऊशार जनु्ा गंधाच्ा द्जन्ाच्ा दसुऱया पतसऱया िायरीवर. म्हणता म्हणता 
िाऊस चागंिीच हजरेी िावतोय आता. आडोशातल्ा मोजक्ा कंुड्ािण जमेि पततका 
णशडकावा घेतातच. िाऊस कोणताच सजीवािा वज्य्म नसतो हेच खरं. 

िावसाचा नाद आवरता होतो तशी बाहरे येऊन बघत.े अगदी संततधार होती इथ ेम्हणायची. 
आत्ता पवश्ातंीसाठी थाबंिी असावी.

खखडकीबाहरे एक तानं् िोिटी रोि िुकिुक बघताना तग धरुन ददसतंय आता. पबचारं.

िाणी मातीत द्झरिायची वाट बघत असावं. खािीच बघतंय. गंमत वाटते मिा ताची. 
रेनकोट हवा होता ना. कुडकुडत असेि का?

िहानिणी ‘सागं न आई’ कपवता होती मिा दसुरीत.

ददवसभर िावसात असून सागं न आई ?

झाडािा खोकिा कसा होतच नाही!...

तसंच सूक्ष चष्मा घािून बसघतिं दक असं जाणवतं काय काय.

मोठं झाड एखादं मोठं्सं िान टाकतं मग खािी. आवाज ही न करता मदत येत.े फिक 
न िावता. आवाहनं न करता. मग ह ेछोटं बाळरोि तात स्वटेरमध ेणशरावं तसं कसंतरी 
िाघंरुन घेतंय त ेस्वत:िा.आज झावळी न िडो अन नारळ तर नाहीच नाही. एका तान्हा 
बाळाच्ा द्जवाचा प्श्नय....

नारळाच्ा मागे णभतंीिा पबळं ददसतात कधी तरी. एक बजुविं दक दसुरं तयार. एकदा 
साि पनघािा होता म्हण ेिावसाच्ा ददवसातं. आणण ताच्ा वावराने पबथरिेल्ा साळंुक्ा 
एकमेकीनंा सावध करायिा अवेळी ओरडू िागतात. ह ेआठविं आणण मी बारीक पनरखत 
चािू िागत ेथोडी धास्ावत.        

अशाच बारीक नजरेने बघता बघता एका झाडाशी स्ब्ध गोगिगाय ददसिी. िावसाच्ा 
आगमनाबरोबर आगन्तकु येणारी ही जीवसृष्ी. ती स्ब्ध नसेिही. मंद चािीची िररसीमा 
असा हा प्ाणी ही णशकवण देणारी ती गोष् आठविी. आिल्ा िेकीच्ा बाळंतिणािा 
तयारी करून पनघािेिी दहची स्वारी िार बाळाच्ा बारशािा डेरेदाखि होत.े पतच्ा 
चािीने रमतगमत नीट पनरीक्ण करत चािण्ात िण मौज असेि. एरवी आयषु्ात 
आिण अनाठायी धावत गाळतो काही दृशं् तीही आवजू्मन बघावीत असं िारिौदकक तर 
सुचवायचं नसेि पतिा?  पतच्ामागे एक मोठािी कंुडी गमरचीची नवी तरातरा वाढणारी रोिं 
साभंाळत बसिेिी ददसतेय आणण पतच्ा मागे एक बडूेक पतन्ी गत्रकाळ दडिेिा असतो 
तो मिा चागंिाच ओळखीचा आह.े साफसफाई करताना गमतीत जरी कंुडी हिविी दक 
तो पबचारा पनराधार िळू िागतो इकडे पतकडे. अशा अचानक आिेल्ा िावसाची िण 
नोदं ताच्ािाशी असत ेआणण तो ओरडून सागंतोही. आिण नेहमीच कुठे घेतो ताच्ा 
वेधशाळेची दखि ! खरंतर या पनसग्मपनर्मत वेधशाळाच खऱया िारंिररक आणण अजनूही 
पततक्ाच ताकदीने काय्मरत असिेल्ा. कधीही ऐनवेळी सुट्ी ना घेणारे ह ेकम्मचारी आणण 
अचूक अदंाज बाधंणारी ताचंी वेळाित्रकं कशी काय ताचं्ा डोक्ात दफट् असतात 

नविच आह!े
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सरीवर सरी याव्ात आणण हा चचबं द्झम्ा जीव आणण जीवनाचा आयषु् 
रमवणारा खेळ होऊन राहावा. जागतेिणी एखादं िहाटस्वप्न िडावं आणण एखाद्ा 

रेशमी धकक्ाने जाग यावी तशी िागोळ्ाचंं संगीत थाबंनू भानावर आिे.  

अशी ओघाओघाने आिेिी ही सर िण ओसरतचे कधीतरी. िुन्ा येत ेअशी ग्ाही देत 
िसार होत ेहुरहूर िावत. वाफ्ामंध ेएव्ाना िहान िहान तळी झािेिी असतात. आता 
बसतीि सगळं प्मेाचं िाणी द्जरवत िुढची बरसात येईस्ोवर. ओहळाचंं कौतकु वाढवत 
मऊ सुखद चचखि कधी होतो िायाशी कोण जाण े ! आता हा आळता गमरव ूथोडावेळ 
असाच. िावसावर आििं िण प्मे आह ेआणण ते मी असं पवसरु देत नाही...

कम्णवीर
अवंनतका महाडडक – लचपळूण (रत्ागगरी)

 इपतहासाच्ा िानावर नाव  कोरिे
जन् घेतिा मराठ्ाचं्ा छाव्ाने,
णशवाजीचं्ा जे्यठि िुत्र संभाजीनी

१४मे ददनी प्कटिे शुभ िाविाने.
 

नणशबाने दशावतार िहानिणी भोगिे
दोन वषा्मतच माततृ्वािा मुकिे,

साभंाळ केिा राजमाता द्जजाऊंनी
केशवभटाकडून उत्तम णशक्ण घेतिे.

 
िहानिणीच केिे डाविेच आत्मसात

आग्रा मोहीम केिी िार,
बदु्धीचातुया्मच्ा कथा होती प्ससद्ध
बदु्धभूषण रचिे ह ेकाव्ािंकार.

 
संभाजीचें अफाट ज्ान बदु्धी
अनेक भाषावंर केिे प्भुत्व,
होत ेिराक्रमी, मराठा धम्मवीर

समाजकारण,अथ्मकारण क्ते्रात वच्मस्व.
 

औरंगजबेाने मराठ्ावंर केिा हल्ा
संभाजीनी ददिा दहमतीने िढा,
द्जवंत ससहंाचा जबडा फाडिा

अजनुही काितात सह्ाद्ीच्ा कडा.
 

दगाफटका झािा मराठावीरािा
ससहंाचा छावाच शत्रिूा गवसिा,
शंभुराजाचंी कू्ररिण ेजीभ छाटिी
णशरचे्द होऊनी कम्मवीर हरििा.

दकतीदा णभजिी रक्ाने माती
माय बदहनीची आब् ुराखिी,

मुजरा माझा िराक्रमी संभाजीनंा
मराठ्ाचंी ही शान वाढिी .

भीमपुण्ाई

भषूण ताबें, मुं बई 

गोर-गरीब या जनतवेर
केिेस त ूथोर उिकार,
तळ्ाचे िाणी प्ािास
केिास मोठा चमत्कार.

 
अन्ायापवरुद्ध िढ़िास
न्ाय गमळवनू ददिेस,
समान हक् गमळण्ास

पनडर मोठे संघष्म केिेस.
 

आदश्म तू मनी सवाांस
मोिमंत्राने णशकविेस,
प्तेक एक िढवय्ास
तचू आम्हा घडविेस.

 
दहशतीच्ा जीवनातनू
आम्हािा त ूवाचविेस,
तझु्ा सारख्या पवविानात

णशवबाचे दश्मन दाखविेस.
 

जगातीि हुशार पवध्ाथणी
एकमेव नाव कमाविेस,
णशक्णाचे महत्व सागंून 

सवाांहृदयी नाव कोरिेस.

Smita Dandekar, California

Paithani, popular for its unique art and tradition, is the 

carrier of a legacy for over 2000 years. Paithani saris are 

made from exquisite silk and are hand woven. They are 

considered to be the richest saris in all Maharashtra. 

Paithani sarees are said to be hand woven poems in 

gold and silk.  Born in Paithan, the splendid capital of 

Satavahana Dynasty in 200 BC on the banks of divine 

Godavari River, Paithani grew under the patronage of 

the Satavahana dynasty of kings. Later it progressed 

throughout the Deccan region. Paithani uses the 

ancient technique of tapestry where multiple threads 

of different colours along with gold and silver threads 

are weaved together to form a fascinating piece of silk. 

In the distant past, Romans imported this Golden  

Woven Fabric in exchange for gold of equal weight. The 

art of Paithani survived under changing rulers. The well 

known floral motifs and AmarVell are contributions 

from Mughal era.

The Peshwas' of Pune took Paithani under their wings by 

settling weavers in Yeola, a small town near Shirdi. Here 

Paithani acquired new dimensions in both design and 

popularity. Asawali, a motif of flowering vine, is credited 

to the Peshwa period. Later, in absence of royal 

patronage, Paithani remained an ignored textile form of 

Maharashtra until the Government of India together 

with the Government of Maharashtra and private 

enterprises took special interest in its revival. 

paar/paairk daiganae
पारपंारीक सोाा /सोाचं पॉ�लश असलेा मराठी दा�गांचं 

साचं लोक�य �प णजे ऑडाईड दा�गने !

महारा आ�ण कनाटक या दोन संतचं संगम असलेा �स��र 

रगंाचे इरकल काठ असलेा  हे ऑडाईड दा�गने �वशेष खुलन ू

�दसतात णून माा या साडीवर मी ऑडाइड को�ापुरी साज, ठशी, ु

तोडे आ�ण नथ हे दा�गने �नवडले !

‘आपले मराठी अलंकार’ या डॉ. म.�व. सोवनी यांा संशोधन पु�का नुसार 

आ�ाचा ‘को�ापुरी साज’ हा ाचीन काळात �ववाह माला (शुभ �च�ांची 

सुवण माळ असलेला सौभा अलंकार) णून मंगळसूा सारखा 

वापरत.

‘ठशी’ हा श तुलसी प या शा मधून आला तर नथ हा श ाकृत ु

भाषेतील ‘��’ या शाव�न आला.

नाकात घालायचे अलंकार हे मुघल आगमना नंतर आपाकडे आले. 

मुघल संतीने आणलेला नथ हा दा�गना महाराात १३ �ा शतकाा 

अखेरीस ीकारला गेला आ�ण या अलंकारालाही सौभा अलंकार 

णून �ान �मळालं ! 

Deepali Deshpande, California 

Oxidized Maharashtrian 

traditional set 

Supriya Kulkarni,
Los Angeles

Thushi

T h u s h i  i s  a  c h o k e r 

necklace with closely 

bound tiny gold beads. 

It is counted among 

the Kolhapuri jewelry 

items.
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सुवण माळ असलेला सौभा अलंकार) णून मंगळसूा सारखा 

वापरत.
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Deepali Deshpande, California 

Oxidized Maharashtrian 

traditional set 

Supriya Kulkarni,
Los Angeles

Thushi

T h u s h i  i s  a  c h o k e r 

necklace with closely 

bound tiny gold beads. 

It is counted among 

the Kolhapuri jewelry 

items.



Paithani, popular for its unique art and tradition, is the 

carrier of a legacy for over 2000 years. Paithani saris are 

made from exquisite silk and are hand woven. They are 

considered to be the richest saris in all Maharashtra. 

Paithani sarees are said to be hand woven poems in 

gold and silk.  Born in Paithan, the splendid capital of 

Satavahana Dynasty in 200 BC on the banks of divine 

Godavari River, Paithani grew under the patronage of 

the Satavahana dynasty of kings. Later it progressed 

throughout the Deccan region. Paithani uses the 

ancient technique of tapestry where multiple threads 

of different colours along with gold and silver threads 

are weaved together to form a fascinating piece of silk. 

In the distant past, Romans imported this Golden  

Woven Fabric in exchange for gold of equal weight. The 

art of Paithani survived under changing rulers. The well 

known floral motifs and AmarVell are contributions 

from Mughal era.

The Peshwas' of Pune took Paithani under their wings by 

settling weavers in Yeola, a small town near Shirdi. Here 

Paithani acquired new dimensions in both design and 

popularity. Asawali, a motif of flowering vine, is credited 

to the Peshwa period. Later, in absence of royal 

patronage, Paithani remained an ignored textile form of 

Maharashtra until the Government of India together 

with the Government of Maharashtra and private 

enterprises took special interest in its revival. 

paar/paairk daiganae

Monika Joshi, 
California

Kolhapuri Saj & Nath 

BBEELLPPAANN  VVJJRRAATTIIKK

O w n  a  t i m e l e s s  t r a d i t i o n a l 

Maharashtrian masterpiece designed 

to be cherished as generations go by. 

Belpan Vjratik, inspired by nature, 

combines belache pan (bel leaf) motifs 

and jondhale mani with magnificent 

craftsmanship and classic beauty. 

Leave a lasting impression with this 

legendary creation.

साधारण ९०+ ��ा� प����� नथ. 

Typically center ला मािणक असतो, 

पण ात कंुदन आहे.

Manasi Tupkari, 
Perth western Australia  

Nath &Nath Pendant Mangalsutra

Dr Major Nalini Janardhanan,
Pune

Stone work Nath 

KKOOLLHHAAPPUURRII  SSAAJJ

Add a fascinating history to your jewellery 

collection with Kolhapuri Saaj, an emblem of 

g r a n d e u r .  T h i s  e x q u i s i t e l y  c r a f t e d 

Maharashtrian ornament is used as an 

option for Mangalsutra. The pendant named 

‘Dorala’ is studded with ruby. Kirti Mukh 

protects from evil negativity. The eagle motif 

represents Shakti or power. Kasav or turtle 

symbolizes the auspicious. Masa or fish 

stands for purity and Vagh Nakhe or Tiger 

Nails for bravery. Own Kolhapuri Saaj and 

flaunt it in style!

Swati Kulkarni,
California

Thushi & Bugdi

Bugadi is a very attractive and fairly 

well-known Indian ornament. It is very 

popular in Maharashtra, Goa and 

Karnataka. Bugadis have always been 

worn in the helix region of the ear and 

show an incredible variety in their 

designs. To wear a bugdi, you need to 

have your ear helix pierced.  Some 

Bugdis can come with a hook and can 

be just hung over the helix like the one I 

am wearing in the picture.  It's a part of 

Pakke ( as Goans call it) which is also 

called Kaan in Marathi but in pearls. 

Over the period of time a lot of designs 

are invented in the market. Bugdi 

earrings are traditional stud earrings 

which can be paired with Thushi 

paar/paairk daiganae
PPOOHHEE  HHAARR    &&  CCHHAAPPLLAA  HHAARR

These two are a variety of long 

chain necklaces.  

Neela Nashine,   
India

Exclusive Nath

This jewellery is not owned by me.  But this nath is very rare. I clicked

 this photo of a village lady during my visit to the world famous lake 

"Lonar Sarovar." in buldhana district of Maharashtra. 

SSAARRII

Own the charming and stylish 

S a r i ,  a  u n i q u e l y  c r a f t e d 

traditional Maharashtrian 

ornament made from pure 

gold single tar (wire). The Sari 

w i l l  l o o k  g r e a t  o n  y o u r 

traditional Maharashtrian sari 

or on a contemporary dress, 

both.

Sheilaja V. Phatak,
California

Pohe Haar & other 
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Vaidehi Dandekar,   
California

Shreya Rajwade,
India

Tanmani

paar/paairk daiganae

NNaatthhiinnii  - This Nathini, 

although not a typical 

Maharashtrian Nath, was 

given to my grandmother 

after her wedding by her 

mother-in-law.

PPaaiinnzzaann  - This anklet, 

traditionally known as a 

painzan, was given as a 

gift to my grandmother 

by her mother. 

  EEaarrrriinnggss - These earrings are 

called Kudya, and were given 

to my grandmother by her 

mother.
BBaannggddyyaa  - These Bangdya are my 

grandmother's, and engraved on 

t h e m  a r e  s m a l l  i m a g e s  o f 

Mahalakshmi, which make them so 

special to her and our family. 

JJOONNSSHHAALLIIii  HHAARR

Eternal glory, infinite joy, transforms this 

festive season into a glittering memory by 

bringing home Jondhale Haar, a stunning 

n e c k l a c e  t h a t  r e p r e s e n t s  o n e  o f 

Maharashtra's main grains. i.e jawari. 

Simple yet stylish, this piece is sure to 

enhance your grace and beauty.

SSHHIINNDDEESSHHAAHHII  TTOODDEE

Shindeshahi Tode are 23-karat 

handmade gold kadas weighing 

around 250 to 300 grams each and 

are noted for their flexibility. The 

entirely hammered kadas are 

interlinked without soldering. The 

heavy bangles take up to a month 

to make.

Deepali Kelkar,
Ventura

Unique Design Mangal Sutra

Children 

and 

Young adult section
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Aadya Vaidya 
Age : 5 years

California

Arya Jogalekar
Age : 12 years

San Jose



Aadya Vaidya 
Age : 5 years

California

Arya Jogalekar
Age : 12 years

San Jose

The definition of a democracy, according to 

Merriam-Webster, is “a government by the 

p e o p l e . ”  F r o m  a  p u r e l y  i d e o l o g i c a l 

standpoint, governments should be allowed 

to mandate the COVID-19 vaccine to their 

employees. Looking at the United States, 

where vaccine-mandates are hotly debated 

by cit izens to the upper echelons of 

government, there is a reason for the 

government mandating the COVID-19 

vaccine for all its employees. To put this in the 

context of a democracy, vaccine mandates 

for government employees should be 

mandated if the government (run by the 

people) feels there is a need to do so.

         According to the COVID States Project, 

a consortium of Northeastern, Harvard, 

Rutgers, and Northwestern universities, 64% 

of Americans are in favor of mandating 

COVID vaccine. From a legal standpoint the 

US government could very well enforce 

vaccine mandates. In 1905, the Supreme 

Court of the United States ruled that states 

could enforce a vaccination mandate. In fact, 

individuals going against these mandates 

could be criminally fined. The United States 

government can, and should, mandate 

vaccinations for all government employees. 

It is one step closer to returning to the world 

we once cherished.

Aditya Gaiki
Simi Valley, CA

Can the Government Mandate 
Taking the COVID-19 Vaccine to 

Their Employees? 
 Diya Desai
Age : 9 years

California

My magic tree house

Beautiful sequoia national park



Sanjana Samant
Age : 7 years
Redwood City

Sanjana said that she went to an art studio 

in the mall. The art studio had a big 

collection of paintings and pictures that 

participants could use to copy. painted the 

background. Then waited till it was dry , 

T h e n  s h e  d r e w  a  u n i c o r n  o n  t h a t 

background. Then she used many different 

colors to paint the unicorn . She enjoyed her 

painting experience and had a lot of fun in 

the art studio.

Vedant Joshi
Age : 6 years

Ontario, Canada
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Vedant Joshi
Age : 6 years

Ontario, Canada

Neil Desai
Age : 6 years

California

My sequoia national park trip

 Mahira Samant
Age : 4 years
Redwood City

Anay Alurkar
Age : 5 years

California

Anay made this art work using watercolors. 
He calls it "Raindrops in puddles."



Chaitanya Dandekar
Bay Area CA

Vaccines, Democracies,  
Mandates... 

What Do We Think?

For many countries and territories, a sense of 

democracy provides everlasting success on 

their wellbeing and global stance. While 

others that thrive on using other methods 

which fall into “non-democratic” strategies of 

governing, seem to be free from hardships. 

Taking the topic of vaccines as a whole, 

particularly those manufactured to provide 

aid for Novel Coronavirus (COVID-19), we can 

explore how various countries represent their 

viewpoint on the issue. In countries with 

higher levels of  security,  or different 

government systems (ones which may be 

more strict) such as China or Russia may be 

more susceptible to taking control of their 

citizens, thereby enforcing each one of them 

to be vaccinated against COVID-19. In these 

countries where there is more governmental 

control, this “enforcement” makes sense. 

However, in the United States, one of the 

largest democracies in the world, a mandate 

would simply be out of place. Even if it may be 

the correct choice as a government, since it 

would force everyone to take safety 

precautions, and significantly lower the 

number of COVID-19 cases, it would cause an 

outburst amongst many Americans. People 

might argue that such a strict mandate 

would be going against the rules that a 

democracy is to abide by. They might argue 

that taking a vaccine is a personal choice, 

rather than an enforcement. This commotion 

amongst citizens could lead to riots and 

unpeaceful protests, such as the ones seen in 

the start of this year, on January 6th. 

While taking the vaccine is important to keep 

everyone safe, there is no effective way in this 

c o u n t r y  t o  m a n d a t e  i t .  W h i l e  m a n y 

businesses, states, and companies are 

making the correct decisions to not allow 

c i t i z e n s  t o  e n t e r  t h e i r  s t o r e s  u n l e s s 

vaccinated, we cannot force people to take a 

vaccine. Between personal health issues, 

doubts, or even separate opinions about the 

topic of vaccines as a whole, we can only 

encourage people, for the safety of them and 

others, to get vaccinated. If one does not 

want to be vaccinated based on political 

views, they must take into account the fact 

that they are “missing out” on certain things. 

We can speak our opinions about why we 

believe them to be right or wrong, but we 

must do this peacefully. Every day, our world 

proves to be moving faster than it ever was. 

Between news articles and tweets popping 

up, elections, and global pandemics, it can be 

very easy to get caught up in chaos. 

In the end, we are part of a democracy, not a 

dictatorship. We must take people’s opinions 

into account. Not through the use of force, but 

through encouragement and love, can we 

freely express our political viewpoints to the 

world.
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Samruddhi Prashant Gomase
Age : 13 years

Chhaisgarh, India 



Anushka Pagare
Age : 10 years

Solon, Ohio State

Arya Navathe
Age :  7ears



Abhaya Alurkar
Hawthorne, California 

Discovering Myself
During the Pandemic

In this article I am going to tell you about my 

experiments during the pandemic. The 

COVID 19 pandemic was widespread all over 

the world and Unfortunately, many people 

died after being infected. Most people started

quarantining in March 2020 and a lot of 

people could not leave their houses for 

months. Stuck at home, I began finding 

different ways to cure my boredom and let 

out my creativity. One of the first things I 

started doing was making videos with stop 

motion video. Stop motion video was one of 

the first things I did on my own.

It initially started with a class from a website 

called Outschool.com but became one of my 

everyday pastimes from there. Another thing 

I started doing was exploring new kinds of art 

to do. Some of the things I started doing were 

things like painting and drawing from 

tutorials I watched on youtube. I wanted to 

get some time to myself as we were spending 

all day, everyday together. In peak covid, this 

was relaxing and necessary. On my 11th 

birthday, I received a polymer clay set from a 

close friend. Polymer clay is normally used to 

make charms and earrings, and I love making 

charms of miniature foods, and other objects 

such as phones, or even globes. Polymer clay 

was another hobby I picked up while stuck at 

home.

As I think back, I laugh because the truth is, I 

found more new hobbies and things I am 

interested in the one year stuck at home than 

any other year that I was out and about, and I 

think the reason for that was that I was not as 

b u s y  b e c a u s e  n o n e  o f  m y  u s u a l 

extracurricular activities were open. Another 

fun thing was that I won an award from the 

PTA at my school for a painting I did on the 

theme “I Matter”. The piece of art I submitted 

showed a princess in the woods in the fall 

season. Unlike most princesses who are 

depicted as fair-skinned and golden-haired, 

my princess had caramel skin and midnight 

black hair to represent me.

Something else I had fun doing was baking 

and cooking for my family as I feel happy 

when I share my creations with other people. 

B e s i d e s ,  w a t c h i n g  t h e  I n g r e d i e n t s 

completely transforming inside the oven is  

satisfying and cool! Of course, there is the 

added fact that it makes my house smell like 

melted sugar and chocolate!

I love making things for friends and family 

because it is my way of showing that I love 

them. In fact, before the pandemic, I had 

taken part  in  a cooking competit ion 

organized by SODEXO. Unfortunately, COVID 

struck and I was unable to cook in person. The 

recipe I was going to cook was Butter Chicken 

Frankie, and I felt disappointed when I found 

out that I would not be able to cook it. I 

submitted the recipe anyway and also won a 

place! Later, I was also invited to cook on one

of my mom’s friend’s youtube channels. It 

was an interesting experience because,



despite the fact that we were collaborating 

over zoom, it was edited perfectly and turned 

out to be an amazing video!

I am not going to lie and say that everything 

worked out the first time I made it. I cannot tell 

you how many times I have burned cookies or 

over mixed macaroon batter. But honestly, I 

think that we can learn from our own 

mistakes. I have learned that cookies harden 

as they cool and that air bubbles disappear in

the oven. Now I know how to bake better and 

how to keep trying and never give up. Another 

struggle was getting some ingredients like 

yeast for example because everyone wanted 

to make bread at home. And then there is 

cleaning up. It was difficult trying to keep the 

kitchen clean all the time, but it was not 

impossible.

My mom and I worked together and she was 

the camerawoman for all of my videos. 

Putting aside the fact that she filmed me 

upside down on more than one occasion, I 

am very grateful that she helped me so 

much! She cleaned the kitchen many times 

and assisted me to make the space look 

better on camera! Whenever I make a video I 

need to do a lot more than one would think.

Making one recipe video is a five-stage 

process: grocery shopping, script-writing,

getting the space ready for filming, filming, 

and editing. Not only do I have to manage to 

get all the ingredients, but I also need to clean 

up and of course do the actual cooking. Of 

course, before the cooking part comes in, I 

write the script.

I also have to make sure that my five-year-

old brother will not make too much noise 

while I am filming so the video will have a 

good sound quality and people will be able to 

hear properly. After the video is ready, I 

cannot immediately post it as I need to cut 

and edit. I do all the editing myself so I have to 

plan that out too! Thus, making a fifteen-

minute recipe video takes up to three days in 

total.

While cooking there are many moments of 

joy like succeeding in a recipe or smelling 

warm sugar and vanilla all over the house! 

However ,  there are also moments of 

disappointment like when something burns 

or a cake sinks in. Then there are moments of 

redemption like when you figure out how to fix 

a recipe that is not working out as you want it 

to. When you put in so much effort, you are 

excited to see how it is received. On one of my 

videos, I got 120 comments telling me that 

people enjoyed watching my video. I was 

shocked to see how many people watched it.

Overall this journey of baking and cooking 

has been enjoyable. In the beginning, I had 

some influences like my friend Kapish, who 

made really cool videos and transitions. I 

used an app called Tasty to get inspired by 

recipes. I have learned many things through 

this pandemic and for that reason I think that 

yes, it was horrible that too many people 

suffered and died, but I think it was beautiful

because it taught us so much more about 

ourselves. 

My youtube channel!:

https://www.youtube.com/channel/UC4svBY

CnZ-RCcU2MAEVu60w
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up and of course do the actual cooking. Of 

course, before the cooking part comes in, I 

write the script.

I also have to make sure that my five-year-
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total.

While cooking there are many moments of 

joy like succeeding in a recipe or smelling 

warm sugar and vanilla all over the house! 

However ,  there are also moments of 

disappointment like when something burns 

or a cake sinks in. Then there are moments of 

redemption like when you figure out how to fix 

a recipe that is not working out as you want it 

to. When you put in so much effort, you are 

excited to see how it is received. On one of my 

videos, I got 120 comments telling me that 

people enjoyed watching my video. I was 

shocked to see how many people watched it.

Overall this journey of baking and cooking 

has been enjoyable. In the beginning, I had 

some influences like my friend Kapish, who 

made really cool videos and transitions. I 

used an app called Tasty to get inspired by 

recipes. I have learned many things through 

this pandemic and for that reason I think that 

yes, it was horrible that too many people 

suffered and died, but I think it was beautiful

because it taught us so much more about 

ourselves. 
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I was very privileged to be able 
to conduct Indian cooking classes in 

Whangarei which continued for 10 years 
and my main passion was vegetarian 
cooking using local produce which is 
gluten free and main point was meeting 
local people, learn and understand their 
views and ideas. 

Veg biryani is my family favourite option 
as I am bridging the gap without causing 
the trauma of bland or spicy veg food 
between Varan Bhat to Masale Bhat. 
Living away from my home country for 
24 years & practice getting in and out of 
life or MAHARANI TO NAUKARANI on an 
everyday basis, I do lots of preparations in 
advance in order to offer a meal without 

too much hassle.

Rima Behere, New Zealand

Vegetarian Biryani

Ingredients: ( serves 6 portions for lunch or 4 for dinner)

2 cups best basmati rice

1 cup cashews

1 medium onion 

1 tsp each finely chopped/ minced or grated ginger and garlic

Large bunch of fresh coriander ( for paste and garnish)

1/2 cup mint leaves

4 green chillies

Lemon juice

Salt for taste

1 tbsp Homemade garam masala ( In a hot pan, dry roast 1 tbsp coriander seeds, 1 tsp each cumin, black peppercorns, 
cloves, green cardamom, 1 whole brown cardamom, 1-star anise, 1 average cinnamon stick) Grind it to the fine powder 
when cool enough. 

Ghee/ Tuup - 2 tbsp

Whole spices- 1/2 tsp each- black peppercorns, green cardamom, cloves, few bay leaves, 1-star anise & one cinnamon 
stick ( last 2 items-break into pieces)

1 cup each- cauliflower floweret’s, broccoli floweret’s, green pepper cubed, green beans cut into small size pieces, 4 
medium size potatoes ( peeled if needed)- cut 2 of them into cubes and the other 2 into medium slices to lay under 

the rice to prevent rice burning ( yes---- I know, genius idea)



Method:

Make a paste of green herbs using half of the coriander ( use tender stems), mint leaves, green chillies, salt 
for taste and lemon juice. Make at least 1 cup thick paste.

Finely chop onion, ginger & garlic. Wash & cut all the vegetables. ( you can change/add other vegetables you 
like)

Wash & drain the rice 

 Heat up the tuup and quickly partially cook all the vegetables in the following order ( according to their 
density to avoid over or undercooked vegetables) Cubed potatoes, beans, cauliflower, broccoli, green 
peppers and cashews. (keep 1/2 of them for garnishing) Drain the vegetables well to ensure they spread out 
evenly when added to the rice. Sprinkle little salt and garam masala evenly and shake vegetables & cashews 
to ensure that they are evenly coated.

In the same pan/ tuup add all the whole spices and chopped onion, ginger & garlic. Fry for 1 minute and then 
add washed rice. Fry on high heat for 1 minute and 1/2 cup of green paste add 2 cups of boiling water. Add 
little lemon juice and salt. Stir once and cover, allow it to cook for 5 minutes. Once all the water is absorbed, 
spread the rice in the dish to cool down.

In the same pan ( washed/ unwashed) spray the oil and arrange potato slices to cover the bottom of the pan. 
Decide rice into 3 portions and vegetables into 2 portions Make layers and on the top garnish with remaining 
coriander & fried cashews. Mix 1/2 cup water in the remaining 1/2 cup green paste and pour evenly on the 
top.

Steam the biryani for 15 minutes and ensure the lid is tight enough to trap the steam so it will allow the rice 
to cook well. Serve with yoghurt Rayta.
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Method:

 ·         Heat the pan on medium flame.

·         Add ghee and sooji. You can use fine sooji. Stir it continuously until aroma comes. Don’t let it get brown. We need a slight 
brown color but not dark brown.

·         After 5 minutes, add coconut. And roast along with sooji. Keep the flame medium.

·         Add dry fruits—roast with sooji and coconut.

·         Turn off the flame.

·         Now add the fresh cream or milk .

·         Add sugar and cardamom powder. If the sooji mixture looks dry, then add one teaspoon of milk or cream.

·         The consistency should be such that you can roll the laddoos and not fall apart.

·         Cover it with a lid for 5 minutes.  Let the mixture cool down so that you can handle it. Add raisins if you like.

·         Take a small portion and roll them into balls.

·         If you feel the mixture is getting dry while rolling the laddoos, then add one teaspoon of milk.

·         You can store these laddoos for one week outside the fridge in an airtight container.

Alpana Deo, Houston

Sooji-Coconut Ladoo 
(without khoya)

Ingredients: 

·         Sooji: 1 cup

·         Dessicated coconut:  2-3 teaspoons

·         Clarified butter (ghee): ¼ cup

·         Cream (malai): ¼ cup

·         Sugar: 1 cup

·         Cardamom powder: ½ teaspoon

·         Dry fruits: quantity as needed
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Sandhya Nadkarni, Boston

Shrikhand Vadi
Ingredients: 

½ cup plain or fat free or Greek yogurt

½ cup sugar

A fat pinch of saffron

¼ teaspoon cardamom powder (optional)

¼ cup confectioners’ sugar

Method:

In a microwave safe bowl, combine the yogurt and the sugar. Microwave for 3 
minutes. Stir, add saffron and /or cardamom powder and microwave again for 
2 minutes. Remove from the microwave, stir well, breaking up the granules 
with a spoon or spatula, and microwave for 2 more minutes. 7 minutes total 
so far. The mixture will be bubbly, as shown in the picture above.

When the bubbles settle add the confectioner’s sugar and stir well. Knead the 
mixture for 30 seconds or so.Roll it out with a rolling pin, between 2 sheets of 
wax paper. If the mixture is too cool to roll, you can warm it for 10 seconds 
or so in the microwave again and roll it out immediately.

Cut into diamond or square shapes.

Notes:

Individual microwaves vary, so adjust the timing according to your microwave. The timings are based on my 1000 W, 110 V 
microwave drawer.

In a microwave safe bowl, combine the yogurt and the sugar. Microwave for 3 minutes. Stir, add saffron and /or cardamom 
powder and microwave again for 2 minutes.

Remove from the microwave, stir well, breaking up the granules with a spoon or spatula, and microwave for 2 more minutes. 7 
minutes total so far. The mixture will be bubbly, as shown in the picture above.

When the bubbles settle add the confectioner’s sugar and stir well. Knead the mixture for 30 seconds or so.

Roll it out with a rolling pin, between 2 sheets of wax paper. If the mixture is too cool to roll, you can warm it for 10 seconds or so 
in the microwave again and roll it out immediately.

Cut into diamond or square shapes.

Readymade ‘chakka’ may be even denser than the Greek yogurt so may cook even faster.

Confectioners’ sugar may be substituted by finely ground sugar.
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Nilesh Limaye, Pune

Gourmet Misal

Ingredients: 

Recipe serves 4-6

Ingredient Amount Specifications

Matki beans 250 g Sprouted beans or Moth. Can use mixed 
sprouts also.

Peanut oil 50 g

Cumin seeds 5 g

Curry leaves 2 g

Cinnamon 5 g

Green cardamom 3 g

Star Anise 3 g

Bay Leaf 1 g

Misal literally means a melange of flavours, taste and 
textures all combined in one meal. A HotPot of its own 

kind.

Sprouted matki a.k.a. Dew beans or Moth are 
highlynutritious and power packed. Usually sprouted 
beans are a delicacy and  gained popularity during the 
Peshwas regime as they were served at all lavish banquets 
and festivals. It is usually  made with grated coconut, green 
chilli, onion and garlic. 

Sprouted Matki can be replaced with any kind of mix of 
sprouts or just one. Each region in Maharashtra boasts 
of their significant style in the masala. This one has been 

curated by us at All About Cooking 

For the Paste

Onion 100 g - Peeled and chopped

Ginger 25 g - Peeled and chopped

Garlic 30 g - Peeled and chopped

Poppy seeds 20 g - Roasted and soaked in water for 10 
minutes

Sesame seeds 10 g -Roasted

Green chillies 20 g - Chopped

Red sankeshwari chiles - 5o g deseeded and roasted

To finish

Hot water 250 mL For the curry

Coconut cream 150 g Freshly grated coconut soaked in 
warm water and squeezed

through muslin cloth to extract the first press of thick 
coconut cream

Kokum 5 g Soaked in water for 10 mins/optional tamarind

Cumin powder 2 g

Coriander powder 2 g

Goda Masala 3 g See recipe

Misal Masala 3 g See recipe

Salt To taste
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For the topping

Roasted peanuts 25 g

Brown garlic 30 g Chopped finely and fried 
in medium hot oil to crisp

Brown onion 30 g Thinly sliced and golden 
fried to crisp

Chopped coriander 30 g

Kurdai 200 g Rice noodles poppadom 
available in Maharahtrian stores

Method:

1. Grind all the paste ingredients to a fine 
paste. Keep aside.

2. In a medium sized saucepan heat oil. 
Temper with cumin, curry leaves, bay 
leaves, cinnamon,

cardamom and star anise.

3. Add the paste and sauté well for 8- 10 
minutes until it imparts a robust flavour.

4. Add the beans and allow to cook for 3-4 
more minutes. Add hot water and let it 
simmer for 10

minutes.

5. Blend in the goda masala, misal masala, 
cumin and coriander powder.

6. Pour the coconut cream and allow the 
curry to gently boil for 5-6 minutes. Mix in 
the hokum.

7. Season with salt and keep it hot and 
simmering.

8. Presentation:

9. In a serving bowl or a Pasta plate pour 
the curry with the bitter beans. Top up with 
roasted

peanuts, crispy garlic and onion, freshly 
chopped coriander and crisp kurdai.

10. Serve hot.

Goda Masala and Misal Masala.

GodaMasala Recipe

Coriander seeds 50 g

Desiccated coconut 60 g

White Sesame seeds 50 g

Cumin 20 g

Caraway 20 g

Mace 10 g

Poppy seeds 10 g

Niger seeds 10 g

Dry byadgi chillies 20 g Deseeded

Cloves 5 g

Cinnamon 5 g

Cardamom green 5 g

Cardamom black 10 g

Poppy seeds 10 g

Star anise 5 g

Bay leaves 5 g

Black Peppercorns 10 g

Asafoetida 5 g

Dry spice mix which imparts the taste and true flavour to the dish. Good 
masala means sweet spice mix is an ultimate mixture found in all the homes of 
Maharashtra.Misal masala is the spicy combination to give a hot and flavourful 
taste.

Instructions

1. Dry roast all the ingredients separately on a low flame in an iron skillet or a 
kadhai.

2. Take precaution not to over roast them to avoid a burnt taste.

3. Allow to cool all the ingredients.

4. In a blender, grind all the ingredients separately.

5. Cool again. Now mix together all the ground spices. Store in a cool dry place.
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