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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 8th Diwali Digital Magazine. We have grown from just a few special pages of the Diwali 
festival  on Marathicultureandfestivals.com website to this global publication. Now that we have learned how to deal 
with the bad times of the Covid pandemic, we can enjoy bright lights again, we can meet our near and dear ones to cele-
brate the queen of Indian festivals-Diwali!

Every year, we try to do something new and special and this year we had a writing competition for Marathi content. We 
got a few generous sponsors to award the prizes. You will see the “award winner” tag on the articles and stories who 
won the prizes, and a special corner on details of prizes and sponsors. It was very hard to select winners as all were so 
very good. I thank all the writers who sent their entries, all the content was very good. Some of the writers did not par-
ticipate in the competition but their content was outstanding, so we added it to this magazine.

This year our cover story in Marathi is “ मंदिराचे अतंरंग” written by our team member Shree Ashutosh Bapat. There are so 
many things we do and see when we visit a temple, so why do we ring the bell? Why do we find ultimate peace when we 
sit inside the temple? All these questions and some unknown facts of temples plus a few must visit temples are covered 
in the cover story and in the publication program. The program video is available on the website and on our Youtube 
channel. 

Last year we registered as a non-profit organization [501c3] under the name MCF Foundation [ Marathi Culture and 
Festivals Foundation]. We organized a few virtual events of local talents and we continue to do so along with some 
philanthropic work. You all are more than welcome to join our team of volunteers and bring project ideas. Please email 
mcfplatform@gmail.com for further inquiries. 

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. 

As usual, you will be able to enjoy the children and young adult section, art work, recipes, stories and poems in this 
magazine. So sit back, relax and enjoy reading with a choice of your Diwali snack. The competition winner details will be 
on one page. 

You all are aware that this digital magazine is completely free to read and we have a team of volunteers who spend their 

From the Editor’s Desk
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valuable time on this initiative besides their own day to day work and responsibility. It is easier said than done 
and I really admire them from the bottom of my heart, so thank you my team, I am proud of you! 

Let me introduce you to my awesome team: 
Ashutosh Bapat, Pune, India: Ashutosh is an established writer who regularly writes for Indian newspapers and maga-
zines. He helped in selecting and editing Marathi content. 
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, Northridge, 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, and helped with script of publication 
program.
Nanda Marathe, Fontana, USA: Helped with grading the articles and stories. 
Sagar Sabade:  Helped with grading the articles and stories. 
Kedar Deshpande: Video editing.
Advisers: Mr. Sharad Dandekar, Madhav Kale, Shrinivas and Shailaja Mate. 
Deepali Natu Kelkar: Master of ceremonies of publication program.

I cannot thank our sponsors enough for their generosity - Marathi Maherwashini USA, two anonymous donors, Ms. 
Sneshlata Choudhary and Mr. Ashok Mahajan, India. Every contribution, however big or small, powers our initiative and 
sustains our future. Support the MCF Foundation  from as little as $5 – it only takes a minute. If you can, please consider 
supporting us with a regular amount each month. Visit the website and click on Donate Here Thank you.

This year we had invited entries from Singapore Marathi youth to  appear on the front and back cover of the magazine 
and we selected Ms Kanchan Deochake on the back voc and Ms. Arohee Temurnikar on the front, congratulations! 

Wish you all a very Happy Diwali, a Health and Prosperous New Year! 

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

https://www.paypal.com/paypalme/marathiculture


6

आशुतोष बापट, पुण े

मराठी कल्चर अडँ फेस्टिवलच्ा जगभर पसरलेल्ा तमाम वाचकानंा दिवाळीच्ा खूप खूप शुभेच्ा. म्हणता म्हणता आपल्ा इ दिवाळी अकंाला ८ वष्श 
पूण्श झाली. सहज मागे वळून बघताना दकती गोष्टी डोळ्ासमोर येतात. अगिी नवीन असतानाची नवलाई. अकं कसा होईल, वाचकानंा आवडेल का इथपासून त ेकुठले 
लेख घ्ायचे, कुठले नाही घेता येणार इथपययंतच्ा अनेक गोष्टी. मंुबई पत्रकार संघाच्ा पुरस्ारामुळे एक नवी उजा्श आम्हा सगळ्ानंा ममळाली. पण खरी उजा्श ममळत ेती 
वाचकाचं्ा प्रततसािाची. जगभर पसरलेले वाचक जवे्ा आपल्ा अकंाची वाट बघत असतात आणण तो अकं वाचून त्ावर प्रततदक्रया िेतात, ती उजा्श सवा्शत महत्ताची. 
काही वष्श आपण एखािी तवशेष संकल्ना घेऊन अकं काढू लागलो. आणण या वषणी आपण कथा स्पधा्श जाहीर केली. त्ा स्पधधेच्ा बणषिसाची जबाबिारी काही मंडळीनंी 
स्खुषीने स्ीकारली हीच खरंतर आमच्ा कामाची पोच पावती म्हणावी लागेल.
वाचन संस्कृ ती कमी होत ेआहे अशी सगळीकडे ओरड सुरु असताना, या कथा स्पधधेसाठी जो काही प्रचंड प्रततसाि ममळाला त ेपाहून आम्ही सुद्ा थक् होऊन गेलो. 
दिवाळी अकंासाठी इतक्ा मोठ्ा संख्नेे आलेले सादहत् बघून वाचन संस्कृ ती अजनूही दटकून आहे एवढेच नव् ेतर ती वकृमदं्गत होत ेआहे याची खात्री पटली. एखािी 
आगळीवेगळी संकल्ना वाचकाचं्ा समोर माडंायची आमची परंपरा आम्ही या वषणीसुद्ा पाळली आह.े यावेळी आपण मंदिर या तवषयावर तवस्कृत चचा्श करत आहोत. 
मंदिर कसे बघावे ? ही खरंतर ती संकल्ना. काही जणानंा असं वाटेल ककी मंदिर कसं बघावं हा काय तवषय होऊ शकतो का. लहानपणापासून असंख् वेळा मंदिरात गेलेलो 
आम्ही, हे काय मंदिर न बघताच परत येतो का. पण तसं नाहीये. मंदिर कसं बघावं हा खरंच एक तनराळा तवषय आह.े मंदिराबद्दल अनेक गोष्टी सव्शसामान् माणसानंा 
मादहती नसतात. मंदिर ह ेजसं िेवाचं तनवासस्ान आहे तसंच ती एक सामाजजक संस्ा सुद्ा आहे. याचा काय अथ्श ? ह ेसगळं तपशीलवार यावेळच्ा लेखातनू उलगडून 
सामंगतलं आहे. मंदिरामध् ेअनेक गोष्टी असतात जी खरंतर तनरतनराळी प्रतीकं आहेत. त्ा गोष्टी िेवाच्ा िश्शनाला येणाऱ्या भातवकानंा काही ना काही तरी सागंत असतात, 
सुचवत असतात. ती कुठली प्रतीकं आहेत, आणण ती काय सागंत असतात हे सगळं समजलं ककी आपण एका नव्ा दृष्टीने मंदिर बघू लागतो. आणण म्हणनूच हा नेहमीचाच, 
सगळ्ानंा मादहती असलेला पण एक वेगळे पररमाण असलेला तवषय यावेळी वाचकाचं्ा समोर माडंतो आहोत. कल्चर अडँ फेस्टिवलच्ा ई दिवाळी अकंाचं हचे तर 
वेगळेपण आह.े वसुधवै कुटंुबकम ्या उक्ीला जागून जगभरातल्ा मराठी मंडळीचंा तवचार करून एकाचवेळी या सवायंना िजधेिार सादहत् उपलब्ध करून द्यायचे ही 
आमची परंपरा आम्ही सतत जोपासत आहोत.
या अकंात िजधेिार कथा, सादहत् वाचायला तर ममळणार आहचे. त्ाचसोबत तवतवध तवषयाचंी ओळखसुद्ा या अंकातून वाचकानंा होणार आहे. जगभर पसरलेल्ा तमाम 
मराठी मंडळीनंा या अकंाच्ा रूपाने एका धाग्यात गुफुन घेण्ाचे ज ेस्प्न अमेररकास्स्त श्रीमती ऐश्वया्श कोकाटे यानंी बसघतले होत,े त ेआता पूत्शतचे्ा दृष्टीने पुढे सरकत 
आह.े हा दिवाळी अकं करताना अनेकाचें सहकाय्श आम्हाला ममळाले त्ामुळेच एक सादहत्ाचे णशवधनुष्य आम्ही पेलू शकलो. मराठी वाचकानंा उत्तमोत्तम सादहत् उपलब्ध 
करून िेण्ाचे काय्श यापुढेही सतत सुरु राहील याची ग्ाही िेतो. आपली सवायंची दिवाळी मंगलमय, आनंििायी आणण वाचनीय होवो याच आपणा ंसवायंना शुभेच्ा !!

Shobana Daniell, Philadelphia, USA

Bharath, with its thousands of years of history is a vast repository of traditions which encompass our life, rela-
tionship, spiritual growth and ultimately the development of civilized societies. By honoring these traditions and culture 
we acknowledge the strength of our foundations and longevity of the shared values.

Editorial Team
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Sheetal Rangnekar
Los Angeles, CA, USA

Supriya Kulkarni
Los Angeles, CA, USA

Graphic Design Team

Cultural traditions are remarkable as they not only continue the tried and true ways but also adapt to societal 
changes. The key is resilience - the ability to adapt and recover. Marathi culture as celebrated overseas has to take into 
account the local milieu. This is true especially for the first generation – those born overseas. For them it is important to 
understand the meaning of the traditions and Aishwarya, her team and the people of global Marathi mandals make that 
happen by their work on social media and in this case, the Marathi Culture and Festivals Diwali Ank.
This is the 8th annual Diwali issue and a testament to the steady growth in the depth and range of the website and ‘Ank’. 
There are usually several English articles, however this year saw a bit of a dip – we hope next year will be an increase. 
Please do encourage your family and friends to send in articles, poems, and artwork of whatever topic that appeals to 
them. A wide range is always welcome. By sharing your thoughts, stories and experiences of Marathi traditions you will 
keep the culture shining as well as teach the youth the wisdom and knowledge of the previous generations. It will help 
them adapt and perhaps even add new layers.

With Best Wishes for a Happy and Healthy Diwali to All

दिव्ादिव्ाचं्ा ओळीमधनुी मने मने जुळवावी 
त्ा ज्ोतीचं्ा तजेमधनुी स्ह्ेज्ोत उजळावी 
मागंल्ाची समकृद्ीची होवो िीपावली 
सौख्ि जावो वष्श तमु्हा ही इच्ा शुभकाळी 
बघता बघता ८ वषायंचा पल्ा गाठला आणण “मराठी कल्चर अडँ फेस्टिव्ल्स”ने िेशोिेशीच्ा वाचकाचं्ा मनात एक कायमची जागा ममळवली या यशाचे णशल्कार अनेक 
आहते पण, आपले इतर सगळे व्ाप आणण जबाबिाऱ्या साभंाळत या अकंाची यशस्ी वाटचाल चालू आहे ती ऐश्वया्श कोकाटे याचं्ा अथक प्रयत्ामंुळे हे अगिी तनर्ववाि. 
सतत नवनवीन कल्ना मनात आणून त्ा प्रत्षित उतरवण्ाची दकमया ऐश्वया्श कोकाटे अतवरतपण ेकरत असतात.या वषा्शचा नवा उपक्रम म्हणज ेकथा आणण लललतलेख 
स्पधा्श ! त्ाला ममळालेला प्रततसाि अगिी स्स्ममत करणारा आणण परीषिकाचंी परीषिा घेणारा होता ह ेमाझ ेअनुभवाचे बोल! स्तःच्ा घरातून रुजवलेली ही चचमुकली वेल 
बघताबघता जगभर पसरली आणण पसरत राहील याची ग्ाही वाढत्ा वाचक आणण लेखक संख्वेरून येतच असत.े िेशोिेशीचे आपण सगळे या धाग्याने सिैव बाधंलेले 
राहूच आणण हे बंध नेहमी आपुलककीचे आणण मैत्रीचेच असतील ह ेमनोमनी माहीत आहे तरीही सव्श लेखक वाचकानंा मनःपूव्शक धन्वाि द्यायलाच हवेत या Marathi 
Culture And Festivals ची यशस्ी वाटचाल तमु्हा सवायंच्ा साथीने िीघ्शकाळ चालू राहो या सदिचे्सह सवा्शना िीपावलीच्ा हार्िक शुभेच्ा. करोनाच्ा तविारक 
काळोखातनू बाहरे येत असलेलं अखखल तवश्व नव्ा वषा्शत तजेाच्ा दिशेने वाटचाल करत राहो आणण ही दिवाळी सवा्शना आनंिाची आणण सुखाचे जावो

Nanda Marathe, Fontana , USA
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आशुतोष बापट, पुणे

संपूण्श भारतवषा्शत दकंवा खरंतर जगाच्ा पाठीवर जजथ े जजथ े
भारतीय माणसू वसला आह े त्ा जगाच्ा कानाकोपऱ्यात साजरा होणारा, अतं्त 

लोकतप्रय असा दिपावलीचा सण हा दिव्ाचा, प्रकाशाचा, उजडेाचा उत्सव होय. हा 
आनंिाचा सण जसा घराघरात साजरा केला जातो तसाच तो साव्शजतनक स्रुपात िेखील 
तवेढ्ाच दिमाखात साजरा करायची पद्त आह.े दिव्ाचे आपल्ा आयषु्यातील असलेले 
अनन्साधारण महत्त या सणाच्ा तनममत्ताने अधोरेखखत केले जात.े अधंःकारावर मात 
करून उजडेाच्ा, उन्नतीच्ा, प्रकाशाच्ा वाटेवर जाताना ह ेअसंख् दिवे आपल्ाला उजडे 
िाखवतात. मग त ेपणतीच्ा स्रुपात असतील नाहीतर समईच्ा स्रुपात असतील. अखंड 
तवेत राहण ेआणण पसथकाला माग्श िाखवत राहण ेहचे या लषिलषि दिव्ाचें उद्द्दष्ट असत.े 
याचेच प्रतततबबं आपल्ाला मंदिर स्ापत्ामध् ेजागोजागी दिसून येत.े नुसते दिवेच नाहीत 
तर इथ ेअसलेली अनेक प्रततके, चचने्, णशलं् आपल्ाला भक्क्मागा्शवर सतत माग्शिश्शन 
करीत असतात. त्ाचंा अस्स्त्वाने आपल्ाला अनेक गोष्टीचें ज्ान होत.े आयषु्यातील 
अनेक घटनाचें प्रतततनसधत्व ह्ा गोष्टी करत असतात. मंदिराच्ा अतंरंगात डोकावताना ही 
तवतवध प्रतीके आपल्ाला मंदिराचंा एक वेगळाच आयाम उलगडून िाखवतात.  

मंदिर ह ेकेवळ िेवाचे तनवासस्ान नसून ती एक सामाजजक संस्ा आह.े इथ ेअनेक लोकाचंा 
सतत वावर होत असल्ामुळे त्ाचं्ा णशकवणकुकीसाठी, त्ाचं्ा ज्ानात भर घालण्ासाठी, 
तत्तज्ान खूप सोप्ा पद्तीने त्ाचं्ा आयषु्यात रुजवण्ासाठी मंदिराचंी, त्ावरील 
णशल्ाचंी, आणण इतर गोष्टीचंी तनर्मती झाली असे म्हणता येईल. मंदिराच्ा प्रागंणामध् े
असलेल्ा िीपमाळा या िेखील काही तवणशष्ट उदे्दशाने बाधंल्ा गेल्ा असे म्हणता येईल. 
िीपमाळा ही खास मराठी स्ापत्ाची खूण आह.े महाराष्टट्र सोडून इतर आपल्ाला िीपमाळा 
दिसत नाहीत. महाराष्टट्रातील मंदिरामंध् ेअसलेल्ा िीपमाळा या खूपच आगळ्ावेगळ्ा 
आणण वैणशष्ट्यपूण्श आहते. मंदिराच्ा प्रागंणात असलेल्ा िीपमाळा साऱ्या पररसराची 
शोभा वाढवतात. महाराष्टट्रात जवळजवळ सव्श महत्ताच्ा िेवळामंध् ेसंुिर आणण कलात्मक 
िीपमाळा पाहायला ममळतात. मुख्त्व ेशंकराच्ा मंदिरात असलेल्ा िीपमाळा या मत्रपुरी 
पौर्णमेच्ा दिवशी दिव्ानंी उजळलेल्ा दिसतात. मत्रपुरी पौर्णमेला या िीपमाळावंर 
मत्रपुरवात लावण ेयालाच कोकणात ‘दटपर पाजळण’े असे म्हटले जात.े पुण्ाच्ा जवळ 
असलेल्ा चास या गावची िीपमाळ अशीच भव्, िेखणी आणण आगळीवेगळी आह.े 
चास ह े गाव पदहल्ा बाजीराव पेशव्ाचे सासुरवाडीचे गाव होय. या गावचे ग्ामिैवत 
असलेल्ा श्री सोमेश्वर मंदिराच्ा प्रागंणातच एक भव् मोठी अशी िीपमाळ आह.े २५६ 
दिवे असलेली अशी ही डौलिार िीपमाळ मत्रपुरी पौर्णमेच्ा रात्री अनेक दिव्ानंी उजळते. 
मत्रपुरीला रात्री सोमेश्वरावर रुद्ाचा अणभषेक होतो आणण आणण सगळा आसमंत त्ा लषि 
दिव्ानंी उजळून तनघतो.

या िीपमाळे प्रमाणचे गरुडसं्भ आणण नंिीसं्भ आपल्ाला मंदिराच्ा आवारात पाहायला 
ममळतात. महाराष्टट्रामध् े ह्ाचें िश्शन अगिी िरु्मळ असे आह े पण कना्शटकातील 

मंदिरामंध् ेह ेअगिी आवजू्शन पाहायला ममळतात. तवष्णू मंदिराच्ा प्रागंणात उंच 

असा खाबं असून त्ावर एक छोटीशी घुमटी बाधंलेली असत.े त्ा 
घुमटीमध ेहात जोडलेल्ा स्स्तीमधील गरुडाचे णशल् पाहायला ममळत.े अगिी 

तशाच स्रुपात णशवमंदिराच्ा प्रागंणात त्ा घुमटीमध ेबसलेला नंिी पाहायला ममळतो. 
जसे तवजयसं्भ खूप उंच आणण मोठे बाधंायची प्रथा आह ेत्ाच प्रमाण ेह ेगरुडसं्भ आणण 
नंदिसं्भ आपल्ाला मंदिराच्ा प्रागंणात पाहायला ममळतात. बरेच वेळा त्ा खाबंावंर 
मोठ्ा प्रमाणात नषिीकाम केलेले आढळत.े उत्तर कना्शटकातल्ा णशरसी, णशमोगा आणण 
आसपासच्ा बळ्ळीगावी, बनवासी, बंिललके, कोटीपुरा, केळदि या दठकाणी असलेल्ा 
मंदिरामंधील ह ेउंचच्ा उंच गरुड दकंवा नंदिसं्भ पाहण्ासारखे आहते. बलूेरच्ा चेन्नकेशव 
मंदिरातील गरुडसं्भ केवळ िेखणा आणण आवजू्शन पाहण्ासारख आह.े

मंदिरामध् े आणण पररसरामध् े अशा अनेक गोष्टी आहते ककी ज्ा आपल्ा तनव्वळ 
अस्स्त्वाने सतत माग्शिश्शन करत असतात. ककीर्तमुख हा सुद्ा त्ातलाच एक प्रकार आह.े 
अनन्साधारण भक्ी कशी असावी याचे ह ेएक द्योतक आह.े याची आपल्ाला काही 
मादहती नसत े आणण म्हणनू त े काय आह े त्ाचे मंदिरावर प्रयोजन काय याचा आढावा 
घेण ेगरजचेे ठरते. मुख्त्व ेशंकराच्ा मंदिरात, गभ्शगकृहाच्ा उंबरठ्ावर एक राषिसाचे तोडं 
कोरलेले असत े दकंवा चचमत्रत केलेले असत.े त्ाला ककीर्तमुख असे म्हणतात. याबद्दलची 
एक कथा पुराणामध् े सापडत.े जालंधर नावाचा एक राषिस होता. त्ाला प्रचंड भूक 
लागायची. दकतीही खाले् तरी त्ाची भूक कधी शमायची नाही. त्ाचे णशवाची आराधना 
केली आणण या पासून मुक्ी िेण्ाची प्राथ्शना केली. णशवाने त्ाला सामंगतले ककी त ूस्तःला 
पायापासून खायला सुरुवात कर. णशवावर अपार भक्ी असल्ाने त्ाने ताबडतोब हा 
आिेश मान् करून स्तःला पायापासून खाण्ास सुरुवात केली. शेवट फक् तोडं रादहले 
तरीही त्ाची भूक काही संपायची चचन् नाहीत. शेवटी णशवाने त्ाला सामंगतले ककी त ूमाझ्ा 
मंदिराच्ा उंबरठ्ावर बस. माझ ेभक् तुझ्ावर पाय िेऊन आत मध् े येतील तेंव्ा त ू
त्ाचंी पापे खा. तलुा आयषु्यात कधीही कमी पडणार नाही !! आपण शंकराच्ा मंदिरात 
गेल्ावर आपली पापे नष्ट करायची िेवाचीच ही कल्ना. त्ा जालंधर राषिसाचे तोडं पुढे 
ककीर्तमुख म्हणनू प्रससद् झाले. िेवावर असलेली अनन्साधारण भक्ीचे त ेएक प्रततक 
झाले. आपण पापमुक् होऊन िेवाच्ा िश्शनाला जावे या साठी िेवानेच केलेली ही सोय 
खूपच वैणशष्ट्यपूण्श आह ेनाही का ? पुढे ककीर्तमुख ह ेएक डेकोरेदटव् मोदटफ म्हणनू मंदिर 
स्ापत्ामध् ेवापरले जाऊ लागले. मंदिराच्ा बाह्ागंावर जसे गजथर, अश्वथर असतात 
तसेच ककीर्तमुखथर सुद्ा दिसू लागले. िणषिणेकडे होयसळ राजवटीमध् ेबाधंल्ा गेलेल्ा 
बलूे, हळेतबडू इथल्ा मंदिरावंर हा ककीतणीमुखाचा थर प्रकषा्शने पाहायला ममळतो. अनेक 
मंदिराचं्ा छतावरसुद्ा कोनामध् ेही ककीर्तमुखे कोरलेली पाहायला ममळतात.

मंदिरात गेल्ावर अगिी प्रते्क दठकाणी दिसणारी गोष्ट म्हणज ेघंटा. मंदिर दकतीही छोटे 
अथवा मोठे असू िेत, छताला टागंलेली घंटा ही अगिी न चुकता दिसणारी गोष्ट आह.े 
मूतणीशास्ताचे गाढे अभ्ासक आणण तज् डॉ. िेगलूरकर सर या घंटेचे प्रयोजन सागंताना 
असे म्हणतात ककी सामान् लोकाचंा असा समज असतो ककी घंटा वाजवली ककी िेव जागा 
होतो आणण भक्ाकडे त्ाचे लषि जात.े वस्तुः पररस्स्ती काहीशी तनराळी आह.े घंटा ही 
िेवासाठी नसून ती भक्ाने जागे होण्ासाठी आह.े आपण घंटा वाजवतो तेंव्ा आपण 
स्तःचे लषि एकाग् करून िेवाकडे वळवतो. आपल्ा मनामध् े चालू असलेले अनेक 
तवचार बंि करून आपले चचत्त िेवाच्ा मिरणात, िेवाच्ा पायाशी स्स्र व्ावे यासाठी 
घंटेचे प्रयोजन केलेले आह.े आपण अनेकिा जसा स्तःला चचमटा काढून बघतो, याचाच 
अथ्श आपण जागे आहोत स्प्नात नाही याची खात्री करून घेतो, अगिी तसेच प्रयोजन 
या घंटेचे आह.े आपण घंटा वाजवतो म्हणज ेस्तः जागे असल्ाची खात्री करून घेतो. 
आपला कॉन्शस, आपली सत्सदविवेकबदु्ी जागकृत आह ेयाची आपली आपणच खात्री करून 
घेतो आणण मग िेवाच्ा िश्शनाला जातो. िेव कधीच झोपलेला नसतो आणण त्ाचे सतत 

आपल्ा भक्ाकंडे लषि असते. गरज भक्ानंा असत ेककी आपल्ा मनात चालू असलेले 
असंख् तवचार बाजलूा ठेवनू आपण ईश्वरचचतंनात तल्ीन व्ावे आणण म्हणनू 

मंदिराचे अतंरंग
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घंटा वाजवनू आपण आपले चचत्त एकाग् करतो. वस् ूनेहमीचीच 
असत ेपण भक्क्मागा्शवर वाटचाल करताना ततचे प्रयोजन दकती समप्शक रीतीने 

केलेले असते ह े आपल्ाला या तवषयाचा अभ्ास करू लागलो ककी समजत.े प्रते्क 
दठकाणी भक्ाला योग्य माग्शिश्शन कसे ममळेल याचा बारीकसारीक तवचार मंदिराच्ा 
स्ापत्करानंी केलेला आढळतो.

मंदिराच्ा सभामंडपात मधोमध एक मोठी िगडी णशळा दिसून येत.े अनेक दठकाणी हा 
पाडंवाचें जवेायचे ताट होते असे सामंगतले जात.े मुळात याला रंगणशळा म्हणतात. िेवाला 
िोन प्रकारचे भोग चढवतात. एक अंगभोग आणण िसुरा रंगभोग. अगंभोगामध् ेिेवाला 
पंचामकृत, सुगंधी द्व् यानंी स्ान घालण,े त्ाला गंधाने तवलेपन करण,े फुले, हार, वस्त,े 
तवतवध अलंकार यानंी मूतणी सजवण,े त्ाला तवतवध पिाथायंचा नैवेद्य िाखवण े हा तवषय 
येतो. तर रंगभोगात िेवापुढे ककीत्शन, प्रवचन, नकृत्, वािन इत्ािी कला सािर करण ेहा 
तवषय येतो. ही कला ज्ा णशळेवर बसून दकंवा उभे राहून सािर केली जात ेततला म्हणतात 
रंगणशळा. ही रंगणशळा प्राचीन मंदिरातंनू हटकून बघायला ममळतचे. पुढे पुढे ही रंगणशळा 
लोप पावनू ततचे स्ान कासवाने घेतलेले दिसते.

कासव ह े सुद्ा कणखर, चचवट भक्ीचे प्रततक म्हणनूच मंदिरामध् े िाखवलेले असत.े 
कासवाची पाठ टणक असत.े त्ाला चार पाय, एक डोके व एक शेपूट असे सहा अवयव 
असतात. आपल्ा मनामध् े असलेल्ा षदडट्रपूं चे प्रतततनसधत्व ह े कासव करत असत.े 
ज्ाप्रमाण े कुठलेही आक्रमण झाले ककी कासव आपले ह े सहा अवयव आपल्ा पोटात 
ओढून घेत ेआणण टणक पाठ फक् वरती राहत ेत्ाच प्रमाण ेआपल्ा मनामध् ेअसलेले 
सहा ररपू आपण आतमध् ेघेऊन कासवाच्ा पाठीसारखे टणक होऊन िेवाच्ा भेटीला गेले 
पादहज ेह ेत्ामागचे प्रयोजन असते. 

मंदिरामध् ेप्रवेश केल्ावर मुख् िेवतचेी मूतणी ही गभ्शगकृहामध् ेबसवलेली असते. गभ्शगकृह 
हा शब्द सुद्ा दकती समप्शक वापरला गेला आह ेनाही का. ज्ा दठकाणी गेल्ावर 

आपले मी पण गळून पडत.े आपली साषिात ईश्वराशी गाठ पडत.े 

आणण मी आणण तो भगवंत एकाच आहोत याची जाणीव होत.े 
याचे ज्ान प्राप्त होत.े याचाच अथ्श आपला पुन्ा एकिा जन्म होतो. त्ामुळे जन्म 

होण्ाची जागा ती म्हणजे गभ्शगकृह. अथा्शतच इथ ेअधंार असला पादहज.े फक् तवेणारी 
एक समई आणण त्ा गूढ प्रकाशामध् ेआपल्ाला झालेली स्तःची ओळख. अतं्त पतवत्र, 
अतं्त अथ्शपूण्श आणण ज्ानामुळे स्तःला होणारी स्तःची ओळख असे ह े गभ्शगकृह. या 
गभ्शगकृहाच्ा िरवाजावर एक छोटी चौकट असत ेआणण त्ात एक िेवतचेी मूतणी स्ातपत 
केलेली दिसत.े त्ा चौकटीला म्हणायचे ललाटतबबं. मुख् गाभाऱ्यात कोणती िेवता आह,े 
दकंवा त ेमंदिर ह ेकोणत्ा िेवतचेे आह ेह ेसागंणारे दठकाण म्हणज ेह ेललाटतबबं. एखािे 
मंदिर ह ेकोणत्ा संप्रिायाला समर्पत केलेले आह,े त ेशैव, वैष्णव, शक्ी, अशा कोणत्ा 
संप्रिायापैककी असेल तर त्ा संप्रिायाच्ा िेवतचेी एक छोटी प्रततमा या ललाटतबबंामध् े
कोरलेली आढळत.े मंदिर णशवाचे असेल तर ततथ े गणपती, णशव, भैरव अशाचं्ा मूतणी 
आढळतात. त े वैष्णव असेल तर ततथ े तवष्णूची आसन प्रततमा दकंवा शेषशायी तवष्णूची 
प्रततमा पाहायला ममळते. त ेमंदिर जर िेवीचे असेल तर त्ा दठकाणी िेवीप्रततमा पाहायला 
ममळत.े ललाटतबबं ह े अनेकिा मंदिराच्ा सभामंडपात प्रवेश करण्ासाठी असलेल्ा 
िरवाज्ावर सुद्ा पाहायला ममळत.े मंदिराचे अतंरंग उलगडून िाखवण्ाकरता ललाटतबबं 
िेखील प्रकाशवाटाचेंच काम करत.े या सगळ्ा गोष्टी आपल्ा सारख्ा भक्ानंा माग्शिश्शन 
करण्ासाठीच मुद्दाम तनर्मलेल्ा आहते. त्ाचें प्रयोजन समजनू घेऊन जर आपण 
भक्ीमागा्शवर चालू लागलो तर तनजचितच त्ाचा खूप मोठा उपयोग होऊ शकतो.

अनेक बारीकसारीक गोष्टी आपल्ाला बरेच काही णशकवतात, आपल्ा बदु्ीला चालना 
िेतात, आपल्ाला आचिय्शचदकत करून टाकतात. मंदिर स्ापत्ामध् ेअसलेले बारकावे 
अभ्ासू लागलो ककी त्ामागची कलाकाराची दृष्टी, त्ामागचे तत्तज्ान त े सव्शसामान् 
लोकापंययंत पोचवण्ाची तळमळ समजनू येत.े मंदिराच्ा बाह्णभतंीवंर असणारी अप्सराचंी 
णशले् ज्ानंा सुरसंुिरी असे म्हटले जात ेह ेयाचेच एक उिाहरण आह.े या अतं्त आकष्शक 
आणण डौलिार असलेल्ा अप्सराचंी णशले् ही मानवाच्ा मनातील तवतवध तवकाराचंी प्रतीके 
आहते. साखरेचे वेष्टन असलेली खरंतर ही कडू गोळी आह.े काम, मि, मत्सर ह ेआपल्ा 
मनातील भाव ह ेत्ा अप्सराचं्ा रूपाने णशल्ल्त केलेले आढळतात. त्ा कायम मंदिराच्ा 
बाह् भागावरच असतात. अनेक लोकाकंडून गैरसमजतुीमधनू एक चूक अशी होत े ककी 
मंदिरात िश्शनाला गेल्ावर आधी िेवाचे िश्शन घेऊन नंतर प्रिणषिणा घातली जात.े परंत ु
बाह्िश्शन प्रथम या न्ायाने या सव्श अप्सरा ज्ा आपल्ा मनातील तवकाराचें प्रतततनसधत्व 
करतात त्ाचें िश्शन आधी हवे. ह ेसगळे तवकार मानवाला आहतेच त ेअसेच बाहरे ठेवायचे. 
जसे आपण चपला बटू बाहरे काढून नंतर मंदिरात जातो त्ाच न्ायाने ह े तवकार पण 
बाहरे काढून ठेवनू तनम्शल मनाने आपण भगवंताच्ा िश्शनाला जावे हा त्ा मागचा उदे्दश 
आह.े त्ासाठीच त्ाचें अकंन ह ेमंदिराच्ा बाह् भागावर केलेले आढळते. मराठवाड्ातील 
अनेक मंदिरे ही या सुरसंुिरीसंाठी प्रससद् आहते. पानगाव, तनलंगा येथील मंदिरावंर तर 
अतं्त िेखण्ा या अप्सरा कोरलेल्ा आढळतात. त्ानंा तवतवध नावे सुद्ा दिलेली आहते. 
डालमाललका, कपू्शरमंजरी, आलसा, िप्शणा, शुकसाररका, नुपूरपादिका, पत्रलेखखका, मेनका 
यासारखी नावे त्ानंा दिलेली आहते. अतं्त सुडौल आणण बाधंसूेि असे त्ाचें अकंन 

केलेले आढळत.े नगर जजल्हातल्ा अकोले तालुक्ातील टाहाकारी इथल्ा मंदिरावंर 
सुद्ा अतं्त आकष्शक अशा या अप्सरा कोरलेल्ा दिसतात. मनातील 
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तवकारावंर त्ा भाष्य करतात आणण माणसाच्ा आयषु्यातील 
त्ाचें अपररहाय्श असलेले स्ान त्ा तवदित करत असतात.

मंदिरावंर दिसणारे आणण इततहासाच्ा अभ्ासासाठी अतं्त पूरक असलेली अजनू एक 
गोष्ट म्हणज ेणशलालेख. मंदिर बाधंणी केल्ानंतर त ेमंदिर कोणी बाधंले, कोणत्ा राजाने 
त्ासाठी पैसे पुरवले होते, कोणत्ा भक्ाने िेणगी दिली होती, या आणण अशा असंख् 
गोष्टी आपल्ाला या णशलालेखातनू सापडतात. काहीवेळेला मंदिर पडून गेलेले असत े
परंत ुततथ ेणशलालेख सापडतात आणण त्ामुळे त्ा भागाचा सारा इततहास आपल्ासमोर 
उलगडला जातो. णशलालेखात त ेमंदिर बाधंल्ाचे साल कोरलेले असत.े कना्शटक राज्ात 
असलेल्ा बिामी जवळच्ा ऐहोळे इथल्ा मंदिरावर असलेला सम्ाट पुलकेशीचा णशलालेख 
प्रससद् आह.े त्ा णशलालेखानुसार पुलकेशी राजाची वंशावळच अभ्ासता येत.े अबंरनाथ 
इथल्ा णशवमंदिरावर असलेल्ा णशलालेखामुळे त े मंदिर इ.स. १०६० साली बाधंले 
आणण त ेभारतातील पदहले ‘भूममज पद्तीचे मंदिर’ असल्ाचे ससद् झाले. तममळनाडूमध े
चोळाचं्ा मंदिरावर असलेले णशलालेख म्हणज ेजाऊन इततहासाचे पुस्कच आह.े इतके 
मोठे आणण तवस्कृत णशलालेख जगात कुठेही दिसत नाहीत. चोळाचंा सवयंकष इततहास या 
णशलालेखातून समजून येतो. एकवेळ मंदिरावर णशल्कला कमी असेल पण चोळाचंी मंदिरे 
णशलालेखानंी नटलेली असतात. त्ातनूच मग चोळाचं्ा काळातली लोकशाही व्वस्ा, 
चोळ राजानंी बाधंलेली रुग्ालये आणण त्ाचंी व्वस्ा या खूप आगळ्ावेगळ्ा तवषयावर 
उजडे पडतो. अनेक बौद् लेण्ामंध् ेअसे णशलालेख कोरलेले आढळतात. कोण भक्ाने 
दिलेल्ा िानातनू, िेणगीमधनू हे लेण ेकोरून घेतले आह ेयाचा उलगडा या णशलालेखावंरून 
होतो. सवा्शत मोठा णशलालेख आपल्ाला जनु्नरच्ा जवळ असलेल्ा नाणघेाटाच्ा तोडंाशी 
कोरलेल्ा लेणीमध् ेपाहायला ममळतो. सातवाहन साम्ाज्ाची राणी नागतनका दहने तो 
कोरला आह.े नाणघेाटाच्ा तोडंाशी असलेल्ा लेणीच्ा तीनही णभतंीवंर ब्ाह्ी लीतपमधील 
हा णशलालेख मुद्दाम जाऊन पाहण्ासारखा आहे. काय काय रहस्य िडलेली आहते त्ात 
ह ेततथ ेगेले ककी समजत.े या लेखात सातवाहन घराण्ातील राजाचंी नावे, नागतनका राणीने 
केलेले तवतवध यज्, त्ा यज्ाच्ा वेळी काषा्शपण या चलनात दिलेली िाने या आणण अशा 
अनेक गोष्टीचंा उले्ख या णशलालेखातनू होतो. पुण्ामधील प्रससद् पुरातत्वज् कै.डॉ.
शोभना गोखले यानंी आपले सारे आयषु्य या णशलालेखाचं्ा अभ्ासासाठी वेचले.

णशलालेखाप्रमाणचे अजनू एका गोष्टीवरून इततहासातील घटनावंर उजडे पडतो त ेम्हणज े
ताम्पट. ताबं्ाच्ा पत्रावर ठोकून दकंवा कोरून काढलेला मजकूर हा अनेक ऐततहाससक 
घटनावंर उजडे टाकतो. बरेच वेळा राजसत्तकेडून जेंव्ा तवतवध िाने दिली जात होती तेंव्ा 
ती ताम्पट या स्रुपात िेत असत. ताम्पट ह ेधातूचे पत्र ेअसल्ामुळे त ेदटकाऊ होत ेआणण 
ती िाने वंशपरंपरागत दिलेली असल्ामुळे ती अनेक शतके दटकून राहण ेअध्ारुत होत े
आणण म्हणूनच ती ताम्पटाच्ा स्रुपात दिलेली असत. रत्ामगरी जजल्हातल्ा आदडवरे या 
महाकालीच्ा गावाजवळच कशेळी नावाचे गाव आह.े गावात कनकादित् असे सूय्शमंदिर 
आह.े या मंदिरात ४ पत्र ेअसलेला एक संुिर ताम्पट पाहायला ममळतो. जाड पत्रा असलेला 
इ.स. ११९१ सालचा णशलाहार भोजराजाचा हा ताम्पट म्हणज ेत्ा राजाने या मंदिराला 
दिलेले िानपत्र आह.े अनेक ताम्पटामंुळे खूपच महत्तपूण्श ऐततहाससक बाबी उघडककीला 
आल्ा आहते.

मंदिर ही एक सामाजजक संस्ा आह.े ततथ े अनेक प्रकारचे लोक येत असतात, भेटत 
असतात, चचा्श करतात. प्राचीन काळापासून मंदिराचंा उपयोग हा केवळ िेवाचे तनवासस्ान 
या स्रुपात न करता एक सामाजजक संिभ्श म्हणनू केला जायचा. ततथ े होणारे उत्सव, 
समारंभ, जत्रा-यात्रा याचंा उदे्दश पररसरातील लोकानंी त्ा तनममत्ताने एकत्र यावे हाच होता. 
मंदिराच्ा संिभा्शत वर उले्खखलेल्ा या सव्श गोष्टी येणाऱ्या भातवकाचे प्रबोधन व्ावे, 
त्ाला काही तत्तज्ान सागंावे, त्ाच्ा मनाच्ा अवस्ाचें प्रातततनसधक स्रूप त्ाच्ा 
समोर उभे करावे या उदे्दशाने केल्ा गेल्ा. याचाच अथ्श भक्क्मागा्शवर वाटचाल करणाऱ्या 
भातवकाला वाट िाखवण्ाचे, प्रकाश िाखवण्ाचे काम ही सव्श प्रतीके वषा्शनुवष्श करत 
आली आहते. अज्ानाचा अधंःकार नाहीसा व्ावा आणण ज्ानाचा उजडे त्ाच्ा आयषु्यात 
पडावा यासाठी केलेला हा सारा खटाटोप होता असे समजत.े मंदिरावर असलेली कोणतीही 
मूतणी, प्रततमा, चचने् ही केवळ उगाच केलेली नाहीत. त्ाचं्ामागे काही तत्तज्ान काही 
ठाम वैचाररक बठैक नक्कीच आह.े या गोष्टीचंा मागोवा घेताना तो तवचार, त ेतत्तज्ान काही 
प्रमाणात जरी आपल्ा मनात णभनले तरीसुद्ा ही दिवाळी तनजचितच प्रकाशमय झाली असे 
म्हणता येईल. ह्ा सव्श गोष्टी मंदिरे आपल्ाला सागंत असतात. मंदिराचें ह ेअतंरंग आपण 
जाणून घेतल्ानंतर जवे्ा आपण आता कुठलेही मंदिर बघायला जाऊ तवे्ा या मंदिराचं्ा 
अतंरंगाप्रमाणचे आपलेही अतंरंग उजळून तनघेल. आपले पय्शटन असधक समकृद् होईल, 
असधक संपन्न होईल.

आली दिवाळी
ववगं कमाडंर (विव्रुत्त) डॉ राजेश शातंाराम जोशी

सातारा, महाराष्टट्र
 

आली दिवाळी आली दिवाळी
आली दिवाळी आली दिवाळी

उजळून िीप मनाच्ा िीपमाळी 
िूर करू तवषयतमाची काजळी 

 
पदहला दिवस वसुबारसेचा 

गाईवासराचं्ा कोडकौतुकाचा 
पुरणपोळीचा घास भरवनू

कु्रतज्तनेे करूया पूजन
 

िसुरा दिवस धनं्तरी पूजन
आणण धनत्रयोिशीचा सण 
धनधान् आणण सुखसमकृद्ी

होऊ शतायषुी करू आरोग्यव्दु्ी 
 

ततसरा दिवस नरकचतुि्शशी 
अभं्गस्ान करुनी या दिवशी
धवुनू टाकू दकल्मिषाचंा असुर
मन स्च् करू ठेव ूषदडट्रपू िूर 

 
चौथ्ा दिवशी पूजूनी लक्षी

मागण ेमागतो नको कशाची कमी
सुजनाचं्ा घरी असो तझुा वास 
सवायंच्ा मुखी सुखाचे चार घास 

 
बललप्रततपिा तन दिवाळी पाडवा

दिवस दिवाळीचा आनंिी हा पाचवा 
बललसम नम्ता तन उिारता ठेवा 

पतीपत्ीतील वाढू िे गोडवा 
 

दिवस सहावा भाऊबीजचेा 
भाऊबदहणीच्ा अतटू मायेचा 
असू आम्ही श्रीमंत वा तनध्शन 

ह ेप्रभू नको तटूु िे प्रमेाचे बंधन 
 

सैतनक बाधंव आणण शेतकरी
एक शेतात अन ्िसुरा सीमेवरी 

त्ाचं्ावाचून ही िीपावली अपूरी 
ठेवा िोन घास अन ्िोन दिवे िारी 

 
आली दिवाळी आली दिवाळी
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संध्ा (सामंत ) सावंत , ठाण े

’ह ेआमच्ा संस्कृ तीत येत नाही ‘  असं खूपिा ऐकायला ममळतं. 
पण कधी तवचार केलाय का ककी ह ेबोलणं बरोबर आह ेका?. संस्कृ ती म्हणज ेस्भाव 

आह ेका..तर नाही. मग संस्कृ ती म्हणज ेधम्श आह ेका? मुळीच नाही. संस्कृ ती ही पुणरेी 
दकंवा महाराष्टट्रीयन असू शकते का? ककी संस्कृ ती काळानुसार प्राचीन दकंवा अवा्शचचन असू 
शकत?े संस्कृ ती ही भारतीय दकंवा पाचिात् असू शकत ेका ककी दहिूं दकंवा द्तवडी अथवा 
यरुोपीय दकंवा खरिस्ी दकंवा इस्ामी असू शकत े? तशीच ती आदिवासी दकंवा ककृ षीही असू 
शकत ेनाही का!. म्हणज ेअशा तवतवध स्रूपात आपण संस्कृ तीला संबोधतो. मग नेमकं 
‘संस्कृ ती’ म्हणज ेकाय असा प्रश्न नाही का पडत?. 

जवे्ा आपण ‘सासं्कृ ततक काय्शक्रम’ संभोधतो, त्ात प्रामुख्ाने येत ेत ेगायन-वािन, नकृत्-
नाट् दकंवा त्ापलीकडे जाऊन येत ेती भाषा. मग ह्ा सवा्शचा ममलाप म्हणज ेसंस्कृ ती 
असेल का?

ककी आपल्ा राहण्ाची पद्ती, बोलण,े वागण,े पेहराव ह ेबिलत गेले, कालानुरूप बिलत 
गेली ती संस्कृ ती नव् ेका?

आपल्ा प्रमाणचे हजारो वषधे ह्ा पकृथ्ीवर वास करणारे प्राणी 

असो दकंवा  मुं गीचे वारूळ, चचमणीचे घरटे, बडेकाची राहण्ाची 
पद्ती हे सारं बिलू शकले नाही. परंत ुमनुष्य प्राणी एकमेव असा जीव आह ेजो 

सव्श गोष्टी बिलत जातो आणण पुढच्ा तपढीला प्रिान करतो. मग ह्ास जर आपण 
संस्कृ ती संबोधले तर तनिान असे म्हणता येईल ककी पररवत्शन आणण गती ही संस्कृ तीची 
‘वैणशष्ट्य’े आहेत. 

संस्कृ ती आपल्ाला समजत ेतेवढीच, दिसत ेतवेढीच नसून ती असधक व्ापक आह.े पण 
आपल्ाकडे संस्कृ तीचा अथ्श प्रािेणशक, धार्मक, वाणंशक, जातीय, प्रातंीय इत्ािी दृष्टीने 
मया्शदित केलेला आढळतो. एका संस्कृ तीला िसुर् या संस्कृ तीपेषिा उच्च दकंवा कमी लेखण,े 
िसुर् यापेषिा आपली संस्कृ ती दकती चागंली ह ेिाखवत राहण ेहचे सव्शत्र आढळत.े म्हणनू 
पडलेला प्रश्न ककी संस्कृ ती म्हणज ेनक्की काय? आणण ज ेत्ाचा उले्ख वारंवार करतात 
त्ानंा तरी मादहत आहे का संस्कृ ती म्हणज ेनक्की काय ? 

चला आपण थोडंसं खोलात जाऊ. संस्कृ ती याचा संस्कृ तमध् ेजर अथ्श शोधला तर ‘चागंले 
करण’े असा होतो. म्हणजचे संस्कृ तीची फोड केली तर होत ेसंस्ार आणण ककृ ती . आता 
संस्ार म्हणज ेकाय तर ‘दिले जाणारे ज्ान दकंवा सुधारल्ा जाणाऱ्या चुका’ अशी साधारण 
व्ाख्ा पकडू. संस्ार ह ेसामान्पण ेशारररीक, मानससक, आध्ात्त्मक, सामाजजक या 
प्रकारात मोडतात. आणण त ेचागंले दकंवा वाईट िोन्ी असु शकतात. ककृ ती म्हणज ेदक्रया. 
इथ ेआपण (चागंला अथ्श काढण्ासाठी ) असं पकडू ककी संस्कृ ती ह्ा जोडाषिराचा सामान् 
अथ्श चागंली ककृ ती करण ेआणण जे मुळात आह ेत ेअसधक संुिर करण ेम्हणजचे पररवत्शन.

संस्कृ ती म्हणज े इंल्लिश मध् ेCulture. आणण हा शब्द फ्ें च शब्दापासून आला आह.े 
त्ाचे मूळ ‘colere’ या लॅदटन भाषेतील शब्दात आह.े ‘Culture’ म्हणज ेमशागत करण.े 
नंतर जीवनाच्ा मशागतीला हा शब्द रूढ झाला. ( अथा्शतच त्ालाही व्ापक अथ्श आह े) 
पुढे त्ा शब्दाचा अथ्श ‘एखाद्या समाजाच्ा दकंवा िेशाच्ा चालीरीती, कल्ना, श्रद्ा कला, 
सादहत्, संगीत वगैरे.’ अशा स्रूपाचा झाला.

मानव इतर मानवापासून परंपरागत वस्ूंचा व मूल्ाचंा वारसिार होऊ शकतो; म्हणनू 
‘संस्कृ ती’ तनमा्शण होत.े मनुष्य आपल्ा इच्ा आकाषंिा मधनू, बदु्ीचा वापर करून, 
भोवतालच्ा सकृष्टीतनू आपल्ा उपयोगाचे पिाथ्श तनमा्शण करतो, मग ती कला इतरानंा 
णशकवतो, त ेपिाथ्श इतरानंा उपभोगास ठेवनू जातो.  एकमेकाशंी वागावे कसे, संघदटत 
जीवन  जगावे कसे, योग्य-अयोग्य, न्ाय्य-अन्ाय्य, धार्मक-अधार्मक, पाप-पुण्, िेव-
राषिस, ईश्वर व सकृष्टी ह्ा सव्श साचेबंि कल्ना  एका तपढीकडून िसुऱ्या तपढीकडे जात 
असतात. पण आपण कधीतरी असा तवचार केला आह ेका, ककी ज्ा संस्कृ तीचे आपण 
पालन करीत आहोत ती आत्मसात कशी झाली, कोणी सुरुवात केली? चागंल्ा-वाईटाचे 
तारतम्य येण्ाआधीच आपण त्ा त्ा धमा्शचे, संस्कृ तीचे अनुयायी झालेले आहोत. आपण 
धम्श दकंवा संस्कृ ती स्ीकारली नाही, धमा्शने दकंवा संस्कृ तीने जन्मानुसार आपणास स्ीकारले 
आह,े आत्मसात केले आहे ह ेआपण तवसरतो. 

कला व ज्ान हे काय एका व्क्ीने व एका तपढीने तनमा्शण केलेले असत े का ? तसेच 
स्राज्,  कुटंुब, पापपुण् ह्ा समाजसंस्ा व मूल्े काय एका व्क्ीने बनतवलेली असतात 
का ? त्ात अनेक तपढ्ाचंा हाथभार असतो. त्ा त्ा काळात जो राजा होऊन गेला तो 
आपले शासन ‘ईश्वरप्रणीत’ कसे आह े ह े िाखवीत असतो. त्ाच्ा जीवनकाळात सव्श 
प्रकारची माणसं असतात. म्हणजचे त्ाला मानणारी दकंवा जमुानणारी.  मग त्ाची प्रजा 
आणण पुढची तपढी त्ाचे कतकृ्शत्व पुढे नेऊन दकंवा काहीवेळेस कथा रचवनू, लोकानंा पटतील 
असे उले्ख िेऊन एक नवीन समाजसंस्ा तनमा्शण करीत असत.े ज्ात एक तवशेष 

छाप दिसून येतो आणण बिल म्हणनू स्ीकारला जातो. आज कोणी सागंू शकेल का 
तववाहसंस्ा कोणी तनमा्शण केली? अमुक नीतततनयम कोणत्ा व्क्ीने 

संस्कृ ती म्हणज ेनक्की काय?
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घातले? भारतात असंख् जाती जन्माला कोणी बनतवल्ा?स्स्तयाचं्ाबद्दलचे तनयम कोणी 
आखून दिले? ह ेप्रश्न असेच  अनुत्ताररत आहते.  कायिे कोणी एका व्क्ीने जाणूनबजुनू 
केले असे म्हणण े चूक नाही का होणार!. 

आपण अश्म यगुात डोकावले तर मनुष्याकडे काहीही नव्ते म्हणज ेना कपडे ना जाती धम्श 
ना संस्कृ ती. तवे्ा मनुष्य बरेचसे स्तंत्र असे समाजजीवन जगत होता . तवे्ा िैनंदिन जीवन 
कसे जगावे ह्ावरच भर होता. त्ातनूच हत्ारे, पोषाख, खाण-ेतपण,े आचार-तवचार ह्ातं 
बिल घडत गेले. कल्रतवे नवनवीन भावनाचंा उिय झाला. गरजा बिलू लागल्ा. मनुष्य 
स्ाथणी, आक्रमक होऊ लागला. जनसंख्ा वाढत गेली आणण आपले वच्शस् ससद् करायची 
वेळ त्ाच्ावर आली. त्ातच तो एका प्रिेशातनू तो िसुरीकडे तवस्ातपत होऊ लागला. 
जशी भौगोललक पररस्स्ती तशी त्ाची गरज बनू लागली. म्हणज ेगरम प्रिेशातील कपडे 
वेगळे तर थंड मधील वेगळे तसे ज्ाची वस्ी निी, समुद्ाकाठी त्ाची खाद्यसंस्कृ ती वेगळी 
आणण डोगंरमाथ्ाशी राहणाऱ्याची वेगळी होत गेली. नंतर हळूहळू भाषा तवकससत झाली 
आणण इतरही अनेक बिल होत गेले. म्हणजेच काय ज्ा संस्कृ ततबद्दल सरा्शस बोलले जात े
ती आली कुठून तर तत्ालीन प्रािेणशक पररस्स्तीवरून, गरजामंधनू. 

तनत्ोपयोगी वस्ुंपासून त े आध्ात्त्मक तवचारापययंत प्रते्क समाजाची ककृ ती इतर 
समाजापंेषिा थोडीथोडी तनराळी होऊ लागली व िेशकालपरत्व े त्ाला  संस्कृ तीचे रूप 
प्राप्त झाले. म्हणजचे काय तर संस्कृ तीच्ा तनर्मतीला अनेक तपढ्ातंील अनेक व्क्ीचें 
थोडेथोडे कतकृ्शत्व उपयोगी पडत.े कोणतीही एक व्क्ी संस्कृ ती घडवहूी शकत नाही दकंवा 
बिलूही शकत नाही.

एका तपढीकडून िसुऱ्या तपढीला संस्कृ तीची िेवाणघेवाण होताना ततच्ात बिलही घडत 
असतो. कोणतीही संस्कृ ती स्स्र व अचल नसत.े काही कालखंडात मोठे फरक पडतात 
तर एरवी हळूहळू संस्कृ ती बिलत असत.े व्क्ी ज्ा संस्कृ तीत जन्माला येत ेत्ाप्रमाणे 
ततचा जीवनक्रम ठरतो , ह ेबऱ्याच अशंी खरे असले तरी व्क्ीला स्त:चा जीवनक्रम 
घडतवण्ाची स्तंत्रता आह े व तसे करीत असताना सामाजजक संस्कृ ती बिलली जाऊ 
शकत.े 

आज आपण समाजाचे एक घटक आहोत, आपण सव्श एक आहोत, सारखे आहोत, ही 
भावनाच णशल्क उरलेली नाही.कोणतीही संस्कृ ती एकटी तवकससत होत नसत.े  तवतवध 
संस्कृ तीचं्ा आधारातनू, सातनध्ात ती तवकससत होत असत.े त्ामुळे आमची संस्कृ ती 
तमुच्ापेषिा उत्कृ ष्ठ म्हणण ेम्हणज ेअज्ानाचे प्रिश्शन करणारे ठरेल. कारण प्रिेश, राष्टट्र- 
राज्, संस्कृ ती या माणसानंी अगिी अलीकडे जन्माला घातलेल्ा नाहीत.संस्कृ तीवरून 
एकमेकानंा दहणवण ेयोग्य नाही.

संस्कृ ती ‘जोडणारी’ असली पादहज,े ‘तोडणारी’ नाही. संस्कृ ती ही मानव कल्ाणासाठी 
असली पादहज.े तवणशष्ट संस्कृ तीमुळे समाजात गट पडू नयेत, िफुळी माज ूनये, यासाठी 
आपण सतक्श  रादहले पादहज.े योग्य बिल स्ीकारले पादहज.े तरच चागंल्ा ‘संस्कृ ती’चे 
जतन होईल. 

बिलू लागल्ा. मनुष्य स्ाथणी, आक्रमक होऊ लागला. जनसंख्ा वाढत गेली आणण आपले 
वच्शस् ससद् करायची वेळ त्ाच्ावर आली. त्ातच तो एका प्रिेशातनू तो िसुरीकडे 
तवस्ातपत होऊ लागला. जशी भौगोललक पररस्स्ती तशी त्ाची गरज बनू लागली. म्हणज े
गरम प्रिेशातील कपडे वेगळे तर थंड मधील वेगळे तसे ज्ाची वस्ी निी, समुद्ाकाठी 
त्ाची खाद्यसंस्कृ ती वेगळी आणण डोगंरमाथ्ाशी राहणाऱ्याची वेगळी होत गेली. नंतर 
हळूहळू भाषा तवकससत झाली आणण इतरही अनेक बिल होत गेले. म्हणजचे काय ज्ा 
संस्कृ ततबद्दल सरा्शस बोलले जात ेती आली कुठून तर तत्ालीन प्रािेणशक पररस्स्तीवरून, 
गरजामंधनू. 

तनत्ोपयोगी वस्ुंपासून त े आध्ात्त्मक तवचारापययंत प्रते्क समाजाची ककृ ती इतर 
समाजापंेषिा थोडीथोडी तनराळी होऊ लागली व िेशकालपरत्व े त्ाला  संस्कृ तीचे रूप 
प्राप्त झाले. म्हणजचे काय तर संस्कृ तीच्ा तनर्मतीला अनेक तपढ्ातंील अनेक व्क्ीचें 
थोडेथोडे कतकृ्शत्व उपयोगी पडत.े कोणतीही एक व्क्ी संस्कृ ती घडवहूी शकत नाही दकंवा 
बिलूही शकत नाही.

एका तपढीकडून िसुऱ्या तपढीला संस्कृ तीची िेवाणघेवाण होताना ततच्ात बिलही घडत 
असतो. कोणतीही संस्कृ ती स्स्र व अचल नसत.े काही कालखंडात मोठे फरक पडतात 
तर एरवी हळूहळू संस्कृ ती बिलत असत.े व्क्ी ज्ा संस्कृ तीत जन्माला येत ेत्ाप्रमाणे 
ततचा जीवनक्रम ठरतो , ह ेबऱ्याच अशंी खरे असले तरी व्क्ीला स्त:चा जीवनक्रम 

घडतवण्ाची स्तंत्रता आह े व तसे करीत असताना सामाजजक संस्कृ ती बिलली जाऊ 
शकत.े 

आज आपण समाजाचे एक घटक आहोत, आपण सव्श एक आहोत, सारखे आहोत, ही 
भावनाच णशल्क उरलेली नाही.कोणतीही संस्कृ ती एकटी तवकससत होत नसत.े  तवतवध 
संस्कृ तीचं्ा आधारातनू, सातनध्ात ती तवकससत होत असत.े त्ामुळे आमची संस्कृ ती 
तमुच्ापेषिा उत्कृ ष्ठ म्हणण ेम्हणज ेअज्ानाचे प्रिश्शन करणारे ठरेल. कारण प्रिेश, राष्टट्र- 
राज्, संस्कृ ती या माणसानंी अगिी अलीकडे जन्माला घातलेल्ा नाहीत.संस्कृ तीवरून 
एकमेकानंा दहणवण ेयोग्य नाही.

संस्कृ ती ‘जोडणारी’ असली पादहज,े ‘तोडणारी’ नाही. संस्कृ ती ही मानव कल्ाणासाठी 
असली पादहज.े तवणशष्ट संस्कृ तीमुळे समाजात गट पडू नयेत, िफुळी माज ूनये, यासाठी 
आपण सतक्श  रादहले पादहज.े योग्य बिल स्ीकारले पादहज.े तरच चागंल्ा ‘संस्कृ ती’चे 
जतन होईल. 

िवीि वर््ष
जयवंत िारायण चव्ाण, रत्ागगरी

 
कॅलेंडर बिललं दक वाटतं, 

आयषु्यही नवं झालं 
रोजच्ा जगण्ातला 

तोचपणा जरासा तवरतो झालं! 

मागल्ा वषणी राहून गेलेलं, 
यंिाच्ा वषणी घडेलंसं वाटतं 

मागचे दहशोब चुकत ेकरताना 
मात्र.. मन जरासं काहुरतं! 

नव्ा वषा्शत नवी स्पं्न पडतात 
कधी जनुीच स्पं्न नव्ाने येतात 

आस मनाला लावतात, 
पुन्ा नवे धमुारे फुटतात!

जण ूपदहल्ा पावसात झाडं, 
नव्ा पालवीने बहरतात 

मनाला चचबं चचबं णभजवतात, 
अन आशेचे पाखरू स्रै उडतात! 

ताबंड्ा णषिततजावर अलगि
सूय्शही घेतो नवा आकार 

नवेच दकरण, नवेच आकाश,
नव्ा वषा्शचाच हा सारा थाटमाट 

नवेनवेसे दिवस असे दकतीसे असतात
वषधे अशीच पाठ दफरवनू सरतात 
िरवषणी असेच कॅलेंडर बिलतात

नव्ा आयषु्याची हुलकावणी िेऊन जातात!!!
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डॉ. अजंली कुलकणणी, पुणे

लेखाचे शीष्शक वाचून तुम्ही आचिय्शचदकत झाला असाल ना? 
एकमेकापंासून इतक्ा वेगळ्ा घटकाचंी मी एकत्र मोट कशी काय बाधं ू शकत े

हा तवचार तमुच्ा मनात आला असणार. पण लेख वाचलात ककी तुम्हाला या रहस्याचा 
उलगडा होईल.    

ममरची ही आपल्ा िैनंदिन पररचयाची आहे. पण तमु्हाला ह ेमाहीत आह ेका ककी ममरचीचे 
झाड मूळचे भारतीय नाही तर िणषिण अमेररकेतील आह.े पोतु्शगीज आक्रमकानंी पंधराव्ा 
शतकात भारतात प्रथमच ममरचीची लागवड सुरू केली. या ममरच्ाचं्ा तबया त्ानंी िणषिण 
अमेररकेतनू चोरून आणल्ा होत्ा. त्ा आधी पिाथायंना ततखटपणा िेण्ासाठी भारतात 
काळ्ा ममरीचा वापर केला जाई.

Capsicum annuum var annuum L. या शास्तीय नावाच्ा वनस्पतीची 
फळे म्हणज े ममरच्ा. ममरचीमध् ेस्ािाबरोबरच जजवाणरूोधक, वेिनाशामक व कॅन्सर 
प्रततबंधक गुणधम्श आढळले आहते. ममरचीचा ततखटपणा ‘कॅप्ससेसन’ व त्ासारख्ा 
आणखी काही रेणूं मुळे असतो. ह ेरेण ूममरचीच्ा तबयामंध् ेअसतात व पाण्ात तवरघळत 
नाहीत. त्ामुळेच ममरचीचा ततखटपणा घालतवण्ासाठी पाणी फारसे उपयोगी पडत नाही 
पण चस्ग्ाम् ेअसलेले थंड िूध दकंवा लस्ी उपयोगी पडत.े

ममरचीचा ततखटपणा मोजण्ासाठी डॉ. स्ोतवल यानंी ठरवलेले मापक वापरतात. दहरव्ा 
ममरचीचा ततखटपणा साधारण १०,००० स्ोतवल यतुनटच्ा आसपास येतो. प्रजाती व 
हवामानानुसार यात बिल होऊ शकतो. भारतातील सवा्शत ततखट ममरची आह ेआसाममध् े
वाढणारी ‘भूत जोलदकया’ / ‘नागा जोलदकया’. दहचा ततखटपणा साधारण १०,४१,४२७ 
स्ोतवल यतुनटच्ा आसपास येतो!

 मात्र ममरचीचा ततखटपणा पेशीचं्ा पातळीवर कसा समजला जातो ह ेआपल्ाला आजवर 
नीटसे कळले नव्ते. तसेच पुदिन्ाची पाने चावल्ावर तोडंात जो थंडावा पसरतो त्ाचेही 
पेशीचं्ा पातळीवर नीटसे आकलन झाले नव्ते.  

डॉ. डेतवड ज्ूललयस यानंी प्रथम िाखवनू दिले ककी हा ततखटपणा व थंडाव्ाचा संिेश, 
तवणशष्ट प्रकारच्ा प्रसथनामंुळे (proteins) आपल्ा मेंिूपययंत पोचतवला जातो (आककृ ती 
क्र. १).

 ममरचीतील ‘कॅप्ससेसन’ हा रेणू आपल्ा तोडंातील मऊ अंतत्व्शचेत असलेल्ा टी.आर.
पी.व्ी.-१ या प्रसथनाबरोबर म्हणजचे प्रोदटनबरोबर बंध तनमा्शण करून ततखट व गरम 
अशा िोन्ी भावना तोडंात तयार करतो. या बंधनामुळेच मानवी मेंिूला ततखटपणा व 

गरमपणा याचंी जाणीव होत.े ह े टी.आर.पी.व्ी.–१ प्रसथन, आपण खूप गरम वा 
ततखट पिाथ्श खाल्लास आपल्ा मेंिूला, तोडंातील बिललेल्ा तापमानाची 

व चवीची, चेतासंस्वेिारे त्वररत जाणीव करून िेत;े जणेकेरून 
प्रततणषिप्त दक्रयेविारे अतत गरम व अतत ततखट पिाथ्श थुं कून दिला जातो व तोडंातील 

आतील नाजकू त्वचेला इजा पोचत नाही.                 

 आककृ ती क्र.१   आककृ ती क्र.२

 Mentha spicata L. हे शास्तीय नाव असलेल्ा छोट्ा झडुुपापंासून पुदिन्ाची 
पाने ममळतात. ही पाने चावल्ावर त्ातनू सुगंधी व रोगाण ू प्रततबंधक ‘मेंथॉल’ नावाचे 
रेण ूआपल्ा तोडंात पसरतात व थंडावा तनमा्शण करतात. या रेणूं मध् ेजजवाणू प्रततबंधक 
गुणधम्शही आढळले आहते. टी.आर.पी.एम.्-८ नावाचे, आपल्ा तोडंातील मऊ अतंत्व्शचेत 
असलेले प्रसथन (protein) पुदिना पानातील मेंथॉलचे रेण ूबाधंनू ठेवते व या बंधनामुळे, 
मेंिूपययंत संिेश पोचून गारपणा व थंडाव्ाची जाणीव होत.े थोडक्ात, टी.आर.पी.एम.्-८ 
ह ेथंड तापमानाची जाणीव करून िेणारे प्रसथन आहे.

गरम व गार तापमानाचे तनयमन करणारी वरील िोन प्रसथने (proteins) शोधण्ाच्ा 
कामासाठी २०२१ या वषा्शतील वैद्यककीय तवषयातील नोबले पाररतोतषक डॉ. डेतवड ज्ूललयस 
यानंा तवभागून दिले गेले. ही िोन्ी प्रसथने मानवी शरीराचे तापमान ३७°से. ला कायम 
राखण,े पेशीिाह व इतर आतंर व बाह् अवयवाचं्ा वेिनाचें मेंिूपययंत वहन करण े व 
संरषिक प्रततणषिप्त दक्रया तनयंमत्रत करण ेयात महत्ताची भूममका बजावतात. यावर आधाररत 
औषधाचंा शोध लावण्ाची स्पधा्श तवतवध औषध कंपन्ामंध् ेसुरू झाली आहे.   

नोबले पुरस्ारातील िसुरा अधा्श भाग ममळाला डॉ. अडधेम पाटापुतीयन यानंा. त्ानंी स्पश्श 
ज्ान व शरीरावरील िाबाचा संिेश मेंिूपययंत पोचतवण्ास मित करणाऱ्या तपझो-१ या 
प्रसथनाचा शोध लावला (आककृ ती क्र. २). नवीन संशोधनातनू असे दिसले आह ेककी तपझो-१ 
ह ेप्रसथन रक्िाब योग्य राखण,े श्वसन तनयंमत्रत करण,े शारीररक इजा रोखण ेव मूत्राशयाचे 
काम तनयंमत्रत करण ेअशा वेगवेगळ्ा दठकाणी संतलुन राखण्ाचे काम करत.े या प्रसथनावर 
आधाररत औषध ेतयार करण्ाची स्पधा्श तवतवध औषध कंपन्ामंध् ेसुरू झाली आहे. 

मानवाच्ा आसपासच्ा वातावरणातील महत्ताच्ा संिेशाचें वहन करणाऱ्या प्रसथनाचंा 
शोध ही फार मोठी बाजी आह.े िोन्ी वैज्ातनक २०-३० वषधे न थकता ही अततशय 

ममरची, पुदिना, स्पश्श ज्ान आणण 
वैद्यककीय नोबले २०२१ 
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सूक्ष प्रमाणात ममळणारी प्रसथने शुद् स्रूपात गोळा करण्ासाठी धडपडत होत.े त्ाचं्ा 
चचकाटीला सलाम! यातनू मानवाचे ि:ुख व वेिना िूर करणारी औषध ेलवकरात लवकर 
तयार व्ावीत हीच सदिच्ा.    

आककृ ती क्र.३

टीप: लेखातील ततन्ी चचत्र ेमूलत: नोबले पाररतोतषकाचं्ा संकेतस्ळावर आहते. येथ ेती 
सुधाररत स्रूपात वापरली आहते.  
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Smita Dandekar. California 

“उच्च णशषिण” हे जगातील सव्श िेशात वैयक्क्क, सामाजजक 
व आर्थक उन्नततचे एक कारण मानले जात.े त्ामुळे उच्च णशषिणाची सोय स्िेशात 

शक् नसेल तर परिेशात जाऊन अशा संधीचा लाभ धणे ेिेखील जगभर प्रचलीत होत ेव 
अजनुदह आह.े 1960 ते 2022 या काळात भारतातनु णशषिणातनममत्त अमेररकेत आलेल्ा 
तवद्याथ्ायंचे अनुभव संकललत करण ेहा या लेखाचा मुख् उदे्दश आह.े अनेक वष्श भारता 
बाहरे वास्व् असल्ामुळे अनेकाचें अनुभव त्ानंी आलंि भाषेत व्क् केले आहेत.

Erin Duffin published an education related report in 2022, which 
included some USA education statistics. The report indicated 
that in the 1960’s, about 40% of the total US population was 
high school graduates and about 7.7% of the total population 
held a college degree. That number increased significantly 
by the year 2021. By 2021, 90 % of the population was high 
school graduates and about 37.9 % held a college degree. This 
statistic includes public and private schools and colleges data. 
Introduction of the Higher Education Act by President Johnson 
in 1965 and the Federal TRIO program promoted education 
for all citizens. Fulbright scholarships were offered to students 
enrolled in the Masters or PhD programs and that attracted the 
cream of the crop foreign students to study in the USA.

I requested Indian American - immigrants as well as first 
generation - students from different decades to share their 
education and learning experiences from both countries. They 
also shared their one positive and one negative experience from 
both systems. In the early sixties, foreign students initially faced 
cultural, social and economic differences. Communicating 
with the families back home was a challenge. In later years, 
due to cell phones and the Internet, communication with the 
families, school friends and foreign Universities became easier 
for students. 

Personal experiences of students, (1964 - 2022):

Shrinivas M, came to Kansas State University in 1964 from 
India. He graduated with M.Arch.in June,65.  He noted that 
the Indian education system’s learning assessment process, 
i.e. examinations, assessed what the students did not know 
about the subject matter they were studying and the US system 
assessed what the students knew about the subject matter. He 
was fortunate to have a professor who taught in both systems 
and he agreed with Shrinivas’s assessment of the examination 
process in both systems. 

Subhash K came from IIT Mumbai to USA in 1969 to attend 
the University of Illinois and received his master’s in 1971 and 
then PhD in Material Science Physics in 1976. He indicated 
that the US education system tested for the student’s thorough 
knowledge and understanding of the subject matter of their 
education/degree.  Prepared all students to use logical /rational 

thinking for problem solving and did not mainly tax their 
memory. He also mentioned that the independent 

testing and studying style of learning may not 
be suitable for all students. Some may need more one on 

one training and hence may require coaching.  According to 
him, the Indian education system places too much pressure and 
emphasis on the annual final examinations. A short period of 
one week of exams covers all subjects, causing too much pressure 
during exams and many sleepless nights to prepare for it.

Sharad D, came to the US in 1969 after completing two 
engineering degrees in India. He attended University of 
Southern California, to complete his MS in Computer Science. 
He mentioned that the open communication between faculty 
and students was one of the key differences in the US educational 
system. In USC, each class size was very small and a system of 
having a ‘Teaching Assistant’ was quite helpful.  Following the 
American accent, English was initially a bit difficult. Students 
needed to put a lot of effort in taking an initiative to do research 
and expand their learning experience. Gaining the knowledge 
and deep comprehensive understanding of the relevant subject 
and its application/s in real life was the primary focus of 
learning.  Coming from Marathi medium until high school and 
then switching to English medium in college was a challenge in 
the Indian system. The Indian system lacked practical training at 
the undergraduate level. Grading system was based on the final 
exam percentage.  One can study for the last few weeks of the 
year and still manage to get good grades.   

Rajani R came to the US to join her husband who was doing 
his PhD in the University of Texas in Dallas (UTD) in Jan 1972. 
She completed her MS in Molecular Biology in 1974.  Attending 
lectures that were taught by German / British professors in accents 
different from what I was used to in India was quite challenging 
initially. However, recording the lectures made the process a 
bit easier. “I think the semester system in the US was better as 
opposed to the year-end exams in the Indian education system.” 
In the US, the learning process involved doing independent 
research by the student and limited instructions by the teacher.  
In the Indian system, a lot of information was spoon-fed by the 
instructors. Not much awareness or scope for researching course 
material or expanding one’s curiosity.  The Indian system had 
boundaries for learning and expectations were set quite rigidly. 
This, to her, was not very conducive to a student’s growth and 
learning. In the US, what took her a long time to get used to 
was the informality of the class atmosphere. In those days, many 
students used to smoke in the classroom. Entering/exiting the 
classroom at one’s will, drinking coffee or eating food during 
classes, less than decent manner of wearing clothes, looking 

unkempt, keeping their feet up on the benches during 

Experience of Learning 
in Indian and US Education 

Systems
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course lectures …all that felt impolite and quite odd to 
her for quite a while!

Anil J. came to the USA in 1976, to join the Robert Fulton, Jr high 
school in Los Angeles, CA at the 8th grade level.  He was amazed 
by the multimedia communication tools used to educate students 
and a wide variety of subjects such as wood working, plastics, 
metal and even horticulture that were offered in his Junior High.  
His school experience was very positive. “It really depended on 
the student’s commitment to gain knowledge.  Some students 
took undue advantage of their freedom to even distract the class 
and slow them down. There was no corporal punishment meted 
out to students who weren’t paying attention and didn’t complete 
their homework.”  His church based English Medium  school 
in Mumbai was very strict.  He appreciated his Indian school 
teachers skills and commitment to stuff knowledge into students 
even though the class size was very large and teachers barely 
had any audio visual aids.  The Indian school structure was very 
rigid and offered very traditional classes. Innovative subjects 
were not offered as the school lacked basic sports equipment 
and educational materials.  The teacher provided information 
that was mostly in the textbooks and the students were expected 
to memorize.  There were never any projects that brought out 
students’ creativity.

Rohini A. came to the US in 1986 and attended Syracuse 
University NY to get her MSEE. She noticed that the program 
emphasis was on application oriented learning.  Such projects 
gave a glimpse of real world problems and helped her build 
confidence. The application-oriented approach to learning was 
difficult for foreign students at a later stage as they did not belong 
to any peer study group and the TA/Instructors did not facilitate 
formation of new groups either. In Delhi, India, college fees for 
girls were highly subsidized by the Government;  ~ 2$/month 
fees offered a huge benefit to the female students. Due to the 
teacher’s strike  for an entire semester, the final exam was based 
on a very limited portion of the syllabus. Most of the students got 
good grades on the finals but they suffered as they did not learn 
much in that class.         

Varsha J came to the USA in 1989 and attended the University 
of Kansas, University of Southern Indiana, Chubb Institute NJ to 
do MBA and Computer Programming Diploma. She indicated 
that the US education system combines conceptual learning 
with its practical application in a seamless fashion. Whether it is 
theoretical mathematics or management classes, one learns and 
applies the concepts as well to gain confidence. 

A tremendous flexibility in the academic programs caters to 
varied needs and age groups. The options and freedoms to 
choose one’s courses, their sequence, the professors who teach 
them and timings as well can sometimes offer too many options 
leading to confusion and indecisiveness on part of students. 

When she was doing her undergrad degree in Economics and 
Masters in Business Economics in India, the academic programs 
were highly structured with defined learning materials and their 
learning order. Some may view this as lack of flexibility. On the 
other hand it can be viewed as a simplified path to learning for 
those who learn well in a structured environment. However, 

the course work could have included more ways to apply the 

theoretical knowledge to practical real-world situations.

Smita D, did MS in Public Health in 1991 from Cal State 
Northridge. Working full time and having a family affected 
her  “University learning” experience. Her employer paid for 
all her college education fees, books etc. and expected her to 
get  a minimum of “C” grade in that subject. Getting higher 
education in the relevant subjects was valued as an employee 
enrichment.  An asset for the employer. During one of the class 
finals, her professor trusted her word for her need to take the 
final examination at home as her daughter had chickenpox. 
Mutual trust was a very rewarding experience for her. Learning 
the subject matter, theory and practical applications were the 
focus of learning in the US. Her Immunology class was a perfect 
example of the real time curriculum update.  Her instructor used 
a copy of the recent publication as the textbook supplement. 

Forming a formal study group was also a kind of new experience 
for her. About 28 books were on her study list. For this activity 
dividing the total number of books among 12 students was very 
helpful. Most of the books on the Master’s program reading 
list were on the undergrad program study list hence other 
students had an advantage over her as she joined them during 
her Master’s program.  She felt that, in India, it was possible to 
study for the “Final” exam. Studying with friends or by yourself 
was certainly an option. It was also possible to leave a big part of 
the curriculum for “Option”. Meaning choose not to study that 
portion of the curriculum at all.  Final exam questions offered 
an option to select the part A or B. of that question and respond 
to that part only. Getting a better percentage in the final exam 
became the goal of learning for many students. Her degree 
course curriculum was set, did not change often and student’s 
input/feedback was almost never taken into consideration by the 
Universities in early sixties. Disagreement with the teachers or 
even suggesting a different approach was very much out of the 
norm and at times not rewarded. Cold memorization of the key 
concepts without really truly understanding them was possible 
and sometimes that did translate into good grades in the final 
exam.

Mallika J’s experience was unique as she left the US education 
system in second grade. She went to India with her parents and 
completed her education until high school,12 grades in India 
and returned to the USA to study in a community college. She 
attended a pre-school in the US. That part was mainly learning to 
be in school without parents, making new friends and learning 
a few songs and stories. Then she went to India in October, 
2012. Schools in India started in June. Adjusting for her was 
relatively easy as a second grader and making new friends was 
a lot easier as they all stayed together for a long period of time 
during the school days. In high school as a competitive gymnast, 
7 hours of practice and 8 hours of school became challenging 
for her. She switched to the National Institute of Open schooling 
(NIO) board open school system during 9th and 10th grade 
and switched again to the regular system for the 11th and 12th 
grade. All logistic experiences of change were not easy but she 
somehow managed it. 

The onset of COVID added another major change of “Online” 
learning. Before coming to the USA, at the last minute her 
teacher decided to have a quiz for 4 subjects. Taking the quiz 
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and passing it was necessary to clear (Pass) the 12th 
grade. She finished it all by 5PM and her flight to the US was 

two hours later. She is a perfect example of an ideal person that 
rolls with the punches and does their best to stay focused on the 
goal. She is currently attending a community college to study 
Graphic design and expects to transfer to a university in fall of 
2023. She says blending in the Indian school system at a very 
young age was easy and now as a mature young student she is 
enjoying learning more about graphic design in the US system. 
With a very positive, adjusting, creative approach to learning 
anything is possible.

Ashish J. came to the US in 1993. His college experience in India 
was very delightful and his friends played a role in motivating 
him to study together. He felt like the curriculum was fixed. 
Students did not have any say in that matter. They needed to just 
follow it and the final examination performance at the end of 
the year decided how well they understood the subject. For him 
the US system felt very inclusive of student input into deciding 
a plan for themselves that had a layered class system. How to 
execute this plan was also kind of left up to the student. You 
could pick and choose the classes you want to take during next 
quarter. Allowing him to make small decisions towards getting a 
degree felt very rewarding when he completed his Bachelors in 
Computer Science. 

Ajit M. came to the USA in 2005, to attend the University of 
Minnesota, Duluth, to do MS in Computer science.  He also 
said that the practical knowledge and learning of the US 
learning system was very much appreciated. Due to an overtly 
individualistic culture and education system, professors and 
other students were not very approachable. Whereas in India, as 
he grew up there, accessing teachers, peers and other resources 
was relatively easy. Practical application of the Undergrad degree 
from India warranted some efforts.

Aakash C. came to the USA in 2018, and did his Ph D. at 
Purdue University in Gifted, Creative, and Talented Studies.  He 
was blessed to have intense training in research methodology, 
in which he took10 courses to learn different quantitative 
and qualitative research methods. This knowledge raised his 
confidence in conducting research, and as a result, he could 
publish ten articles in international journals and books. The 
research infrastructure, including access to a world-class library, 
was the best of his experiences in the USA’s Higher Education 
system. 

Compared to the US, the research infrastructure in India is not 
as developed as it is in the USA. On the other hand, he pointed 
out that the US education system is quite transactional. That is, 
most human interactions are seen as transactions-- some sort of 
a give and take. Sometimes, this system reduces humans to mere 
objects of benefits and liabilities. I believe humans are much 
more than just objects of use. For example, CV points such as 
the number of publications, grants, and awards matter a little too 
much in the US education system and the job market. Also, the 
research is heavily driven by market forces such as industries. 

Sadly, academicians have little control over what research gets 
funded. It is usually the big companies that decide what type of 

research would benefit them and hence get funded accordingly. 

Resultantly, STEM research gets more traction and 
funding than, e.g. education, which is undoubtedly very 

important for humanity’s overall progress. The US education 
system, economic progress matters more than anything else.  

In India, institutional culture, encouragement, and resources 
needed to produce high-quality educational research are 
limited. But human connection is very much enjoyed in India. 
The interactions with peers and professors/teachers were much 
easier and friendlier compared to the US. He valued human 
connections a lot, and therefore, always felt a great sense of 
belonging. 

Siddha N. came to the USA in 2020. She mentioned that her 
Marketing class teachers at the Long Beach State College 
partnered with some big corporations / companies. The company 
shared their projects with students and students worked on real 
life projects, developed an action plan, implementation strategy, 
and presented their plan to the company officials. Definitely a 
win-win scenario for all. She was also very much taken by surprise 
when the US University asked the students to evaluate their 
teacher’s performance and asked for their feedback regarding a 
need to change the course curriculum or the teacher. Real time 
update in the contents, evaluation and its presentation system. 
Improving the learning experience almost in real time was 
immensely appreciated. She said that her counterpart Chinese 
students were already familiar with coding as it was included in 
their high school curriculum. The Indian system was still using 
the same curriculum for high school and undergrad degrees. 
Cold memorization of the information was still very much alive. 
Focus was on that annual final exam and getting good grades 
was the target to achieve.

In summary, in 2022, if we ask ourselves a question, “Is it still 
desirable for students to attend US universities?” then of course 
the answer will be student specific and kind of based on their 
current needs.  

Sharing some relevant historic data.  The Bureau of Educational 
and Cultural Affairs’ (ECA) is a government agency. Their 
mission is to increase mutual understanding between the 
people of the United States and the people of other countries 
by means of educational and cultural exchanges that assist in 
the development of peaceful relations. International student 
mobility data is crucial to US higher educational professionals for 
making informed decisions regarding their future strategies. The  
ECA annual report provides a wealth of information regarding 
international students.  According to the November 2021, ECA 
sponsored data report, by  “Open Doors”, the US hosts the largest 
international student population in the world, 914,095 students. 
April,2022 data suggests that a fifth of the international student 
population comprises students from India, 167,582 students. 
UNESCO data shows that Indian students studying outside 
India rapidly increased by 163% between 1999 and 2006 to reach 
145,539 students as compared to slower growth of 25% between 
the years 2006 and 2013 to reach 181,872 students.

US Universities do encourage foreign students to attend their 
universities. They are actively engaging their students with 
a balance between theory and practicality of the knowledge 

and expertise gained. They offer on campus and off campus 
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experiences to equip their students with skills to help 
them better engage in the current global workforce. 

Opportunity to study and graduate from the US universities, 
currently offers better international corporation employment 
prospects and as a result attracts more foreign students. Students 
get higher starting pay with better skill sets and more networking 
opportunities. US and Canada now offer a stay back option on 
student visas which lets international students stay back and 
search for employment after the completion of their course. The 
salaries one receives abroad is much higher as compared to the 
salary one would get in India. Hence a little easier to pay back the 
student loans and settle down.

Finally, the “Immigration to USA opportunities” is also a 
consideration.  The stay back policy offers an opportunity to stay 
in the USA  for an extended period of time. Historically most 
of the students who studied in the USA, did desire to migrate 
to the USA. The global political and economic environment 
can certainly impact the number of foreign students attending 
US universities.  The number of foreign students attending US 
universities might reduce in future as other countries are also 
improving their education quality and standards. However, the 
desire to obtain a higher and quality education will certainly 
remain forever.

Reference:  https://www.statista.com/statistics/184260/
educational-attainment-in-the-us/

अवतलघरुकथा:
हेमंत वव. पोहिेरकर. संभाजीिगर

१. त्ाने णभकाऱ्याला काही पैसे िेऊ केले
आणण त्ाच्ा गालात एक जोरात चापट मारली.
णभकारी एकिम त्ाच्ा अगंावर धाऊन गेला.
त्ाने लगेचच णभकऱ्याचे पाय धरले आणण म्हणाला,
“सदु्रंूच्ा आिेशाचे पालन करतो आह.े
‘मनुष्याला त्ाचा अणभमान सव्शस्ी असतो’,
ह ेप्रत्षि अनुभवन्ाचे”.

२. “संसाराच्ा रहाटगाडग्यात स्तःच्ा आवडी-तनवडी जपायच्ा राहून गेल्ा”,
तनवकृत्त झाल्ाच्ा दिवशी त्ाने ममत्राजवळ खंत व्क् केली.
“वेडा आहसे?”, ममत्र म्हणाला,
“नीट बघ. बालपणापासूनची ‘आपली मैत्री’ आपण जपली आहे ना!”

३.एकिा एका नवोदित प्राध्ापकाने वगा्शत एका कॉलेजकुमाराला तवचारले,
“तझुा आवडता तवषय कोणता?”
“रॅमगगं”, तो उत्तराला.
वगा्शत एकच हशा तपकाला.
मग शातंपण ेत्ा प्राध्ापकाने त्ा कॉलेजकुमाराची रॅमगगं घेतली.
आता कुणीही हसले नाही.
त्ावर तो प्राध्पक म्हणाला,
“बहुिा माझी अपॉइंटमेंट तमुचे ‘आवडीचे तवषय’ बिलण्ासाठीच झाली आह.े”

४. ‘समरस भारतीय समाज तनर्मतीसाठी ‘समरसता’ प्रते्क भारतीयाच्ा जीवनात 
यावयास हवी’,
एका संतानंी या आशयाचा तवषय एका संत संमेलनातं माडंला.
तन िसुऱ्या दिवशीपासून
‘हा उिात्त तवचार माडंणारे संत आमच्ा जातीतील’,
असे म्हणत, काही लोक त्ानंा त्ाचं्ा जाती पुरत ेमया्शदित करू लागले.

५. त्ाने नुकतीच ‘तत्तज्ान’ तवषयात पीएचडी पूण्श केली.
तारुण्ातील सळसळता उत्साह घेऊन तो नेहमीच ‘तत्तज्ान’ माडंायचा.
एकिा एका व्ाख्ानात तो म्हणाला,
“मनुष्य सगळ्ात जास् कोणावर प्रमे करत असेल तर ते स्त:वर”.
प्रचंड टाळ्ाचंा कडकडाट घेऊन तो पत्ीसह घरी तनघाला.
परंत ुततच्ा प्रश्नापुढे त्ाचे तत्तज्ान हतबद् झाले.
ती म्हणाली,
“वदडलाचें घर सोडून सासरी येणारी मुलगी सगळ्ात जास् कोणावर प्रमे करत 

असत?े”

Mangala Tata, California
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पुं डललक सहािू िेंडगे, पुण े

सह्ाद्ीच्ा मावळातील जाबं ेनामक एका िगु्शम खेड्ात माझा 
जन्म झाला. मावळ प्रातंाच्ा टोकाच्ापेरंुच्ा बागा व पुव्शवादहनी पवना निीच्ा 

कुशीत वसलेल्ा या माझ्ा जन्मगावंाला बरीचशी नैसर्गक वरिानममळाली होती. यामुळे 
तथेील संस्कृ ती व समाज जीवनाशी माझी सोयरीक झाली होती. इथल्ा पवनामाईचतनतळ 
व थंडगार गोड पाणी तपऊन मी वाढलो. पावसाळ्ात इथ रात्रीच्ा अधंारात वळचणीच्ा 
पाण्ाच्ाताल संगीतावर बडेकाचं दकत्शन रंगात आलेल असे. दहवाळ्ातील उत्तरोत्तर वाढत 
जाणाऱ्या कडाक्ाच्ा थंडीतधकु्ाची शाल पाघंरुन माझ गावं शेकोटी करुन बसत असे. 
घाटमाथ्ावरील इथल्ा रात्रीच्ा मंि वाऱ्यातमावळी मोहाच्ा िारुसारखा मािकपणा होता. 
उत्तरोत्तर वाढत जाणाऱ्या थंडीत पेरंुच्ा वनराजीच्ा दकंचचततुरट व कडवट सुगंधाने भरलेला 
आल्ाि िायक वाहणारा थंड वारा, ह ेआमच्ा गावंाला ममळालेल नैसर्गकतनद्ाशामक 
पेय्य होत. अशा अमकृतमय पेय्याचा आस्ाि घेत मी तनद्ािेवीच्ा कुशीत भतवष्याची सुख 
स्प्ने रंगतवत असे. इथल्ा दिवाळीत काजव्ाचंी िीपमाळ गावंच्ा वेशीवर टागंलेली असे. 
तपगंळा पषिाच गायन हेइथल्ा दिवाळी पहाटेच वैणशष्ठ होत. रातदकड्ाचं्ा ताफ्ातील 
कलाकार या मैदफलीच्ा पाश्व्श संगीताचतनयोजन करीत असत. आमच्ा गावच्ा पेरुच्ा 
िणषिणोत्तर ताटीत आमचा पेरुचा बाग होता. अशा ररतीने यावडीलोपार्जत बहुगुणी पेरुशी 
माझ े जन्मापासून ऋणानुबंध जडले होत.े ही पेरंुची ताटी आमच्ा गावच्ाउगवतीच्ा 
पवना निी पययंत पसरली होती. मोगलाईच्ा काळात परागंिा झालेल्ा आमच्ा बाप-
जाद्यानंाचचचंवड िेवस्ानाच्ा या निी काठच्ा जममनी इनाम म्हणनू ममळाल्ा होत्ा. 
या कोरडवाहू पडीक जममनीतकाहीच तपकत नसे. आमच्ा पुव्शजानंी घाम गाळून या 
जममनी वदहवाटी खाली आणल्ा. या जममनीनंापाण्ाची सोय नव्ती. त्ासाठी िणषिणेच्ा 
माथ्ावरच्ा ओढ्ाच पाणी अडवनू त्ानंी आडव्ा पाटाच्ापाण्ाची सोय केली. अशा 
या कष्टान फुलतवलेल्ा पेरुच्ा बागा ह ेआमच्ा गावच वैभव होत. आमच्ा यादठपकेिार 
पातळ सालीच्ा गोडसर गराच्ा पेरंुची चव सव्श िूर पसरली होती.

      या बागेशेजारच्ा माझ्ा घरी माझ बालपण गेल. पहाटेच्ा ३IIच्ा सुमारास 
डालक्ा खालचा आमचाकोबंडा आरवला दक साखर झोपेतच उगवणाऱ्या सूय्श नारायणाची 
चाहूल माझ्ा बाल मनाला स्पश्श करायची. आईच चूल पेटवण सुरु झाल दक गोवरीच्ा 
खाडंावर घासलेट ओतनू ती चूल पेटवायची. चुलीतल्ा त्ारॉकेलच्ा जाळाचा पदहल्ा 
भपक्ाचा उजडे व वास गोधडीत गुरगटलेल्ा माझ्ा नाका डोळ्ानंाजाणवायचा. 
घरातल्ा आवाजान गोठ्ातल्ा जनावराचंी वैरणीसाठी चुळबळू सुरु झालेली असायची. 
गाईचाहंबरडा सकाळच्ा धारेची आठवण करुन द्यायचा. मोठ्ा कोबंड्ाच्ा अरेरावीन 
खुराड्ातल्ा कोबंड्ाचंागलका वाढलेला असायचा. अशा वातावरणात जाग आली दक 
मी आळोखे तपळोखे िेत उठून चुलीपुढबसायचो. चुलीपुढ शेकत मी गोवरीच्ा राखेन िात 
घासायचो. तोडं धवुेस्ो पययंत आमच्ा आबान गाईची धारकाढलेली असायची. फेसाळल्ा 
त्ा धीरोष्ण िधुाची चव दिवसभर माझ्ा जीभेवर रेंगाळत असे. मग वडीलनाहीतर 
भावाबरोबर मी गरम पाण्ान अघंोळ करीत असे. थंडीच्ा दिवसात गरम पाण्ाचा 
पदहला ताबं्ाडोक्ावर पडला दक माझ्ा अगंातली थंडी गायब व्ायची व उरला सुरला 
आळस पळून जायचा. सकाळी िाटधकु पडलेल असायच. अशातच निीच्ा वाफाळलेल्ा 
पाण्ातनू सुयवोिय व्ायचा. निीच्ा पात्रातला तोसुयवोिय मला या फेसाळलेल्ा वाफेच्ा 
गरम िधुात बडुवलेल्ा लालसर बटरा सारखा भासत असे. आमच्ाकौलारु घराच्ा 
परढ्ात सूया्शच्ा पदहला दकरण पडलेला असायचा.

   पूवधेकडच्ा घरामागील आमच्ा या पेरंुच्ा बागातील धकु्ाच्ा चािरीतनू सूय्शिेवान डोक 
वर काढलेलअसायच. सूय्शिेवाला नमस्ार केला दक हा आमचा पेरुचा बाग मला दकऱ्हाडं्ा 
गोळा करायला बोलवायचा. मग मी िरुडी घेऊन पाय वाटेन तनघायचो. सुरुवातीलाच पाढंऱ्या 
चाफ्ाच्ा भल्ा मोठ्ा वकृषिाची भेट व्ायची. खाली फुलाचंा खच पडलेला असे. चुकुन 
एकाद्या फुलावर पाय पडला दक मला गुन्ा केल्ा सारख वाटायच. या महावकृषिाच्ा मोठ्ा 
ढोलीत पोपटाचंी घरटी असायची. त्ाचंी तपल् खायला सोकावलेले साप आले दकपोपटाचंा 
गलका वाढायचा. असा हा ऋतषतलु् चाफा वडीलककीच्ा नात्ान चार फुल सकाळीच 
माझ्ा िरुडीतटाककीत असे. या मंि वासाच्ा नैसर्गक धपूकाडंीन माझ्ा मनोिेवतलेा 
आनंि होई व त्ा धुंिीतच माझी पावलझपाट्ान पुढ पडत. अशातच बागेच्ा बाधंावरच्ा 
त्ा भोकराच्ा झाडाशी माझी गळा भेट होई. माझा हाबाल ममत्र आमची कधीही अशी 
भेट झाली दक माझ्ा मनाच्ा झोळीत िोनेक ओजंळी भोकर हक्ान टाकतअसे. अशा 
अवस्ते मी आमच्ा पेरुच्ा बागेत प्रवेश करी. माझ्ा पावलाचंी चाहूल लागताच तथेील 
खारुताईआपल्ा गोतावळ्ा सहीत झपुकेिार शेपट्ा उडवत त्ाचं्ा भाषेतला राग 
मल्ार आळतवत माझ स्ागतकरत असत. या रागाच्ा साज संगीताची जबाबिारी 

वेगवेगळ्ा पक्षाचंा सरंजाम साभंाळीत असे. राघूकावळ्ा सारखे दकतीतरी पषिी 

या संगीत समारोहात आपली हजेरी लावत असत. अशा या तनसग्श 
संगीतउपासकाचंी कला उपभोगण्ाची संधी मला माझ्ा आई बापाच्ा पुण्ाईन 

ममळाली होती. मग मी व माझ्ाधाकट्ा बदहणीची दकऱ्हाडं्ा गोळा करण्ाची शय्शत 
सुरु होई. कधी कधी एकाच दकऱ्हाडंीवर आमची धडकझाली दक आम्हा बहीण-भावाची 
भाडंण होत. आमच ह ेप्रमेाच भाडंण सोडवण्ात आमचा प्रमेळ मोगऱ्या कुत्रातरबजे होता. 
त्ाच त ेलादडक कु कू करण व शेपूट हलवण पादहल दक आपण कशासाठी भाडंत होतो 
ह ेआम्हीतवसरुन जायचो. अशा चागंल्ा िरुडीभर दकऱ्हाडं्ा जमा व्ायच्ा. मग आमची 
दकऱ्हाडं्ाची तपासणी सुरुव्ायची. िाताचं्ा खुणावंरून खारी, घुबडे व वटवाघळाचं्ा, 
तसेच चोचीचं्ा खुणावरून पषिाचं्ा दकऱ्हाडं्ाओळखण्ात आमची अनुभवी नजर तयार 
झालेली होती. दकऱ्हाडं्ाच्ा संखेवरुन या तनसग्श ममत्राचंा आम्हालाअिंाज येई. चोखंिळ 
पोपट व खारी चागंल्ा व शेलक्ा पेरंुवर डल्ा मारीत. त्ाचं्ा खालोखाल कावळ्ाचंानंबर 
असे. चागंले पेरु न ममळेनासे झाले दक त्ानंा साधारण चवीचे पण तपकलेले पेरु चालत. या 
उलटवटवाघळाचा स्भाव असे. म्हशी सारखच या खािाड पषिाला कच्च,ेतपकलेले व बचेव 
पेरुही चालत. खाण्ाबरोबरच पेरंुची नासाडी करण्ात वटवाघळे व घुबडाचंा ससहंाचा वाटा 
असे.

   एवढ सगळ होईस्ो पययंत दिवस चागंला हातभर वर आलेला असे. आमच्ा पेरुच्ा 
बागातनू मारुतीचमंिीर दिसल दक मला शाळेत जायची आठवण होई. िेवळात भरणाऱ्या 
या शाळेत शाळेच्ा घंटे नंतरयेणाऱ्यानंा छडीचा प्रसाि ममळत असे. भर वगा्शतला हा प्रसाि 
आठवला दक आजही माझ्ा अगंावर काटा उभारहातो. शाळेच्ा ओढीन िरुडीच ओझ 
साभंाळीत पाटाच्ा वाटेन आम्ही घराकड परतायचो. या वाटेवरच्ाभल्ा मोठ्ा बोरीच्ा 
झाडाखाली असंख् बोराचंी रास पडलेली असे. ही दहरवी-ताबंडी-तपवळी कच्ची वतपकलेली 
आबंट-गोड बोर बसघतली दक आमच्ा चटावलेल्ा जीभेला पाणी सुटे. मग ही बोर 
वेचतानंा वखातानंा वेळेच भान रहात नसे. कोणत्ाही फळ बागेला पशु पषिापेषिा मानवी 
चोरटे पणाचा शाप लागलेलाअसतो. त्ातच या सगळ्ा बागा गावंाला खेटूनच असल्ाने 
हंगामात दिवस उजाडल्ा पासून मावळे पययंतराखण करावी लागे. त्ामुळ शाळेचा वेळ 
सोडून माझा मुक्ाम बागेतच असायचा. आम्हाला दिवाळीच्ासुट्ीत एखािा तनबंध ललहून 
आणायची सक्ी असे. यासाठी आमचा पेरुचा बाग ममत्रा सारखा माझ्ा मितीलाधाऊन 
येई. मग नकळतच या मैत्रीची अषिरे कागिावर उमटत. या तनबंध िरुुस्ीचे काम माझ े
पषिी ममत्र करतअसत. शाळेतील वगा्शत हा तनबंध आमच्ा गुरुजीनंी कौतकुाने मुद्दाम वाचून 
िाखतवला दक मला अगंावर मुठभरमासं चढल्ाचा भास होई.

   गणपतीच्ा टायमाला बागेत पेरंुच्ा झाडानंा बारीक पाढंरी फुल लागायला सुरुवात 
व्ायची. पानातिडलेली ही फुल व त्ाचं्ा भोवतालचा भंुगे व मधमाशाचंा खेळ बघतच 
माझा शालेय जीवनाचा गकृहपाठ मीआमच्ा या पेरुच्ा बागेत मगरवला. सरकत्ा काळात 
बारीक बोरा सारखे दहरवेगार पेरु लागत. दिवसा गणीकही फळ झपाट्ान वाढीला लागत. 
पेरुच्ा पानापेषिा या कच्च्ा पेरंुचा गडि दहरवा रंग मला जास् आवडायचाव मला 
तपकलेल्ा पदहल्ा पेरुची ओढ लागायची. असा तपकलेला पदहला पेरु घरी आणला दक 
आम्ही त्ाचानैवेद्य करुन सव्श जण त्ाचा प्रसाि म्हणनू खायचो. दिवाळीच्ा टायमाला असा 
हा आमच्ा पेरंुचा हंगाम सुरुव्ायचा. या कामात घरातल्ा प्रते्काचा हात अडकलेला 
असे. चोरा चचलटाचं्ा णभतीन डोळ्ात तले घालूनराखण करावी लागे. चागंल्ा २-३ 
पुरुष उंचीच्ा या झाडाचं्ा खालच्ा फादं्याचंी फळतोड हातान करता येतअसे. वरचे 
पेरु काढण्ासाठी कळकाच्ा काठीला लावलेली आकडी वापरली जायची. गळ्ात 
धोतराच्ाकापडाची धोळी अडकून मग आकडीन ही पेरुतोड करावी लागे. आकडीन 
उडवलेला पेरु हवेतच पकडण्ातआमचे हात तरबजे असत. सुरुवातीला पाट्ा िोन पाट्ा 
माल सापडे व असा दिवाळीच्ा लक्षी पुजनालालक्षीचा गकृहप्रवेश आमच्ा घरात होई. 

सुरुवातीला आठवड्ाला एक तोडा होई. पण भर हंगामातआठवड्ातनू िोनिा 
पेरुतोड व्ायची. जसा हंगाम वाढत जाई, तशी तोडलेल्ा पेरंुची संख्ा 

मी व माझा पेरुचा बाग
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चािंोबा, तू बाळाचंा मामा 
परुन्ा होशील का ?
श्ी. वसंत प्रल्ाि करु लकणणी, परुणे.

चािंोबा आता त ूबाळाचंा मामा रादहला नाही
तनबंोणीचे झाड आता शोधनू सापडत नाही

चार घास भरवताना आईची िमछाक व्ायची
तलुा िाखवता िाखवता पार िमून जायची

िमली तरी आई खुशीत असायची
झोपलेलं बाळ बघून हरखून जायची

आता मोबाईलमधला चंद् खुिखुुिू हसतो
गाण्ाच्ा तालावर छान छान नाचतो
ह ेसारं पाहत बाळ चार घास जवेतं

हळूच मग मोबाईल कुशीत घेवनू झोपतं
कुशीतलं मोबाईल काढला ककी बाळ रडू लागते

त्ाला शातं करता करता आई िमून जाते
चािंोबा, असं बाळ तलुा दिसत नाही का ?

मामा बनून पुन्ा त ूधावनू येणार नाही का ?
झाड नाही तर इमारतीआड तू लपशील का ?
हळूच खखडककीतनू त ूबाळाला दिसशील का ?
चािंोबा, त ूबाळाचंा मामा पुन्ा होशील का ?
चािंोबा, त ूबाळाचंा मामा पुन्ा होशील का ?

वाढे. आतापाट्ा ऐवजी हाऱ्यानंी माल सापडे. माझ्ा बदहणी डोक्ावर पेरुची पाटी घेऊन 
िारोिारी जाऊन पेरू तवकत. सायकलवर पेरुचा हारा बाधंनू माझ ेभाऊ तळेगावं, िेहूरोडच्ा 
डेपोवर माल घेऊन जात. पगाराच्ा दिवशीचागंली तवक्रकी होत असे. दिवाळी झाली दक 
अिंर मावळ व कोकणात िरवषणी आमची हळी जायची. त्ासाठीआम्ही पेरु व भुईमुगाच्ा 
शेंगा बलैगाडीन घेऊन जायचो. त्ावेळी खेड्ातल्ा लोकाकंडे पैसे नसत. ततथभाताच्ा 
बिल्ात ऊधीरीवर माल खपायचा. णशमग्याच्ा वेळेस मग भात वसुली केली जायची. 
तळेगावं, चाकणच्ा आठवडे बाजाराला ५-६ करंडे माल तवकला जायचा. माझ े भाऊ 
करतकुकीला आल्ावर आम्हीशेजारच्ा बागाचंी एक रकमी बोलीन खोती घ्ायचो. बागातच 
तोडलेल्ा पेरंुचे ढीग लागत. मग खालीवरपेरुची पान लाऊन बाबंचु्ा करंड्ात प्रतवार 
माल भरला जाई. असा चागंला १०-१५ करंडे माल बलैगाडीनजवळच्ा िेहूरोडला नेला 
जायचा. तेथनू िलाला माफ्श त पेरु मुं बईला पाठतवले जात. असा हा पेरूचा हंगामततनेक 
मदहने चालायचा. त्ातनू मोठी एकहाती रक्म जमा होत असे. मग बरेच दिवस रखडलेले 
व्वहार मागणी लागत.

   या पेरुच्ा बागाची आम्ही िभुत्ा जनावरा सारखी डोळ्ात तले घालून तनगा राखत 
असू. बागेची स्च्ताहा एक महत्वाचा घटक असतो. कारण ओल्ा पाला पोचोळ्ान 
डास वाढतात. ह ेडास पेरुच्ा फळावर अडंीघालतात. त्ामुळ पेरुला अळी लागत ेव पेरु 
नासतात. त्ासाठी हंगामात नेमाने बागेतल्ा पाला पाचोळा जमाकरुन बाग स्च् ठेवला 
जायचा. बागेतच असलेल्ा उदकरड्ात हा कचरा टाकून खत तयार केल जायच. िरवषणी 
उन्ाळ्ात बागाला ताण दिला जायचा. त्ासाठी बागाच पाणी तोडल जायच. या काळात 
झाडाचीआळी फोडून मुळ उघडी केली जायची. अगं मेहनतीने पुन्ा मोठी खोलगट आळी 
बनवनू खोडाला गािीवाफ्ाची भर लावली जायची. अशा या भर उन्ाळ्ातल्ा ताणान 
झाडाची पान गळती वाढून झाड सुकायलालागायची. णशमग्यातल्ा वळवाच्ा पावसान या 
झाडाचंा कोरडा पडलेला घसा ओला व्ायचा. मग नेहमीचापावसाळा सुरु झाला दक झाडाची 
पानफुटी सुरु व्ायची. झाडाला पान यायला लागली दक त्ाच्ा फादं्यासूय्शप्रकाशाच्ा दिशेने 
वाढत जातात. त्ामुळे वरचे पेरु काढण जड जात. त्ासाठी वषा्श आड उन्ळ्ातबागाची 
वाकवणी केली जात असे. वाकवणी करतानंा या वर गेलेल्ा फादं्या अध्शवट तोडून खालच्ा 
जाडफादं्यात अडकवल्ा जातात. वेळे प्रसंगी या फादं्या २-३ जणानंा लोबंकळून वाकवाव्ा 
लागतात. अस हजेडीपाच काम करतानंा अंगातनू घामाच्ा धारा वाहत असत. वाकवणी 
करतानंा पेरुच्ा लहान मोठ्ाफादं्यापासून वष्शभर पुरेल इतक सरपण तनघायंच. अस ह ेपेरुच 
झाड नारळाच्ा झाडा सारखच कल्वकृषिाचीभुममका बजावत असे. आरोग्यिायी पेरूच्ा 
या फळा बरोबर त्ाची पाने, फुले व साल अनेक आजारावरघरगुती उपाय म्हणनू आम्ही 
वापरत असू.   असा या पेरुच्ा बागेचा सहवास मला माझ्ा पुव्शसंचचत पुण्ाईन लाभला. 
त्ाच्ा सहवासात राहून मी सव्शकाही णशकलो. माझ्ा या तनसग्श ममत्रान मला आयषु्यभर 
खर प्रमे व आनंिाची अनुभूती दिली. आजही िपुारच्ावामकुषिीच्ा वेळी हा माझा पेरुचा 
बाग आठवला दक त्ाच्ा छायेतील  स्ग्शसुख िेणारी झोप मला प्रमेानेआपल्ा कुशीत घेत.े  
त्ामुळ मला बाजारात पेरु दिसले दक मी वेडा होतो व चागंले ५-६ शेलके पेरु तरीनक्कीच 
खरेिी करतो. माझ े ममत्र व कुटंुबीयानंा पेरु खाऊ घातले दक मला समाधान लाभत. या 
तोडातंिरवळणाऱ्या पेरुच्ा चवीन आयषु्यात भेटणाऱ्या प्रते्कावर प्रमे करा व त्ा बिल्ात 
सुख ममळवा, असासल्ा हा माझा प्रमेळ ममत्र मला नेहमीच िेत असतो. 

सुरुवातीला आठवड्ाला एक तोडा होई. पण भर हंगामातआठवड्ातनू िोनिा पेरुतोड 
व्ायची. जसा हंगाम वाढत जाई, तशी तोडलेल्ा पेरंुची संख्ा वाढे. आतापाट्ा ऐवजी 
हाऱ्यानंी माल सापडे. माझ्ा बदहणी डोक्ावर पेरुची पाटी घेऊन िारोिारी जाऊन पेरू 
तवकत. सायकलवर पेरुचा हारा बाधंनू माझ े भाऊ तळेगावं, िेहूरोडच्ा डेपोवर माल 
घेऊन जात. पगाराच्ा दिवशीचागंली तवक्रकी होत असे. दिवाळी झाली दक अंिर मावळ व 
कोकणात िरवषणी आमची हळी जायची. त्ासाठीआम्ही पेरु व भुईमुगाच्ा शेंगा बलैगाडीन 
घेऊन जायचो. त्ावेळी खेड्ातल्ा लोकाकंडे पैसे नसत. ततथभाताच्ा बिल्ात ऊधीरीवर 
माल खपायचा. णशमग्याच्ा वेळेस मग भात वसुली केली जायची. तळेगावं, चाकणच्ा 
आठवडे बाजाराला ५-६ करंडे माल तवकला जायचा. माझ ेभाऊ करतकुकीला आल्ावर 
आम्हीशेजारच्ा बागाचंी एक रकमी बोलीन खोती घ्ायचो. बागातच तोडलेल्ा पेरंुचे ढीग 
लागत. मग खालीवरपेरुची पान लाऊन बाबंचु्ा करंड्ात प्रतवार माल भरला जाई. असा 
चागंला १०-१५ करंडे माल बलैगाडीनजवळच्ा िेहूरोडला नेला जायचा. तथेनू िलाला 
माफ्श त पेरु मुं बईला पाठतवले जात. असा हा पेरूचा हंगामततनेक मदहने चालायचा. त्ातनू 
मोठी एकहाती रक्म जमा होत असे. मग बरेच दिवस रखडलेले व्वहार मागणी लागत.

   या पेरुच्ा बागाची आम्ही िभुत्ा जनावरा सारखी डोळ्ात तले घालून तनगा राखत 
असू. बागेची स्च्ताहा एक महत्वाचा घटक असतो. कारण ओल्ा पाला पोचोळ्ान 
डास वाढतात. ह ेडास पेरुच्ा फळावर अडंीघालतात. त्ामुळ पेरुला अळी लागत ेव पेरु 
नासतात. त्ासाठी हंगामात नेमाने बागेतल्ा पाला पाचोळा जमाकरुन बाग स्च् ठेवला 
जायचा. बागेतच असलेल्ा उदकरड्ात हा कचरा टाकून खत तयार केल जायच. िरवषणी 

उन्ाळ्ात बागाला ताण दिला जायचा. त्ासाठी बागाच पाणी तोडल जायच. या काळात 
झाडाचीआळी फोडून मुळ उघडी केली जायची. अगं मेहनतीने पुन्ा मोठी खोलगट आळी 
बनवनू खोडाला गािीवाफ्ाची भर लावली जायची. अशा या भर उन्ाळ्ातल्ा ताणान 
झाडाची पान गळती वाढून झाड सुकायलालागायची. णशमग्यातल्ा वळवाच्ा पावसान या 
झाडाचंा कोरडा पडलेला घसा ओला व्ायचा. मग नेहमीचापावसाळा सुरु झाला दक झाडाची 
पानफुटी सुरु व्ायची. झाडाला पान यायला लागली दक त्ाच्ा फादं्यासूय्शप्रकाशाच्ा दिशेने 
वाढत जातात. त्ामुळे वरचे पेरु काढण जड जात. त्ासाठी वषा्श आड उन्ळ्ातबागाची 
वाकवणी केली जात असे. वाकवणी करतानंा या वर गेलेल्ा फादं्या अध्शवट तोडून खालच्ा 
जाडफादं्यात अडकवल्ा जातात. वेळे प्रसंगी या फादं्या २-३ जणानंा लोबंकळून वाकवाव्ा 
लागतात. अस हजेडीपाच काम करतानंा अंगातनू घामाच्ा धारा वाहत असत. वाकवणी 
करतानंा पेरुच्ा लहान मोठ्ाफादं्यापासून वष्शभर पुरेल इतक सरपण तनघायंच. अस ह ेपेरुच 
झाड नारळाच्ा झाडा सारखच कल्वकृषिाचीभुममका बजावत असे. आरोग्यिायी पेरूच्ा 
या फळा बरोबर त्ाची पाने, फुले व साल अनेक आजारावरघरगुती उपाय म्हणनू आम्ही 
वापरत असू.   असा या पेरुच्ा बागेचा सहवास मला माझ्ा पुव्शसंचचत पुण्ाईन लाभला. 
त्ाच्ा सहवासात राहून मी सव्शकाही णशकलो. माझ्ा या तनसग्श ममत्रान मला आयषु्यभर 
खर प्रमे व आनंिाची अनुभूती दिली. आजही िपुारच्ावामकुषिीच्ा वेळी हा माझा पेरुचा 
बाग आठवला दक त्ाच्ा छायेतील  स्ग्शसुख िेणारी झोप मला प्रमेानेआपल्ा कुशीत घेत.े  
त्ामुळ मला बाजारात पेरु दिसले दक मी वेडा होतो व चागंले ५-६ शेलके पेरु तरीनक्कीच 
खरेिी करतो. माझ े ममत्र व कुटंुबीयानंा पेरु खाऊ घातले दक मला समाधान लाभत. या 
तोडातंिरवळणाऱ्या पेरुच्ा चवीन आयषु्यात भेटणाऱ्या प्रते्कावर प्रमे करा व त्ा बिल्ात 
सुख ममळवा, असासल्ा हा माझा प्रमेळ ममत्र मला नेहमीच िेत असतो. 
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गले्ा  िोन वषायंपासून घराबाहरेच्ा social activities  बंि 
पडल्ा व  झमू आणण फोनचा वापर वाढला. झमू मुळे virtual contact  होऊ 

शकतो लोकाचें चेहरे दिसतात तवेढंच समाधान. जवे्ा ंEast Bay महाराष्टट्र मंडळ ने 
seniors साठी Art class घ्ायचा ठरतवलं व आम्ही उत्साही बायका तवद्यार्थनी होऊ 
म्हणनू कळतवलं.

 मागचे अनेक seasons दफरायला तनघाले ककी तनरतनराळी फुलं, पानं, झाडाचें वेगळे 
वेगळे आकार मला आकर्षत करू लागले. फारसे drawing केलेले नसले तरी सुप्त 
आवड होती. ती आता उफाळून आली . दफरता दफरता पानं गोळा करू लागली त्ातं 
wild flowers पण छान दिसायची. सगळी घरी आणनू वजनाखाली वाळवायची. काही 
खराब होत असत तर काही चागंले राहायचे, थंडीत फुलं लवकर खराब व्ायची. रंग पण 
खराब होत नसे.

मी poster board वर नवनवीन रचना करून ती चचकटव ूलागले. कुणाचे वाढदिवस, 
anniversary, सणाला मी card पाठव ूलागले व लोकानंा त ेखूप आवडायचे.

 याच कलेचा मला उपयोग झाला. माझा ८० वा वाढदिवस नुकताच झाला. कुठल्ाही 
तऱ्हनेे  गरजलूा मित करावी असं सारखं मनात येत होतं पण काय करावे ह े पटकन 
सुचत नव्ते आणण ज ेकरीन त ेमाझ्ाच श्रमाचे असावे असं वाटत होत.े एक  दिवस 
TV वर अपंग मुलाचंी त्ाचं्ा हॉस्स्पटल मध् ेकशी व्वस्ा करतात त ेबसघतलं. मुलं 
खूप तवकलागं असूनही hospital staff , doctors, नातलग त्ाचंं सगळं खूप प्रमेाने 
करतात. खूप प्रकारची machines त्ानंा व्ायाम करायला होती. ह ेसगळं करायला 
लोकाकंडून donation पण हवे असतचे . मी ती advertisement बसघतली दक 
नेहमी वाटायचे त्ानंा आपण फुल  नाहीतर फुलाची पाकळी या रूपाने मित करू. माझ्ा 
मुलानंा मं्हटले असते तर त्ानंी सहज monetary donation पाठतवले असत ेपण 
माझचे मन मानेना. श्रमिान करायचे हा माझा तनण्शय तर पक्ा होता. एका रात्री कल्ना 
आली आपण ही फुलं  वापरून greeting cards करायची व तवकायची.

झालं! माग्श सापडला आणण मी भरभर काड्श बनव ूलागले. आधी फुलं पानं  व्वस्स्त 
िाबनू वाळवायची. नंतर ती ठरातवक size च्ा पेपर वर आकष्शक ररत्ा वेगवेगळ्ा तऱ्हनेे 
चचकटवायची. वाळली दक  gloss लावायचा ज्ा मुळे उठाव आला. बाहरे रचना व आत 
बारीक दकनार दकंवा  लहानसे design काढून बाककी जागा message साठी ठेवली. 
Message ज्ाचा त्ाने ललहावा, व  सोबत मापाचा ललफाफा पण दिला.

ममत्रमंडळाने वओळखीच्ा मंडळीनंी ती काड््शस घेतली व जवळ जवळ ७०-८० 

काड््शस तवकल्ा गेलीत. परत आणखी करून द्या अशी तवनंती 
आली. वाढदिवसाच्ा िोन दिवसात Shriners Children’s Hospital ला 

$३०० डोनेशन म्हणनू पाठतवले सोबत मुलाच्ा कंपनी ने matching contribution 
केल्ाने त ेिपु्पट झाले.

 माझ्ा श्रमाचे चचज झाले आणण या उपक्रमामुळे मात्र खूप समाधान ममळाले व श्रमिानाचा 
आनंि लाभला. एक साधन ममळाले आता अजनू  कुठे कोणाला donate करता येईल 
अशी प्ररेणा ममळाली.

आनंि श्रमिानाचा
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दकरण णशवहर डोगंरदिवे, बलुडाणा 

कतवतचेी जन्मकथा :- ऋण : 
श्री.दि.इनामिार

एखािा सहज प्रसंग, दकंवा आपला भोवताल आपल्ा मनावर 
सतत मोदहनी घालत असतो. त्ाचे पडसाि आपल्ा मेंिू आणण मनावर पडत 

असतात. ह ेपडसाि जेंव्ा शब्द रूप घेऊन साकार होतात तेंव्ा ती एक चचरंतन रचना 
असत ेअसे मला नेहमीच वाटते. एखािा बलै आपल्ाला सहज दिसतो आणण त्ाच्ाकडे 
पादहल्ावर एखािेवेळी संपूण्श जीवनाचे तत्वज्ान सागंणारी कतवता तनमा्शण होत ेही खरी 
प्रततभेची िेणगी आह.े एखािा कवी दकंवा लेखक समोरच्ा जीवाची वेिना स्तःची 
समजनू व्क् होतो आणण त्ा िःुखाची सल त्ाला स्तःला बोचायला लागत ेतेंव्ा त्ाच्ा 
मनावर उमटणारे सं्पि ह ेतनजचितच त्ाच्ा सववोत्कृ ष्ट तनर्मतीची पायाभरणी करत असतात. 
अशीच एका प्राण्ाकडे पाहून त्ा प्राण्ाचं्ा मनाच्ा तळापययंत जाऊन त्ा प्राण्ाचं्ा 
मनात काय भाव असतील ह्ाचा शोध घेत कवी श्री.दि. इनामिार ज्ाचंा जन्म 5 फेब्वुारी 
1928 रोजी खामगाव ह्ा गावी झाला. (त्ानंा ‘मराठवाड्ाचे रवीदं्नाथ टागोर असे 
म्हटलें जायचे ) ह्ानंी ललदहलेली ऋण ही अशीच एक कतवता होय.  इयत्ता 6 वी च्ा 
अभ्ासक्रमात ही कतवता मुलानंा णशकवीत असतानंा एका वेगळ्ाच भावतवश्वाची तनर्मती 
व्ायची. आज शहरामध् ेबलै डोळ्ाने दिसत नाही. काही दठकाणी तर टट्रॅक्टरचा पोळा 
भरल्ाच्ा  बातम्या येतात. म्हणज ेबलै ह्ा सजीवाचंी आपल्ाला गरज नसल्ाचे आपण 
पके् ठरवनू टाकल्ाची ती पावती असते असे मला वाटत.े बलै हा पूव्शपार काळापासून 
शक्ीचे प्रतीक आह,े आपल्ा संस्कृ तीत प्रते्क कामाच्ा प्राणणमात्राचे िैवतीकरण 
केल्ा जात असल्ाने बलै ह्ा शेती उपयोगी आणण शक्ीचे प्रतीक असलेल्ा प्राण्ाला 
महािेवाच्ा मंदिरापुढे नंिी म्हणनू तसेच महािेवाचे  वाहन म्हणून स्ान िेण्ात आले. ह्ा 
िैवतीकरणात दकती तथ् आहे दकती श्रद्ा आणण अधंश्रद्ा आह ेह्ापेषिा बलै मानवाचा 
पोणशिंा आह ेही जाणीव असधक महत्वाची होती. सम्ाट अशोकाच्ा अशोक सं्भावर बलै 
असण ेही बलैाच्ा कष्टाचा गौरव करणारी बाब होती असे मला वाटत.े ईनामिार ह्ानंी 
ही कतवता ललदहताना ह्ा कष्टकरी आणण जगपोणशिंा असणाऱ्या प्राण्ाकंडे पाहत त्ाच्ा 
डोळ्ातील कणव पादहली. म्हातारंपण ही अशी िेणगी असत ेककी जी स्तःचे असले तरी 
स्तःला नको असत ेमात्र त ेकुणालाच चुकत नाही ह ेही तततकेच खरं. श्री दि ईमानिारी 
ह्ानंी ही कतवता म्हाताऱ्या बलैाचे िःुख माडंण्ासाठी ललदहली ककी अन्ोक्ी ह्ा काव् 
प्रकारानुसार लेककीबंोली सुने लागे ह्ा म्हणी प्रमाण ेबलैाच्ा प्रततकातनू म्हाताऱ्या माणसाचे 
मत व्क् केले ह ेसागंण ेकठीण आह.े श्री दि ईनामिार ह ेबालसादहत् ललहून मनोरंजन 
आणण बोध िेणारे सादहत् िेण्ासाठी प्रससद् होत े त्ानंा एक बलै खुं ट्ाला बाधंलेला 
दिसला, तो बलै म्हातारा झाल्ाने आता शेताच्ा कामात येत नव्ता त्ामुळे मानवाच्ा 
स्ाभातवक वकृत्तीनुसार त्ाला चारा पाणी करताना हाथ आखडता घेण,े त्ाची खायला 
काळ भुईला फार असे म्हणनू संभावना करण.े त्ाला णशव्ा िेण,े तो उठत नसल्ास 
त्ाला कोरड्ाने (आसुडाने) मारण,े डंगऱ्या, म्हाताऱ्या म्हणण े इत्ािी बाबी कवीनंी 
जवळून पादहल्ा. हाच बलै जेंव्ा तरुण होता तेंव्ा मालकाच्ा गळ्ातील ताईत असेल, 
दकतीतरी कोड कौतकुाचे षिण त्ाने अनुभवले असतील मात्र आणण काम नाही म्हणनू 
त्ाला िाम नाही ही जाणीव कवीला अस्स् करून गेली. त्ा बलैाच्ा डोळ्ातंील िःुख 
कवीला अस्स् करून गेले आणण त्ाच वेळी संपुण्श हयातीत कुटंुबासाठी खस्ा खाणाऱ्या 
माणसाच्ा वाट्ालाही असेच िःुख येत ेह्ा जाणणवेतनू त ेआणखी अस्स् झाले आणण 
एकाचवेळी घरातील वकृद् व्क्ी आणण खुं ट्ावरील म्हातारा बलै ह्ाचंी वेिना नेमकेपणाने 
माडंणारी शब्द आरास उभी रादहली. कतवततेील साध ेशब्द, सरळ भावना ग्ामीण असो वा 
शहरी भाग मात्र  काव्पाश्व्शभूमीचा साधारणपण ेसवायंनी फार जवळून घेतलेला हा िाहक 
अनुभव ह्ामुळे वाचकाचं्ा मनाला पीळ पाडणारी ही कतवता मनात खोलवर रुतत जात,े 
जजतककी आत उतरत जाते तततककी सलत जाते असा अनुभव कतवता वाचताना येतोच.

 तझु्ा शेतात राबनू माझी सरली हयात,

नको करू हटेाळणी आता उतार वयात

नाही राजा ओढवत चार पाऊल नागंर, 

नको बोलूस वंगाळ नको म्हणसू डंगर !

आपल्ा धन्ाच्ा शेतात सारी हयात कष्ट करत राबत खपत, आयषु्यभर प्रचंड काम 
करत नागंर, वखर, बलैगाडीतनू मालाचे ओझ ेवाहून राब राबनू थकून भागून आयषु्याच्ा 
उतारवयात आलेल्ा बलैाची ही कैदफयत आह ेअसे म्हटले तरी चालेल वा संपूण्श आयषु्य 
घरािाराची गरज पूण्श करत पायाला चाके आणण हृियात घड्ाळ ठेवनू जगणाऱ्या कुटंुब 
प्रमुखाची ही व्था आह े असेही आपणास म्हणता येईल. सारे आयषु्य त्ानी शेतात 
आपल्ा धन्ासाठी दकंवा लेकराचं्ा कल्ाणासाठी कष्ट करण्ात घालवली आहते आणण 
आता त्ाच्ाकडून काम होत नाही तेंव्ा त्ाची हटेाळणी होऊ नये असे त्ाला मनोमन 
वाटण ेसाहजजकच आह.े मात्र ििुदैवाने तसे होत नाही. खुं ट्ावरच्ा बलैाला आणण घरात 
म्हाताऱ्या माणसाला हटेाळणीयकु् बोल व्सथत करतात. आयषु्यभर आपण ज्ाचं्ासाठी 
राबलो कष्टलो त्ाचं्ा कडून होणारी ही तनभ्शत्सना त्ाला सहन न होणारी असत.े ग्ामीण 
भागातील शेतकरी असो वा शहरी भागातील सेवातनवकृत्त कम्शचारी दकंवा खुं ट्ावरच्ा 
बलैाच्ा वाटयाला येणारी ही हटेाळणी ही नवीन तपढीच्ा  ककृ तघ्नतचेे लषिण आह ेह्ात 
शंका आह.े म्हातारंपणी ज्ाचंी हटेाळणी केली जात ेत्ाचं्ा ऐन उमेिीच्ा काळात हीच 
तरुण तपढी कशी वागत असेल ह्ाचा तवचार करत असताना कवीनंी ललदहले.

माझ्ा ऐन उमेिीत माझी गाईलीस ओवी, 

नको चाबकासारखी आता फटकारू णशवी

माझा घालवाया शीण तवे्ा चारलास गूळ, 

कधी घातलीस झलू कधी घातलीस माळ

ह्ा ओळीतनू बलै म्हणतो ककी त्ाच्ा ऐन उमेिीत म्हणज ेतरुणपणी जेंव्ा त्ाच्ा अगंी 
िहा हत्तीचे बळ होत ेअन प्रचंड कष्ट करण्ाची षिमता होती तेंव्ा त्ाचा धनी त्ाची अपार 
स्तुी करत होता. आमचा बलै दकती ओझं ओढतो, ह्ा वाक्ापासून तर शंकरपटात बलै 
जजकंल्ावर गावातनू ममरवणकू काढण ेइत्ािी सव्श केल्ा जात होत.े पोळ्ाच्ा दिवशी 
तर मारुतीच्ा पारावर तोरणा घालून असा िेखणा बलै ममरवताना धनी छाती पुढे काढून 
चालत असे. शय्शतीत जजकंलेल्ा बलैाच्ा तोडंात गूळ घालण ेआणण साज शंृगार करून 
बलैाच्ा अगंावरून झलु टाकून ममरवण ेह ेही धनी गवा्शने करत असे.जसे बलैाचे तसेच 
माणसाचेही नाही का? जोपययंत बाप कमावत असतो आणण मुलं लहान असतात त्ावेळी 
बाप त्ाचं्ा अस्मितचेा मुद्दा असतो. “तझु्ा बापाला काही येत “ असे कुणी लहानपणी 
मं्हटल ककी मुलाचंा चढणार पारा प्रसंशनीय असतो मात्र तोच मुलगा मोठा झाला ककी त्ाच 
बापाला ,”तमु्हाला अक्ल नव्ती” अस बोलतानंा तवचार करत नाही. जगातील सवा्शत 
चागंली तपठलं भाकर मायच्ा हाताची म्हणणारा मुलगा घरात त्ाचंी बायको आली ककी 
त्ाला आईच्ा हाताच्ा भाज्ा बचेव आणण पोळ्ा जाडसर वाटू लागतात. ह ेिःुख आणण 
खंत श्री दि ईनामिार ह्ानंी बलैाच्ा प्रततकातनू व्क् केली आह.े ह्ा अश्ा अनेक गोड 

आठवणी बलै असो वा मनुष्य असो त्ाला मरेपययंत जपाव्ा वाटत असतील ह्ा 



23

तवचारातनू कवीनंी पुढे ललदहलेले कडवे फार महत्वाचे ठरते.

अशा गोड आठवणी त्ाचें करीत रवंथ, 

मला मरण येऊ िे, तझु ेकुशल चचतंीत

मेल्ावर तुझ ेठायी पुन्ा एकिा रुज ूिे, 

माझ्ा कातड्ाचे जोडे तझु्ा पायात वाजू िे ....

बलै म्हणतो ककी, “अशा गोड आठवणीचंी मी रवंथ करीन, वाईटाच्ा आठवणी आपल्ा 
शेवटीच्ा दिवसात आठव ू नये. ज े काही चागंले षिण आपल्ा वाट्ाला आलेत त्ाचे 
रवंथ करत म्हणजचे खाले्ला चारा पुन्ा तोडंात आणनू त्ाचे बारीक चव्शण करण्ाचा 
बलैाचा गुणधम्श ह्ा दठकाणी कवीनंी कतवतते खूप चपलखपण े वापरला आह.ेआणण 
तझुी खुशाली चचतंताना मला मरण येऊ िे ह्ा भूममकेतनू आपल्ा धन्ाचे  कुशल आणण 
मंगल झालेले पाहून मरण यावे ही बलैाची उिात्त भावनाही कवीनंी माडंली आह.े वत्शमाना 
काळात माणसाच्ा मनातही एकमेकाप्रती ऋणानुबंधाच्ा स्हेभावना उरल्ा नाहीत, अश्ा 
काळात एका प्रामाणणक प्राण्ाचंा हा जजव्ाळा पाहून डोळ्ातनू अश्र ू येतात. त्ाच्ावर 
केलेल्ा मायेचे ऋण चुकवण्ासाठी त्ाला पुन्ा बलैाचाच जन्म हवा आह ेआणण तोही 
याच धन्ाच्ा णशवारात हवा आहे बरं यावरच  तो थाबंत नाही त्ाची अखेरची इच्ा व्क् 
करताना तो म्हणतो ककी, “ मी मेलो तर माझ्ा कातड्ाची इतस्तः तवल्ेवाट न लावता 
त्ाचे जोडे करून धन्ाने ते पायी घालावेत, तवे्ढीच माझ्ा धन्ाची पायधळू कातडीस 
लागेल. अशीच अपेषिा व्क् करत दकते्क म्हातारी माणस लेकच्ा पोटी पुन्ा जन्म घेतो 
असे म्हणत जीव सोडताना आपण पादहले आहते. स्हे, माया, आस्ा आणण जजव्ाळा याचंा 
ऋणानुबंध काळजाला णभडेल अशा शब्द शैलीत माडूंन ग्ामीण जीवन आणण प्राण्ाचंी 
प्रामाणणक भावना अततशय प्रवाहीपण े कतवततेनू माडंणारी ही कतवता संवेिना बधीर 
झालेल्ा माणसानंा बरेच काही सुचवनू जात ेअसे म्हणावे लागत.े जगण्ाचे आणण मरण्ाचे 
इस्प्सत काय असू शकत ेयाचे हळुवार वण्शन ही कतवता करत.े

शेतीमातीत रमलेला शेतकरी आणण त्ाच्ा खादं्याला खािंा लावनू काम करणारा बलै ह्ाचें 
वण्शन करणारा वकृषभसूक् नावाचा संपूण्श कतवता संग्ह ज्ा प्रभावीपण े तवठ्ठल वाघाच्ा 
मनातील बलैाचे तवतवध रंग िाखतवतो दकंवा लोकनाथ यशवंत ह्ाचंी शेतमजरुाचें िःुख 
संिभा्शतील बलै ही कतवता ज्ात शेवटी बलै एक व्ाकुळ प्रश्न तवचारतो “अन मालक तरीही 
तुम्हीच आत्महत्ा करता?” ही अगंावर येणारी पररणामकारकता असो वा ऋण कतवततेील 
श्री ि ईनामिार ह्ानंी घरातील वयोवकृद् आणण खुं ट्ावरील म्हातारा बलै ह्ाचें तािात्मीकरण 
करून एका तवलषिण भावपातळीवर माणसाच्ा ककृ तघ्न वकृत्तीवर मारलेला फटकारा असो, 
सव्शच चचतंनीय आह.े मात्र मोहंजोिरो आणण हडप्पा संस्कृ ती पासून बलै हा एक श्रममक 
प्राणी आह,े शक्ीचे प्रतीक आह,े आध्ात्त्मक आणण सासं्कृ ततक प्रततष्ठा लाभलेल्ा ह्ा 
प्राण्ाचें जीवन जाणणारा संवेिनशील माणसू या कतवतते आत्श भाव माडंतो आणण तवेढीच 
संवेिनशीलता मनामध् ेदहरवी असेल तर वाचक तो भाव सहज उमजनू घेतो, ज्ाचंी मनेच 
बधीर झालीत अन संवेिना बोथट झाल्ात त्ानंा ह्ा कतवतकेडे एक शब्दलयबद्ता म्हणनू 
पाहण्ाची दृष्टी आपण बिलू शकत नाही ह ेही तवेढेच खरे. 31 दडसेंबर 2013 रोजी तनधन 
झाले तरी ऋण सारख्ा भावतनक कतवतामुळे श्री दि इनामिार कायमस्रूपी आपल्ा 
मनात घर करून आहते . अनेकानंा वरील तकुड्ातनू व्क् होणाऱ्या काव्ापेषिा कतवता 
सलग वाचावी अशी प्रबळ भावना असत ेत्ाचं्ा साठी संपूण्श कतवता,

तझु्ा शेतात राबनू माझी सरली हयात

नको करू हटेाळणी आता उतार वयात ॥ १ ॥

नाही राजा ओढवत चार पाउले नागंर

नको बोलूस वंगाळ नको म्हणसू डंगर ॥ २ ॥

माझ्ा ऐन उमेिीत माझी गाईलीस ओवी

नको चाबकासारखी आता फटकारु णशवी ॥ ३ ॥

माझा घालावाया शीण तेव्ा चारलास गूळ

कधी घातलीस झलू कधी घातलीस माळ ॥ ४ ॥

अशा गोड आठवणी त्ाचें करीत रवंथ

मला मरण येऊ िे तुझ ेकुशल चचतंीत ॥ ५ ॥

मेल्ावर तुझ ेठायी पुन्ा एकिा रुज ूिे

माझ्ा कातड्ाचे जोडे तझु्ा पायात वाजू िे ॥ ६ ॥ 

खेळत िाहीत मरुले 

ककरण शशवहर डोगंरदिवे, बरुलडाणा 
 

बाहुलीच्ा लग्ात आजकाल खेळत नाहीत मुले, 
खेळण्ातली बंिूक घेऊन हसत नाहीत मुले ||  

        
न जाने कोठे हरवली तनष्ाप नजर ओळखीची,  
गोष्टी परीच्ा ऐकून आताशा झोपत नाहीत मुले  
फुलपाखराशंी ओळख ना कळ्ाशंी नात ेकुठले,  
बाग बगीच्ात फुलासमान फुलत नाहीत मुले || 

मातीने माखत नाहीत कधी त्ाचंी इवली पाऊले, 
पण चमकणाऱ्या ताऱ्यानंाही मोजत नाहीत मुले|  

कसे कोरडेच दिसतात आतून बाहरेून सारे,       
चचबं पावसात कधी मनसोक् णभजत नाहीत मुले 
पहा कसा िषु्ाळ घेऊन दफरतात हा आसवाचंा,  
आजी आजोबा मेल्ावरही रडत नाहीत मुले ||  

  
कोठून अनोळखी सावल्ा येऊन हसतात येथ,े   
हृियाचे तकुडे असून हृियास जपत नाही मुले           
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संजय नाईक,पुण े

चौल ..  मध्यगुीन काळातील भरभराटीचे बंिर ..  एवढ्ाशा 
छोट्ा ओळखीने चौल चे महत्व पटणार नाही . या भुप्रिेशाची खरी ओळख 

आपल्ाला चौल ला भेट दिल्ा नंतरच  पटू शकेल.

चौल , तवष्णू पुराणातील एक प्राचीन शहर, येथील चाफ्ाच्ा फुलाचं्ा झाडामुळे याला 
किाचचत चंपावती असे ओळखले जाऊ लागले दकंवा कोण चंपा राजाच्ा नावावरून या 
प्रिेशाला चंपावती म्हणनू ओळखले जात असावे .

 

मध्यगुीन काळातील महत्वाचे  बंिर असल्ाने येथ ेअनेक व्ापारी, पय्शटक भेट िेऊन 
गेले .  प्रते्काने येथ ेआपल्ा भाषेच्ा परीने याची नोिं करून ठेवली. त्ाचं्ा भाषेप्रमाण े
चौल ला अनेक नावाने ओळखले जाऊ लागले. पेररप्लस ऑफ  एरीथ्ीन सी मध् ेयाचे 
नाव “ ससमोला ”  अशी नोिं आह.े तर झआुन एक्ागं या बदु् णभषिकुाने त्ाच्ा ६ व्ा 
शतकातील प्रवास वण्शनात “ चीमालो ” तर ९ व्ा शतकातील अरब भूगोलाकार अल 
मसुिी  दकंवा  अल बरेुनी  तर  काही अरब  प्रवाशानी चौल चा उले्ख सैमुर  दकंवा जमैूर 
असा केला आह.े  मोगल इततहासात याचे मामले मूत्शजाबाि असा उले्ख आह.े

 

चौल चा एक महत्वाचा उले्ख मुं बई येथील काने्री गुहा मध् े एका इ. स.  १५० च्ा 
काळात ललदहलेल्ा  णशलालेखामध् े आढळतो .  येथ े एक जलकंुभ बाधंण्ासाठी 

चौल च्ा सुवण्शकाराने िेणगी दिल्ाची नोिं आह ेयावरून येथील भरभराट 

दकती असेल याची प्रचचती येत.े जग प्रससद् टोलेमी ला चौल ची 
मादहती एका दहिूं व्ापाऱ्याने ई. स. १५० साली अलेक्झान्दा  येथ ेममळाली असे 

ललदहले आहे.

  चौल ने अनेक राजसत्ता पदहल्ा , १३०० सालापययंत इथ े दहिूं राज े राज् करीत 
होत े याचे अनेक िाखले इततहासात ममळतात .  या इततहासाची नोिं असणारे अनेक 
णशलालेख , वीरगळ  दकंवा गधगेळ परीसरात आजही पहायला ममळतात. चौल येथील 
तरेाव्ा शतकातला श्रीरामचंद्िेव यािव याचा णशलालेख मध् ेतरेाव्ा शतकात चौलवर 
िेवमगरीच्ा यािवाचें राज् होत.े असा उले्ख येथील गधगेळी वर आहे.

यातील महत्वाची नोिं ई. स. ८१० त े१२६० या कालावधी मध् ेइथ ेणशलाहार वंशी राजा 
कडे ही शहर होत.े   या नंतर येथ ेसुलतानी अमंल सुरू झाला . या नंतर िणषिणी मुसलमान, 
तवजयनगर च्ा  दहिूं राजघराण्ा पैककी अनेगुडी राजाची सत्ता होती. या नंतर पुन्ा लगेचंच 
तनजामशाही  सत्ता येथ ेआली. या नंतर पोतु्शगीज अशा अनेक राजवटी नी येथ ेराज् केले

 चौल चा उले्ख १४ व्ा  शतकाच्ा सुरुवातीला  अफानसी  तनककीतीन या रणशयन 
पय्शटकाचं्ा नोिंी मध् ेसापडत.े १४६९ साली या पय्शटकाने चौल ला भेट दिल्ाचे नमूि 
केले आह.े भारत रणशया मैत्री चे प्रतीक आजही चौल  च्ा  तपळणकर हायसु्ल मध् े
बघावयास ममळत े. यानंी चौलचा चचमोलो असा उल्ेख केला आह.े

 या काळात अनेक मणशिी , चच्श, ज्ू ससनागोग आणण अग्ी मंदिरे असल्ाचा उले्ख आह.े 
१४ व्ा शतकातील  बहामनी साम्ाज्ाचा एक भाग म्हणनू चौल चा उले्ख  आह ेया नंतर 
बहामनी साम्ाज्ाचा एक   भाग म्हणज े अहमिनगर  ची तनजामशाही  , या साम्ाज्ाचे 
वच्शस् येथ ेआढळत.े चौल बंिर अरबी समुद्ावरील व्ापार या दृष्टीने अनेकाचें ह े लक्ष 
ठरले. यामुळे तनजामशाही , नंतर तवजापूर  ची आदिलशाही यानंी कोकणवर आपली सत्ता 
गाजतवली. याच  तनजामशाही आदिलशाही  चे  काही अवशेष आपल्ाला चौल मध् े
बघायला आजही ममळतात.

चौल मध् ेआजममतीला दफरताना आजही या इततहासाच्ा काळखुणा आपल्ाला खुणावत 
आहते. यातील काही चौल तनजामशाही अवशेष पैककी सवा्शत महत्वाचा असा   हमामखाना 
आह.े  चौल ह े मध्यगुीन काळात जागततक स्रावरील बंिर असल्ाने  पय्शटकासंाठी 
बाधंलेला हा एक  पल्लिक बाथ  “ हमामखाना “ पाहायला ममळतो. याची बाधंकाम शैली 
तुक्श स्ान मधील काही वस्शूी जळुती आह.े  ही जागा आघंोळीसाठी वापरली जात असे. 
हमाम म्हणज ेआघंोळ. फार कमी दठकाणी असा हमामखाना पाहायला ममळतो. महत्ताचे 
म्हणज ेत्ासाठी पाण्ाचे पाट करण्ात आले होते, कारंजी बाधंण्ात आली होती. मसाज, 
गरम पाणी, सोना बाथ अशा सव्श सोयी करण्ात आल्ा होत्ा. आतील तापमान बाहरेील 
तापमानापेषिा कमी ठेवण्ासाठी णभतंीचं्ामधनू पाणी वाहण्ाची सोय केलेली होती. या 
वास्चेू छत खूपच नाजकू पररस्स्तीत आह.े घुमटा वरील कोरीव काम लषिणीय आह.े

 

या पररसराला आज काटकर आळी म्हणनू ओळखले जात े . येथ ेएक मशीि  पाहायला 
ममळत.े येथील िोन णशलालेख आहते यावरील नोिंी नुसार १४ व्ा शतकात याची िोन 
टप्प्ात तनर्मती केली गेली. याला वस् ुला “ अररह मशीि : या नावानेही ओळखले  जात.े 
याची तनर्मती चौल खाडीच्ा काठावर केली आह.े  या बरोबर येथील राजकोट आळी या 

पररसरात इतर अवशेष खासकरून चौल राजकोटची संरषिक णभतं, काही कबरी , प्रवेश 
विारे आपल्ाला पाहता येतील

चौल: छोट्ा गावाची मोठी गोष्ट 
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चौल च्ा भोवाळे पररसरात  तलावा काठी असेलले घुमटी  दकंवा सराई पररसरात “ 
कलावातंीन वाडा म्हणून ओळखली जाणारी वास् ुबाधंकाम शैली तील अप्रततम उिाहरण 
आह.े  चौल ल एके  काळी खूप मोठ्ा प्रमाणात वस्ी असल्ाचे अनेक नोिंी पाहायला 
ममळतात . रणशयन पय्शटक याचं्ा नोिंीतनू तयार केलेल्ा चचत्रामध् ेयाची  प्रचचती येत.े

 

चौलच्ा व्ापारी बंिरातनू त्ा काळात  जगभरातील अनेक समुद्ी व्ापार, दकनारपट्ी 
वरील शहराशी व्ापार आणण आतंरिेशीय व्ापार होत असे. यामुळे  चौल ने  अनेक 
आक्रमण ेपदहली, अनेक वेळा चौल ला भमिसात केले, यामध् े१५०८ सालची  चौल चे 
खाडीतील यधु्ि  इततहासात सुद्ा प्रससद् आहे.

१५०८ सालातील यदु्ात पोतु्शगीज याचं्ा बरोबरीने गुजरात सुलतान , डेन्माक्श  आणण 
अनेक मोठ्ा िेशनी यदु् केले परंत ु येथ ेत्ानंा हर पत्रावी लागली . या नंतर ची एक 
महत्वाची  नोिं गुजरात मधील िीव येथील यदु्ाची आढळत.े येथनू  त्ानंी पोतु्शगीजानी 
आपला व्ापार सुरू केला.  पोतु्शगीजानंी  १५१६ साली   बऱु्हान तनजामशहाबरोबर करार 
करून चौल च्ा पजचिमेला एक फॅक्टरी बाधंायला परवानगी घेतली होती . ह्ा करारात 
पोतु्शगीजानंी काही नाममात्र ३०० घोडे तनजामशहा ला द्यावेत .  १५२१ साली लोवर चौल 
च्ा जागेत पोतु्शगीजानंी दकल्ा बाधंला  अशा या चौल ला तनजामशाही काळात अप्पर 
चौल – मोहम्मिीन चौल  आणण लोवर चौल म्हणज ेआजचा रेविंडा भागाला पोतु्शगीज 
चौल म्हणून ओळखले जायचे.

चौल वर १६७० साली छत्रपती श्री णशवाजी महाराज यानंी आपले असधपत् गाजतवले. नंतर 
१७४० साली मराठ्ानंी इथ ेआपली सत्ता केली. या नंतर कान्ोजी आगंरे आणण मराठी 
आरमार उियास आले आणण  चौल ने पुन्ा  एकिा एका वेगळ्ा इततहासाची नोिं केली.

या सव्श काळात चौल चे बंिर म्हणनू असलेले महत्व कमी झाले. यामुळे याचे रूपातंर येथील 
पात्रात  गाळ भरण ेसुरू झाले आणण नंतर नंतर चौल चे बंिर म्हणनू महत्व कमी झाले. 
नंतरच्ा काळात पेशवे आणण कान्ोजी यानंी पोतु्शगीजाना चौल सोडण्ास भाग पडले. 
१८१८ नंतर चौल इंग्जाच्ा ताब्ात गेले.

या काळातील १५१६ त े१५७० काळात “ फोटधेलेजा  िे चौल” हा दकल्ा म्हणजचे आजचा  
रेविंडा दकल्ा या नावाने ओळख असलेला ही दकल्ा इततहासाच्ा अनेक काळखुणा जपत 
आला आह.े 

पोतु्शगीज : रेविंडा दकल्ा  : Fortaleza de Chaul

चौल च्ा पजचिम भागात  समुद् दकनारी सव्श प्रथम एक फॅक्टरी साठी  चौकोनी बरुूज  अशी 
वस् ु१५१६  साली बाधंण्ात आली आणण १५२१ नंतर येथ ेतटबंिी केली गेली. १५२१ 
त े१५२४ असे सव्श बाधंकाम झाल्ा नंतर वेगवेगळ्ा वस् ुदकल्लामध् ेउभारल्ा गेल्ा. 
या मध् ेकॅथदे्ल ( १५३४ ) चच्श ऑफ िी फ्ास्न्सस्न ( १५३४ ) चच्श आणण डॉममतनकन 
मठ ( १५३४ ) हौस ऑफ मर्स ( १५५० ) जरसू्यट मोनेटिरर अथा्शत कॉलेज ( १५८० ) 
आणण या नंतर सेंट बाब्शरा टॉवेर अथा्शत आजचे सात खणी हा उंच मनोरा अशा  इमारती 
उभारल्ा गेल्ा. या च पररसरात खरिस्ी धम्शगुरू फ्ास्न्सस झतेवएर यानंी आपल्ा धमा्शचा 
संिेश दिल्ाची नोिं आह े  १५४४ साली त्ानंी या दठकाणी वास्व् केले याच वास्लूा 
सेंट फ्ास्न्सस झतेवएर चॅपल म्हणनु ओळखले जात.े अशा बऱ्याच नोिंी असलेले पोतु्शगीज 
भाषेतील णशला लेख आजही  बघायला ममळतात . दकल्लाला िोन िरवाज े आहते यानंा 
िणषिण िरवाजा “ कॅप्टन प्लसे “ १५७७ साली बाधंण्ात आली यालाच  िणषिण िरवाजा 
, पाण्ाच्ा बाजनू येणारा िरवाजा “ पोटट्रा  िे मार “  आणण पूवधेकडील  िरवाजा  दकंवा 
जममनी च्ा बाजचूा िरवाजा“ पोटट्रा  िे टेरा   आपल्ाला पाहायला ममळतो.

कोरलई दकल्ा   : Morro de Chaul :  पंडीत महािेवशास्ती जोशीनंी याचे 
काव्ात्मक वण्शन केलंय कुडंललकेने ससधंसूागराला अललगंण दिले त्ा प्रीतीसंगमावरचा 
हा तीथवोपाध्ायच आह े असे गौरवोद्ार काढले आहते.   कोल्शईचा दकल्ा एका 
चचचंोळ्ा डोगंरावर बाधंला असून तो एक दकलोमीटर लाबंीचा िणषिणोत्तर पसरला आह.े 
बालेदकल्लास चारी बाजनूे तटबंिी असून त्ाची रंुिी तीस मीटर आह,े उंची काही दठकाणी 
80 त े90 फुटापंययंत आह.े येथ ेअनेक तोफा आहते तसेच या दकल्लाची माहीती िेणारे 
अनेक पोतु्शगीज भाषेतील णशलालेख आहते . या दठकाणी पाण्ाची टाककी आह ेती बंदिस् 
केली केली असून गरजनेुसार पाणी टाककीतनू बािलीने काढता येत.े  या दकल्लास सहा 
िरवाज ेआणण िोन मुख् बरुुज आहते त्ाची नावे सा दियागो आणण सा फ्ास्न्सको अशी 
होती. 1739 साली चचमाजीआप्पानी सुभानरावकरवी हा दकल्ा जजकूंन घेतल्ावर त्ाचंी 
नावे पुस्ीबरुूज आणण गणशे बरुुज अशी ठेवली होती. येथ े8000 णशबंंिी होती व त्ाचंी 
राहण्ाची सोय तथे ेआता भग् अवस्ते असणाऱ्या ंखोल्ातं केली होती.या दकल्लावरून 
संध्ाछायासमयी तवहंगम दृष्य दिसत.े या दकल्लाने महत्तपूण्श भूममका बजावली आह.े  
हा दकल्ा जगातील काही दकल्लापैककी एक असे मानली जात.े  १५२१  साली पोतु्शगीज 
असधकारी डोम दफल्े याने हा दकल्ा बाधंला. येथ ेआजममतीला दकल्लाचे अनेक पुरातन  
वास् ूबघायला ममळतात.  दकल्लावर  500 वषधे पुरातन चच्श ,  तत्ालीन काही इमारतीचे 
अवशेष , अनेक तोफा आणण सभोवताली असलेल्ा तनसग्श सौिंया्शचे अनेक आतवष्ार 
पाहायला ममळतात.  

 दकल्लाच्ा पायथ्ाशी असेलेल्ा गावात कोळी लोकाचंी घरे  आपले लक्ष वेधनू घेतात. 
कोरलई गावा  मध् े१७१३  साली बाधंलेले एक माऊंट कारमेल चच्श आह.े ईटिर ,गुड 
फ्ायडे ,नवीन वष्श , माय  िेऊस यात्रा असे सगळे सण साजरे केले जातात .या साठी  होली 
रोझरी ,होली क्रॉस, माऊंट मेरी, कारमेल माता आणण संत जोसेफ असे पाच तवभागातफधे  
याचे आयोजन केले जात.े  

येथ ेमुख् पोतु्शगीज वंशाचे खरिस्ी बाधंव कोल्शई गावात राहातात, मजबतू बाधंा असणारे 
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काटक, कष्टाळू, मेहनती आहते ते भाजीपाला, शेती व इतर जोडव्वसाय करतात याचं्ा 
स्स्तयाही शेतीकामात मित व भाजीपाला तवक्रकी करतात. या स्स्तया तवणशष्ट पद्तीने लुगडे 
पररधान करतात याच्ा बोलीभाषेत पोतु्शगीज शब्दाचा असधक भरणा असतो. या भाषेला 
लुसो- इंदडयन पोतु्शगीज दक्रयोल भाषा संबोधतात . गावात  अनेक घरात आजही   भाषा 
बोलली जात.े येथ ेकॅथललक पंथाची २००- २५० घरे आहते. ज्ा मध् ेरोजरीयो , परेरा 
, दडसूझा , माटणीस , वेगास, रोच, पेना आणण गोमस ही प्रमुख सात घराणी आहेत. याचं्ा 
घरामध् ेत्ाचं्ा खाद्य संस्कृ तीचे िश्शन होते .

चौल . प्राचीन मंदिराचे शहर ..

चौल च्ा पुरातन नोिंीमध् ेअजनू एक महत्वाचे  वैणशष्टये म्हणज ेइथली मंदिरे, एके काळी  
येथ े ३६० मंदिरे हॉटेल असा उले्ख आह.े यातील काही मंदिरे आजही येथ े पाहायला 
ममळतात. खासकरून  , चंपावती िेवी ,  रामेश्वर  , मुखरी गणपती, णशतलािेवी , डोगंरावरील 
ित्त मंदिर, दहगंलाज माता मंदिर, भगवती एकतवरा, जाखमाता आणण बरीच काही . याच 
मंदिराचं्ा शेजारी अनेक दठकाणी पाण्ाची  तळी   पण आढळतात. 

रामेश्वर मंदिर – चौल चे ग्ाम िैवत सोळाव्ा शतकात या मंदिराची नोिं आढळत.े येथील 
बाजारपेठेत वसलेले ही मंदिर वास् ु कलेचे उत्तम प्रतीक आह.े मंदिराच्ा सभागकृहात 
अमग्कंुड , उत्तरेस  नारायणाच्ा मूतणी समोर कमानी खाली पज्शन् कंुड , िणषिणेस श्री 
गणशेाच्ा च्ा मूतणीखाली वायकंुुड आह.े ज्ावेळी हवेतील उष्ा नाहीस होतो त्ावेळी अमग् 
कंुड तर वारा पडला तर वाय ुकंुड आणण पाऊस पडला नाही तर पज्शन् कंुड असा संिभ्श इथ े
सामंगतला जातो. जनू १७३१ मध् ेपज्शन् वकृष्टी व्ावी या हतेूनेयेसाजी आगंरे यानंी पज्शन् 
कंुड उघडल्ाचे िाखला ममळतो आणण या वेळी पाऊस पडला असेही सामंगतले जात.े या 
नंतर १७९०, १८५७ ,१८७६ ,१८९९ आणण १९४१ साली ही पज्शन् कंुड उघडले होत े
अशी नोिं आह.े मंदिराच्ा उत्तरेस २२५ वषधे जनुे आशापुरा िेवीचे मंदिर आह ेआणण येथ े
नवग्ह पण आहेत.  

मंदिराच्ा मागील बाजसू एक जुनी िगडी वास् ूआह.े नारळाच्ा झाडानंी आच्ािलेली 
वाडी या वास्लूा पूण्शपण ेझाकाळत ेज्ामुळे ती बाहरेून लवकर लषिात येत नाही. ही वास् ू
आगं्े काळात बाधंलेली असल्ाचे समजत.े येथील राहणाऱ्या ग्ामस्ाचं्ा मत े ही आगं्े 
घराण्ातील कोणी व्क्ीची समाधी आह.े या समाधीवरील फुलाचें कोरीवकाम अजनूही 
पाहता येत.े समाधीच्ा बाजलूाच नंिीची मूतणीही आह.े या समाधीचा बराचसा भाग हा 
मोडकळीस आल्ाने काही दठकाणची िगडे वास्चू्ा णभतंीमंधनू तनखळलेले दिसतात. या 
समाधीचे छत पडलेले आहे व फक् काही णभतंी आणण खाबं उभे आहेत.

चौल ित्त मंदिर  : चौल च्ा सभोवताली अनेक डोगंर आहते यापैककी एका डोगंरावर 

णशवकळी श्री ित्त मंदिर  आह.े सभोवतालच्ा पररसराचे तवहंगम दृश् येथनू पाहायला 
ममळत.े  आजचे भगव्ा कळसा चे  मंदिर स्ामी ब्ह्ेंद् यानंी बाधंल्ाचे सामंगतले जात.े श्री 
ित्तात्रयेाची सवायंग संुिर काळ्ा पाषाणातील  मूतणी षडभुज आह.े पररसरात णशव ललगं, मी 
जानककीबाई आणण हनुमान िास बाबा याचंा मठ आहे. 

याच मंदिराच्ा जवळ काही बदु् लेणी आहेत, या बदु् लेण्ामध् ेकाही गुह ेमध् ेमातनर 
वसतवलेले आह.े कच् मधील भानुशाली समाजाची दकंवा महाराष्टट्रातील भावसार समाजाची 
ही कुलिेवता  दहगंलाज या नावाने ओळखली जात.े

 चौल च्ा सौिंया्शत इथल्ा तनसगा्शचे अनेक पैलू आहते . या मध् ेयेथील जवै तवतवधता , 
येथ ेअनेक प्रकारच्ा वकृषि संपिा , इथली फुले आणण फळ बागा. इथ ेअनेक आयवुधेदिक 
वनस्पती बघता येतील , या कररता वकृषि ममत्र श्री राजाभाऊ राईलकर याचं्ा बागेत एक 
तासाची सफर घडतवत येत े. तसेच गावामध् ेइतरही काही बागा , चोर चचचं, रेविंडा येथील 
वडाच्ा झाडावरील गरुड घरटे , गावातील अनेक प्रकारचे चाफ्ा ची झाडे , ताडगोळे, 
जायफळ अशा अनेक वनस्पती  नी समकृद् अशा इथल्ा नारळ सुपारीच्ा बागा आहते.

चौल , जैव  तवतवधत ेमध् ेयेथ ेअसणाऱ्या पषिाचंा उले्ख करण ेआवश्क आह.े तसेच 
दहवाळ्ात समुद् ममणारी येणारे परिेशी पाहुण ेयेथ ेयेणाऱ्या पय्शटक ममत्राना भुरळ घालतात. 
येथ ेआढळणारी तवतवध रंगाची फुलपाखरे ही पण आकष्शणाचा  तवषय आह.े

 

चौल मध् ेज्ू लोकाचें खूप प्रमाणात वास्व् आह,े यानंा इथ ेशतनवार तलेी म्हणनू ओळखले 
जायचे , त्ाचें तलेाचे घाण,े पुरातन घरे आणण प्राथ्शना मंदिरे “ ससनेगॉग “  आजही येथ े
पाहावयास ममळतात.  रायगड जजल्हात अशा प्रकारची अनेक मंदिरे आहते परंत ुसवा्शत जुने 
असे   या ससनागोग ला बथे एल , िेवाचे घर , BETH EL SYNAGOGUE (1848)  
म्हणनू ओळखले  जात.े

चौल पय्शटन : भारत वषा्शतील समकृद् वारसा आज खूप वाईट पररस्स्तीत खखतपत पडलेला 
आह.े रेविंडा येथील  कंुडललका खाडी आज गाळाने भरलेली आह,े आपल्ा समकृद् 
इततहासाची अनेक पुरावे या गाळात िडलेले आहते याचे उत्खनन होणे आवश्क आह.े 
या पोतु्शगीज दकल्लाची आणण चौल मधील तनजामशाही अवशेष आणण चौल च्ा समकृद् 
भूमीची मादहती पय्शटक ममत्रानंा होण ेआवश्क आह.े पय्शटनासाठी एक नवीन िालन या 
तनममत्ताने अनेकानंा खुले होईल. या कररता पायाभूत सुतवधाचंा अभाव आह.े 
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प्रततमा खरे, पुण े

आपल्ा भारतीय संस्कृ तीत ‘कंुकू’ ह ेसौभाग्याचे प्रततक मानले 
गेले आहे.

कपाळावर कंुकू, हातात बागंड्ा व तववाहीत स्स्तयाचं्ा गळ्ात मंगळसूत्र ही मत्रसुत्री 
आपल्ा संस्कृ तीत सौभाग्याशी जोडली आह.ेआजच्ा बिलत्ा काळात मात्र ह ेसमीकरण 
थोडं बिलत असल्ाचं प्रत्यास येत.ेपूवणी लाल कंुकवाची(म्हणजेच ओल्ा गंधाची)छोटी 
बाटली घराघरात असायची. अललकडे या कंुकवाची जागा दटकलीने (तबिंीने)घेतलेली 
दिसून येत.ेओले कंुकू कपाळावर गोलाकार लावण्ास लागणारा वेळ दकंवा त े घामाने 
ओघळून जाण्ाचा प्रश्नच या दटकलीने सोडवल्ाने हल्ी स्स्तया कंुकवा ऐवजी दटकली 
लावण ेपसंत करतात.कंुकू,तबिंी दकंवा दटकली ही  कपाळावर लावावी असा संकेत आह.े
मात्र हल्ी दटकली कपाळाच्ा खाली,िोन भुवयाचं्ा मध् ेलावण्ाची  नवीनच फॕशन 
आह,ेतीही दठपक्ासारखी अगिी बारीक. काही पोक् बायका मात्र बबुळुा येवढे मोठे 
ठसठशीत कंुकू लावतात.आवड ज्ाची त्ाची.पण कंुकू लावण.े.....वगैरे बरुसटलेपणाचे 
लषिण समजणाऱ्या अधतुनक स्स्तया ं कंुकूही लावत नाहीत अन ्बागंड्ा व मंगळसूत्रही 
घालत नाहीत. याउलट एकट्ा रहाणाऱ्या तवधवा स्स्तया मात्र सुरणषितता म्हणनू व आपण 
एकट्ा नाही हे िाखवण्ासाठी कंुकू लावतात, मंगळसूत्रही घालतात.

एकूण काय तर कंुकू लावणे न लावणे व मंगळसूत्र घालण.े.... वगैरे गोष्टी ंआता ऐल्च्क 
झाल्ा असून त्ासाठी कुठलेच तनकष लावण ेिरुापास् झाले आह.े नुकतचे पुण्ाच्ा 
शेफाली वैद्य दहने कंुकू(तबिंी) तवषयासंबंधाने एका बँडेड कंपनीच्ा तवरोधात जाऊनआवाज 
उठवला.दिवाळी सारख्ा मोठ्ा दहिूं सण समारंभाच्ा तनममत्ताने त्ा कंपनीच्ा 
जादहरातीत सव्श शंृगारासहीत संुिर वस्त पररधान केलेल्ा माॕडेलच्ा कपाळावर कंुकू 
मात्र नव्त ेत ेपाहून आपल्ा दहिूं संस्कृ तीत महत्वाचे मानले गेलेले सौभाग्याचे प्रततक 
नेमके ‘कंुकू’ का ं नसावे हा शेफालीचा प्रश्न होता.शेफालीचे म्हणण े अगिी रास् होत.े
दहिूंच्ा सणातनममत्ताने अशा जादहराती ंिाखऊन कंपन्ा आपला माल खपवतात व रग्गड 
पैसाही कमावतात मग दहिंूंच्ाच सणाला दहिूंसंस्कृ तीचे शुभ कारक प्रततक असलेले कंुकू 
मात्र माॕडेलच्ा कपाळी का ंनसावे?अशा गले्भरु कंपन्ा दहिूंसंस्कृ तीचा जाणीवपूव्शक 
अवमान करतात ह ेशेफालीला तीव्तनेे जाणवले व ततने तनषेध नोिंवला. अशा कंपन्ाचंा 
माल आपण दहिूंनी का ंघ्ावा?शेफालीचे हे म्हणण ेबरोबरच होत.ेएरवी कंुकू लावण ेन 
लावण ेबाबत दकंवा इतर वस्ुंच्ा जादहरातीमंध ेकंुकू न लावण ेबाबत शेफालीचा अषिपे 
नव्ताच.दिवाळी सारखा दहिंूंचा येवढा मोठ्ठा सण,तो साजरा करताना सव्श शंृगारात 
महत्वाचे त े नेमके ‘कंुकू’ नसण े ह े शेफालीला खटकले. दहिूं संस्कृ तीला टारगेट करुन 
जाणूनबजुनू केलेली ही उपेषिा आणण हा अपमान आपण का ंसहन करायचा?यासंबंधाने 
ममडीयावर शेफालीच्ा #NoBindiNoBusinessचा   खूप गाजावाजा होऊन सध्ा ह े
प्रकरण खूप चचधेत आहे. ततला लोकाचंा चागंला पाठीबंा ममळत आह.ेतनस्ाथ्शपण ेएकटीने 
लढून शेफालीने हा लढा जजकूंन कंपनीस ती जादहरात अखेर मागे घ्ायला लावली. 
चुककीच्ा गोष्टी ंतवरुद् दहमंतीने कुणीतरी असा आवाज उठवायला लागतोच.

 दटकलीवरुन एक प्रसंग आठवला.

मी त्ावेळी साधारणपण े ४०-४२ वयाची असेन. तनत्ाप्रमाणचे संध्ाकाळी मी बाहरे 
दफरायला(वाॕकला) गेले असताना एक तवचचत्र घटना घडली.माझ्ा कपाळावरची 
दटकली वाटेत कुठे कशी पडली मला कळले नाही,माझी लाजीरवाणी स्स्ती झाली.पस्शमध े
नेहमी दटकल्ाचें पाककीट असत ेपण वाॕकला जाताना मी बरोबर पस्श घेतली नव्ती.आता 
वाटेत कुणी ओळखीचे भेटले तर त ेकाय म्हणतील या तवचाराने मी  पार गोधंळून गेले.तोडं 
लपवत खाली मान घालून षिणभर तवचार केला ककी ररषिाने थटे घरी जावे.तरीही िरम्यातं 
कुणी ओळखीचे भेटले तर नावंं ठेवतील हा तवचार मनाला भेडसावत होताच.पण िसुरा 
पया्शय तरी काय होता माझ्ाजवळ?मी ररषिा करुन थटे घरी परतले. सुिैवाने वाटेत मला 
कुणी पादहले नसावे असे वाटले अन ्हायसे वाटले.घरी येताच हा झालेला प्रकार घरच्ानंा 
ऐकवला असता घरच्ानंी मात्र त्ा तवषयाचं गाभंीय्श समजनू घेण्ाऐवजी ‘त्ात काय 
येवढं?’ म्हणून माझीच खखल्ी उडवली.त्ामुळे काहीच कळेनासे झाले. खरंच पण मग 
त्ाषिणी मी नेमकं काय करायला हवं होतं याचं उत्तर मात्र आजवर मला सापडलेलं नाही.
पण येवढ्ाशा दटकलीने घडलेले त ेरामायण आजही आठवले तरी  मनात येत ेककी इतक्ा 
षिलु्क गोष्टीसाठी आपण अपराधीपणाने असं गोधंळून जाण ेहा आपला वेडगळपणा 
होता का?कुठलाही िोष नसताना केवळ लोक काय म्हणतील या भीतीने व लज् ेने मला 

अपराध्ासारखे का ंवाटावे?रुढीपरंपराचा आपल्ा मनावर पगडा असतो तो असा 

!! याला कुणी मागासलेपणा म्हणोत दकंवा काहीही म्हणोत.पण 
त्ावेळी मात्र त्ा स्स्तीत मला दटकली णशवाय काहीही सुचत नव्ते ह ेशंभर टके् 

सत् आहे.

मग सहजच मनात तवचार आला ककी हल्ीच्ा नवतववाहीत लेककीसुंना ं या लोक काय 
म्हणतील या तवचारा पेषिा प्रॕक्क्टकली ज ेयोग्य आह ेतेच आचरणात आणतात त्ात गैर 
काय?(एरवी नाही पण कधीतरी शुभप्रसंगी त्ा दटकली हौशीने लावतात.)      

संस्कृ तीचा रास् अणभमान आपल्ाला असावा.तोआहहेी.पण काहीवेळा तवचचत्र पेचप्रसंग 
तनमा्शण होतात,अशावेळी त्ाप्रसंगी डोळसपण ेसुसंगत तवचाराचंी जोड हवी ना !!

संस्कृ तीचं लेबल लाऊन आपल्ाकडे पूवायंपार चालत आलेल्ा परंपरा हट्ाने, कधी 
अधंश्रदे्ने पाळल्ा जातात. स्स्तपुरुष,जातपात,शे्रष्ठकतनष्ठ अशा भेिभावातनूही दकतीतरी 
जाचक परंपरा आजवर तबनबोभाट आपण तनरंतरपण े पाळत आलो.समाजात रहायचं 
तर समाज काय म्हणले याचा तवचार करत समाजाच्ा भीतीपोटी असा अन्ायअत्ाचार 
तनमुटपण े सहन करण े दकतपत योग्य आह?ेसुिैवाने पूवणीच्ा तलुनेने आजच्ा बिलत्ा 
काळात लोकाचंी मानससकता बिलत े आह े व जनजागकृतीतून आता लोक व्क् होऊ 
लागलेत ही चागंली गोष्ट आह.े                     पाच हजार वषायंची परंपरा असलेल्ा भारतीय 
संस्कृ तीची संकललत  मादहती कै.श्री.महािेवशास्ती जोशी ंयाचं्ा ‘भारतीय संस्कृ ती कोष’ या 
गं्थातनू ममळत.े समता बंधभुाव व आपल्ा शुद् आचरणाने ततचे जतन व संवध्शन करण े
ह ेप्रते्क भारतीय नागररकाचे कत्शव् ठरत.े पंतप्रधान नरेंद् मोिीनी ‘सबका साथ,सबका 
तवकास’ या त्ाचं्ा घोषवाक्ानुसार प्रगतीच्ा वाटा सवायंसाठी खुल्ा केल्ा आहेत.

प्रथा परंपरा ंमध् ेकाही तकृटी असतील तर वेळीच त्ा िूर केल्ा पादहजते.अन्था समाजात 
असंतोष  तनमा्शण होतो.असंतुष्ठ समाज त्ातवरुद् आवाज उठवल्ाणशवाय                 
रहात नाही.अललकडेच कोल्ापूरमधील हरेवाड ग्ामपंचायतीतल्ा स्स्तयानंी त े िाखऊन 
दिले आह.ेतवधवा ं संबंधीत जाचक  प्रथा बंि व्ाव्ात यासाठी मोचधे काढून  अतनष्ठ 
प्रथातंवरोधात एकजटुीने आवाज उठऊन त्ा प्रथा बंि पाडण्ाचे त्ानंी ज ेधाररष्ठ्य िाखवले 
त्ात दकतीतरी अडाणी, गरीब व तपडीत स्स्तयाचंाही समावेश होता.   पण अखेर त्ानंी 
शासनाला त्ाची िखल घेणे भाग पाडले.ही बाब जाणकार,संस्कृ ती रषिकानंी लषिात घ्ावी 
अशी आह.े

तवधवावंर अन्ाय अत्ाचाराची खरी सुरवात कंुकू लावण्ाचा त्ाचंा असधकार दहराऊन 
घेण्ापासून होते आणण तथेनूच पुढे तवद्पुीकरणातनू सारा जन्म अलवणात राहून तवधवाचं्ा 
वाट्ाला जीणं नकोसं करणारा प्रवास सुरु होतो पण आता पररस्स्ती खूप बिलली आह.े
आपल्ा या अशा अतनष्ठ प्रथा परंपरा ं मध े जखडलेल्ा तपडीताचं्ा सोणशकपणावर तर 
आपली संस्कृ ती उभी नाही ना?याचाही तवचार व्ायला हवा.

आज “२३ जनू जागततक तवधवा दिन” या दिवसाचे औचचत् साधनू शासनाने आता 
तवधवासंाठी चागंल्ा योजना आखल्ाचे समजत ेही तवशेष जमेची बाज ूम्हणता येईल.
पूवणीच्ा तलुनेने तवधवाचें जीणें आता बरेचसे सुसह् झाले असले तरी काळाच्ा अनुशंगाने 
येणाऱ्या समस्याचंी उकल जाणकाराकंडून  वेळोवेळी झाली तर  सकारात्मक पररवत्शनातनू 
आपल्ा संस्कृ तीची उज्वल प्रततमा अणभमानास्पि व नेहमीच सवायंसाठी आिश्श राहील.
कारण रुढीपरंपरा म्हणज ेसंस्कृ तीचे वैभव असत.े

कंुकू
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दिवाळीचा सण हा सव्श सणाचंा राजा मानला जातो व तो 
आहचे.प्रते्काच्ा घरी दिवाळी अगिी आनंिाने साजरी केली जाते. गोडा धोडाची 

रेलचेल, दिव्ाचंा झगमगाट , तवतवध आकाराचें व रंगाचें आकाश कंिील खखडककीत 
दकंवा बाल्कनीत टागंलेले , लहान मुलाचंी फटाक्ाचंी आतषबाजी, मुली-स्स्तया आपल्ा 
घराच्ा िरवाज्ात दकंवा अगंणात तवतवध प्रकारची रागंोळी काढून त्ावर पणत्ाचंी 
आरास करतात.तसेच सुगंधी उटण,े चंिनाचा साबण नवीन कपडे व िामगने घालून 
ममरवण,े असे दृश् साधारणपण ेसगळीकडेच दिवाळीच्ा ४-५ दिवसात दिसेल.

पण आज खास पाठारे प्रभू ज्ातीची दिवाळी थोडी हटकेच असल्ाने त्ाचे वण्शन मी 
तुम्हाला सागंू इल्च्त े. पाठारे प्रभू ज्ातीतील लोकानंा “परभू” या नावाने संबोधले जात.े 
त्ामुळे पाठारे प्रभंूची दिवाळी म्हणजचे परभाचंी दिवाळी हा परवलीचा शब्द झाला. तर 
ही परभाचंी दिवाळी थोडी थोडककी ४ दिवस नसून चागंली १२ दिवसाचंी असत.ेदिवाळीची 
चाहूल लागत ेती अजश्वन मदहन्ातील ककृ ष्ण पषिातील कालाष्टमी पासूनच . ह्ा दिवशी 
घरी फराळ तयार करायला व िारात दकंवा अगंणात रागंोळ्ा काढायला सुरवात होत.े 
ह्ा रागंोळ्ा दठपक्ाचं्ा, पानाफुलाचं्ा दकंवा िेखावे वगैरे नसून पारंपररक भौममततक 
कलाककृ ती(Geometrical Design) असत े व त्ाला नाव ‘रागंोळी’ नसून ‘कणा’ 
असे आह.े पूवणी परभाचंी वस्ी पालवावर म्हणज ेठाकूरविार भागात असल्ाने प्रते्काच्ा 
घरापुढे अगंणात दकंवा िरवाज्ात हा कणा काढलेला दिसे व ह्ा बायका इतक्ा हौशी ककी 
साधा कणा काढायला सुद्ा नटून थटून तयार तयार व्ायच्ा.अजनूही साठीच्ा घरातील 
बायका ह े असे कणे काढताना दिसतील. इतकेच नव्े तर अष्टमी पासून त े भाऊबीज े
पययंत काढण्ात येणाऱ्या सव्श कण्ानंा नावे दिली गेली आहते.उिा:१) आसन्ा, २) 
बोण्डल्ा, ३) तेंडल्ा , ४) खाम्बल्ा, ५) पाचं िेवळ्ा, ६) नागंऱ्या,७) पोखरण, ८) 
रवळी, ९) धनिीवे, १०) पट, ११) स्स्स्क, १२) भाऊबीज आरती. त्ाच प्रमाण े
फराळालाही दिवाळीची ‘सुखडी’ म्हणतात. खास करून कारंज्ानंा ‘णशगंड्ा’ म्हणतात व 
त्ा भाजलेल्ा असतात. ह्ा णशगंड्ा करताना त्ाला कॉन्श फ्ोअर दकंवा तािूंळ पीठ व 
तपुाचा साठा तयार करून मैद्याच्ा पोळीवर लावनू असे तीन थर तयार करून मग णशगंड्ा 
बनवायच्ा. खाससयत अशी दक णशगंड्ा तीन प्रकारच्ा असतात, ओला नारळ, िधुी 
हलवा आणण खखमा.तसेच मथलेले बसेन लाडू असतात. म्हणज ेचण्ाच्ा डाळ्ापंासून 
तपुात डाळ्ाचें पीठ मथनू मग लाडू बनवायचे . म्हणनू त ेमथलेले बसेन लाडू होत. ह े
सहसा िकुानामंधनू तवकायला दिसत नाहीत.

वर नमूि केल्ा प्रमाण ेप्रते्क दिवसाच्ा रागंोळीचे (कण्ाचे) महत्व आह.े कालाष्टमीच्ा 
दिवसापासून खऱ्या अथा्शने प्रते्क प्रभू कुटंुबात ( परभाचं्ा घरी) दिवाळीला प्रारंभ 
होतो.त्ाला ‘आठतविंा’ म्हणतात व आठतवदं्यापासून फराळ (सुखडी) करायला सुरवात 
करायची. त्ा प्रारंभाला घरी नैवेद्य म्हणनू गुरवळ्ा (साखरेच्ा पुऱ्या /गोड पुऱ्या) 
करतात. त्ा दिवशी ‘आसन्ा’ ची रागंोळी/कणा काढतात.‘आसन्ा’ म्हणज े बठैक. 
फराळ/सुखडी करण्ासाठी खाली बसायला आसन हवे म्हणनू असन्ा होय. तसेच वसू 
बारस दकंवा गोवत्स विािशीला हाताने नागंरून ज े तपकत े ते खायचे म्हणनू नागंऱ्याचंा 
कणा काढतात. ह्ा दिवशी तपठाचा दिवा म्हणज ेपणती तयार करून दिव्ाची िेवघरात 
पूजा करून मग तो दिवा बाहरे काढलेल्ा ‘नागंऱ्याच्ा’ कण्ावर ठेवायचा असतो. ह्ा 
दिव्ाला यमिीप म्हणतात. हा यमिीप विािशी व त्रयोिशीला पूजतात. नंतरचा दिवस 
धनतरेस दकंवा धनत्रयोिशी. ह्ा दिवशी दिवेलागणीच्ा सुमारास गकृदहणीनंी आपल्ा 
धनाची (िामगन्ाचंी) पूजा करावयाची असत.े संध्ाकाळी ‘पोखरणीची’ रागंोळी/
कणा काढावयाचा. कारण िसुऱ्यादिवशी नरक चतिु्शशी ,दिवाळीचा पदहला दिवस....
पहाटे उठून अभं्ग स्ान करावयाचे म्हणनू आिल्ा दिवशी पोखरणीतनू पाणी आणनू 
घरात साठवायचे. पोखरण म्हणज ेछोटे तळे ...ह्ा उदे्दशाने ‘पोखरण’चा कणा काढतात. 
नरकचतुि्शशीच्ा दिवशी पहाटे सूयवोियापूवणी उठून सुगंधी तले,उटण े लावनू आघंोळ 
करावयाची . ह्ा अघंोळीला परभाचं्ा कडे पदहली आघंोळ म्हणतात. तवशेषतः घरातील 
पुरुष मंडळी व लहान मुलानंा रागंोळी काढून त्ावर पाट ठेऊन, पाटावर बसवनू तले-उटण े
लावले जात ेव केसानंा नारळाचे िूध(णशरे) लावले जात.े त्ा नंतर प्रते्काच्ा अघंोळी 
वेळेस एक तरी फटाका दकंवा फुलबाजी लावायची. आघंोळीला जाताना िातवण व चचराटे 
घेऊन जायचे.िातवणाने आघंोळी पूवणी िात घासायचे व आघंोळ झाल्ानंतर चचराटे 
पायाने फोडायचे. ...नरकासुराचा वध केल्ाचे प्रतीक. त ेझाल्ानंतर तपठाची कोडी करून 
त्ात तलेवात घालून पेटवायची व पाय त्ावरून दफरवायचा म्हणजचे नरकासुराचा वध 
केल्ानंतर पाय दिव्ाच्ा प्रकाशासारखे लख्ख झाले पादहजते.तसेच ह्ा दिवशीचा कणा 
म्हणज ेरवळी... आिल्ा दिवशी पोखरणीतनू पाणी आणल्ावर अभं्ग स्ानासाठी  

रवळीत पाणी भरायचे म्हणज े मातीचा घडा होय दकंवा घंगाळ म्हणयूात 

आपण. नरकासुराचा वध केल्ानंतर त्ाचा आनंिोत्सव म्हणनू 
िसुऱ्यादिवशी अमावास्या, सकाळी दू्यत दकंवा पटाची रागंोळी काढावयाची . ह्ा 

दिवशीही तले उटण ेलावनू अभं्ग स्ान करावयाचे. संध्ाकाळी लक्षी पूजन/चोपडा 
पूजन करावयाचे. परंतु परभाचं्ा कडे ‘धनिीवे’ असतात.लक्षी म्हणज े धन व ह े धन 
सहजासहजी ममळत नसत.े धन ममळतवण्ाकररता अपार कष्ट, पररश्रम दकंवा मेहनत करावी 
लागते व त्ाचे प्रतीक म्हणनू दक काय काटेरी तनवडंुगाचंी पूजा केली जाते. ह्ा तनवडंुगाचे 
१६ समान भाग करून एका बाजनूे फुलवात मावेल इतके कोरून त ेउन्ात सुकवायचे व 
संध्ाकाळी ह्ा १६ तनवडंुगाच्ा तकुड्ामंध् ेफुलवात व तले घालून चािंीच्ा बाजवटावर 
(चौरंग) ठेऊन त्ाची गंध अषित व फुलानंी पूजा करून त्ाच्ा पुढ्ात छोट्ा पाटावर 
केळे-तवडा,सुपारी, नारळ व नैवेद्याला बसेन लाडू ठेऊन तनराजंन व उिबत्तीने ओवाळून ते 
सव्श िरवाज्ात काढलेल्ा रागंोळीवर ठेवतात. धनदिव्ाचं्ा दिवसाची रागंोळी दकंवा कणा 
असतो पाण्ावरील िोन हंस व डोक्ावर आरती ( धनाचे प्रतीक हंस व दिव्ाचें प्रतीक 
आरती होय). ह्ा धनदिव्ानं ‘जावई’ म्हणतात. वर सामंगतल्ा प्रमाण े पालवावर प्रभू 
लोकाचंी दकंवा परभाचंी स्तःची घरे होती व त्ामुळे हे धनिीवे उफ्श  जावई बाहरे कण्ावर 
ठेवले ककी मग घरातील गडी माणसे (नोकर) आपल्ा िारातील एक दकंवा िोन जावई उफ्श  
धनिीवे उचलून शेजारील घराच्ा िरवाज्ात ठेवायचे. त ेकरताना त्ा शेजारील घरातील 
गड्ाने(नोकराने) ह्ाला णभजवायचे. परंतु णभजवनू न घेता परतण्ात खरे वकूब असत.े 
ही एक गमतीिार प्रथा होती. आजकाल फॅ्ट ससस्टिम मध् े ह े करण े अशक्. असो. 
त्ा नंतर फटाक्ाचंी आतषबाजी..., हजार-िोन हजार फटाक्ाचंी माळ लावायची, त्ा 
माळीमध् ेअनार - भुईचक्र इत्ािी ठेवायचे म्हणज ेआतषबाजीला मजा येत.े भुईचक्र 
जममनीला समातंर तर अनार आकाशाच्ा दिशेने उडतात. ह ेबघण्ाची दकंवा ह्ा िेखाव्ाने 
डोळ्ाचें पारण ेदफटत.े ह्ा आतषबाजीला फटाक्ाचंा कोट म्हणतात. ह्ा आतषबाजीला 
फटाक्ाचंा कोट म्हणतात. फटाक्ाचं्ा माळीच्ा एका टोकाला फटाक्ाचंी चवड ठेऊन 
त्ावर कागिाचा दकल्ा ठेवलेला असतो, म्हणून तो कोट होय. मग

िसुऱ्याबाजनूे ही फटाक्ाचंी माळ पेटवायची. ह्ा दिवसाला परभाचं्ा घरी एक वेगळ्ा 
दृष्टी कोनातनू पहातात. तो म्हणज ेसणाची मौज -मजा व आनंि लुटण ेहोय. ह्ा दिवशी 
जवेणाचा खास साममष मेनू असतो व तो म्हणज ेदहरव्ा चटणीचे भरलेले सरंगे (पापलेट). 
ह ेझाल्ा नंतर िसुरा दिवस म्हणज ेबळी प्रततपिा उफ्श  दिवाळीचा पाडवा. ह्ा दिवशी पहाटे 
सूयवोियापूवणी उठून घरातील कचरा काढून त्ाची पूजा करावयाची असत ेतबना अघंोळीने. 
त्ा पूजते आिल्ा दिवसाच्ा पूजतेील एक तनवडंुगाच्ा तकुडा उफ्श  जावई पूजकेररता 
ठेवायचा असतो. पूजा झाल्ावर सुपडी दकंवा थाळा घेऊन त्ावर लाटण्ाने वाजवनू तो 
पुजलेला कचरा घरातील सव्श खोल्ातून दफरवनू व दफरवताना ‘ईडा पीडा टळो व बळीचे 
राज् येवो’ असे म्हणावयाचे. ह्ाचा अथ्श असा ककी, घरातील सव्श पीडा जाऊन िेत व बळीचे 
राज् म्हणजे सुख-समाधान लाभू िेत!ह ेकेल्ावर घराच्ा बाहरेील चौकात तो कचरा एका 
बाजलूा ठेऊन त्ाच्ा सोबत ज्ा झाडूने कचरा काढलेला असतो तो ही टाकून द्यायचा 
असतो. त्ा नंतर घरातील सव्श मंडळीनंी अभं्ग स्ान करून नवीन कपडे घालून मग घरातील 
स्स्तयानंी िरवाज्ात स्स्स्कची रागंोळी/कणा काढावयाचा. स्स्स्क ह े आपल्ाकडे 
शुभ मानले जात.ेतसेच पाडवा हा साडेतीन मुहूतायंपैककी एक मानला जातो. बललप्रततपिेच्ा 
दिवशी बळीराजाची म्हणज ेत्ाच्ा चािंीच्ा प्रततमेची पूजा करावयाची असत.ेह्ा दिवशी 
‘सगण’ म्हणज े मीठ तवकायला येतात. ह े सगण घेताना भाव तवचारायचा नसतो तसेच 
आपण जजतके पैसे िेऊ त ेकाहीही न बोलता घेऊन जातात.हे मीठ नंतर स्यंपाक घरातील 
ममठाच्ा बरणीत एकत्र करावयाचे असत.े मीठ ह ेलक्षीचे प्रतीक असल्ाने घरात सुख, 
समाधान व समकृद्ी नािंते, असे पूवणीचे लोक म्हणायचे.यामुळे सगण  घेण्ाची प्रथा होय. 
बळीराजाची पूजा करून चािंीच्ा बाजवटावर ठेवलेली ही मूतणी (धनदिव्ाप्रमाण)े 
स्स्स्काच्ा कण्ावर नेऊन ठेवायची व मग फटाक्ाचंा कोट लावायचा. बळीराजाच्ा 
दिवशीही साममष जवेणाची पद्त आह.े केशरीभात (साखरभात)व मटणाचा घाट 

असतो. त्ानंतर भाऊबीजचेा दिवस. ह्ा दिवसाची रागंोळी/ कणा म्हणज ेआरती 

परभाचंी (पाठारे प्रभू) दिवाळी



29

होय. आम्हा परभाचं्ाकडे भाऊबीजचे्ा ओवाळणीला,भाऊ-भावजय ह्ा िाम्पत्ाला मान 
दिला जातो व बहीणही त्ा िाम्पत्ाला भेट वस् ूिेत.े

एकूण काय तर दिवाळीचा सण पाठारे प्रभू ज्ाती मध् े मौज-मजा-धमाल ह्ा दृष्टीनेच 
साजरा केला जातो.

“A few distant centuries ago, on a nondescript 
day

I can barely imagine

Upon what craggy hilltop, within a dense sunless forest

O sovereign Shivaji

Lightning-like, across your forehead, there flashed

The thought from above

“With a singular religious thread, this torn up, fragmented

Bharata, I shall bind in One.”*

These lines are from Nobel Laureate Rabindranath Tagore’s 
poem on Chhatrapati Shivaji’s role in inspiring and uniting 
India.  One of the greatest warriors in Indian history, Shivaji’s 
life is a testament to his bravery and spirit.  

Most Indians, especially Maharashtrians learn about his valor in 
defending his motherland and also know about the impressive 
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (museum) 
in Mumbai. However, Francois Gautier, a French journalist 
was inspired by the Maharaj’s fight to protect all, to construct 
a museum in Pune that will give an in-depth look into some 
aspects of Indian history. 

SHREE CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ MUSEUM & 
INDIAN HISTORY

A museum by the people, showcasing our history to the future 
generations. The museum’s work is in progress. With more 
support from the public, it will near its completion. Wadgaon 
Shinde Road, Pune, Maharashtra 411047, India

https://www.factmuseum.com/

Museum description from its website: Bharath, with its 
thousands of years of history is a treasure trove of cultural, 
social, anecdotal and most importantly spiritual information. 
Due to extensive periods of colonization and subjugation, the 
history that is taught to us is written by invading victors and has 
been subject to vast distortions driven by political or ideological 
power struggles. 

SHREE CHHATRAPATI SHIVAJI 
MAHARAJ MUSEUM & INDIAN HISTORY

However, learning our true unbiased history is necessary for 
cultural confidence, increasing self-awareness and for strategic 
policy making.

The Chatrapati Shivaji museum of Indian history was founded 
in 2010 by renowned journalist and writer Francois Gautier.  
Many prominent well-wishers including Sri Sri Ravi Shankar 
and the Dalai Lama extended generous help. It has been bringing 
alive various facets of true Bharatiya history through its various 
galleries and exhibits. The founding organization is FACT 
(Foundation for Advancement of Cultural Ties). FACT was 
formed by Francois Gautier using the prize money he received 
by winning the ‘Nachiketa’ award of excellence in journalism. 
FACT is committed to highlighting the magnificence of India 
and the threats to its sovereignty.

Kedar Deshpande,  California
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Omkar Udas, Canada

Ten years ago, I was working in Mauritius 
as a corporate marketer. As a new team leader, I found 

myself failing. No one in my team was willing to walk with 
me on the journey we had set for ourselves. I was convinced I 
was doing everything right, following all effective management 
mantras, showing the vision, leading by example and everything 
I learned from school and leadership blogs. Yet I found myself 
disintegrating from the team and failing.

I tried everything I knew...(even free team lunches as a last 
resort :)) First time in my life I was feeling that the situation was 
slipping out of my control. Consuming one cup of coffee a day 
increased to 4 cups of coffee a day. I was holding my nervousness 
within, and it started showing on my body – starting with hair 
loss, hypothyroidism, acidity, loss of hunger, vertigo, always 
tired, not excited about weekends or travel and not getting deep 
sleep. In retrospect, as a person who was in his early 30’s, I can 
say the situation was grim. I knew I was NOT in depression. 
Every morning I woke up and I went to work convinced that 
today I will win my team and that today I will change the game 
and that today I will turn this page of failure. A failure - that is 
how I was judging myself. For 4 months, each day I tried hard to 
win, but it did not happen.

One day I was speaking to the HR Director, not directly about 
what I was going through, but she reminded me that I should 
see this coach who was hired by the company. “Who Ehsaan?” 
I asked “Yes, Ehsaan. Here’s his cell number, call him.” she said.

I had tried everything I knew of, let me just meet Ehsaan once 
and get that ticked off from my things to do. So at least then no 
one can blame me, including myself, that I did not try everything 
to overcome failure. I was convinced this would be a one-off 
meeting and I will be done with it quickly. To my surprise, the 
conversations became very revealing of myself. Meeting him 
once turned twice, meeting him twice turned thrice, and then I 
started seeing him every week. 

After 2 months of coaching, I was delighted I had a breakthrough. 
I learnt that unlike the work culture that I was used to, where 
work and goals came first, in this company human connection 
was valued more and first. Human connection in work context 
has become far more spoken of in the last 5 years, especially in 
work context. Connecting with each  team member as a person 
was something I was missing. Having those genuine corridor 
conversations, learning more about each other’s families, even 
mingling with them after work, and showing a genuine interest 
in connecting with each person in the team as a person is what 
mattered. This was so insightful for me, which is probably an 
obvious thing to do for many. For me at that juncture of my 
life, it wasn’t obvious. That’s what coaching helps with. A coach 
is skilled to have conversations with you, asks you the right 
questions, to help you understand yourself deeply and to see 
things that are obvious to others but not to you. As a result, it 
enables you to reduce your suffering.  

With this newfound insight of human connection 

first, I was on a roll at work. I made great 
relationships with my teammates, we had fun while 

working hard for long hours (and partied harder), work did not 
seem energy draining anymore, we did great for the company, 
and we all got big bonuses. This is how I would have loved the 
story to culminate :)

What really happened was, with the newfound insight of human 
connection first, I started putting great effort to socialize with 
my team.I was like a divorced troubled parent who projects his 
suffering by overcompensating his child with his favorite food, 
gifts, and outings. Unfortunately, often it seems, the child gets 
even more difficult; despite my genuine efforts, my team too 
became more difficult to work with. In retrospect, probably I was 
too late to extend a genuine effort.

The surprise gift of this Mauritian chapter of my life was that 
while I did not necessarily succeed to become the leader of that 
team, I still excelled in my career and immensely as a person. 
As an indirect outcome, coaching got me onto the path of self-
discovery, I became more sensitive, listening to my intuition 
better, grounding myself into what I am and not getting drained 
by what the world wants to see of me do. 

A coach is someone who meets you. Meets you as a unique 
being, with openness and freshness. For most of us, we are 
responding (or reacting) to the world to be “legitimate”. Being 
legitimate at work, amongst friends and even in family. Your 
legitimacy is by pleasing others, conferring to people, seeking 
it outside. Very often, people in their life do not meet anyone 
who sees them as legitimate. A coaching relationship is meeting 
the person as is, you are legitimate already. There is no other 
way you are supposed to be. You are not being judged or you do 
not have to earn praise from the coach. This creates a possibility 
of finding new parts (and many times existing but new parts) 
within yourself. Thus, enabling you to unfold to your true being. 

Fast forward to 2022, I am now in Montreal. I continue to be 
a corporate marketer, but now I am also an Integral Coach 
who has helped several others to unfold their lives. I am also a 
certified yoga trainer and have been a student of Vedanta for the 
last 2 years. This rounded conscious development in me would 
have not been possible had I not got onto a coaching journey in 
2015. I’ve also engaged with other coaches since. I believe I have 
become a little wiser, more genuine in my interactions, a better 

leader, a better parent, a better spouse, and perhaps I am 

The Unfoldment Journey
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also responding to life with greater wisdom. The unfoldment of 
my life journey continues.

Probably some of you are more curious about my Unfoldment 
journey or about who is a coach and how a coach could help you 
in your present juncture of life. Some of you may be in search of 
a desired outcome or even trying to get rid of a monkey off your 
back. Finding a coach to speak to is my suggestion. Or I’m also 
available for a heartfelt conversation; no judgements guaranteed. 

ही समोर बसलेली एक
अगमता कोकाटे, मरुं बई 

तवणत ेआहे कालपासून 
ककी केव्ापासून-पण मनापासून,

टाके उलटसुलट-आडवेउभे,
लालतपवळे-मागून पुढून,

नाजकू हळव्ा-कणखर तवणीचें...
ती तवणतये जाळे परंपराचें,

...केव्ापासून-अनािी काळापासून...
एक एक धागा संस्कृ तीचा- समजतूीचंा 

पेलतये हळूवारपण ेसुईच्ा समंजस अग्ावर,
...ती तवणतये केव्ापासून-

संपत नाही ततच्ाजवळचा जािईु गुं डा 
ककी होत नाही अखेर ततच्ा चचवटपणाची,

-ती तवणते आहे अनािी काळापासून 
ततच्ा आई-आजी-खापरपणजीच्ा वेळेपासून...

ततच्ा बोटातनू अखंडपणे वाहत राहत ेअसहाय्यता...
प्राचीन निीसारखी...

     काळाच्ा तीक्षण अग्ावर,
उलगडत जात े‘ततच्ा असण्ाची’
खरंतर ‘नसण्ाची’-’चचत्रकथा’

बाजलूा पडलेल्ा तवणीत पटातनू...
ततला आवरता येत नाही पसारा 

ततच्ा भोवतीचा-अनंत काळाचा,
...ती तवणत राहत ेअव्ाहत 

जाळे परंपराचें सोणशक ताण्ाबाण्ातून,
ततच्ा ‘स्तीत्वाचे’ सनातन िःुख पाझरत राहत े

अतीव समंजसपण ेकाळाच्ा असंवािी निीतनू.........

Meenakshi Ingle, Dubai
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भाग्यश्री संजय महाजन, मालेगाव नाणशक

दिवस जसा जसा माथ्ावर येत होता; तशी रामाच्ा जीवाची 
घालमेल होत होती. मनातल्ा मनात संतापाने तो आक्कीला णशव्ा िेत होता. 

सकाळपासून तो माळावर मेंढर घेऊन आला होता. समुद्ासारखा अथागं चहूबाजूं नी माळ 
पसरला होता,सगळीकडे ओबडधोबड खडक आणण काटेरी झडुपे याचें प्रमाण असधक होत.े 
मध्चे कुठेतरी पाणी असल्ाने थोडस पेरलेले आणण कादं्याचं ररकामं शेत असे याच दठकाणी 
रामाच्ा मेंढरानंा थोडंफार काही चरायला ममळत होत. उन्ाळ्ाचे दिवस असल्ाने माळ 
आग ओकायचा; एकही प्राणी त्ा दठकाणी सहजासहजी नजरेस पडत नसे. परंतु मेंढर 
त्ाला अपवाि होती. माळावरच्ा त्ा काटेरी वनस्पती पाला-पाचोळा यावरच ती जगत 
होती अस म्हणा. रामा प्रते्क वषणी यादठकाणी आपला वाडा घेऊन येत होता. त्ाची पत्ी 
आक्की, तीन वषा्शचा मुलगा व सोबतीला चाळीस मेंढर,िोन घोडी आणण त्ाचंा लाडका 
कुत्रा ‘लाल्ा’ असा त्ाचंा लवाजमा होता. रामा सकाळी सकाळी मेंढर घेऊन जायचा 
आणण आक्की मागुन स्यंपाक करून त्ाला घेऊन जायची; असा त्ाचंा दिनक्रम होता. पण 
आज मात्र दिवस पार डोक्ावर आला होता तरी आक्कीचा पत्ताच नव्ता. जवेणाची वेळ 
टळल्ाने त्ाच्ा पोटात भुकेचा डोबं उसळला होता. त्ाच्ा मनात तवतवध शंकाच काहूर 
माजल होतं! उन्ाचा ताप वाढल्ाने मेंढरसुद्ा हळूहळू बाभळीच्ा आडोशाला येऊन बसू 
लागली होती. इतक्ात एक मेंढी कळपातनु उठुन जोराने पाळायला लागली; तसा रामाला 
ततचा खूपच राग आला त्ाने हातातली काठी आडवी धरून जोराने ततला मारून फेकली 
आणण ततला उदे्दशून बड्बडू लागला. “तझु्ा तर मायला! इथं जीव जातयुा आन तझुा णशन 
डोक्ाला; दह पण ईना वाघानं मगळली का काय? ययव ुिे पेकाटातच लाथ घालतो! दकतीतरी 
वेळ तो असाच बडबडत रादहला. मेंढरसुद्ा आता शातं बसली होती. माळ मात्र एकिम 
सामसूम दिसत होता. एव्ड्ात कुत्राने कान टवकारले व उठून तो शेपूट हलव ुलागला. 
िूर माळाच्ा दिशेने आक्की डोक्ावर टोपल व एका बगलेत पोराला घेऊन येत होती. ती 
जशी जवळ येत होती तसा त्ाचा संताप वाढत होता. ती झाडाखाली येताच त्ाने ततला एक 
जोरिार णशवी दिली. “ए भवाने! लाज कुठं सोडून आलीय; िसुऱ्याच्ा जीवाच काय हाय 
का तलुा! सगळं सगळं ततने तनमूटपण ेऐकून घेतलं व डोक्ावरच टोपल खाली उतरवलं. 
पोराला माडंीवर घेऊन त्ाला वाढु लागली. ततला अस गप्प पाहून त्ाला आणखीच चेव 
आला आणण म्हटला “ए िातखखळ बसली का? एव्डा टाईम कशापायी केला? आता मात्र 
ततला राहवले नाही ततचा कंठ िाटून आला होता; आवंढा मगळत ती म्हणाली. “मला का 
हौस हाय तुम्हाला उपासी मारायची पर बाळ सकाळपासुन लैच आजारी झालं; सारख 
उलट्ा करतय, काय करावं तचे उमजत नव्तं! अस सागंून त्ाला पोटाशी धरून मुसुमुसु 
रडायला लागली. ह ेऐकल्ावर त्ाला खूपच शरमल्ासारखे झाले. थोडावेळ शातं राहून 
तोच म्हटला. “बर मग त ुमेंढराकड थाबं! मी इथं मळ्ात कुणाजवळ औषधपाणी ममळत 
का त ेपाहून येतो; फरक नाही पडला तर त्ाला शहरात डॉक्रकडच घेऊन जाऊ! त ूजवेनू 
घे मी जाऊनच येतो; पोरगं लैच खराब झालं! एव्ड सागंून तो उठला व माळाच्ा पलीकडे 
िूर दिसणाऱ्या घराचं्ा दिशेने झपाझपा जाऊ लागला. 

                ऊन कमी झालं तस एक-एक मेंढरु उठून काटे-कुटे खायला लागलं होत. ती पण 
बराच वेळ बाळाला पिराखाली घेऊन बसली होती; आता ऊनसुद्ा ततच्ा अध्ा्श अगंावर 
यायला लागलं होत. मेंढर माळावर पागंल्ाने बाळाला झाडाखाली बसवनू त्ाच्ा हातावर 
ततने भाकरीचा तकुडा दिला आणण ती त्ाचं्ा मागे गेली. सगळी मेंढर शातं चरत होती तर 
लाल्ा या सगळ्ावर एका उंच खडकावर बसून नजर ठेवत होता. अचानक सगळी मेंढर 
आक्कीच्ा दिशेने कान टवकारुन पाहू लागली; कुत्रा सुद्ा िगडावरून उठून ततच्ा दिशेने 
पाहत गुरगुरू लागला. आक्कीला हा सगळा प्रकार पाहून हायस वाटलं व हसतच ती म्हणाली 
“ए बयानंो आग अस काय पाहता? ‘चरा ककी गुमान! परंत ुमेंड्ानी खूपच गलका केला. 
त्ा मोठयाने ओरडायला लागल्ा. कुत्रासुद्ा मोठंमोठ्ाने भंुकत आक्कीच्ा दिशेने धाऊ 
लागला. आता ततला जाणवलं खरच काही भयानक घडलंय म्हणनू ती कुत्रा धावतो त्ा 
दिशेने पाहू लागली आणण षिणात ततच्ा पायाखालची जमीनच खसकली; ततचा गळा 

पूण्श कोरडा पडला; तोडंावर हात मारून घेतला आणण अगंात पूण्श बळ आणनू ती 
बाभळीच्ा दिशेन पळू लागली. कारण िोन लाडंगे ततच्ा मुलाकडे 

वेगाने येत होत.े कुत्राने वेगात जाऊन एकाच्ा मानेला पकडले 
होत.े िसुरा बाळाला धरणार तोच आक्कीने धडपडत येऊन त्ाच्ा डोक्ात िगड 

मारला. तसा तो मागे कोलमडून पडला. पण लगेच सावरून त्ाने आक्कीवर धावनू जायचा 
पतवत्रा घेतला. हा सगळा गोधंळ पाहून मुलं खूपच रडत होत. तो लाडंगा मोठंमोठाली सुळे 
िाखवत कधी आक्कीकडे तर कधी बाळाकडे पाहत होता. पूण्श शक्ीतनशी त्ाला ती काठीने 
अडवत होती. िसुरीकडे कुत्रा व लाडंगा याचं्ा तुंबळ लोळवा लोळवी चालली होती. िोघ 
रक्भम्ाळ झाले होते; माघार कुणीच घेत नव्तं. ततसरीकडे मेंड्ा घाबरून पूण्श माळभर 
सैरावैरा पळत दफरत होत्ा. 

                 आक्की त्ा लाडंग्याचा काही तनभाव लागू िेत नव्ती. म्हणनू त्ाने आपला 
मोचा्श मेंढ्ाकडे वळवला; तो दिसेल त्ा मेंढीमागे धावत सुटला. तो ततकडे जाताच आक्कीने 
बाळाला उचलून घेतले. ततचा थोडाका होईना जीव भाडं्ात पडला. इकडे कुत्राने त्ा 
िसुऱ्या लाडंग्याला घायाळ करून तपटाळून लावले होते. मात्र िसुरीकडे तो थोराड लाडंगा 
अजनूही मेंड्ामागे सैतानासारखा धावत होता. आक्की सारं चचत्र पाहून वैतागली होती. 
बाळाकडे पहावं दक मेंढ्ा ततला काहीचं सुचत नव्तं. कुत्रातसुद्ा आत्ता काहीच त्राण 
नव्ते तो दह जखमी होऊन पडला होता. मूल रडतच होते; शेवटी आक्की वैतागली आणण 
ततने बाळाला खाली ठेऊन दिले व कुत्राला हलु नको असा इशारा करून ती पुन्ा काठी 
घेऊन त्ा लाडंग्याच्ा दिशेने धाऊ लागली. त्ाने एका मेंढीला पकडले होत.े ती जजवाच्ा 
आकातंाने त्ाला काठी मारू लागली. त्ाच्ावर काहीच पररणाम होत नव्ता. त्ाने मेंढीला 
घट् पकडून ठेवले होत.े शेवटी त्ाच्ा अंगावर काठी मुडून पडली पण त्ाने काही सोडलं 
नाही मेंढीला. आक्की सुद्ा हताश होऊन खडकावर बसून धायमोकलून रडू लागली. थोडावेळ 
रडत बसली आणण काय मनात आलं रडतच बाभळीच्ा दिशेने वेगाने धावत सुटली. ततने 
धडपडत टोपलीतनु तवळा काढला व परत लाडंगा जजथ ेहोता ततथ ेगेली. तोवर कुत्रासुद्ा 
उठून उभा रादहला होता. ततने षिणाचाही तवचार न करता त्ाच्ावर सपासप तवळयाने वार 
केले. तसा कळवळून तो लाडंगा ततच्ावर दफरला पण त्ाषिणी आपल्ा अगंातील संपूण्श 
शक्ीतनशी कुत्राने येऊन त्ाच्ा मानेला पकडले. याच आवेशात आक्कीने त्ाच्ा पोटात 
तवळ्ाने घाव घातले; तो धाडकन जममनीवर जाऊन कोसळला. काही षिणात सगळीकडे 
शातंता पसरली. दिवस बडुायला आला होता. सव्श मेंढर पुन्ा चरायला लागली; कुत्रासुद्ा 
आपल्ा वेिना लपवनू पाहऱ्यासाठी उंच खडकावर जाऊन बसला होता. आक्की मात्र 
दकतीतरी वेळ हातात रक्ाने माखलेला तवळा घेऊन लाडंग्याच्ा धडूाकडे बघत बसली 
होती. इतक्ात मेंढ्ा चचत्ार करू लागल्ा; कुत्रासुद्ा प्रमेाने शेपूट हलवत खडकावर उभा 
रादहला. रामा पळतच बाभळीच्ा दिशेने गेला; रडणाऱ्या पोराला उचलून तो तडक आक्की 
बसली होती त्ा दिशेने गेला; त्ाला खूपच राग आला होता. चालता चालता रागातच तो 
म्हणाला; “ए अबंाबाई काय लावलंय त!ु ह ेबोलत बोलत तो जवळ आला त्ाने ततच्ाकडे 
बसघतलं तर एका हातात तवळा रक्ाने माखलेला, साडीवर रक्ाचे डाग, एका बाजलूा 
लाडंगा रक्ाच्ा थारोळ्ात पडलेला तर िसुऱ्या बाजलूा अध्शमेल्ा अवस्ते झाम आलेली 
ती मेंढी! सव्श प्रकार त्ाच्ा लषिात आला. तो बाळाला घेऊन खाली बसला त्ाने त्ाच्ा 
गमछाने ततचा रक्ाने आणण घामाने माखलेला चेहरा पुसला. ती तशी तंद्ीतनू बाहरे आली 
आणण त्ाला तबलगून मोठंमोठयाने रडायला लागली. ततचे डोळे पुसत ततला समजावंत तो 
म्हटला. “शातं रहा औषि आणलय पोराला! आणण अस शेळीवानी का रडतीस; वाघीण 
हाय त ूवाघीण! आख्खा लाडंगा मारला त!ु चल उशीर झाला आवर! दिवस णषितीजाला 
टेकला होता. सव्श मेंढ्ा पुढे आणण रामा आक्की बाळ व कुत्रा त्ाचं्ा मागे तवजयाच्ा 
उन्मािात वाड्ाकडे तनघाले........आक्की मात्र खूप तवचारात पडली आपलं तर ठीक आह े
पण आपल्ा मुलाचं ही भतवतव् जर असच असलं तर? ततच्ा अगंावर सररकण काटा 
आला आणण मनातल्ा मनात म्हटली “नाही नाही तो शाळा णशकलं आणण खुप मोठा साहबे 
होईल! मी णशकवलं त्ाला; तो नाही जगणार हे असलं जीवन!!!

माळरानाची वाघीण
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उर्मला िेवेन. जपान

दिवाळीचा सण जवळ होता, मला खूप काम होती, कामाचं लोड 
खूप होतं. सगळं मलाच करायचं होतं. दिवाळीचा फराळ, खरेिी, घर सजावट सगळं 

प्रते्काच्ा आवडी तनवडी जपून मॅनेज करणं सोपं नव्तंच. सगळंच नीट व्ायला पादहज े
असंच वाटत होतं. कामाच्ा गिणीत माझी मी गुंग होती. मनात धाकधकु होती प्रते्काच्ा 
मनासारखं झालं नाही तर त्ानंा काय वाटेल. सवा्शना तवचारून मग कामी लागावं म्हणून 
तवचार केला. सहज सवायंना त्ाचं्ा आवडीच काय त ेतवचारावं म्हणनू मी चहाच्ा वेळी 
तवचारलं, तर सासरे म्हणाले,

“मला खुशखुशीत चकल्ा हव्ात... त ेकाय त ेकाही बाहेरचं वापरू नकोस... सगळीकडे 
काय सारखा स्ाि वाटतो. चकली पावडर आणण काय ते मसाला ममळतो, नको रे बाबा. 
घरच हवंय आता.” सासू चहा पीत हळूच म्हणाली,

“शुगर फ्ी काहीतरी हवंय, मला बाई गोड चालत नाही, तलुा तर मादहत आह.े तझु्ा 
हातच्ा लाडवाची चव आजही जजभेवर आह,े पण काय करू, नाही ना खाता येणार. पण 
त ूना काहीतरी नवीन कर माझ्ासाठी, शुगर फ्ी. काय त ेशुगर फ्ी स्ीटनर ममळतं ना 
मॉलमध्,े वापर त ेआणण कर माझ्ासाठी लाडू, आवडतील मला.”

आता शुगर फ्ी, आणण घरी करायचं म्हटलं तर सुगरण तरी काय करणार... नवीन 
एक्तपररमेंट तोही दिवाळीच्ा तोडंावर!

नवरोबाने पेपरमध् ेणशरलेली मान बाहरे काढली आणण परत ती नुसती हलवली, आणण 
म्हणाले, “मस् खमंग चचवडा, पातळ पोह्ाचंा... काय आपण बाहरेचा खातोच ना, मला 
कसा तोडंात ठेवला दक तवरघळला पादहज.े.. अहा... दिवाळी कशी चचवड्ाणशवाय नाही, 
काय हो बाबा.”

“नाही रे, मला चकली हवी, मस् खुशखुशीत, ततखट, कुरकुरीत, काटेिार, मन कसं तकृप्त 
होतं मग... अरे फटाक्ात चक्र आणण फराळात चकली नसली तर दिवाळी काय! सुनबाई 
करा हा तुमच्ा हातची मस्, झणझणीत... तसं वष्शभर आपण ह ेखात असतोच पण 
दिवाळीच्ा फराळाची मजा काही औरच.”

मी काही बोललीच नाही, चाह्चे कप घेतले आणण स्यंपाक खोलीकडे तनघाले. दिवाळीत 
साऱ्यानंा खुश करणं अवघड होतं. मुलाचंा सधगंाणा घरात चालूच होता. त्ाचं्ाकडे बघून 
सुखावले, मनातच म्हणाले,“करूिेत, कधी नव् ेत ेसुट्ा माझ्ा लेकानंा... पण बाई हा 
पसारा कसा आवरू...”

मी स्तःच आवरून, लगेच कामाला लागली, प्रते्काची फमा्शईश पूण्श करता करता 
मला िपुारचे ३ वाजले. सासूबाईंच्ा मैमत्रणी गप्पा करायला घरी आल्ा. त्ानी चहा 
आणण नाश्त्ाचं करायला सामंगतलं. मी ते घेऊन बाहरे आली, सगळ्ा मला पाहून जरा 
िचकल्ा, कुजबजु करत हसायला लागल्ा, सासूबाई कानात येऊन म्हणाल्ा

“तझुी ओढणी कुठे आह?े जरा आवरून यायचं ना बाहरे. काय ह,े बघ पीठ लागून आहे 
तझु्ा चेहऱ्याला, कशीही बाहरे येतस!”

मला माझीच लाज वाटली, मी लगेच आत तनघून गेली. संध्ाकाळी मला ह्ाचं्ा सोबत 
शॉतपगंला जायचं होतं. हे ऑदफसमधनू आल्ा आल्ा ओरडू लागले,

“दकती वेळ लागणार आह े तुला? माझ्ाकडे वेळ नाही. लवकर ये. काय करतसे 
दिवसभर?”

मी कशीबशी तयार झाली, बाहरे आली, तर कळलं ककी ह ेशॉतपगंला त्ाचं्ा आईला घेऊन 
गेले. मला बाई वाईट वाटलंच पण स्तःला घर आवरण्ात तबझी करून घेतलं.

लक्षी पूजनाचा दिवस उजळला, माझा फराळ तयार होता, सगळं घर चकचककीत होतं. 
मुलंही आनंिात होत.े सगळे पूजचे्ा तयारीला लागले होत.े मीही तयार व्ायला 

गेले, माझी साडी काढली, तर आठवलं ककी मी ततला फॉलतपकोला टाकलीस 

नव्ती. मन नाराज झालं, जनुीच साडी नेसायला घेतली, ततचेही 
काठ जरा मागच्ा वेळी जोडव्ामध् ेअटकून खराब झाले होत.े िामगने बसघतले 

तर मंगळसुत्रचा एक पिर तटुलेला होता, गडबडीत सोनाराकडे न्ायला तवसरली होती. 
माझी कुठलीच वस् ूजागेवर नव्ती. कशीबशी तयार होऊन, पूजसेाठी बसायला आले तर 
नणंि आणण जावई आधीच पूजते बसलेले. मी एक नजर अहोवर टाकली पण त्ानंा काय 
फरक पडणार होता, लाडाची बहीण आणण जावई पूजते बसले होत!े

मी सारखी दकचन मध् ेये-जा करत होती, कुणी काही मागत होतं, तर कुणी काही. धड 
बसायलाही भेटलं नाही. ये जा करत तळपाय आणण पोटऱ्या िखुत होत्ा. फार थकली 
होती, जरा बसली तर पतीिेव ओरडले,

“आईला मित कर दिवे घरात लावायला, तलुा कळत नाही का घरच्ा लक्षीचं काम आह े
त.े”

मी आता कुठे टेकले होत,े तर लगेच मितीला गेले. मागच्ा आठ दिवसापासून काम करून 
करून माझी वाट लागली होती.

िोन दिवसानंी भाऊ वदहनी भेटायला आले, वदहनीला ममठी मारली, ती कानात हळूच 
बोलली,

“ह ेकाय करून ठेवलंय स्तःच? भर दिवाळीत त ूका अशी दिसतसे? सगळं ठीक ना?”

िोन आपुलककीचे शब्द एकल्ावर मी ढसाढसा रडायला लागली... आणण रडतच झोपीतनू 
उठली, बघते तर काय मी माझ्ा बडेवर होत.े त ेएक स्प्न होतं... पण बरच काही बोलून 
गेलं, मला झोप तर लागलीच नाही, पण ठरवलं ककी आत्ता प्रते्क गोष्टीला ‘हो’ म्हणायचं 
नाही, हो म्हणून स्तःची फरफड करून घ्ाची नाही.

ह्ा दिवाळीने मला माझ्ातल्ा मीची जाणीव करून दिली,  मीच का करू सव्श काम, घर 
काय माझं एकटीच आह?े ‘नाही’ म्हणण्ात काय वाईट आह.े फार फार तर काय, दहला 
काही येत नाही असंच म्हणतील ना, म्हणू िेत, मला कुठे सासरचे दकतीही मेहनत घेतली 
तरी उत्तम म्हणणार आहते.

सकाळी उठली तवे्ा मी स्तःलाच बिलेली वाटली. स्प्नातल्ा सारखंच सवायंचं दडमाडं 
ठेवणं सुरु झालं, सासू म्हणाली,

“एखािा शुगर फ्ी पिाथ्श कर ककी, तलुा तर नवीन पिाथ्श करायची हौस आहे.”

मी म्हटलं “तमु्हाला नाही खायचं तर नका खाऊ, मला साधचे गोड पिाथ्श उत्तम येतात, 
आणण नवीन काही एक्तपररमेंट करून माझ्ा एकुलत्ा एका सासूला मला आजारी 
करायचं नाही. लाडू आवडतात तमु्हाला मादहत आह,े एखािा प्रसाि म्हणनू खायला काही 
हरकत नाही, पण नको बाबा नवीन काही उगाच.”

त्ाही हसल्ा, हसतच म्हणाल्ा,

“मीच काहीतरी माकधे ट मधनू घेऊन येईल. त ूनेहमीच काय त ेतलुा हवं त ेकर. 

आता मी “नाही” म्हणायला णशकले
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कशाला माझ्ा एकुलत्ा एका सुनेला नुसता तो त्रास.”

सासऱ्यानंा चकलीची भारी आवड, मला आधीच मादहत होतं ककी त ेचकली बनतवण्ात 
नेहमीच सासूची मित करायचे. पण सुनेच्ा स्यंपाकघरात लुडबडु कधी त्ानंी केली 
नव्ती.

मी म्हटलं, “तमु्ही णशकवणार असाल तर आपल्ा चकल्ा खुशखुशीत होतील, अगिीच 
तुम्हाला आवडतात तश्ा.”

ह े एकल्ावर सासऱ्यानंा खूपच बरं वाटलं त्ानी ं लगेच होकार दिला आणण सामान 
आणण्ासाठी हौशीने तनघून गेले.

मुलानंा आकाश दिवा बनवायला सामंगतला, उलट बजावलं, घर घाणरेडं केलं तर काहीही 
घेऊन िेणार नाही.  

माझ्ातला बिल नवऱ्याला जाणवला होता. ते घरातनू बाहरे जात होत,े तवे्ाच मी त्ाचं्ा 
हातात माझी नवीन साडी दिली आणण म्हटलं

“त्ा कॉन्शरच्ा तपको फॉलच्ा िकुानात िेऊन या, आणण आठवणीने परत येतानंा घेवनू 
या.”

िपुारी सासू बाहरे तनघाल्ा होत्ा, मी त्ानंा म्हटलं

“माझ ेिामगने जरा सोनाराकडे द्या ना, तमुच्ा ओळखीचा आह ेना तो नाक्ावरचा सोनार. 
मला त्ातलं काहीच समजत नाही. तमु्ही एवढ्ा आवडीने मा झ्ासाठी ह ेमंगळसूत्र घडवलं, 
बघा ना त्ाचा एक पिर कसा तटुला हो.”

सगळे त्ाचं्ा मागणी लागले होत.े मी आनंिात दकचनमध् ेपाय ठेवला. स्तःच्ा आवडीचे 
बसेनाचे लाडू बनवले आणण खमंग चचवडा. चकली सासऱ्यासंोबत करायची म्हणनू सामान 
बाजलूा काढून ठेवलं.

कामवाल्ा बाईने घरगुती फराळाचा छोटासा उद्योक सुरु केला होता, ततला थोडी माझ्ाकडून 
मित म्हणनू करंज्ा आणण अनारसे बनवायला सामंगतले, ज े बनवंतानंी मला फार वेळ 
लागतो. आता माझ्ाकडे भरपूर वेळ होता. रूममध् े गेले तनवातं बसून मोबाईलवरून 
सवा्शना दिवाळीच्ा शुभेच्ा दिल्ा आणण सवायंच्ा ग्हण करत वाचल्ा. ममत्रमैमत्रणीच्ा 
ग्ुपवरचे मेसेज वाचले आणण पोटिही केले. मन फे्श झालं.

लक्षी पूजनाच्ा दिवशी भारी भक्म स्यंपाकाचा बतेही केला नाही, वेळ लागणारे पिाथ्श 
टाळत अगिीच सोपा स्यंपाक केला. सासूने खटकलं मला,

“काय ग, ह्ा वेळी दिवाळी काय अशीच असणार काय?”

मीही म्हटलं, “काय आई, फराळाचे पिाथ्श खाऊन पोट खराब होईल आपलं म्हणनू साधाच 
केलाय. आणण आपण काय कधीही आवडलं त ेबनवतोच ना!”

पुढे काही त्ा बोलल्ाचं नाही.

मला तयारीला भरपूर वेळ ममळाला, छान तयार झाले आणण खाली पूजचे्ा दठकाणी आले. 
मला सगळे बघतच रादहले,

“चला घरची लक्षी आली आता, सगळे पूजलेा बसा”

असं म्हणतच सासऱ्यानंी सवा्शना पूजलेा बसायला सामंगतलं.

मीही माझा मान सोडला नाही, ह्ाचंा हात धरून पूजते बसली. पूजा संपली आणण सगळे 
त्ाचं्ा कामाला तनघाले, मुलं आजोबासंोबत फटाके फोडायला गेले. सासूबाई पणत्ा 
सगळीकडे ठेवायला गेल्ा. आम्ही िोघंच हॉलमध् ेहोतो. ह्ानंी काही म्हणायच्ा आताच 
मी म्हटलं,

“आईला मस् जमतं ना पणत्ा सजवणं, मलाही णशकावं लागेल त्ाचं्ाकडून.”

तहेी हसले, म्हणाले, “नंतर काय णशक, आधी इकडे ये, खूप संुिर दिसत आहेस त.ू”

आनंिात जवेण आटोपली आणण आम्ही िोघेही आमच्ा खोलीत तनघून आलो.

िसुऱ्या दिवशी, सगळे फराळ खात असतानंाच मी माझी छोटीशी बॅग घेऊन खाली आले 
आणण ह्ानंा म्हटलं,

“तमु्ही माहेरी सोडून िेता ककी मी टॅक्ी बोलव?ू मी जरा आईकडे जावनू येत,े रात्रीपययंत 
येईल.”

सासू आणण नणंि बाई माझ्ाकडे बघत होत्ा, त्ा काही बोलण्ाआधी मीच म्हटलं,

“तमु्ही तमुच्ा लेककीसोबत दिवस घालवा, माझी लुडबडु कशाला, मी जावनू येत.े तसंही खूप 
वेळ ततकडे मला करमायचं नाही.”

त्ानंीही हसतच हो जावून ये म्हटलं. तवेढ्ात सासरे ह्ानंा म्हणाले,

“घरी गाडी असतानंा सुनबाई टॅक्क्ने माहरेी जाणार का? त ू पण जा सोबत, अधंार 
होण्ाआधी घरी परत या.”

मला अजनू काय हवं होतं, मी दकतीही म्हटलं असतं तरी ह ेतयार झाले नसतेच माझ्ासोबत 
यायला पण आत्ता वदडलाचंा शब्द नाही मोडू शकले.

एवढ्ा वषा्शनंतर मला चक् लक्षी पूजनाच्ा िसुऱ्याच दिवशी माहरेी जोडीने बघून आईला 
आनंिही झाला आणण आचिय्शही. पाय धवुायला पाणी िेतानंा वदहनी मला म्हणाली,

“हा एवढा मोठा चमत्ार झाला तरी कसा? “

मी मनातल्ा मनात हसत म्हटलं “तो चमत्ार माझ्ात झालाय.”

ततने हसून धक्ा दिला, मी हसले, म्हणाले,

“वदहनी तहुी ये जावनू, आहे मी दिवसभर इकडे.”

आईला मोठं कौतकु वाटलं, मुलीने एवढ्ा वषा्शने का होईना घरची परंपरा म्हणनू दिवाळीच्ा 
िसुऱ्याच दिवशी जावयाला माहरेी आणलं होतं. मुलगी सासरी नाही तर सासरच्ा लोकाचं्ा 
मनात नािंत आह ेह्ा तवचाराने ततला जावयाचा दकती मान करू तन दकती नाही असचं झालं.

वदहनीने परत टोला मारला, मी परत मनात हसले, कारण मी आता नाही म्हणायला णशकले.

मी आता मुळीच टेन्शन घेत नाही. मुख् म्हणज ेमी “नाही” बोलायला णशकली आह,े हो 
म्हणनू फसण्ापेषिा नाही म्हणनू मोकळं व्ायचं. नको त्ा गोष्टीच टेन्शन घेऊन स्तःलाच 
त्रास करून घेण्ात काय अथ्श.

ही दिवाळी माझ्ासाठी लखलखीत आणण मला प्रकाशमय करणारी होती.

स्तःच अस्स्त्व कसं जपायचं, ह ेआपल्ाच हातात असतं. मग तमु्हीही नाही म्हणायला 
सुरवात कराच, वेडे बनून पेढे खाण्ात मजा असते राव! 
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सुतप्रया वारे,  मंुबई

‘चहाला वेळ नसत ेपण वेळेला चहा लागतोच’मलाही. 

‘सवाष्णीने कंुकवाला आणण सज्न माणसाने चहाला कधी नाही म्हण ू नये’ आणण मी 
सज्न आहे.पुण्ात चहाला ‘चहा’ नाही म्हणत, अमकृततुल् म्हणतात.  

सकाळचा चहा, िोघानंी वेळात वेळ काढून सोबत घ्ायचा. ते िोन षिण तनवातं. 
नाश्त्ाबरोबरचा चहा, पोहे, उपमा यानंा कंपनी द्यायला घ्ायचा. ऑदफसमध् ेमीदटंग, मग 
चहा, अ ंनाही नाही, ग्ीन टी, हले्थ कॉन्शस लोकाचंा. नाहीतर कटीगं चहा, चायपे चचा्श. 
घरचा चहा म्हणज े ‘अगं, जरा चहा टाक गं’ कॅटेगरीतला. सिणी झाली ककी चहात आलं, 
चहापत्ती घालून बनवलेला कडक चहा. चचबं णभजल्ावर कुल्ड चहा. मोठ्ा हॉटेलमध् े
दकंवा तवमानात मसाला चहा. या झक्ास चहाची तरतरी आणणारी अनेक रुपे.

‘निीचे मूळ आणण ऋषीचे कुळ शोध ूनये’ म्हणतात. चहाबाज शर्मलाला गेल्ा मदहन्ात 
‘चहाचे मूळ’ शोधण्ाची संधी ममळाली. शर्मला कोण? ईश्श् अहो मीऽच. तर आपले 
राजशे आणण शर्मला  (‘आराधना’ आठवतोय नं? मेरे सपनोकंकी रानी कब आयेगी तू?) 
िार्जललगंला तनघाले. राजशेने तीन ‘टी इटेिट’ शॉट्शललटि केल्ा. आपण आता चहाचे मळे 
म्हण ूया. एक खूप बजटेच्ा बाहरे होता. एक िार्जललगं शहराच्ा अतत जवळ होता. शेवटी 
‘मगगं टी ररसॉट्श’ची वणणी लागली. झालं, शर्मला स्प्नात रंगली.चहाच्ा मळ्ामध ेकोण गं 
उभी? चहापत्ती खुडत ेमी रावजी, रावजी, ओठाला कप लाउनी, चव घ्ा कुणीतरी. 

जनू मदहन्ातल्ा प्रसन्न सकाळी राजशे आणण शर्मला बागडोगरा तवमानातळावर उतरले. 
‘मगगं’ची गाडी तयार होती. पोचायला चार तरी वाजणार. पोटापाण्ाची सोय डट्रायवरला 
तवचारली. तोडंातल्ा तोडंात तो ‘गुडट्री’ असं परत परत बोल्ा. सगळे येणारे लोक ततथचे 
थाबंतात, म्हटल्ावर तनधा्शस्. काहीतरी ‘बरं’ खायला नक्की ममळेल. जेव्ापासून चढायला 
लागलो, तवे्ापासून धकंु होतं. िहा फुटापंलीकडचं दिसत नव्तं. जवेायला गाडी थाबंली. 
गुडरीक टी लाऊंज (Goodricke). नाव – माग्शररेट’स डेक. चहाची लागवड कुससोंगला 
(Kurseong) १८६४ मध े झाली. मालकाची मुलगी, माग्शररेट, इथल्ा दहरव्ागार 
तनसगा्शच्ा प्रमेात पडली. ततला इंलंिडला परत जायचं नव्तं. असाध् आजारात ततचा ििुदैवी 
मकृतु् झाला. ततच्ा आठवणी जपण्ासाठी चहाच्ा मळ्ाला ‘माग्शररेट’स ्होप’ नाव दिलं. 
ततथ ेमशरूम सूप, व्जे मग्ल सँडतवच आणण त्ाचं्ा मळ्ातला मस्टेल (muscatel) 
चहा घेतला. चहाला पण अशी नावं असतात? कडक, मीठी, खुशबिूार. नाहीतर वाह! ताज. 
एवढंच माहीत. चहासोबत पीनट बटर कुककीज आणण ग्ीन टी कुककीज. ही चव वेगळी होती. 
किाचचत या हवेचा पररणाम असेल. नाहीतर आपण मंुबईकर खरं म्हणज ेटपरी चहावाले! 

नंतर राजेश आणण शर्मला पोचले, ‘मगगं’ चहामळ्ात, व्ाया िार्जललगं. सतत धकु्ाची 
चािर असल्ाने फारसे दिसत नव्ते. िाटीवाटीने बाधंलेली घरे, हॉटेल्स, ‘होमटेि’चं 
जागोजाग आलेलं पीक, घरं म्हणज ेरस्ताच्ा लेवलला पदहला मजला आणण खाली पाच 
मजले, नेपाळी-चचनी चेहर् याची माणसं, रंगीबरंेगी स्टेर, कोट, जॅकेटची गिणी, ‘घूम’ 

टेिशनच्ा थोडी अलीकडे रस्ताला येऊन ममळणारी टॉय टट्रेन, स्ातनक लोक 

अजजबात लषि िेत नाहीत ततच्ाकडे, पण पय्शटकानंा मात्र प्रचंड 
आकष्शण. थाबंनू बघणार, फोटो, व्व्दडओ काढणार. मग होतो टट्रॅ दफकचा खोळंबा. 

अरंुि रस्तावर िोन गाड्ा आणण टट्रेन एका वेळी जाऊ शकत नाही. टट्रेन पण अशी ककी 
सतत माजंरीसारखी आडवी येत.े 

पोचल्ावर ‘हाय टी’. त्ाचंाच ग्ीन टी आणण आलू पकोडे. चहामळ्ाचं एकूण षिते्रफळ 
६०० हेक्टर. १८६४ साली बाधंलेला बंगला. राजशे-शर्मलाची रुम तनळ्ा थीमची. 
णभतंी, डेकोर, चािरी, उशा, अभे्, पडिे सगळी तनळाई. खखडककीतनू डायरेक्ट स्गणीय दृष्य. 
खखडककीची चौकट, समोर िूरिूरपययंत फक् दहरवाई, धकंु, दहमालय, तनळे आकाश. खोलीत 
िजधेिार टीकवडू फर्नचर आणण मोकळी-ढाकळी प्रशस् बाथरूम. बाथरूममध् ेवेतापासून 
बनतवलेली खुचणी, टीपॉय, धवुायचे कपडे ठेवायला बासे्ट, २ वॉश बसेसन असा राजशेाही 
जामातनमा होता. प्रते्क खोलीत िगडी फायरप्लसे. पण दहवाळ्ात, बफ्श वकृष्टी होताना, 
फायरप्लसेच्ा उबते चहाचा कप (ककी वाईनचा लिास?) हातात घेऊन फुर्श फुर्श सुर्श सुर्श 
करत घोट घ्ावा, खखडककीतनू बाहरे बघत बसावं, एखािं पुस्क वाचावं, गप्पा माराव्ा 
दकंवा मनाला येईल त ेकाहीही करावं.  

साथीला तबललयड्श टेबल, लायब्री (चहावरची पुस्कं लय भारी), लॉबी, जवेणाचा तवभाग, 
बाहरे पोच्श, बगीचा, गजीबो (ज्ात बसून रोज सकाळच्ा वाफाळत्ा कॉफकीचा आस्ाि 
घेतला, चहाचे मळे बघता बघता कॉफकी? चेंज नको का? एऽक मऽग कॉफकीचा, शंभर कऽप 
चहाऽचे...चे ए ए) आणण एक ओपन व्हु्इंग डेक होत.े गजीबोमध् ेनुसतं बसावं, समोरचा 
कॅनव्ास न्ाहाळत. िर षिणाला समोरचे दृश् बिलत जात.े कधी हलककी उन्ाची ततरीप. 
कधी पूण्श धकंु…काहीच दिसत नाही. इथ े धकु्ाची चािर अलगि एका डोगंरावरुन 
पलीकडे जात.े ढगाचंा तर नाच सुरू होता. चहा तपताना ऊन पडलं, संपता संपता मगगं हाऊस 
धकु्ात हरवलं. त े६ दिवस चहामय झाले इतके ककी शेफने एक दिवस चहाबरोबर चहाच्ा 
कोवळ्ा पानाचें पकोडे केले होत.े गुलबषिी, ओव्ाची पानं, कोकमाची कोवळी लालसर 
पानं याचंी भजी शर्मलानं खाल्ी होती. िगु्-शक्श रा योग तसा चहा-चहाची भजी योग!

िार्जललगंच्ा बहुतके सव्श चहामळ्ात छोटी छोटी खेडी वसली आहते. त े ततथले जुने 
रदहवासी. बहुताशंी तथेील लोक मळ्ावर आणण चहा फॅक्टरीत काम करतात. मॅनेजर 

लोकाचं्ा बंगल्ावर काम करतात. माळी, स्पैाककी, डट्रायवर म्हणनू. शर्मला 

टी ब्के
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आणण राजशे या छोट्ा, टुमिार खेड्ामंधनू दफरले, ‘मगगं’च्ा एका माणसाच्ा सोबतीने. 
भुरभुर पाऊस आला तर एका णशव-मंदिरात थाबंले. बंगलीवजा घरे, कट्टावर रंगीबरंेगी 
फुलझाडाचं्ा कंुड्ा, समोर अगंण, िोन घराचं्ा मधनू चढत जाणार् या पायर् या, मागच्ा 
परसात भाजी दकंवा मका लावलेला, काही दठकाणी राखणिार कुत्र े उगाचच भंुकणारे, 
ओलसर सि्श हवा असल्ाने मुटकुळे करून बसलेल्ा माजंरी. मस् फेरफटका झाला. 
कडकडून भूक लागली. राजेश म्हणाला सुद्ा – आजचं जवेण आपण कमावलंय.

‘ममरीक लेक’ अततशय तनसग्शरम्य दठकाण. हा रस्ा भारत-नेपाळ सीमेला लागून जातो. 
खरं म्हणज ेरस्ा हीच सीमा आह.े एका बाजलूा पजचिम बंगाल आणण रस्ताची िसुरी बाज ू
नेपाळ. कधी तवरळ, तर कधी िाट धकेु, डट्रायवरला तवचारलं, तलुा रस्ा कसा दिसतोय? 
शर्मलाला तर मागे बसून पुढचं िोन फुटावंरचं दिसत नाहीये. तर तो म्हणाला, रस्ताच्ा 
बाजलूा पाढंरी पट्ी आह,े ततच्ा भरोसे. ये तो कुछ भी नही, काला फॉग होता ह,ै वो बहुत 
डेंजर. एकिम अधंरेा जसैा. उसमे कुछ नही दिखता. काला फॉग? माय गॉड! ममरीक सरोवर 
नैसर्गक आह.े लेकच्ा एका बाजलूा ममरीक गाव, बगीचे आणण िसुर् या बाजलूा ‘धपुी’ 
झाडाचें (सूचचपणणी झाडाचंी एक जात) जंगल. जंगलात छोट्ा टट्रेदकंगच्ा वाटा आहते. 
सरोवराचे िोन्ी दकनारे जोडणारा एक छोटा पूल आह.े शर्मला डट्रीम सीके्न्समध.े ये हसी ं
वादिया ंये खुला आसमान...  

ममरीक सरोवराच्ा काठावर ‘गुडरीक टी लाऊंज’ आह.े तत्ाळ गुगल केलं, त्ानं िाखवलं, 
िीड-िोन दकमी अतंर. गाडीनं एक वळण घेतल्ावर लगेच आलं. गुगल पण असं कधीकधी 
चकवा िेतं.

चहा फॅक्टरीला जाताना चहाची खुडणी करणार् या बायका दिसल्ा. साधारण १५ बायकाचंा 
एक गट. फक् बायकाच ह ेनाजकु काम करतात. चहाचं झाड बोन्सायसारखं दिसतं. अगिी 
१०० वष्श जनंु असलं तरी. वरती आलेली कोवळी फक् तीन पाने खुडतात. बाजचूी िोन 
पाने आणण मधली कळी. खुडुन मागच्ा टोपलीत टाकतात. अध्ा्श दिवसाच्ा णशफ्टमध् े६ 
त े७ दकलो पानं टोपलीत जमा होतात. त्ाचे वजन करून त ेप्रते्ककीच्ा नावासमोर ललदहले 
जात.े छोट्ा टट्रॉलरने ही जमा केलेली पाने फॅक्टरीत आणली जातात. जसं नाणशकची सुला 
वाइन, नेपा वॅ्लीमधील वाईन, ऑटिट्रेललयन वाईन चवीला वेगळी लागत,े तसा भौगोललक 
पररस्स्तीनुसार (हवामान, माती, आजबूाजचूी झाडेझडुुपे) चहाच्ा कपात उतरणारा स्ाि 
बिलतो. मशीनने कटाई केल्ास पाने तुटतात व अशी पाने थोडक्ा वेळात तीव्, उग् गंध 
बाहरे सोडतात. त्ाने चहाचा िजा्श खालावतो. याउलट हाताने खुडलेली आख्खी पाने तो गंध 
आपल्ा आत जपतात आणण पाण्ात मुरल्ावर तो पाण्ात उतरतो. तप्रममयम चहाची ही 
तनशाणी.

आलेली पाने मोठ्ा हॉलसारख्ा खोलीत जाळीिार टट्रेमध् े पसरून ठेवली जातात. या 
खोलीत तापमान आणण आद््शता तनयंमत्रत केली जाते. या प्रदक्रयेला तविररंग (withering) 
म्हणतात. यात पानामंधले ५०% पय्शन्त पाणी तनघून जाते.

नंतर सुरू होत े पानं चुरगळण्ाची (bruising) प्रदक्रया. यात ठरते, ग्ीन टी, व्ाइट 
टी, लॅिक टी ककी ऊलॉंग टी (oolong) बनवायचा त.े त्ानुसार पाने गुं डाळली जातात 
(rolling), तपरगाळली जातात (twisting) दकंवा चचरडली जातात (crushing). 

इथ ेपानातल्ा पेशी तटुतात आणण oxidation सुरू होत.े कापलेल्ा सफरचंिाप्रमाणे. 
जजतकं जास् oxidation, तततका गडि चहाचा रंग. कमी oxidation वाला ग्ीन टी 
नावाप्रमाण ेत्ाचा आब राखतो आणण चहाला हलका दहरवा रंग येतो. तर लॅिक टी असतो 
१००% oxidation झालेला. इतर काही प्रकारच्ा चहासाठी पाने टिीम, रोटि दकंवा फ्ाय 
पण करतात. तवतवध स्ािाच्ा चहासाठी तळुस, गुलाब पाकळ्ा, संत्रा साल, वेलची, संुठ, 
पुदिना, जस्मिन ममसळले जातात.   

शेवटी उरलीसुरली आद््शता काढून पाने पॅदकंगसाठी तयार होतात. तीन-चार चाळण्ामंधनू 
त्ाचें वगणीकरण होत.े ‘मगगं’ मधला चहा फक् एक्पोट्श होतो, भारतात तवकला जात नाही. 
शर्मलाला त्ाचें गेटि म्हणनू ममळाला. दकम्मत ६००० रु. दकलो. पाव दकलो सोसायटी चहा 
१४० रु ला घेणारी शर्मला  हबकलीच.

राजशे आणण शर्मलानं मगगं मधला फटि्श फ्श आणण सेकंड फ्श टेटि केला. एका 
कपाला २.५ गॅ्म चहा पानं. पाणी उकळवनू त्ातले बडुबडेु यायचे बंि झाले ककी चहापानावंर 
त ेओतायचे. ५ ममतनटं झाकण ठेवनू मुरून द्यायचा. कपात गाळायचा. प्रते्क चहा दकती 
गॅ्म घ्ायचा आणण दकती वेळ मुरवायचा, याचं गणणत वेगळं. मापून घ्ायला छोटासा 
वजनकाटा आणण वेळ मोजायला तीन रंगीत वाळूच्ा घड्ाळाचंा सेट. ३, ४, ५ ममतनटे. 
शर्मलाला भातुकलीची आठवण झाली.

फटि्श फ्श म्हणज ेमोसमातील पदहला चहा, चहामंधील शॅमे्पन. वसंत ऋतमुध् ेझाडानंा 
कोवळी पालवी फुटते ती पाने. खुडणीचा काळ माच्श मदहन्ाच्ा आसपास. हा सवा्शत महाग 
चहा. ह्ाला हलका, ताजा, मधरु स्ाि असतो.

सेकंड फ्श म्हणज े उन्ाळ्ात खुडलेला. जनू मदहन्ाच्ा िरम्यान. नंतर पावसाळ्ात 
खुडणी करत नाहीत. त्ावेळेस बागेची मशागत, नवीन झाडे लावण,े तण काढण,े 
साफसफाई करण ेइत्ािी कामे करतात. तवटंर फ्श म्हणजे दहवाळ्ात केलेली खुडणी.

‘मगगं’मधला सगळा चहा सैंदद्य (Organic) आह.े झाडावंर कोणत्ाही प्रकारची 
ककीटकनाशके फवारली जात नाहीत. इतके चहा प्ायल्ावर त्ानंा तवचारलं – मग आम्ही 
नेहमी सोसायटी, ब्कु बॉन्ड, ताजमहाल चहा तपतो तो कोणता? सगळ्ाचंं एकजात मौनव्त! 
खोिून खोिून तवचारल्ावर सीटीसी, डटि अशी उत्तरं दिली. डटि म्हणज ेचहाची धळू? 
म्हणज ेसॉर्टटग करून झाल्ावर उरलेला कचरा? अरे बापरे!  

कॅललमपॉंगला जाताना वाटेत ताजी गाजरे, मुळे आणण बीट घेतले, शेफला दिले. म्हटलं, 
बनाओ कुछ रंगतबरंगी सॅलड. तो दिवस स्च् सूय्शप्रकाशाचा होता. काचंनजंगा दहमाच्ादित 
णशखराचंी पूण्श रागं याची िेही याची डोळा पादहली. ततथला एक स्ातनक माणसू म्हणाला, 
िोन मदहन्ानंंतर आज िश्शन झाले. टुररटि लोकानंा खुश करायला मारला नक्की डायलॉग!

ततकडे एबीपी माझा पादहला. महाराष्टट्रात त्ावेळेस सत्तातंर नाट् रंगले होत.े  राजशे आणण 
शर्मला मात्र....काय झाडी...काय डोगंार...काय हॉटेलचा चहा...िार्जललगं ओके् हाय!
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बठैककीच्ा खोलीत माधवराव आणण आशाबाई चचतंते बसले होत.े 
त्ा िोघाचं्ा चेहऱ्यावरचा रंगच जण ूउडून गेला होता. काय बोलावे कसे बोलावे त े

त्ानंा समजत नव्ते. त्ाला कारण िेखील तसंच होत. नुकताच एमपीएससीचा तनकाल 
लागलेला होता. त्ाचंा एकुलता एक मुलगा प्रकाश पोलीस उपतनरीषिकपिाची परीषिा 
पास झाला झाल्ामुळे घरातील आनंिाचे वातावरण काही ंदिवस दटकून रादहलं. परंत ुत े
आनंिाचे वातावरण लवकरच ओसरले. याला कारण पण तसचं होत. प्रकाशने आपल्ा 
ठरलेल्ा लग्ाला तवरोध करत स्पष्टपण ेनकार दिला होता. माधवरावानंी त्ाचं्ा जजवलग 
ममत्राच्ा म्हणज े तवजयराव िेशपाडें याचं्ा मुलीशी म्हणज े अस्मिताशी तववाह तनजचित 
केलेला होता. पिवीधर झाल्ानंतर प्रकाश एमपीएससीच्ा परीषिचेी तयारी करत होता. 
तर िेशपाडें याचंी मुलगी अस्मिता ही एका खाजगी शाळेत णशणषिका म्हणनू नौकरी करत 
होती. अस्मिता नौकरीला तर प्रकाश घरीच होता. मात्र ही उणी बाज ूमैत्रीच्ा आड आली 
नाही. अस्मिताने िेखील आपल्ा आई बाबाचंी इच्ा म्हणनू आनंिाने लग्ाला होकार 
दिला होता. आणण इकडे प्रकाश पोलीस उपतनरीषिक पिाची परीषिा उत्तीण्श होताच एकिम 
बिलून गेला होता. त्ाचा स्ाथ्श, प्रततष्ठा अचानक उफाळून आली. मागची पररस्ती 
तवसरून तो आता बरोबरीची भाषा बोलायला लागला होता.प्र काशच्ा बोलण्ात गुमणी व 
एक प्रकारचा उद्ामपणा आलेला होता.

तो अततशय तावातावाने म्हणाला, ‘बाबा तुम्ही तमुचे ममत्र तवजय िेशपाडें यानंा माझा 
लग्ाला असलेला नकार कळतवला ककी नाही? त्ानंा लवकरात लवकर कळवनू टाका. 
आता ह ेलग् शक् नाही म्हणावं नाहीतर बसतील त ेआशा लावनू’.

प्रकाशच्ा अशा या बोलण्ावर माधवरावानंा खरतर खूपच राग आलेला होता. तरी त्ानंी 
रागावर तनयंत्रण ठेवले आणण त्ाला म्हणाले, ‘अरे बटेा प्रकाश आता असं कसं ठरलेले 
लग् मोडता येईल. आमचे संबंध फक् मैत्रीचेच नाही तर त ेरक्ाच्ा नात्ापंेषिाही असधक 
जवळचे आहेत. असा उतातवळपणा करण ेयोग्य नाही. पुन्ा एकिा शातंपण ेतवचार कर’.

‘बाबा आता कसला आला आहे तवचार? मी पोलीस उप तनरीषिक होणार आहे. तमु्हाला 
मादहत आह ेना पोलीस उप तनरीषिक म्हणज ेकाय चीज असत?े त्ाचा काय रुबाब असतो? 
काय त्ाची ऐट असत?े ती िेशपाडंेंची मुलगी अस्मिता आपली साधी णशणषिका. कसं काय 
जमणार आम्हा िोघाचें ? माझं सक्श ल मोठ मोठ्ा पोलीस असधकाऱ्याचें राहील. तमुच्ा 
मैत्रीपायी माझ्ा आयषु्याचा कशाला बळी घेताय बाबा?’ प्रकाश त्ाच्ाच मस्ीत होता.

‘प्रकाश ही मस्ी बरी नव्.े मागचे दिवस त ूसोयीस्रपण ेतवसरलास आहे बघ. अरे तुमचे 
लग् ठरले तेंव्ा अस्मिता नोकरीला होती आणण त ूबरेोजगार. ततने तलुा नकार दिला असता 
तर कसं वाटलं असतं तलुा? मात्र अस्मिताने त ूबरेोजगार आह ेह ेमादहत असूनही तलुा 
स्ीकारले होत.े ततने ततच्ा आई वदडलाचंा आणण आमचा शब्दाचा मान ठेवला, तेंव्ा तलुा 
नाही आठवली बरोबरी? नीट तवचार कर. माधवराव अततशय काकुळतीला येऊन बोलत 
होत.े त्ाचं्ा पत्ी आशाबाई झाल्ा गोष्टीमंुळे एकिम हताश आणण तनराश झाल्ा होत्ा. 
काय करावे ह ेत्ानंा उमजत नव्ते.

‘बाबा माझा आता तवचार पक्ा झाला आहे. तो म्हणज ेनकार. या माझ्ा तनण्शयात आता 
बिल होण ेशक् नाही. आणण हो महत्वाचे  म्हणज ेतो नकार तमु्हीच त्ानंा कळवायचा 
आह’े प्रकाश म्हणाला.

‘मला असा तनरोप िेता येईल असे वाटत नाही. माझ्ाकडून ह ेहोण ेनाही. नकार द्यायचा 
असेल तर तो तलुाच द्यावा लागेल आणण तो िेखील त्ाचं्ा घरी जाऊन तवजयराव, 
त्ाचंी पत्ी आणण अस्मिता याचं्ा समोर. आम्ही फक् तझु्ा सोबत येणार. त ूआमचा 
मुलगा असला तरी अस्मिता िेखील आम्हाला मुलीसारखीच आह’े. माधवराव अषिरशः 
पोटततडकेने  बोलत होत.े

‘अगिी हचे कारण असेल तर मी चलेन तमुच्ा सोबत त्ाचं्ा घरी माझा नकार सागंायला. 
घाबरतो तो ककी काय कुणाला? चला आपण उद्याच जाऊ िेशपाडंेंच्ा घरी’. असं म्हणत 
प्रकाश घराबाहरे पडला.

िसुऱ्या दिवशी संध्ाकाळी प्रकाश आपल्ा आई वदडलासंोबत िेशपाडंेंच्ा घरी आले. 
चहा-पाणी, जवेण इत्ािी सगळे आटोपल्ावर गप्पागोष्टी करण्ासाठी सव्शजण 

बठैककीत येऊन बसले. तवजयराव त्ाचं्ा पत्ी आणण त्ाचंी 
लाडककी लेक अस्मिता तवशेषकरून फारच आनंिात दिसत होत.े ‘काका मला तमुचे 

आशीवा्शि हवे आहे, अस्मिता म्हणाली.

अस्मिताच्ा म्हणण्ाला पाठीबंा िेत तवजयराव म्हणाले, ‘प्रकाशराव तुम्हाला सवायंना एक 
अततशय आनंिाची बातमी सागंायची आह’े. ‘तवजयराव तमुची आनंिाची बातमी थोड्ा 
वे राहू िे बाजलूा. अगोिर आमच्ा प्रकाशला जरा जास्च महत्वाचे सागंायचे आह.े त े
अगोिर ऐका आणण मगच सागंा तमुची आनंिाची बातमी’. माधवराव म्हणाले.

आपल्ा वदडलाचें असं रोखठोक, सडेतोड शब्द ऐकून प्रकाश काहीसा कावरा बावरा 
झाला. तरीही तो सगळं बळ एकवटून म्हणाल,’ काका,काकु आणण अस्मिता आता मी काय 
सागंणार आह ेत ेनीट आणण शातंपणे ऐकून घ्ा. मला तमु्हाला माझ्ा आणण अस्मिताच्ा 
लग्ाच्ा बाबतीत मी घेतलेला तनण्शय सागंायचा आह.े जसं तमु्हा सवायंना मादहतच आह ेककी 
मी पोलीस उप तनरीषिक पिाची परीषिा पास झालो आहे. ज्ाप्रमाण ेसरकारकडून आिेश 
प्राप्त होतील त्ाप्रमाण ेमला कामावर रुज ूव्ावे लागेल. ममळालेल्ा बातमीनुसार तसा 
आिेश एक िोन दिवसात ममळेल असा अिंाज आह.े असो महत्वाचे सागंायचे म्हणज े
अस्मिता एक साधी णशणषिका आह ेआणण मी पोलीस उप तनरीषिक. आमची बरोबरी कशी 
होईल? माझ्ा मतानुसार मला माझ्ा पिाच्ा प्रततषे्ठला शोभेल अशा एका मुलीशी लग् 
करायला पादहज.े त्ामुळे मला अस्मिताशी ठरलेले ह ेलग् मोडायचे आह’े. प्रकाश एका 
िमात सारे काही बोलून गेला.

प्रकाशचे असल्ा प्रकारचे बोलण े अस्मिता आणण ततच्ा आई वदडलासंाठी अनपेणषित 
आणण धक्ािायक होत.े सगळ्ाचंा मुड एकिम बिलून गेला. सारेच सुन्न होऊन बसले होत.े 
तवजयराव कसबस स्त:ला सावरत म्हणाले,’काय ऐकतो आह ेआम्ही प्रकाश? ह ेकसं शक् 
आह,े माधवराव ह ेकाय बोलतो आह ेप्रकाश? काय ठरवनू आलात तमु्ही ह ेभलतच. अरे 
चागंली नोकरी म्हणनू काय कोणी असं ठरलेले लग् मोडतो का? पि प्रततष्ठा पाहून आम्ही 
ह ेनात ेजोडले नव्ते. मला एका प्रश्नाचे उत्तर िे बर प्रकाश, जर लग्ानंतर तझुी ही तनवड 
झाली असती तर काय केलं असत त?ू

तवजयरावाचं्ा या सव्श प्रश्नाचं्ा भडीमारामुळे माधवरावानंा तर रडू आवरतच नव्ते. प्रकाश 
मात्र आपल्ा म्हणण्ावर, तनण्शयावर ठाम होता. तो म्हणाला, ’मी हवं तर तुम्हा सवायंची 
षिमा मागतो. मला माफ करा. मात्र माझ्ा भतवष्यासाठी या बंधनातनू मुक् करा, आणण ह े
लग् मोडायला मला परवानगी द्या’.हा  सव्श प्रकार सुरु असतानंा अस्मिता आतल्ा खोलीतनू 
बाहरे आली, आणण हसत हसत म्हणाली, ’लग् मोडायला आला आह ेना तमु्ही? ठीक आह े
मोडत ेमी ह ेलग्. मंजरू आह ेमला प्रकाशने घेतलेला तनण्शय. आणण हो महत्वाचे म्हणज े
यासाठी प्रकाश तलुा माफकी वगेरे मागायची काहीच गरज नाही.’

ततने पुढाकार घेऊन टेबलवर ठेवलेला पेढ्ाचंा पुडा आपल्ा हातात घेतला. त्ा पुढ्ातील 
पेढे काढत माधवराव, आशाबाई आणण प्रकाशला पण दिले. अस्मिताच्ा अशा वागण्ामुळे 
ततघानंा सणसणीत चपराक बसल्ाचा भास झाला. अस्मिताने आपले लग् मोडल्ाबद्दल 
पेढे वाटले हे पाहून माधवराव खचले. शब्द तनघत नव्त ेतरी पण त ेम्हणाले, ’मुली आज त ू
आम्हाला लाजवलस बघ. यापेषिा िसुरी णशषिा आम्हाला असूच शकत नाही. अगिी योग्यच 
केलं त ूह.े नालायक मुलाशी लग् मोडण ेम्हणज ेएक अततशय चागंली गोष्ट केलीस त.ू तझु्ा 
धयैा्शची मी िाि िेतो. याचा आनंि साजरा करायलाच हवा’.

‘काका, अहो मला असे लाजव ूनका. कारण ज ेकाही होत असतं त ेचागंल्ासाठीच 
होत असतं यावर माझा तवश्वास आह.े ’असं अस्मिता माधवराव आणण 

अस्मिता
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आशाबाईंच्ा पाया पडत म्हणाली.बठैककीतील वातावरण थोडे सैल व्ावे म्हणनू तवजयराव 
मध्चे म्हणाले, ’बरं का माधवराव लग् मोडले ह ेएका दृष्टीने बरेचं झाले.मात्र इथ ेतमु्हाला 
मी ह ेसागंू इल्च्तो ककी पेढे लग् मोडल्ाबद्दल अजजबात नव्ते. पेढे वाटण्ाचे खरे कारण 
वेगळेच आह.े आम्ही मघापासून तचे सागंायचा प्रयत् करत होत,े पण तुम्ही सागंूच दिले 
नाही. तशी संधी दिलीच नाही. आता अस्मिताच सागंेल सार काही तमु्हाला’.

‘काका, काकू ज्ा वेळेस प्रकाश पोलीस उप तनरीषिकाच्ा परीषिचेी तयारी करत होता, 
त्ाचवेळेस मी िेखील माझी णशषिकेेची नोकरी साभंाळून यपुीएससीची परीषिा दिली होती. 
मला षिमा करा. ही गोष्ट मी तमुच्ापासून लपवनू ठेवली, कारण मला तुम्हाला सरप्राईज 
द्यायचे होत.े स्त:ला ससद् करू शकले तरच तमु्हाला सागंेन असं ठरवलं होत े मी. या 
परीषिसेाठी मी खूप मेहनत केली. या परीषिचेा तनकाल परवाच जाहीर झाला आह.े आता 
तोडंी परीषिा आह.े त्ा परीषिचेी माझी पूण्श तयारी झाली आह.े मला पूण्श खात्री आह े
कलेक्टर या पिासाठी  माझी तनवड ही होणारच.

अस्मिताचे ह े शब्द ऐकल्ावर माधवराव तर आनंिाने वेडेच झाले, त्ाचं्ा डोळ्ात 
आनंिाश्र ूतरळले. त्ानंी कौतुकाने ततला भरभरून आशीवा्शि दिले.

त्ानंा मध्चे थाबंवत तवजयराव म्हणाले, ’माधवराव अस्मिताच तनकाल लागला ततच्ाही 
मनात प्रकाशच्ा मनात तवचार आला तसा तवचार आला होता. ती म्हणाली मी आता 
कलेक्टर होणार आणण प्रकाशला साधी नोकरी पण नाही. तेंव्ा आम्ही ततची समजतू 
काढली होती. आमच्ा संस्ारामुळे नकाराबाबत परत एकही शब्द काढलेला नाही. आता 
प्रकाशनेच नकार दिल्ाने ततचा प्रश्न आपोआपच ममटला आह.े प्रकाशला आता त्ाच्ा 
प्रतीषे्ठप्रमाण े मुलगी शोधण्ाचा असधकार ममळाला आह.े तसाच तो अस्मिताला िेखील 
ममळाला, प्रकाशच्ा तनण्शयामुळे.’

तवजयरावाचं्ा या तपशीलवार खुलाश्ामुळे प्रकाशच्ा चेहऱ्यावरचा प्रकाशच गायब झाला. 
उतावळेपणामुळे आपण कसा चुककीचा तनण्शय घेऊन बसलो, याची त्ाला लाज वाटत होती. 
तो जरा घाबरतच म्हणाला ‘काका, काकू, आई, बाबा आणण अस्मिता मी चुकलो, मला एक 
संधी द्या. मला माफ करा. मी माझा तनण्शय मागे घेतो.’

‘खबरिार, या संधी साधलुा पुन्ा कुणी संधी द्याल तर. आता मी प्रकाशचा बाप नाही तर 
अस्मिताच काका बोलतो आहे. एका भावी कलेक्टरचा काका. माझ्ा या कलेक्टर मुलीसाठी 
मी स्त:एखािा कलेक्टर मुलगा शोधीन. माणसुककी जपणारा आणण नात्ानंा जपणारा, 
शेवटपययंत तनभावणारा. महत्वाचे म्हणज े एका पोलीस उप तनरीषिक आणण कलेक्टरची 
बरोबरी कशी होऊ शकते? प्रकाशकडे ततरपा कटाषि टाकत त े बोलले’. माधवरावाचें त े
शब्द एखाद्या धारिार शस्तासारखे प्रकाशच्ा जजव्ारी लागत होत.े पण त्ा होणाऱ्या वेिना 
तनमुटपण े सहन करण्ाणशवाय त्ाच्ाकडे िसुरा पया्शय नव्ता. तो अततशय खखन्नपण े 
आणण उिास चेहऱ्याने शून्ात पाहत  बसला. आयषु्याच्ा मोठ्ा जगुारात डाव हरलेला 
जगुाऱ्यासारखा...!!!!

मी कोरडी
 उमा पाटील, धरुळे

 
न केलेल्ा गुन्हासाठी

मी फोडत ेखडी
मी कोरडी... मी कोरडी... ॥धकृ॥

 
पुढे डोकावताही येत नाही

मागे वळून बघताही येत नाही
बसून राहत ेतासन ्तास मी

घालून हाताची घडी... ॥१॥
 

सोडून दिले परमेश्वरावर
जवेढे होत ेजंगम स्ावर

चालण्ाचा रस्ा सरळ आह ेपण
माझ्ा नणशबाची रेषाच वाकडी... ॥२॥

 
कधी णशकणार मी ितुनयािारी 

सोडून लाचारी, कधी होणार व्वहारी
खाऊन-तपऊन कसे राहायचे सुखात

णशकवतात मला लोके मरतकुडी... ॥३॥
 

स्स्कारावा लागला तनयतीचा प्रस्ाव
तवसरून गेले चािंण्ाचंा गाव
रोज उसवत जात ेआपोआपच

दकतीिा णशवावी फाटककी गोधडी... ॥४॥
 

मन लागत नाही इथल्ा पसाऱ्यात
जाईन म्हणत ेिसुऱ्या तवश्वात

ह ेअतंररषिातल्ा तवश्वासू सरिारानंो,
पाठवाल का मला न्ायला तबकडी... ॥५॥
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अममत भावे,कैललफोर्नया

िपुारचे जवेण झाल्ावर श्रीधर त्ाच्ा प्रशस् बडेरूममध् े
आला. त्ाने बडेरूमचे िार लावनू घेतले आणण तो त्ाच्ा बायकोशी - शलाकाशी 

बोलायला लागला, “दिवाळीचं जेवण चागंलंच अगंावर आलंय. ह्ा वषणी दिवाळीला 
वीकएंड आल्ामुळे छान मजा आली.” शलाकाने हसून मान डोलावली व म्हणाली, 
“हो, ते एक बरं झालं. िोन दिवस खूप धमाल चालू आह.े मुलं आणण नातवंडानंी घर 
अगिी गजबजनू गेलंय. काय गोड बोलतात ही छोटी तपलं्! अनुपची ररया आणण रोशन. 
साजजरीचा जडे.”

श्रीधर त्ाचें आणखी कौतुक करू लागला, “साधारण एकाच वयाची असल्ामुळे छान 
जमतं त्ाचंं. माझ्ा मागे मागे करत असतात. त्ाचं्ाशी खेळण्ात वेळ कसा जातोय 
कळत नाहीये. थोड्ा वेळानंतर लषिात येतं ककी िमायला झालंय. भराभर मुलाचं्ा मागे 
नाचायची सवय रादहली नाही आता पूवणीसारखी.” शलाका तवषय बिलत म्हणाली, “खरंय 
पण अनुप आणण साजजरी आवजू्शन दिवाळीला सुट्ी काढून आपल्ाकडे येतात त ेपाहून 
खूप बरं वाटतं. आपला सण साजरा करायची हौसच काही न्ारी असत.े” “मुख् म्हणज े
आपल्ा जावयाला आणण सुनेला पण हौस आह ेदिवाळीची त ेबरंय. “ “पल्वीचं काय 
घेऊन बसलास? ती मराठीच आह.े पण जावई - हुई व्व्एतनामीज असून आवडीने करतो 
सगळं साजजरीसाठी. त्ाचं तवशेष कौतकु.”

श्रीधरलाही त्ाचं खूप कौतकु होतंच, “रागंोळी, आकाशकंिील, पणत्ा सगळ्ातं 
बारकाईने लषि घालतो. ह्ा वषणी दकल्ा बनवला नव्ता त ेत्ाच्ा लषिात आलं बरोबर.” 
“हो ना, तलुा खाली बसायला जमत नाहीये ह ेबघून स्तःच बनवला मुलाबंरोबर. मुलानंा 
पण दकती मजा आली.” “अनुपचं सगळं लषि नुसतं फराळात. तसं सगळं बाहरेचंच घेऊन 
आले म्हणा, पण कडबोळी मात्र पल्वीला खास तुझ्ा टिाईलची बनवायला सामंगतली.”

शलाकाच्ा चेहऱ्यावर समाधान होतं. ती पुढे म्हणाली, “फराळाचं ताट कसं भरलेलं होतं. 
शंकरपाळे, चकल्ा, चचरोटे, अनारसे सगळं कसं अगिी मनापासून खालं् सवायंनी.” “मला 
मात्र तझु्ा हातचेच बसेनाचे लाडू आवडतात. बाहरे बसेन नीट भाजत नाहीत. कच्चे 
लागतात.” “सोड त.े लाडवाचंं काय घेऊन बसलास? सगळे इंदडयन कपड्ातं दकती संुिर 
दिसत होत ेनाही?”. “अगं हो, मगाशी काढलेला आपला हा फॅममली फोटो बसघतलास 
का? छान आलाय नाही? ह्ाची फे्म करून घेऊ या.” “ह्ा वषणीच्ा दिवाळीतल्ा फोटोची 
आणखी एक फे्म. लावणार आहसे कुठे आता? णभतंीवर जागा तरी उरल्े का? आपल्ा 
मुलाचें फोटो काय कमी होत?े आता त्ात नातवंडाचें फोटो! म्यजुझयम होईल एवढे फोटो 
झालेत तरी हौस काही संपत नाही.”

“अगं, एकिा मुलं आपापल्ा घरी गेली ककी आपण आहोत आणण हे फोटो! ह्ा फोटोमंुळेच 
तर आपण आयषु्य काढतोय आता. ह ेघर फोटोनंी नाही तर आठवणीनंी भरलेलं आह.े 
हा फोटो बसघतलास? साजजरी लहान होती तवे्ा ततने संत्राचे झाड लावले ना त्ा वेळचा. 
आता केवढे मोठे्ठ झालेय त े झाड! आता डासळंबं, संत्री, प्लम्स सगळी तयार झाल्ेत. 
सगळ्ा तपल्ानंी बागेत जाऊन नुसती धमाल केली. झाडानंा पाणी घालताना भरपूर 
णभजनू घेतलं सगळ्ानंी.” “बसघतलं मी. रंगपंचमीची आठवण झाली, नाही? त्ाचं्ा इथ े
एवढी थंडी. एक णशकागोला तर एक न्ूयॉक्श ला. त्ानंा कुठे असं णभजायला ममळतंय? 
आपल्ा कॅललफोर्नयातलं वेिर अगिी एंजॉय करतात!”

“हो ना, जडे सगळ्ाचंा लीडर. ह ेझाड कोणतं, त ेझाड कोणतं सगळं तवचारत होता. आणण 
हल्ी काय सगळ्ाकंडे फोन. पटापट फोटो काढत होता. पेरूच्ा झाडावर हममगं बड्शने 

केलेलं एक जनंु घरटं दिसलं त्ाला. मग काय? इतके प्रश्न! त ेहममगं बड्श कुठे गेले? 
त्ाचंं तपलू् कुठे गेलं? त े सगळे एकाच घरट्ात का राहात नाहीत? 

अगिी छोट्ा अनुपची आठवण होत होती.” “तलुा आठवतंय का 
लहानपणी अनुपला कुत्राचं तपलू् आणायचं होतं. साजजरीचं एकिम उलट. खूप 

घाबरायची. कोणाकडेही गेलो ककी गाडीतनू उतरून आपल्ाला पुढे पाठवायची कुत्राला 
बाधंनू ठेवलंय का त ेतवचारायला. मग स्ारी घरात पाऊल ठेवणार.”

“अनुप पण काही कमी नव्ता. बाधंलंय म्हणनू सागंायचा आणण मग साजजरी घरात 
आली आणण कुत्रा वास घ्ायला आला ककी ततची गंमत बघायचा. आता िोघाकंडेही कुत्री 
आहते. साजजरीची भीती हुईमुळे का होईना गेली त े बरं झालं. आपल्ाला जमलं नाही 
त ेत्ाने केलं.” शलाका एकिम काहीतरी आठवनू म्हणाली, “मी काय म्हणत,े खालच्ा 
बाथरूममधला शॉवर बिलायला हवाय तो िाखवलास का अनुपला? त्ाला म्हणावं आहसे 
तवेढ्ात बिलून टाक. गंजलाय तो. बाककी काही नाही. वापर नाही त्ामुळे लषिात येत 
नाही. पण कोणी चालू केला ककी थेंब थेंब पाणी गळायला लागतं.” “तवसरलोच बघ. आता 
झोपून उठलो ककी आठवण करतो अनुपला.” “आणण तो परत जायच्ा आधी पेरूचं झाड 
पण दटट्रम करून घे. तलुा काही एकट्ाला णशडी घेऊन दटट्रम करायला जमत नाही आता.” 
“अनुपला सामंगतलं म्हणज े काहीतरी टाळाटाळ करेल. त्ाला गाड्शनमधली कामं एवढी 
आवडत नाहीत. हुईला सागंतो. तो लगेच तयार होईल.”

शलाकाने हसून होकाराथणी मान डोलावली, “हो त्ाला खूप आवड आह ेझाडाचंी. त्ाचं्ा 
ततथ ेव्व्एतनामला पण कोकणासारखंच असतं. पुढच्ा सुट्ीत सगळे जण व्व्एतनामला 
जायचे आहते असं सागंत होता काल.” “वा, फारच छान! पण तो सागंत होता तवे्ा मी 
काय करत होतो? मी नाही ऐकलं त?े” “तू मस् एक डुलककी काढत होतास सोफ्ावर 
बसूनच.”“काय? पल्वी ते यटू्बूवरचे व्व्दडओ िाखवत होती तवे्ा सामंगतलं?” “मग 
काय? ररयाच्ा शाळेत ततने एका पंजाबी गाण्ावर डान्स केला होता. पाठवला होता ककी 
ततने व्ॉटसऍपवर. तझु्ा लषिात म्हणनू काही राहात नाही. तोच ततने मोठ्ा स्ककीनवर 
लावला होता.” “माझ्ा सगळं लषिात आह ेबरं का. आपल्ा घरातला प्रते्क फोटो कुठे, 
कधी काढलाय त ेपरफेक्ट मादहते् मला.” “त्ा सगळ्ा जनु्ा आठवणी. हल्ीचं काही 
तझु्ा लषिात राहत नाही बघ.”

“एखाद्या गोष्टीत आपण इन्व्ॉल्व् झालेलो असू तर ती गोष्ट पटकन लषिात राहात.े आता 
ही मुलं फोनवर काय काय पाठवत असतात त्ाची ललकं लागत नाही.” “त ेखरंय तसं. 
पण तलुा आपल्ा घरातल्ाच आठवणीतं जास् रमायला आवडतं.” .“का नाही रमणार? 
अगं, आपण िोघानंी उभं केलंय, सजवलंय ह े घर. प्रते्क वेळी टट्रीपला कुठे गेलो ककी 
ततथनू एक्झॉदटक शोतपसेस आणायचीस त ूमुद्दाम घरासाठी म्हणनू. प्रते्क सणाप्रमाण,े 
ससझनप्रमाणे सगळ्ा घरातले आर्टफॅक्टस बिलायचीस त.ू मुलाचं्ा दकती आठवणी 
आहते इथ.े जन्मापासून त ेकॉलेजचं णशषिण त ेअगिी लग् होईपययंत. सगळं आयषु्य गेलंय 
आपलं ह्ा घरात.”

“आणण तलुा गाड्शनची हौस. गाड्शनमध् े त ू कुठून कुठून आणनू झाडं लावायचास. िर 
वीकएंडला दकती वेळ त ेगाड्शतनगं चाललेलं असायचं तझंु. ह्ाला खत घाल. त ेदटट्रम कर. 
ततसऱ्याचं आळं नीट कर. कधी संपायचं म्हणनू नाही. गुलाब, जासं्ि, शेवंती नुसती रंगाचंी 
बरसात असत े बागेत. फळफळावळ तर काय तवचारूच नकोस.” “तवे्ा मेहनत घेतली 
म्हणनू तर आज एवढी फळं ममळतायत घरची. रसरशीत आणण गोड.” शलाकाने हसून 
िजुोरा दिला. “मादहते् मला तझुी आवड. मी गंमतीनं म्हणत नाही का त ूचुकून इंजजतनअर 
झालास. खरा गाड्शनरच व्ायचास.” “हो तर, तझु्ा बाबानंी लग् लावनू दिलं असतं का तझंु 
एका माळ्ाशी?”

“आपलं लव्-मॅरेज होतं ना? मग? नाही म्हणालेच नसत.े आणण मी बरा नुसता 

अनुमती



47

माळी पकडला असता. मी चागंला शोधनू शोधनू तनवडलाय. त ूअमेररकेला यायचा तनण्शय 
घेतलास तवे्ा सुद्ा मला टेन्शन आलं नव्तं. मला पूण्श भरवसा होता तझु्ावर. एका छोट्ा 
अपाट्शमेंटमध् ेदकती दिवस काढले आपण.” “खूप वेळ गेला तसा सेटल होण्ात. त्ामुळे 
मुलं सुद्ा उणशरा झाली आपल्ाला. पण सगळं अगिी धीरानं तनभावनू नेलंस त.ू तझुा मला 
नेहमीच आधार वाटत आलाय. म्हणनूच त ूहोकार दिल्ाणशवाय मी कोणताही तनण्शय घेत 
नाही हे मादहते्य तलुा.”

“मी कायमच तझु्ा सोबत आह े रे. मी काही तझुी पाठ सोडत नाही. त े जाऊ िे. पण 
आज अजनू तलुा झोपायचं नाही? दकती वेळ गप्पा मारतोय आपण. मगाशी तर म्हणालास 
जवेण खूप अगंावर आलंय म्हणून.” “त्ाच्ा आधी मला एक तवचारायचं होतं तलुा. अनुप 
कालच मला म्हणाला ककी ह्ा घरातली ही आपली एकत्र अशी शेवटची दिवाळी.”िोन षिण 
थाबंनू त्ाने शलाकाकडे बसघतले व पुढे बोलायला लागला, “आपलं आता वय झालंय 
म्हणनू तो आपल्ाला णशकागोला त्ाच्ा इथ ेकायमचं राहायला बोलावतोय. आणण मुख् 
म्हणज ेकाही लागलं तर तो जवळ असेल आपल्ा. पल्वीचीही तयारी आह.े ह ेघर पुढच्ा 
दिवाळीपययंत तवकून टाकायचं आपण. सव्श गाशा गुं डाळून ततकडे जायचं आपण कायमचं. 
तलुा चालेल ना? “ एवढं बोलताना त्ाच्ा डोळ्ाचं्ा कडा पाणावल्ा होत्ा.

शलाका मात्र स्स्र होती. ततने श्रीधरच्ा पाठीवरून हात दफरवला व म्हणाली, “ह े बघ 
आधी सावर स्तःला. डोळे पूस त.े असा हळवा होऊ नकोस. ह ेकधी ना कधी तरी होणारच 
होतं. आपला मुलगा आह े तो. म्हातारपणी तोच आपली काळजी घेणार. अरे, आपलं 
नशीब चागंलं म्हणनू तो आपल्ाला त्ाच्ाकडे नेतोय तरी. आपण इथ ेअमेररकेत आलो 
तवे्ा आपण आपल्ा आई-बाबानंा भारतातच सोडून आलो. त्ावेळी त्ानंा काय वाटलं 
असेल?”

“त ेसगळं मला मान् आहे पण आपलं ह ेभरलेलं घर असं ररकामं करायचं आणण िसुऱ्याला 
तवकायचं म्हणजे?” “अरे, मग कोण बघेल ह्ा घराकडे? दिवसेंदिवस तलुाही होईनासं झालं 
आहचे ककी!” “आणण माझी ही संुिर बाग? दहला मी इतक्ा प्रमेाने फुलवली, वाढवली ती 
अशी सोडून द्यायची?” “अनुप घर तवकायचं म्हणतोय ना? मग नवीन येणारा मालक घेईल 
ततची काळजी. त्ाला पण ही बाग नक्कीच लळा लावेल. त ूकाळजी नको करूस त्ाची.” 
“मग त ूतयार आहसे ह ेसव्श सोडून णशकागोला जायला? तझुा पण दकती जीव गुं तलाय ह्ा 
घरात! मला मादहत का नाही?”

“घराला घरपण येतं त ेमाणसामंुळे. णशकागोला आपला मुलगा-सून आणण नातवंडं असणार 
आहते जवळ. नातवंडाचं्ात छान वेळ जाईल आपला. िोघंही खूप गुणी आहते. लाघवी 
स्भाव आह ेिोघाचंाही. होईल सवय आपल्ाला त्ाही घराची. आणण तझुा तर ग्ीन थंब 
आह.े ततकडे जाऊन त्ाचंी बाग फुलव. छान रमशील त्ा ही बागेत. हे बघ आपल्ाच 
मुलाकडे जातोय आपण. तो स्तः हट्ाने बोलवतोय. आपल्ाला कुठे ससतनअर होम दकंवा 
अल्स्टेिड ललतवगंमध् ेराहायला पाठवतोय? आणण पररस्स्ती आली तर त े ही करावेच 
लागेल. असा हताश होऊ नकोस. मी आहे ना तझु्ाबरोबर.”

“तझुी तयारी असेल तर मग माझीही हरकत नाही. माझ्ा मनावरचे ओझ े खूप हलके 
झाल्ासारखे वाटतेय.” तेवढ्ात त्ाचं्ा बडेरूमचे िार वाजवनू अनुप आत येतो. “बाबा, 
अहो तमु्ही अजनू झोपला नाहीत? आणण कोणाशी बोलत होतात एकटेच?” अरे, हा काय 
झोपायलाच तनघालो होतो. पण त्ा आधी तझु्ा आईला सागंत होतो काल तू ज ेकाय मला 
तवचारलेस त्ाच्ाबद्दल. घर तवकायचं म्हणज ेततला तवचारायला नको? ततचे पण घर आह े
ह.े मी असा एकटाच कसा येणार ततला सोडून तझु्ाकडे?” “बाबा, अहो काय ह?े आईला 
जाऊन इतककी वषयं झाली!” “बाळा, अरे हो म्हणाली रे तझुी आई. ततची काही हरकत नाही 
बघ तझु्ाकडे यायला. ती तयार होईल का ह्ाचीच काळजी होती मला. आम्ही िोघेही 
स्खुशीने येऊ तझु्ाकडे. ततने अनुमती दिलेय ह ेघर तवकायला!”

Natasha Dighe Badri. New Jersey, USA.

‘Is there life after death?’ I wondered. I knew 
my time had come. It was either death in a pile of trash or, if 

the legends were true, painful rebirth in the form of recycling. 
I was slowly resigning myself to the idea. I had a good life. As a 
beautiful, decorative envelope carrying a wedding invitation, I 
was sent with joy and received with joy.

I was carefully opened and the invitation card within me was 
read and kept by my side on a table in the living room. I saw 
snatches of day to day life as the family living there went through 
their routines. I saw them hurry to work and school. I saw them 
watch TV and chat and laugh after a long day. Then, one day 
they came all dressed up and picked up the wedding invitation 
headed out, I can safely assume, to attend the wedding. I still lay 
on the side table, which was now getting covered with more mail 
and envelopes. 

I knew that my job of successfully delivering the invitation to 
the wedding was accomplished. I was empty and would sooner 
or later have to go. It was then that I was pondering over the 
question of life after death. One evening, the man of the house 
whose name was written on me, addressed as ‘Mr.—and family’ 
came and began going through the pile of mail on the side table. 
As he read through each, he sorted them into piles, one carefully 
on the table and another haphazard on the floor. I was the last to 
land on the floor pile.

He was about to heap us up in his hands when his little daughter 
came skipping along and asked, “Are you throwing those away, 
Daddy? Can I keep the pretty one?” “Sure,” he smiled and waited 
as she happily picked me up. The rest of the pile he carried off. I 
was carefully turned over a couple of times and observed. Then 
the little girl hurried off to find her school bag and pulled out 
some colorful stickers. She pasted them onto me to cover up the 
addresses and other writing.

It was as if I was getting a makeover. Then with colored pens, 
she neatly wrote her name down on me. She showed me to her 
parents later and said, “Doesn’t it look pretty? It was already nice, 
golden with the red design along the borders but my stickers 
look great on it too. I think I’ll keep my treasures in it.”

So, my thoughts of death can wait. For now, I won’t even be 
empty. I am going to be the keeper of a little girl’s treasures.

The Empty Envelope
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सीमंततनी, कॅललफोर्नया

“पा” ससनमेाच्ा सुरुवातीला जया बच्चन म्हणतात “इंटट्रोड्सूसगं 
अममताभ बच्चन”... आणण त्ा काळ्ा नाकतोड्ाची व सोनेरी लंबकाची पदहली 

झलक बघायला ममळत.े एकच शब्द मनात येतो - “सही!!”

१०-१५ ममतनटात पुन्ा ससनेमात तो काळा नाकतोडा दिसतोच…  “I have waited for 
this 100 years” ललदहलेली टिायललश कापडी बॅग घेऊन तवद्या बालन वेंधळयासारखी 
मागे बघत पुढे चालत असत ेतन त्ाच वेळी ततथ ेअणभषेक नेहमीप्रमाण ेरतनगं करता करता 
षिणभर िम खात असतो. िोघे एकमेकानंा धडकतात, ओशाळवाणे हसतात, ओळख करून 
घेतात आणण आपापल्ा मागा्शने जातात….

इललयाराजाचं “हॉन्टीगं” गाणं सुरू होतं - “मुडी मुडी मैं कहा ँकहा ँमैं मुडी इत्तफेाकसे”… 
पण पुन्ा त्ा नाकतोड्ाच्ा घड्ाळाचे जवळून िश्शन … त्ा घड्ाळाजवळ त्ाचं्ा 
भेटीगाठी घडत राहतात आणण परत परत तोच काळा नाकतोडा…. 

 काय झालं काय आहे ह्ा दडरेक्टर बाल्ककीला? साधी सफ्श ची ‘िाग अचे् है’ सारखी ऍड 
दफमि असली तरी दिग्दश्शन करताना बाल्ककी अगिी लहान-सहान गोष्टीकंडे लषि िेतो. मग 
इथ ेअसं नाकतोड्ाचं घड्ाळ सारखं सारखं का िाखवतो आह?े? इतकं ‘टितनगं’ घड्ाळ 
जगात कुठे असावं? आणण कोककीळेचे घड्ाळ ठीक आह…े असं नाकतोड्ाचे घड्ाळ 
कुणी आणण  का बाधंले??

Image credit: Wikimedia

ह्ा प्रश्नाचंी उत्तरे ममळवायला अिंाज ेतीनशे वष्श (1700 साल) 
मागे जावे लागेल.

त्ाकाळात खलाशानंा “रेखाशं समस्या” the longitude problem भेडसावत असे. 
आज आपल्ाला ह े झटक्ात जीपीएस मुळे कळतात मात्र त्ा काळी दकती यातायात 
होत असे! जहाज समुद्ात असताना दिशा अषिाशं-रेखाशंावरून ठरवली जाई. अषिाशं 
ठरवताना फार अडचण येत नसे कारण सूया्शची स्स्ती व सेकं्सट नावाचे यंत्र वापरून 
काम होत असे. सध्ा इंग्जी जास् प्रचललत असल्ाने ह ेयंत्राचे नाव जरा अप्रशस् वाटेल 
पण लॅदटनमध् ेत्ाचा अथ्श ६० दडग्ी मोजणारे यंत्र इतका साधा आह.े अनुभवी खलाशी 
दिवसाच्ा लाबंीवरून अषिाशं बऱ्यापैककी अचूक सागंू शकत.

  तऱ्हा वेगळी. पकृथ्ी दफरत ेत्ामुळे िर चार ममतनटाला रेखाशं बिलतो. त्ामुळे तो ठरवता 
येण ेकठीण होत.े मूळ बंिर सोडून दकती वेळ झाला, कुठल्ा दिशेने गेलो, आणण सेकं्सटने 
ठरवलेला अषिाशं ह्ा तीन गोष्टी कळल्ा तर रेखाशं ही कळेल पण ह्ात गोधंळ असा होता 
ककी त्ा काळात घड्ाळे तयार करून घ्ावी लागत. ही घडयाळे सहसा धातचूी असायची, 
त्ानंा वंगणाची गरज पडायची आणण समुद्ाच्ा आद््श हवेत तले (grease) गोठल्ाने 
चुककीची वेळ िाखवायची.

 यब्टन साखर व कापूस याची मोठी तनया्शत करत असे. मात्र घड्ाळे नसल्ाने, रेखाशं 
चुकल्ाने साखर, कापूस घेऊन जाणारी २०% जहाज ेसमुद्ात हरवनू जात आणण मोठे 
नुकसान होई. यब्टन सरकारने ही रेखाशंाची समस्या सोडवायला वीस हजार पौडंाचे इनाम 
जाहीर केले. आजच्ा भाषेत बहुतके ह े चौिा लाख पौडं होतील. अथा्शत लगेच बरेच 
हौशे-नवशे-गवशे समस्येचे “उत्तर” घेऊन आले. पण जवळजवळ शंभर वष्श ह्ा समस्येचे 
समाधान होईना.

जॉन हॅररसन हा खरंतर व्वसायाने एक साधा सुतार. वयाच्ा सहाव्ा वषणी िेवी उठल्ा 
तवे्ा त्ाचे मन रमवायला म्हणनू त्ाला घड्ाळ दिले आणण त्ाला घड्ाळाचंा नाि 
लागला. वयाच्ा तवसाव्ा वषणीच त्ाने मोठे लंबकाचे घड्ाळ तयार केले होत.े त्ाची ही 
घड्ाळे मदहन्ाला एक सेकंि मागे पडत पण त्ा काळात ह ेजवळजवळ अचूक मानले 
जात होत ेकारण इतर घड्ाळे दिवसाला एक सेकंि मागे पडत. यब्टीश सरकारने बषिीस 
जाहीर केल्ाचे कळल्ावर हॅररसन ग्ीतनचला गेला. पण त्ाच्ा कौशल्ाबद्दल सगळ्ानंा 
शंका होती.  त्ाने एक प्रवासाला योग्य (पोटधेबल) घड्ाळ तयार केले आणण हंबर निीवर 
त्ाची चाचणी घेतली. त्ाचे कौशल् बघून त्ाला संधी ममळाली.                        

 पुढच्ा तीस वषा्शत हॅररसनने एकूण चार घड्ाळे तयार केली. तवे्ा पररस्स्ती गंमतीची 
असे - आधी िोन-चार वष्श घड्ाळ तयार करायचे, मग समुद्ावर घेऊन जायचे, बरोबर 
हव्ा त्ा िेशात पोहोचलो तर घडयाळ सरस. जरा इकडे ततकडे झाले तर रेखाशं चुकल्ाने 
जहाज कुठेतरी बटेावर धडकेल, चक्ाचूर होईल, दकंवा “जाना था जापान पहंूच गये चीन” 
प्रकार होणार.

 पदहली तीन अथा्शतच समुद्ातील चाचणीत काठावर पास झाली. चौथ े घड्ाळ बाधंले 
तवे्ा जॉन तसा म्हातारा झाला होता. त्ाचा मुलगा घड्ाळ घेऊन वेटि तवडंीज बटेाचं्ा 
सफरीवर गेला. त ेघड्ाळ अततशय सरस तनघाले आणण रेखाशंाचा प्रश्न सुटला याची सवायंची 
खात्री पटली. मात्र लॉदन्जट्डू बोडा्शत भाडंण ेहोऊन हॅररसनला फक् तनम्मी रक्म ममळाली. 
शेवटी राजाने गोधंळाची िखल घेऊन त्ाला सेवेबद्दल इनाम दिले.  

 … आता कुणी म्हणाल “अगं, नाकतोड्ाचे काय त ेतर सागं!”

ससनेमातील सायन्स!! 
नाकतोड्ाचे घड्ाळ
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हॅररसनच्ा घड्ाळाचे हजारपेषिा असधक तवतवध भाग होत.े त्ात एक भाग “सुटका यंत्रणा” 
म्हणनू असतो ज्ाचे काम लंबक सातत्ाने हलता ठेवण ेआह.े हॅरीसनने “नाकतोड्ाची 
सुटकायंत्रणा” तयार केली म्हणज ेनाकतोड्ाचे पाय जसे चालतात तसे िोन लाकडी भाग 
सतत मगयर दफरवत. आणण त्ामुळे लंबक हलता राहत असे. अशा पद्तीची ही पदहली 
यंत्रणा होती आणण ततचा वापर हॅररसनने आपल्ा पदहल्ा तीन घड्ाळात केला. आणण 
त्ावरून “पा” मधले कॉप्शस क्ॉक आले.

(इमेज के्रडीट: https://en.wikipedia.org/wiki/Grasshopper_
escapement#/media/File:Grasshopper-escapement_colored.gif)

आता सन १७६५ मधनू थटे सन २००५ मध् ेजाऊ -

यतुनव्र्सटी ऑफ केस््रिजच्ा एका लायब्रीचे स्लातंर होणार होत.े ज्ा तबल्ीगं मध् े
स्लातंर करायचे होत ेती इमारत जनुी होती. सन १८६६ मध् ेबाधंलेली. ततथ ेप्रवेशविार 
नवे करणे दकंवा जनुे बंि करण ेयासाठी शहरातील पॅ्लतनगं ऑदफसची परवानगी आवश्क 
होती. इमारतीचे एक प्रवेशविार बंि करायला परवानगी ममळेना. काहीतरी शक्ल लढवावी 
लागणार होती. डॉ जॉन टेलर यानंा बोलावण्ात आले. त ेनुसत ेसंशोधक आणण केस््रिजचे 
माजी तवद्याथणी नव्ते तर घड्ाळाचंा अभ्ास करणारे होत.े त्ानंी नाकतोड्ाच्ा 
घड्ाळाची कल्ना माडंली. एक मोठे घड्ाळ लावनू त ेप्रवेशविार झाकून टाकायचे. 

तचे ह े“पा” मध् ेदिसणारे त ेकॉप्शस क्ॉक.

ह ेघडयाळ तयार करण्ासाठी सुमारे एक ममललयन पौडं खच्श आला. आर्कटेकट, ज्वलेस्श 
असे िोनशे तवतवध तवषयातील तज् यावर काम करत होत.े जवळजवळ पाच वषा्शच्ा 
कष्टानंतर घड्ाळ तयार झाले. याचे उिघाटन् डॉ टिीफन हॉदकंग यानंी २००९ मध् ेकेले. 
आजही कें यब्ज मध् ेजवे्ा पय्शटक येतात तवे्ा हे घडयाळ जरूर बघतात. 

 ह्ा घड्ाळात एकूण ५० वेगवेगळी वैणशष्ट्य े दकंवा गंमती आहते. नाकतोड्ासारख्ा 
दिसणाऱ्या त्ा काल्तनक ककीटकाचे नाव आह े- क्रोनोफेज उफ्श  “काळतोड्ा”. हा िर तीस 
सेकंिाला तोडं उघडतो तन ममनीटाला बंि करतो- जण ूकाळ खातो. (नंतर डॉ टेलर यानंी 

अशा प्रकारचे चार वेगवेगळे क्रोनोफेज तयार केले आहते पण हा पदहला सवा्शत प्रषेिणीय 
आह)े.

लंबकाचे सोनेरी प्लदेटंग आणण लाटा ‘तबग बँग’चे प्रतीक आह.े आणण िर तासाला ठोका 
पडतो त्ाचा आवाज कॉफकीनवर हातोडीने खखळे ठोकल्ागत आह.े घड्ाळावर ललहीले 
आह े- mundus transit et concupiscentia eius, म्हणज े‘जग आणण त्ातील 
इच्ा नश्वर आहेत’.

 एक गंमतीचा भाग जो ससनेमाला अगिी चपखल लागू पडतो - ह ेघड्ाळ इलेक्क्ट ट्रक मोटर 
वर चालते आणण घड्ाळाचा लंबक कधी मध्चे हळू चालतो तर कधी भरभर चालतो. असं 
का केलं डॉ टेलर यानंी? कारण “वेळ” ही संकल्ना तशी सापेषि आह.े म्हणज ेएखाद्या तप्रय 
व्क्ी बरोबर असताना वष्श षिणासारखे वाटत ेतर अतप्रय व्क्ी बरोबर षिण यगुासारखे 
भासतात. जसं “पा” मध् ेतवद्या आणण अणभषेक भेटतात आणण त्ानंतर त्ाचं्ा भेटीगाठी 
होत असतात…  तो वेळ झरझर जातो… 

दहिंी ससनेमा बघताना फार डोकं लाव ूनये. “अमर, अकबर.. ” मधले रक्िान सोसलेल्ानी 
तर ससनेमात तवज्ान, शास्त इ शोधायला तर अजजबात जाऊ नये. पण असं अचानक सायन्स 
सापडलं आणण ते ही इतकं चपखल ककी “पुं डललकभेटी परब्ह्” इतका आनंि.

आता मुद्दाचा प्रश्न - ह ेसगळं आर. बाल्ककी यानंा मादहती असेल आणण त्ानंी समजनू-
उमजनू ही लोकेशन वापरली असेल ककी…फॉरीन आऊटडोअर असल्ाणशवाय ए-ललटि 
कलाकार ससनेमा करत नाहीत म्हणनू रस्तावरचे घड्ाळ अशी बजटे-फ्ें डली लोकेशन 
घेतली असेल ;)? आपल्ाला कधीच कळणार नाही … J

References:

https://www.corpus.cam.ac.uk/about/college/introduction-
corpus-clock

https://longitudeprize.org/the-history/

https://www.johnctaylor.com/the-chronophage/corpus-
chronophage/

https://www.britannica.com/biography/John-Harrison-British-
horologist

https://www.rmg.co.uk/stories/topics/harrisons-clocks-
longitude-problem

Anil Joshi, California
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शे्रया राजवाडे, मंुबई

स्तःचे काम संपले तरी उगाचच ततचे काम संपेपययंत ततची 
अबोल सोबत करणारा तो, तो, 

 ततला टेिशन वर सोडायला येतो तो  तो

ततलाही त ेहवेच आहे असा तो.

 टेिशन वर गाडी येईपययंत हळुवार गप्पा,

नजरेनेच ततच्ा अवखळ बटाचें केलेले कौतकु ......

टेिशनवरच्ा गिणीमुळे त्ाच्ा बाहुपाशात नसूनही तततककीच जवळ असलेली ती ....

ततला कोणाचा धक्ा लागू नये म्हणनू ततला खादं्याला धरून हलकेच सावरणारा तो ..

 _एक गाडी सुटली ..-

अजनू एक गाडी सोडण्ाला िोघाचं्ा नजरेची संमत्ती ..

आता मात्र उशीर झालेला ..

जायलाच हवं असं सागंणारा घड्ाळाचा काटा ..

गाडीत णशरल्ावरही ततचं त्ाच्ा जवळ आपलं मन सोडून जाणं,

त्ाने ततचे तनसटते झालेले स्पश्श उरात िडवनू ठेवणं ..

हुरहूर पुनभधेटीची ...

अजनू थोडा वेळ वेळ हवा होता ना !!!

पुन्ा फोनवरून मेसेजवर सागंण े..

ततचे हसरे डोळे , लाजरा चेहरा ..

 त्ाच्ा ओठावर ....ततच्ा स्पशा्शच्ा  लाजऱ्या बजुऱ्या  मधाळ अशा अनेक कहाण्ा 
...असे ह ेभेटीची न संपणारी आवत्शने मनात उमटवणारे गाण े... आज जाने ककी जजि ना 
करो ...... आज जाने ककी जजि ना करो ......

पादकस्ानी कवी फय्याज हाश्मी ह्ानंी ललदहलेले आणण सोहले राणा ह्ानंी स्रबद् केलेल्ा 
ह्ा गाण्ाची मोदहनी अशी आह ेककी प्रते्क तपढीतल्ा गायकानंा ह्ा गाण्ात स्तःची 
हुरहूर व्क् करावीशी वाटत े फररिा खानुंम, आशा भोसले ,अर्जत ससगं,शफाकत 
अमानत अली, पपोन, आणण दकतीतरी गायकानंी ह ेगाण ेम्हटले आहे.  

प्रते्क वेळेस तीच असोशी , तीच न संपणारी ओढ ..अमया्शि .. 

तसं तो असतोच ततच्ा मनात सतत .. शॉतपगं करताना एखािा शट्श पाहून वाटून जातंच .. 
दकती छान दिसेल ना हा शट्श त्ाला .....

वाऱ्याची गार झळूुक पावसाची विणी िेताच...पावसाच्ा टपोर थेंबानंा त्ाच्ा सह झलेावं 
असं वाटतंच ततला ....ततला सोडून मोटारसायकल वरून परतताना वळणावळणाच्ा 
रस्तावर वाटतंच त्ाला ककी मागून त्ाला वेढून टाकणारे नाजकू हात हवे होत ेत्ाच्ाबरोबर 
….. अजनू काही वेळ ……

सतत अपूण्शतचेी गोडी वाढवणारे ह ेगाण े-

आज जाने ककी जिि ना करो

आज जाने ककी जिि ना करो

यूँ  ही पहलु में बठेै रहो

आज जाने ककी जिि न करो

हाय मर जाएंगे

हम तो लुट जाएंगे

ऐसी बातें दकया ना करो

आज जाने ककी जिि ना करो

आज त ूनुसता माझ्ा जवळ बसून रहा ,

मला सोडून तनघण्ाबद्दल काहीच बोलूच नको रे ..

माझ्ा हृियात तरंग उमटवणारे तझु ेशब्द जीवघेण ेठरतायत माझ्ासाठी. माझ्ा भावनाचंा 
कल्ोळ कशी आवरू ...

कशी सावरू ..

आज नको ना म्हणूस ‘जातो’ म्हणून...

वक़्त ककी कैि में जिन्दगी है मगर

चंि घदिया ंयही हैं जो आिाि है

इनको खो कर मेरी जानेजाँ

उम् भर ना तरसते रहो

आज जाने ककी जिि ना करो

 सगळं आयषु्य कामाच्ा व्ापात जगरहाटीत  अडकलंय.

मोठ्ा मुल्किलीने हे तनवातं षिण ममळालेत.

फक् तझु्ा माझ्ा साठी ..

प्रमेाचे अत्तर उधळण्ासाठी ..

पुन्ा कधी असे तनवातं षिण ममळतील कोण जाण े..

आज जाने ककी जजि ना करो
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आज जाऊया ना एकमेकाचं्ा सहवासात हरवनू ..

पुन्ा खंत वाटत राहील तनसटलेले ह ेसंुिर षिण आठवून ...

आजचे षिण हे फक् तझु ेतन माझ े....

आयषु्यभर असे जपून ठेवायचे ...

 थाबं जरासा जाऊ नकोस तनघून ...

ह्ा प्रमेकणानंा घे जरा वेचून ...

तमु ही सोचो िरा

क्ूँ  ना रोकें  तमु्हें

जान जाती है जब

उठ के जात ेहो तुम

जान जाती है जब

उठ के जात ेहो तुम

तमुको अपनी क़सम जानेजां

बात इतनी मेरी मान लो

आज जाने ककी जिि ना करो

 तझु्ा सहवासाचा प्रते्क षिण अमकृत कण आहे माझ्ासाठी.

तझु्ासाठी मुद्दाम केलेला चहा ,

त ूमाझ्ाच कपातनू तपण्ाचा धरलेला आग्ह ,

तझु्ा रोखलेल्ा नजरेने माझी सैरभैर झालेली नजर ,

कसं सगळंच वेडावनू टाकणारं ..

त्ात तझंु असं तनघून जाणं ..

कसं सहन करावं मी ..

अजनू थोडा वेळ थाबं...

दकतना मासूम रंगीन है ये समां

हुस् और इश्क़ ककी आज बरैाज है

कल ककी दकसको ख़बर जानेजाँ

रोक लो आज ककी रात को

आज जाने ककी जिि ना करो

 त ूयेणार म्हणनू मी मुद्दाम माळलेला मोगऱ्याचा गजरा..

समुद्ावरला गार गार वारा

त्ा सुगंधाने आसुसलेला तझुा चेहरा

तझुी ओढ पाहून जीव होई बावरा

 रात्र उतरत ेचंद्प्रकाशात न्ाऊन

घे भावनाही माझ्ा तू समजून

जाऊ नकोस थाबं ना रे जरा

बघ साि घाले हा धुंि मोगरा

आज जाने ककी जजि ना करो.....

आज जाने ककी जजि ना करो.....

तू आशण मी एकच
विककता सातव

ज ेमाझ्ा मनी
त ेतझु्ा ओठी
ज ेमला आवडी
त ेतझु्ा ककृ ती||

 
हास्य माझ्ा मुखी
ज्ाला तचू कारणी

बाह्रुपी जरी वेगळी
असे चचत्त एकरुपी||

 
काटा लागी मला
त्ाची कळ तलुा
िःुख माझ्ा उरी

आश्र ूतझु्ा डोळी||
 

ममत्र, तप्रयकर, जीवनसाथी
अशी ना-ना रूपं तुझी
भाळे खूप त ूमैत्रीरुपी

जो पाऊलो-पाऊली सावरी||
 

भासे न कधी एकटी
असतोस नेहमी सोबती
जीव दकती तुझ्ावरी

ज्ापुढे प्रमेव्ाख्ा अपुरी||
 

करुनी सात वचने पूतणी
हातात हात घेऊनी
असेच राहू साथी

अनंत वषधे लोटली तरी||
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काचंन अकोलकर, कॅललफोर्नया

अतनल... त्ाचे बाबा हॉस्स्पटल मध् े आहते ह े कळल्ावर 
ममळेल ती फ्ाईट घेऊन पुण्ाला आला होता. बाबा ना हाट्श अटॅक आला होता. 

एकुलता एक लेक अमेररकेत होता...... मग बाबाचें तवद्याथणी मितीस आले आणण त्ानंी 
हॉस्स्पटल मध् ेिाखल केले. तसाच अतनल ला फोन केला. आई हािरून गेली होती. आई 
आणण बाबा िोघेही कॉलेज मध् े प्रोफेसर होते. आता ररटायर झाले होत.े अजनूही त े
तवद्याथ्ायंना मित करत असत. त्ानंा माग्शिश्शन करत. त्ाचें तवद्याथणी रोज त्ाचं्ा घरी 
येत होत,े त्ाचें माग्शिश्शन घेत होत ेआणण त्ानंा लागेल ती मित ही करत होता. अतनल 
आल्ावर बाबानंी त्ाचा हात धरला आणण आईची नेहमी काळजी घेइन असे वचन घेतले. 
मुलाचा हात हातात घेऊन त्ानंी डोळे ममटले त ेकायमचे! तवद्याथणी, नातवेाईक जमले होत.े 
आई तर ढासळून गेली होती. हे सव्श अचानक घडले होत.े

सव्श दिवस केले गेले. त्ा नंतर अतनल ची परत जायची वेळ आली. आईस म्हणाला 
आई त ूमाझ्ा बरोबर चल! खूप आग्ह करू लागला....आई म्हणाली.... अतनल आत्ता 
पययंत मी आणण बाबा अनेक वेळा तझु्ा घरी अमेररकेत येऊन गेलो. मला अमेररका काही 
नवीन नाही. पण सध्ा मी इथचे राहायचे ठरवले आहे. बाबाचंी मला षिणो षिणी आठवण 
येईल. अरे आम्ही पन्नास वष्श एकत्र काढली आहते. पण मला आता माझ ेजीवन जगू िे. 
त ूकाळजी करू नकोस. माझ ेतवद्याथणी मला मित करतील. आणण वाटलं तर मी हक्ाने 
तझु्ा घरी येईन..

जड अतंःकरणाने अतनल परत गेला. अतनलच्ा आई मालती बाई आता एकट्ा रादहल्ा 
होत्ा. अतनल गेल्ावर रात्री नीट झोप आली नाही. अग चहा करतसे ना! ह ेबघ मी िूध 
घेऊन आलो आहे. अतनलच्ा बाबाचंा आवाज आला.

आणण षिणात मालतीबाई ना जाणवले ककी त ेआता नाहीत तर िूध आपल्ालाच आणायला 
हवे. त्ा उठल्ा. साडी नीट केली आणण िूध आणायला बाहरे पडल्ा. सकाळी शातं पुण े
खूप छान वाटले. िूध आणण भाजी बाबा सकाळी बाहरे पडून घेऊन येत. आज त्ा प्रथमच 
इतक्ा पहाटे बाहरे पडल्ा होत्ा. आणण त्ाचें मन खूप प्रसन्न झाले. वाटेत तीन चार 
ओळखीच्ा बायका भेटल्ा. त्ानंी खूप प्रमेाने चौकशी केली. मालती बाईंचा एक तास 
कसा गेला ह ेकळलेच नाही. आज त्ानंा प्रथम कळले ककी बाबा रोज िूध आणण्ाचे 
तनममत्त करून सकाळी बाहरे का जात होत.े तोपययंत मालती बाईंची योगासने व्ायची आणण 
मग गरम गरम ताज्ा िधुाचा चहा!! आज योगासने रादहली आणण चहा घेण्ास बाबा ही 
नाहीत!!!

पण मालती बाई गरम चहा प्ायल्ा आणण त्ानंा खूप बरे वाटले. त्ा नंतर त्ानंी योगासने 
केली. आणण अतनल चा पोचल्ाचा फोन आला. त्ाच्ाशी आणण घरातील सवायंशी खूप 
वेळ गप्पा मारल्ा. सवायंनी अमेररकेत येण्ाचा आग्ह केला. मालती बाई म्हणाल्ा नक्की 
येईन हो लवकर! तवेढ्ात िाराची बले वाजली. कामवाल्ा मावशी आल्ा होत्ा. जवेण 
करून िपुारी मालती बाईंनी थोडी झोप काढली मग थोडे फे्श होऊन चहा घेतला. घरातील 
साडी बिलून त्ा भजन ग्ुप मध् े गेल्ा. ततथ े त्ानंा त्ाचं्ासारखी मुले अमेररकेत 
असलेल्ा बायका भेटल्ा आणण त्ानंी एकमेदकंचे फोन घेतले ज ेआत्तापययंत केले नव्ते. 
आणण एकमेककीनंा बागेत िसुऱ्या दिवशी भेटायचे ठरवले. 

िसुऱ्या दिवशी सहा बायका आणण काहीचें ममटिर भेटले. त्ानंी आठवड्ातनू एकिा 
भेटून काहीतरी ॲक्क्टतवटी करायचे ठरवले. हळू हळू ग्ुप वाढू लागला. भेंड्ा, सहली, 
एकत्र नाटक ससनेमा बघण ेअसे होऊ लागले आणण लवकरच त्ाचंा NRI Parents 
नावाचा WhatsApp ग्ुप तयार झाला. त्ाचं्ात इतर गावचे आई वडील सामील होऊ 
लागले. एक मेकानंा भेटू लागले. अडी अडचणीत मित करू लागले.

मग सवायंनी ममळून एकिम अमेररकेत आपल्ा मुला कडे दकंवा मुली कडे जायचे ठरवले. 
बघता बघता ३०० आई बाबा तयार झाले. सवायंनी ममळून न्यूॉक्श  पययंत चाट्शड्श फ्ाईट 
करायचे ठरवले आणण ततथनू मग आपल्ा गावी जायचे असे ठरले. जाण्ाची आणण 
येण्ाची तारीख ठरली. तसे रीसवधेशन केले आणण मुं बई तवमानतळावर ३०० आई बाबा 
प्रथम भेटले. काय वणा्शवा तो आनंि!!!! न्यूॉक्श  पययंत चा प्रवास इतका मजते कधीच 
झाला नव्ता.

नंतर ही सवायंनी भेटायचे ठरवले. Whatsapp नंबर तर सवायंकडे होतचे....मग काय 
आनंिात प्रवास झाला. प्रते्क गावात त्ानंा नेण्ास आलेल्ा मुलाचंी 

एक मेकाशंी ओळख झाली. आई बाबा इतरानंा तनयममत भेटत 
रादहले. इतकेच नवे् तर अमेररकेत ही सवायंनी ममळून अनेक सहली केल्ा....या 

टट्रीप मध् ेमालती बाई ही होत्ा आणण त्ाचंा या सव्श activity मध् ेप्रमुख भाग होता 
ह ेवेगळे सागंायला नको....

आई आल्ाने अतनल आणण कुटंुब खूप आनंिात होत.े घरो घरच्ा मातीच्ा चुली एकत्र 
आल्ा आणण सवायंना खूप आनंि िेऊन गेल्ा....

घरोघरी_मातीच्ा_चुली

अशी आई तू
विककता सातव, ससएटल 

नऊ मदहन्ाचंा खडतर प्रवास करत,
नव्ा जीवाची आतरुतनेे वाट बघणारी

अशी माऊली त ू||१||
 

बाळाच्ा काळजीपोटी,
प्रचंड धाडसाने बरंुुज सर करणारी

अशी दहरकणी त ू||२||
 

स्तः ढाल बनून, अंगावर घाव घेत,
तान्हाचं रषिण करणारी
अशी लक्षीबाई त ू||३||

 
संस्ाराचे बाळकडू पाजत,

अतत णशस्ीची पण मन मकृिू असणारी
अशी जजजाई त ू||४||

 
ऊन, वारा, पाऊसाला न जुमानता,
इवल्ाश्ा रोपट्ाला जन्म िेणारी

अशी धरणीमाई त ू||५||
 

तहान, भूक, झोप तवसरून,
लेकराला फुलासारखं जपणारी 

अशी जननी तू ||६||
 

आणण जजचे ऋण फेडायला,
अनंत जन्म अपुरे पडतील

अशी आई त ू||७||



53

चचत्रा मेहेंिळे, मंुबईा

दिवाळी आणण रागंोळी या घट् मैमत्रणी आहते.

          रागंोळी णशवाय दिवाळी होऊच शकत नाही.

    हल्ी च्ा रागंोळ्ा वेगळ्ा,काळाप्रमाण े बिललेल्ा.. वेळे अभावी,बाजारात 
ममळणाऱ्या रेदडमेड , वेगवेगळ्ा आकष्शक माध्मातल्ा! फोस्ल्गंच्ा!कोणीतरी केलेल्ा 
,पण आपले िार सजवणाऱ्या!

    नाहीतर संस्ार भारती सारख्ा! संुिर रंगावर , पाढंऱ्या जाडसर रागंोळीने गाललच्ा 
सारख्ा काढलेल्ा!पटकन मनातं भरणाऱ्या!

    पारंपाररक पध्ितीने काढलेल्ा दठपक्ाच्ा रागंोळ्ा काही घराचं्ा िारासमोर अजनूही 
दिसतात!

पण मी सागंणार आह ेप्रिश्शनात काढल्ा जाणाऱ्या रागंोळ्ा ंबद्दल!ज्ा काही जणानंी 
कधी पादहल्ाही नसतील.

         त्ासाठी मी १९७२ सालचा माझा अनुभव   सागंणार आह े.

                 दिवाळीत ,मंुबईत िािरला गेले होत.े....

 ततथ ेदकत्त ेभंडारी हॅाल जवळ पाटी दिसली “रंगावली प्रिश्शन...... रंगावलीकार - गुणवंत 
माजंरेकर...”२० पैसे ततककीट “..

               हे ही नतवन होते ...

रागंोळी रस्तावर , अगंणात , गॅलरीत गेरूवर काढायची ! त्ाला कसले पैसे?..कसले 
ततककीट? .असेच वाटले ..

       आम्ही गॅलरीत , चाळीत ,मजल्ावरच्ा सगळ्ा मुली ममळून रागंोळी 

काढत होतो. त्ावेळी जसं कोणाच्ाही घरात , मनातं डोकावत 
असू , तसंच एकमेककीचं्ा रागंोळीतही हक्ानी डोकावता ं यायचे, मित करता 

यायची . तवे्ा आमची रागंोळी म्हणज…ेदठपक्ाचंी, नाहीतर गाललचा , सतरंजी, फुलं 
, मोर नाहीतर हंस! त्ा पललकडे नाही.

         पण इथली रागंोळी फारच वेगळी होती .

इथल्ा हॅालच्ा िरवाज्ाला पडिा होता. आत गेले, तर षिणभर काही दिसेचना … हॅालची 
इतर िारं, खखडक्ा बंि होती!त्ानंा जाड काळे पडिे लावनू काळोख केला होता .. जरा पुढे 
गेल्ावर पादहले….. आणण पहातच रादहले।   … ही रागंोळी आह?े काळ्ा कारपेटवर 
हमेा माललनी , इंिीरा गाधंी,अममताभ बच्चन ,सुतनल गावस्र, स्मिता पाटील ह्ाचें मोठे 
करून ठेवलेले फोटो वाटत होत.े.

प्रते्क रागंोळीवर २ फुटावर, वायर सोडून,१ शेड लावनू दिवा होता! जरा जवळ गेल्ावर 
, ती रागंोळी आहे , आणण दिव्ामुळे चकाकत ेआह े, ह ेकळले . मी अषिरश: भान हरपून 
पहात रादहले .

अशा २५ तरी रागंोळ्ा होत्ा.. मग टेिजवर जायला लागले . ततथनू खाली पादहले तर 
एक मोठी रागंोळी… गुणवंत माजंरेकरानंी काढलेली… अततशय िेखणी .. अततशय तरल 
रंग.. पातळ थर रागंोळीचा!पेंदटंग दकंवा फोटो असावा ,अशा त्ा रागंोळ्ा वाटत होत्ा…
मी अशी रागंोळी कधीच पादहली नव्ती ….. वेडी झाले … त्ा रागंोळीने माझ ेआयषु्यच 
बिलून गेले.

           ही रागंोळी काढायची पध्ितच वेगळी आह े.

          प्रिश्शनात ब्ाऊन पेपर जममनीवर चचकटवनू त्ावर रागंोळी काढली जात.ेहा पेपर 
पण अततशय काळजी घेऊन चचकटवायचा . चारी बाजनूे ,१ इंच गम लावनू , िोघानंी धरून 
,मध् ेअजजबात चूण येणार नाही ह्ाची काळजी घेऊन लावावा लागे . मध ेहवा पण रहाता 
कामा नये ह्ाची तवशेष काळजी घ्ावी लागायची.

मग त्ावर पेस्न्सलीने पूण्श से्च काढायचे.. अगिी बारीक तपणशलासंह.

पूण्श रागंोळी काढायला २०/२५ तास लागायचे ,त्ातले ३/४ तास ह े से्च काढायला 
लागायचे.

 ..या रागंोळीचे रंगही वेगळे असतात . त्ानंा “लेक कलस्श” म्हणतात . खडे असतात , 
त्ाची कुटून पावडर करायला लागत.े.  रंग एकिम पक्ा असतो . काळा रंग तर एकिा 
वापरला , तर हात साबणानीच धवुायला लागतो .त्ाणशवाय जातच नाही हाताचा रंग! 

आपले साध े रंग पाढंरी रागंोळी घातली ककी दफके होतात, पण ह्ा रंगाचें तसे होत 
नाही. चाळलेल्ा रागंोळीत ह ेरंग हातानंी चागंले घासून एकत्र केले दक हवी 

दिवाळी आणण रागंोळी
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ती रंगाची छटा ममळू शकत.े गुणवंत माजंरेकर सराकंडे ४ मदहने रागंोळी णशकायची संधी 
मला ममळाली.

      तमु्ही कधी एखाद्या गाण्ाच्ा काय्शक्रमात वािकाला तल्ीन होऊन वाद्य वाजवतानंा, 
जवळून पादहलंय?...तबल्ावर वरचे , सतारी वरचे त्ाचें जलि गतीने दफरणारे हात, आणण 
चेहऱ्यावरचे समरसतचेे भाव.... बघत रहावे असे असतात ना? तसेच  झाले माझ.े. सर 
रागंोळी काढतानंा  बघून…खूप णशकायला ममळालं सराकंडून!

    आमच्ापैककी सगळेच हौशी कलाकार होत े .कोणीच चचत्रकला णशकलेले नव्ते. पण 
पदहल्ा दिवशी काढलेली रागंोळी , आणण शेवटच्ा दिवशी काढलेले व्क्ी चचत्र , ह्ात 
जममन आमिानाइतका फरक होता . ...इतरही रंगाचंी माध्मं वापरून चचत्र काढण ेत्ामुळे 
सोपे गेले.आमचा ५/६ जणाचंा छान ग्ूप जमला .. काही नुकतीच शाळा संपवनू आलेली, 
काही कालेज! बरीचशी िािरची होती , जवळपास रहाणारी!आम्ही एकत्र येऊन खूप 
प्रिश्शनं भरवली.सागंायला अणभमान वाटतो ककी आमची ही मैत्री ,५० वष्श झाली ,तरी पण 
अजनू दटकून आहे ... रागंोळीने मला काय दिले? तर..एक रंगीत आयषु्य दिले , तशी ही 
जजवाभावाची मैत्री दिली....

     आम्ही क्ास मध् े पदहल्ा दिवशी रागंोळी काढायला घेतली आणण इतकं भारी 
वाटलं म्हणनू सागंू?.... रागंोळीचा स्पश्शच मस् वाटला!एक लॅिक अॅंड व्ाईट िेखावा , 
जनु्ा माससकातनू शोधनू आणला होता . आकाशातले ढग आणण पाणी जास् होत े.. चंद् 
आणण प्रतततबबं पण होत े...प्रते्क भागासाठी रागंोळी घालायची पध्ित वेगळी , रंग ममक् 
करायचं टेतनिक वेगळं... ४ तास कसे गेले कळले नाही . बॅाड्शर कशी काढायची त ेकळले. 
पण रागंोळी पुरी झाली नाही.

        जातानंा पुठ्ठावर काढलेली रागंोळी पुसून टाकायची आणण पुठ्ठा णभतंीला उभा 
करून ठेवायचा....सरानंी आधीच सामंगतलं होतं...इतकं वाईट वाटलं ना पदहल्ा दिवशी 
रागंोळी पुसतानंा... आम्ही सगळेच हळहळतं होतो... पण काय करणार? रागंोळीला हा 
षिणभंगुरतचेा शापच आह ेना! ती जास् दटकत नाही, आणण इथ ेतर आम्हालाच िरवेळी 
पुसायची होती.......

      नंतर आठवडाभर मी घरी पॅ्रक्टीस केली. घरी जागा नव्ती. स्यंपाकघरात , 
ओट्ापुढच्ा छोट्ा चौकोनात रागंोळी खडूनी काढायची आणण नंतर घरी कोणी  यायच्ा 
आत पुसून टाकायची.

थोडी जमायला लागले… रागंोळी काढायला पण आणण पुसायला पण! मग क्ासमध् े
रागंोळी पुसतानंा वाईट वाटेनासे झाले.

         त्ा रागंोळीने मला एक वेगळाच दृतष्टकोन दिला.आपल्ा जजवनाचा मी रागंोळीशी 

संबंध जोडायला णशकले. आपलं जीवन पण या रागंोळीसारखचं नाही का?.... आपण या 
जगात येतो , तवे्ा आपली पाटी कोरी असत.े आपण नतवन नतवन गोष्टी णशकतो. आणण 
आपल्ा आवडीचे एकेक रंग त्ात भरत जाऊन .. आपल्ा आयषु्याचे चचत्र , स्प्न रंगवत 
जातो. रागंोळी जशी पुसली जाते , तसे कधी कधी आपल्ा आयषु्याचेही होत.े अपयश, 
काही अडचणी,आजारपण, ह्ामुळे आपले आयषु्यही तवस्टत.े पण तनराश होऊन , 
कोमेजनू न जाता, परत त्ा अडचणीवंर मात करत, नतवन स्प्न बघायला सुरवात होत.े... 
नव्ानी रंगाची जमवाजमव करातवशी वाटत.े....परत नव्ानी! पुढच्ा रतववारी रागंोळी 
काढातवशी वाटायची  ,तसेच!....  आपले आयषु्यही षिण भंगुर आह े. उद्या काय होईल 
मादहत नाही. कधी संपेल ,मादहत नाही.मग आत्ताचा,आलेला हा षिण ,रंगात बडूुन, रंगीत , 
सुरेख करू या  ...... हे मला रागंोळीनी णशकवलं!

              सर म्हणाले होत े, ज्ाचंी रागंोळी चागंली येईल , त्ानंा प्रिश्शनात रागंोळी 
काढायला घेणार ! ... आणखी काय हवं होतं? ..

           मग घरी पॅ्रक्टीस जोरात सुरू झाली.

   त्ा वेळी घरच्ा काहीचं मत, ह्ा रागंोळीबद्दल चागंलं नव्तं.... उगीच गैरसमज! चागंली 
, घरंिाज लोकं “अशी” रागंोळी काढत नाहीत म्हण!े “पादहली का तुम्ही कधी कुठली 
रागंोळी मी णशकतये ती?”.... “नाही!”...... मग उगीचच नकार घंटा कशाला?पण नतवन 
स्ीकारण ेकाहीनंा जमत नाही.म्हणून असा  तवरोध असतो..

मी एक दिवस बोड्श आणला आणण घरी त्ावर एक रागंोळी काढली ... ती पाहून मग तवरोध 
कमी झाला....

    त्ावषणी प्रिश्शनात ,आमच्ा ग्ूपमधल्ा सवायंनाच संधी ममळाली ... त्ाचा आनंिच 
वेगळा होता!

 मराठी नट ,शंकर घाणकेराचंी, रागंोळी मी काढली.  सरानंी एक िोन सुधारणा सामंगतल्ा.. 
पण रागंोळी चागंली आल्ाचे समाधान  मला ममळाले.

     १९७३ साली मी दिवाळीत िािरला पदहली रागंोळी काढली . नंतर १९७४ मध्हेी 
माजंरेकर सरानंी मला रागंोळी काढायला बोलावले. त ेवष्श रायगड दकल्ाला , णशवाजी 
महाराजाचं्ा राज्ाणभषकाला,३०० वष्श , झाली , म्हणनू सव्शत्र साजरे होत होत े. सरानंीही 
रायगड हाच तवषय घेऊन, रागंोळी प्रिश्शन भरवले होत.े

       त्ावेळी मी रायगडावरच्ा गंगा सागर तलावाची आणण जगदिश मंिीराची रागंोळी 
काढली होती.  दकती छान रायगडावरचे फोटो होत.ेमला तोपययंत वाटायचं , रागंोळीला 
ठरातवक तवषयच हवेत . पण जसं चचत्र काढतानंा , काहीही तवषय चालतो , तसंच 
रागंोळीलाही  तवषयाचे बंधन नाही . काहीही रागंोळीने काढू शकतो. ह े तवे्ा कळले . 
माजंरेकर सरानंी तवे्ा राज्ाणभषकाची मोठी रागंोळी काढली होती. सर आणण इतर काही 
रागंोळी काढणारे ४ दिवस हॅालवरच रहात असतं. सव्श िारं , खखडक्ा बंि, लाईटस् , 
ह्ामुळे उकडहंडी  व्ायची  नुस्ी... त्ात माडंी घालून , इतके तास बसायचं!पायाची वाट 
!कंबर वाकून , िखुायची! ज्ानंी अशी रागंोळी काढली असेल त्ानंाच कळेल ह ेसव्श .पण 
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हा त्रास रागंोळी काढतानंा जाणवायचा नाही. रागंोळी काढतानंा एक झपाटलेपण असायचे!

राज्ाणभषेकात जवळ जवळ दिडशे व्क्ी होत्ा. त्ाचें भरजरी कपडे, िामगने ,राज् 
िरबार, सव्शच बारीक काम! दकती पेशन्स हवेत ! सलाम कलाकारानंा!ती रागंोळी काढतानंा 
पहाण े, हाही एक आनंि होता. त्ानंतरही मी काही प्रिश्शनात रागंोळ्ा काढल्ा . आमच्ा 
घराजवळच्ा हालमध् े६ वष्श स्तंत्र प्रिश्शन भरतवलें.

८० साली आम्ही भारताबाहरे ॲदफसमधनू बिली झाल्ामुळे गेलो. मला वाटले आता माझी 
रागंोळी संपली .पण मी रागंोळी घेऊन गेले होत.े त्ामुळे कुवेत ,िबुईलाही मी  रागंोळी 
काढत रादहले . इतकचं नव् ेतर ततथल्ा महाराष्टट्र मंडळाच्ा काय्शक्रमात

ततथ े जाऊन रागंोळी काढायला वेळ नसायचा ,तर घरी एका बोड्शवर रागंोळी काढून, 
त्ाच्ावर िसुरा बोड्श झाकण म्हणनू ठेऊन , गाडीच्ा दडककीत घालून घेऊन रागंोळी घेऊन 
जायचे. ही रागंोळी चचकटवलेली नसायची. हातानंी चचमटीतनू सोडून घातलेली असायची.
खूप काळजी घेऊन ती न्ावी लागायची. पुसली जाईल दक काय अशी कायम धास्ी 
असायची . पण एकिाही ती पुसली गेली नाही.

 ततथ ेपाढंरी रागंोळी संपल्ावर समुद्ावरची वाळू घेऊनही रागंोळी काढायचा प्रयत् केला.

भारतात परत आल्ावर, मी थोडी लहान रागंोळी ,घरी काढून त्ावर काचेचे झाकण ठेऊन 
( फोटो फे्म सारखे) ररषिातूनही नेऊ लागले.नंतर घरी घेऊन येऊन ती रागंोळी कपाटाखाली 
, दकंवा कोचाखाली ६/६ मदहने ठेवत असे. रंग जरा दफकट व्ायचे पण थोडे जास् दिवस 

रागंोळी रहायची.

    आधी आम्हाला प्रिश्शनासाठी शाळा दकंवा एखाद्या हॅालची  जागा फुकट दकंवा थोडे भाडे 
िेऊन ममळायची.   पण नंतर सव्शच कमर्शयल झाल्ामुळे आम्हाला प्रिश्शनासाठी जागा 
ममळेनाशी झाली. त्ामुळे अशी प्रिश्शनं भरतवण ेहळू हळू कमी होत गेले. फार कमी दठकाणी 
अशा रागंोळ्ा आताही काढल्ा जातात . आणण प्रिश्शनं भरतवली जातात.रागंोळीतनू पैसे 
कधीच ममळत नाहीत. कारण तवकण्ासारखे त्ात काहीच नसते. आम्ही हौसेखातर , 
आमच्ाच पिरचे पैसे खच्श करून प्रिश्शन भरवली आहते. रागंोळी ही नेहमीच एक उपेणषित 
कला रादहली आह.े त्ाचे मात्र वाईट वाटत.े तसेच.. इतर आर्टटिना मान ममळतो, प्रससध्िी 
ममळत े,

मानधन ममळत े तसे ह्ा  रागंोळी कलाकारानंा कधीच ममळत नाही.

    तरी रागंोळी काढण े रागंोळी कलाकार सोडत नाही .

 रागंोळी ची सर इतर पेंदटंग ला कशी येणार? प्रते्क माध्माचं एक वेगळं टेतनिक असतं! 
वेगळा दफल असतो! त्ा माध्मातला तनर्मतीचा आनंि वेगळा असतो . मला ही रागंोळी 
आवडत.ेरागंोळी सगळ्ात कदठण, आव्ान  िेणारी, चुकली तर सुधारायला चान्स कमी 
असणारी , आणण जमली तर  पूण्श समाधान िेणारी, फोटोच्ा रूपात आठवण म्हणून कायम 
जवळ रहाणारी माझी सखीच मी समजते
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११ सप्ट ेंबर १८९३ या दिवशी अमेररकेतील णशकागो येथ े
आयोजजत करण्ात आलेल्ा जागततक सव्शधम्श पररषिेत स्ामी तववेकानंिानंी 

आपल्ा भाषणातून साऱ्या जगाला दहिूं धमा्शतील तवश्वबंधतु्वाच्ा कल्नेचा पररचय 
करून दिला. तवे्ापासून सारे जग स्ामीजीचं्ा तवचारानंी प्रभातवत झाले आह े .स्ामी 
तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा प्रभाव भारताच्ा सववोच्च न्ायालयाने दिलेल्ा तनकाल 
पत्रावंरही पडला आह े .सववोच्च  न्ायालयाच्ा तनकालपत्रावंर स्ामीजीचं्ा तवचाराचंा 
प्रभाव कसा पडला आह ेह ेसोिाहरण  तवशि करणारा हा लेख .

वदकली व्वसायाशी संबंध असलेल्ा कुटंुबात स्ामी तववेकानंिाचंा जन्म झाला होता. 
त्ाचें पणजोबा राममोहन ित्त ह ेएका इंग्ज वदकलाकडे व्वस्ापक होत े. तववेकानंिाचें 
आजोबा िगुा्शप्रसाि ह ेतनष्णात कायिेपंदडत होत.े तववेकानंिाचें वडील तवश्वनाथ ित्त ह े‘ 
धर  अडँ  ित्त ‘  नावाच्ा कायिा सल्ागार कंपनीत वककील होत े. या कंपनीत तवश्वनाथ 
ित्त यानंी आशुतोष धर याचं्ाशी भागीिारी केली होती. वदकली व्वसायात स्यै्श प्राप्त 
झाल्ावर तवश्वनाथ ित्त ह ेस्तंत्रपण ेवदकली करू लागले . कलकत्ता उच्च न्ायालयात 
त ेवदकली करत. 

त्ा काळात ‘ नरेंद्नाथ ‘ या नावाने ओळखले जाणारे तववेकानंि,  तनमाईचंद् बोस या 
वदकलाचं्ा कंपनीत  णशकाऊ लेखतनक म्हणनू नोकरीला लागले. वदकली करण्ास 
पात्र होण्ासाठी नरेंद्नाथ ही नोकरी करू लागले.  ‘ मेटट्रोपोललटन इन्स्टिट्टू ‘ या 
महातवद्यालयात (  ह ेमहातवद्यालय सध्ा तवद्यासागर कॉलेज या नावाने ओळखले जात े)  
तववेकानंिानंी कायद्याच्ा तीन वषा्शच्ा अभ्ासक्रमासाठी प्रवेश घेतला होता. कायद्याची 
भाषा तपशीलवार व संतलुलत असत.े ती पुराव्ातनशी माडंली जात.े कायद्याची भाषा 
वापरण्ाच्ा पद्तीचा मोठा प्रभाव तववेकानंिावंर पडला होता. त्ा पद्तीचा वापर त े
त्ाचं्ा भाषणामंध् ेआणण व्ाख्ानामंध् ेकरीत. 

कायद्याची भाषा वापरण्ाच्ा पद्तीचा जसा प्रभाव तववेकानंिावंर पडला तसाच 
तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा प्रभाव भारताच्ा न्ायव्वस्वेर पडला आह े . स्ामी 
तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा दकंवा मताचंा उले्ख भारतातल्ा तवतवध न्ायालयाकंडून, 
आणण खास करून सववोच्च न्ायालयाकडून, अनेक खटल्ाचं्ा तनकालपत्रामंध् ेकरण्ात 
आला आह े . आजही स्ामी तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा दकंवा मताचंा उले्ख अनेक 
खटल्ाचं्ा तनकाल पत्रामंध् ेकेला जातो.

 स्ामीजीचें कोणत ेतवचार सववोच्च न्ायालयाने कोणत्ा खटल्ाचं्ा तनकालपत्रात उद्कृत 
केले आहते ह ेपाहण ेउद्ोधक ठरेल ! अशा अनेक खटल्ापंैककी काही तनवडक खटल्ाचंा 
उले्ख आणण त्ा खटल्ाचं्ा तनकालपत्रातील तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा उले्ख या 
लेखात केला आह.े 

         खरी गरज आहे ती अशा णशषिणाची 

शालेय णशषिणासाठीच्ा   राष्टट्रीय अभ्ासक्रमाचा आराखडा ( National Curriculum 
Framework for School Education ) राष्टट्रीय शैषिणणक संशोधन व  प्रणशषिण 
पररषिेने (N.C.E.R.T.) तयार केला होता. तो आराखडा प्रससद्ही केला गेला. आराखडा 

प्रससद् होताच, आराखड्ाच्ा तवरोधात एक खटला  सववोच्च न्ायालयात िाखल 
करण्ात आला. कें द्ीय णशषिण सल्ागार मंडळाशी ( Central 

Advisory Board for Education )  सल्ामसलत न 
करताच एन.सी.ई.आर.टी. ने तो आराखडा तयार केला आह ेआणण म्हणनू तो 

बकेायिेशीर आह ेअसं म्हणत एकानं सववोच्च न्ायालयात या आराखड्ाच्ा तवरोधात 
खटला िाखल केला होता. सल्ागार मंडळाशी सल्ा मसलत न करता, एन.सी.ई.आर.टी. 
चं राष्टट्रीय अभ्ासक्रमाचा आराखडा तयार करण्ाचं ककृ त् कायद्याला धरूनच आह ेअसा 
तनण्शय सववोच्च न्ायालयाने त्ा प्रकरणात दिला.

 प्राचीन काळी भारतात णशषिण िेण्ासाठी गुरुकुल पद्तीचा अवलंब केला जात असे. 
णशषिणासाठीच्ा राष्टट्रीय अभ्ासक्रमाच्ा आराखड्ाच्ा संिभा्शतील त्ा खटल्ाच्ा 
तनकालपत्रात सववोच्च न्ायालयाने भारतातल्ा प्राचीन गुरुकुल पद्तीची प्रशंसा   केली. 
स्ामी तववेकानंिानंी माडंलेल्ा णशषिणतवषयक तवचाराचंा उले्ख आपल्ा तनकालपत्रात 
करत सववोच्च न्ायालयानं म्हटलं – “ आपली सध्ाची णशषिणपद्ती ही फक् मादहतीवर 
आधाररत ज्ान िेत असत.े तवद्याथणी हा एक  आिश्श माणसू बनावा आणण तो समाजातला 
एक उपयकु् घटक बनावा या उद्द्दष्टाकडे आजच्ा णशषिणपद्तीत पूण्शपण ेिलु्शषि करण्ात 
आले आह.े स्ामी तववेकानंिानंी स्पष्टपण े सामंगतलं आह े : तनरुपयोगी ठरणारी आणण 
आयषु्यभर गोधंळात टाकणारी मादहती एखाद्याच्ा मेंिूत कोबंण े म्हणज े णशषिण नव्.े 
जीवन घडतवणाऱ्या , मनुष्य घडतवणाऱ्या, चाररत्र घडतवणाऱ्या आणण तवतवध तवचार 
आत्मसात करण्ाची षिमता प्राप्त करून िेणाऱ्या णशषिणाची आपल्ाला गरज आह.े  
णशषिण म्हणज ेफक् मादहती िेण ेएवढंच जर असेल तर मग त ेिेण्ासाठी ‘ गं्थालय ‘ 
आणण ‘ तवश्वकोश ‘  नावाचे सव्शशे्रष्ठ णशषिक जगात आहेतच ककी ! “

           माणूस उन्नत करणे हे उद्द्दष्ट

व्ावसाययक महातवद्यालयासंह,  तवनाअनुिातनत अल्संख्ाकं िजा्श असलेल्ा आणण 
अल्संख्ाकं िजा्श नसलेल्ा खासगी महातवद्यालयावंर राखीव जागा आणण शुल्क आकारणी 
याबाबतची आपली धोरण ेआणण इतर तनयम राज् सरकार लािू शकत नाही असा तनकाल 
एका प्रकरणात सववोच्च न्ायालयाने दिला होता. त्ा प्रकरणाच्ा तनकालपत्रात िजधेिार 
णशषिणाच्ा आवश्कतेवर सववोच्च न्ायालयाने भर दिला होता .

स्ामी तववेकानंि आणण रामककृ ष्ण मठाचे तरेावे अध्षि स्ामी रंगनाथनंि याचें तवचार 
न्ायालयाने त्ा तनकालपत्रात उद्कृत केले होत.े त े तवचार असे — “ व्क्क्मत्ताचा 
सातत्ाने तवकास होणे, चाररत्रात सातत्ाने प्रगती होण ेआणण जीवनाच्ा िजा्शत सुधारणा 
होण ेम्हणज े णशषिण. प्रते्क अनुभवातनू आध्ात्त्मक पोषण करण्ाची णशणषित मनाची 
षिमता असत,े मग तो अनुभव भले पराभवाचा असो दकंवा तवजयाचा असो , िःुखाचा 
असो ककी आनंिाचा असो ! णशषिण म्हणज ेमनाला प्रणशणषित करण,े मेंिूत काहीतरी कोबंण े
नव् े! “

“  आपल्ाला चाररत्र घडतवणारे , मनाची शक्ी वाढतवणारे , बदु्ी प्रगल्भ करणारे 
आणण स्ावलंबी बनतवणारे णशषिण हवे आहे. णशषिणाचा आणण प्रणशषिणाचा शेवट मनुष्य 
तनमा्शणात झाला पादहज.े णशषिणाचे उद्द्दष्ट माणूस उन्नत करण ेह ेअसले पादहज.े ज ेणशषिण 
प्रवकृत्ती आणण भावनावंर ताबा ठेवण्ास णशकवतं  ते खरं णशषिण ! “

             मूलभूत मूल्ाचंा ऱ्हास

 अयोध्तेल्ा वािग्स् प्राथ्शनास्ळातवषयीच्ा  प्रकरणात न्ायालयाने तववेकानंिानंी 
केलेल्ा धमा्शच्ा व्ाख्चेा आधार घेतला आह े. तो पुढीलप्रमाण े— “  स्ामी 

भारताचे सववोच्च न्ायालय 
आणण स्ामी तववेकानंि
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तववेकानंि धमा्शच्ा बाबतीत म्हणतात :  धम्श हा काही उपिेश िेण,े तत्व ेसागंणे आणण 
बौमद्क वाितववाि करण ेएवढ्ापुरताच मया्शदित नाही. धम्श हा वास्वात आह ेआणण ती 
वाढत जाणारी गोष्ट आहे . धम्श ही एक वस्सु्स्ती आहे.”

न्ायालय पुढे म्हणत े – “  आपण या प्राथ्शनास्ळाच्ा वािाच्ा मुळाशी जर गेलो तर 
तववेकानंिानंी सामंगतलेला हाच तवचार मनात येतो. आपल्ा राज्घटनेत नमूि केलेल्ा 
मूलभूत मूल्ाचं्ा होत असलेल्ा ऱ्हासात   या वािाचे मूळ आह े“. 

दहिंूंच्ा भावना िखुावण्ाची शक्ता तनमा्शण करणाऱ्या एका पुस्कावर बंिी घालण्ाबाबत 
एक याचचका सववोच्च न्ायालयात िाखल करण्ात आली होती. त्ा याचचकेच्ा तनकालपत्रात 
न्ायालयाने म्हटलं — “  पुस्काच्ा योग्यतबेद्दल दकंवा त्ाच्ा चचथावणीखोर भाषेबद्दल 
आम्ही कोणतंच मत व्क् करू इल्च्त नाही .मत व्क् करण्ाआड अनेक गुं तागुं तीचे 
घटक आहते. असंस्कृ त माणसाचं एखािं ककृ त् पुढारलेल्ा समाजाचं मनोरंजन करू शकतं. 
एखाद्या धमा्शत , पंथात ,  िेशात दकंवा एखाद्या काळात पाळली जाणारी एखािी अघोरी प्रथा 
ही काहीचं्ा दृष्टीने पतवत्र ककृ त् दकंवा पतवत्र प्रथा असू शकत े. स्ामी तववेकानंिानंी धमा्शच्ा 
स्रूपातवषयी अतं्त परखड शब्दात आपले तवचार माडंले आहते . काही कट्रपंथीय लोक 
स्ामी तववेकानंिानंी  धमा्शतवषयी माडंलेल्ा परखड  मतामंुळे िखुावले जाऊ शकतात. 
स्ामी तववेकानंि म्हणतात —- एककीकडे आपण म्हणतो ककी माझा धम्श स्यंपाकघरात 
आह े . स्यंपाकाची भाडंी माझा िेव आह.े  पण िसुरीकडे आपण असंही म्हणतो ककी,  
मी सोवळ्ात  आह े हं !  मला णशवाणशव  केलेली चालत नाही ! “ ( पं.जवाहरलाल 
नेहरंूनी त्ाचं्ा ‘  दडस्व्री ऑफ इंदडया ‘  या पुस्कात,  पकृष्ठ क्रमाकं ३३९ वर स्ामी 
तववेकानंिाचं्ा धमा्शतवषयीच्ा या  मताचा उले्ख केला आहे.)

               ‘ द्या आणण घ्ा ‘

 नागररकाचं्ा परिेश गमनावर बंिी घालण्ाच्ा सरकारच्ा तनण्शयातवषयी तनकाल िेताना 
आपल्ा तनकालपत्रात सववोच्च न्ायालयाने परिेश प्रवासाच्ा महत्ताबाबत चचा्श केली 
आह.े सववोच्च न्ायालयाने तनकालपत्रात स्ामी तववेकानंिाचें काही तवचार नमूि केले 
आहते .

न्ायालयानं  म्हटलं  आह े— “ स्ामी तववेकानंिानंी  पूव्श आणण पजचिम याचंा संगम घडवनू 
आणला होता. मागील शतकात झालेल्ा आपल्ा िेशाच्ा पतनाची योग्य कारणमममासंा 
स्ामी तववेकानंिानंी केली आह.े  स्ामीजी म्हणतात —  इतर िेशाबंरोबर  संबंध न 
ठेवणं आणण त्ाचं्ाबरोबर न ममसळणं हे आपल्ा िेशाच्ा पतनाचं  मुख् आणण एकमेव 
कारण आह े. आपण आपली तलुना इतर िेशाशंी कधीच केली नाही. आपण इतर िेशाचंी 
िखलही कधी घेतली नाही . आपण कूपमंडूक ( म्हणज ेतवदहरीतल्ा एखाद्या बडेकाच्ा ) 
वकृत्तीचे होतो. “ 

स्ामी तववेकानंिाचें तवचार उद्कृत करून न्ायालय पुढे म्हणतं —- “ भारताच्ा ििु्शशेच्ा 
आणण पतनाच्ा अनेक कारणापंैककी एक महत्ताचं कारण ह ेआह ेककी,  भारतानं एखािा 
णशपंला जसा स्तःला कवचात अडकवनू घेतो तसं स्तःला संकुचचत करून घेतलं होतं. 
भारतानं  इतर वंशाचं्ा लोकानंा आपली रत् ेआणण आपले खजजने कधी िाखवलेच नाहीत  
आणण कधी दिलेही नाहीत.आया्शवता्शच्ा  बाहेरच्ा तहानलेल्ा िेशानंा भारतानं जीवनिायी 
सते् िेण्ाचं नाकारलं. आपण बाहरे कधी गेलोच नाही. आपण इतर िेशाशंी आपली तलुना 
कधीच केली नाही. आपण इतर िेशाचंी िखल कधीच घेतली नाही. ह ेआपल्ा पतनाचं 
मोठं कारण आह.े राजा राममोहन रायॅ यानंी अललप्तपणाची ही  णभतं तोडली. तो छोटासा 
िणका दिल्ाच्ा दिवसापासून भारतात थोडाफार जजवंतपणा दिसू लागला आह.े त्ा 
दिवसापासून भारताच्ा इततहासानं आणखी एक वळण घेतलं आह.े  भारत आता वेगानं 
वाटचाल करू लागला आह.े भूतकाळात आपल्ा समोरचे प्रततस्पधणी ताकिीने लहान आणण 
संख्नेे कमी होत.े  पण आता मात्र प्रततस्पध्ायंचा महापूर आपल्ाकडे येत आह.े त्ाचंा 
प्रततकार आता कोणीही करू शकणार नाही दकंवा त्ानंा कोणीही अडव ूशकणार नाही. 
म्हणनू आता आपणच बाहरे गेलं पादहज े. ‘ द्या आणण घ्ा ‘ असा जीवनाचा मूलमंत्र आह.े 
आपण नेहमी घेतच राहणार आहोत का ? पजचिमात्ाचं्ा   पायापाशी बसून धमा्शसकट 
सव्शच गोष्टी आपण त्ाचं्ाचकडून णशकणार आहोत का? त्ाचं्ापासून आपण तंत्रज्ान 
णशकू शकतो. इतरही अनेक   गोष्टी णशकू शकतो. पण आपणही त्ानंा काहीतरी णशकवलं 
पादहज.े म्हणनू आपण बाहरे गेलं पादहजे. पाजचिमात् जगाकडून आपल्ाला ज े काही 
हवं आह ेत ेआपण घेतलं पादहज े. त्ाच्ा बिल्ात  आपण त्ानंा आपली समप्शणवकृत्ती, 
आस्ा, पातवत्र, आध्ात्त्मकता  दिली पादहज.े आपल्ा या पतवत्र भूमीच्ा कल्ाणासाठी 
आपण आपल्ाकडच्ा आध्ात्मवािाची आणण पाजचिमात्ताचं्ा भौततकवािाची िेवाण-
घेवाण केली पादहज.े  समानतेचं नातं नसेल तर मैत्री होऊ शकत नाही.  एक पषि नेहमीच  
णशषिकाची भूममका बजावतो तर िसुरा पषि नेहमी त्ाच्ा पायाशी बसतो.  अशा स्स्तीत 

समानता तनमा्शण होऊ शकत नाही . तमु्हाला इंग्ज दकंवा अमेररकनाशंी बरोबरी करायची 
असेल तर तुम्ही त्ाचं्ाकडून णशकण्ाबरोबर त्ानंा तमु्ही णशकवलंही पादहज.े आगामी 
अनेक शतकापंययंत त्ानंा णशकवता येईल एवढं भरपूर ज्ान तमुच्ाजवळ आह.े”

 काही तनकालपत्रामंध् े सववोच्च न्ायालयाने स्ामी तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा उले्ख 
प्रत्षिपण ेजरी केला नसला तरी त्ाचं्ा कल्नाचंा आणण तवचाराचंा उले्ख अप्रत्षिपण े
मात्र  केला आह े. कें द् सरकार आणण तवतवध राज् सरकारे याचं्ा तवरुद्च्ा खटल्ामंध् े
तसेच व्क्ी- व्क्ी ंमधल्ा खटल्ामंध् े सववोच्च न्ायालयाने आपल्ा तनकालपत्रात 
तववेकानंिाचं्ा तवचाराचंा उले्ख केला आह े. “ ि  कम्प्लीट वक््श ऑफ  स्ामी तववेकानंि 
“ या पुस्कातील स्ामीजीचं्ा तवचाराचंा उले्ख तर अनेक खटल्ाचं्ा तनकालपत्रात 
सववोच्च न्ायालयातील न्ायाधीशानंी केला आहे. स्ामी तववेकानंिाचें तवचार जजवंत 
ठेवण्ाचेच काम भारताचे सववोच्च न्ायालय एक प्रकारे  करीत आहे ! 

            तवचार आजही उपयुक्

स्ामी तववेकानंिानंा धमा्शच्ाच बाबतीत रस होता असं नाही. तर मानवी जीवनाला स्पश्श 
करणाऱ्या तवज्ान , कला , सादहत् ,  इततहास राजकारण यासारख्ा अनेक तवषयात  त्ानंा 
रस होता. भारताच्ा प्रगतीत अडथळा आणणाऱ्या गररबी, अणशणषितपणा , जातीयवाि,  
शोषण यासारख्ा अनेक समस्यावंर तववेकानंिानंी आपले तवचार माडंले आहते. या 
समस्यावंर त्ानंी फक् तवचारच माडंले आहते असं नाही तर या समस्यावंर त्ानंी 
उपायिेखील सामंगतले आहते . त्ानंी सामंगतलेले उपाय शंभराहून असधक वषायंपूवणी जवेढे 
उपयकु् वाटत होत ेतेवढेच त ेआजही उपयकु् वाटतात !

 १४  फेब्वुारी १८९७  रोजी स्ामीजीनंी भारताच्ा स्ातंत्राचा ठाम तनधा्शर व्क् केला 
होता. भारतीयानंा उदे्दशून स्ामी तववेकानंि म्हणाले — “ पुढील पन्नास वषधे आपल्ासमोर 
एकच ध्ये असलं पादहज ेआणण त ेम्हणज ेआपली ही तप्रय भारतमाता पारतंत्रातनू मुक् 
करण े.”

स्ामीजीचंं  त ेबोलणं भतवष्यसूचक ठरलं ! पन्नास वषा्शनंतर भारत खरोखरच स्तंत्र झाला.  
स्ामीजी आज प्रत्षि जरी नसले तरी त्ाचंा तो तनधा्शर आपल्ाला आजही माग्शिश्शन 
करीत आह े .िेशाच्ा प्रगतीसाठी काय्शकारी मंडळ, कायिेकारी मंडळ आणण न्ायमंडळ 
याचंं कामकाज सुरळीतपण ेचाललं पादहज.े लोकशाही जजवंत राहण्ासाठी आणण तवकससत 
होण्ासाठी भारतीय घटनेचं रषिण करणं आवश्क आहे . भारतीय घटनेचं रषिण 
करण्ाची एक जािा जबाबिारी न्ायमंडळावर टाकण्ात आली आह.े 

स्ामी तववेकानंिाचंी णशकवण आणण त्ाचें तवचार याचंा आपल्ा तनकालपत्रात योग्य असा 
उले्ख करून भारतीय न्ायव्वस्ा तववेकानंिाचं्ा स्प्नातला तजेस्ी भारत प्रत्षिात 
आणत आहे!

Sheetal Rangnekar, California
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Dr Major Nalini Janardhanan, Pune

Ahilyabai Holkar was an efficient Maratha 
Queen who lived during the 18th century. She was an 

ardent devotee of Lord Shiva and her entry into Indian History 
was a twist of fate. Rajmata Ahilyabai Holkar was not born into 
a royal lineage. She was born on 31 May 1725 in Chondi village 
of Ahmednagar, Maharashtra. Her father Mankoji Shinde, 
who belonged to the Dhangar (Shepherd) community, was the 
Patil of the village. Then girls did not go to school, but Mankoji 
taught her to read and write. 

Malhar Rao Holkar, the ruler of Malwa and also the 
commander(Subedar) of Peshwa Baji Rao, had to stop in 
Chondi on his way to Pune. There he stayed in Mankoji’s house 
as a guest for a few days when he could interact with the 8-year-
old Ahilya. Recognizing her intelligence, kindness, efficiency 

and strength of character, Malhar Rao selected the girl as the 
bride for his son Khande Rao. 

Maratha Warrior 
Queen Ahilyabai Holkar

After her marriage in 1733 to Malhar Rao’s son, he became her 
mentor and had an important role in grooming her into a great 
queen. Malhar Rao’s wife Gautamabai also instilled values in the 
young Ahilya. 

When Ahilyabai’s husband Khande Rao was killed in the 
battle of Kumbher in 1754. Malhar Rao prevented Ahilya from 
committing Sati. A year after that she was crowned the queen 
of the Malwa kingdom. Malhar Rao died in 1766.  Khande Rao’s 
son Male Rao Holkar became the ruler of Indore in 1766, but 
he too died in 1767. After that, Ahilyabai took over Indore and 
appointed Tukoji Rao Holkar as the Chief of Army. She moved 
the capital to Maheshwar (M.P) on the banks of the Narmada 
river. Trained both in administrative and military matters by 
Malhar Rao, she ruled Malwa from 1767 until she died in 1795.

Ahilyabai’s accomplishments include the development of Indore 
from a small village to a prosperous and beautiful city. She also 
built forts and roads in Malwa, sponsored festivals and gave 
donations for worship in many Hindu temples. She built dozens 
of temples, ghats, wells, tanks and rest-houses across India 
stretching from the Himalayas to pilgrimage centers in South 
India. The Bharatiya Sanskritikosh lists the sites she embellished 
as Kashi, Gaya, Somnath, Ayodhya, Mathura, Hardwar, Kanchi, 
Avanti, Dwarka, Badrinath, Rameshwaram and Jagannathpuri. 
She made sure that a widow was allowed to adopt a son and 
retain their husbands’ wealth. In 1996 leading citizens of Indore 
instituted an award in Ahilyabai’s name to be bestowed annually 
on an outstanding public figure. The prime minister of India 
gave away the first award to Nanaji Deshmukh. 

Ahilyabai’s capital at Maheshwar was a tapestry of literary, 
musical, artistic and industrial achievements. She was a lover of 
literature, art and culture. She welcomed stalwarts like Marathi 
poet Moropant, Shahir Anantaphandi and Sanskrit scholar 
Khushali Ram. Craftsmen, sculptors and artists received salaries 
and honors in her capital. She established the textile industry 
and introduced the tradition of the Maheshwari sarees. 

Ahilyabai was a devotee of Shiva. Her building works and 
charities at Varanasi (Uttar Pradesh) include the reconstruction 
of the Kashi Vishwanath Temple in 1780 (which had been 
previously demolished and converted into a mosque by 
Aurangzeb in 1669), construction of 9 temples including 
those of Shri Tarakeshwar, Shri Gangaji, Ahilya Dwarkeshwar, 
Gautameshwar, reconstruction of Ghats including Manikarnika 
Ghat, Dashashwamedh Ghat, Janana Ghat, Ahilya Ghat, Shitala 
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Ghat, construction of Uttarkashi Dharmashala, Rameshwar 
Panchkoshi Dharmashala, Kapila Dhara Dharmashala and 
gardens. 

Constructions and charities credited to Ahilyabai are Sapta-
puris or seven sacred towns (Ayodhya, Mathura–Vrindavan, 
Haridwar, Kashi, Kanchi, Avantika and Dwarka) and the four 
dhams or quarters of Aryavarta which are Badrinarain, Dwarka, 
Rameshwar and Jagannath.

 Ahilyabai arranged for water from Ganges to be sent to some 
temples every year. They were:

-Rameshwara and Pasupateshwara temples (Tamil Nadu),

-Mallikarjunaswamy, Tirupati Balaji and Subrahmanyeshwara 
temples (Andhra Pradesh),

 -Janardanaswamy, Rajarajeshwara and Padmanabhaswamy 
temples(Kerala),

-Mahabaleshwara temple(Karnataka),

-Dwarkadhish, Ranchhorji, Utkanteshwara, Matrugaya, 
Loteshwara and Somanath temples (Gujarat)

-Tryambakeshwara, Panchavati, Siddheshwara, Bhimashankara, 
Pandharpur Panduranga, Vriddheshwara, Vaijanath and 
Ghrishneshwara temples (Maharashtra)

-Eklingji and Nathdwara Shrinathji temples (Rajasthan),

-Mahakaleshwara and Omkareshwara temples (Madhya 
Pradesh),

-Kashi Viswanath temple (Uttar Pradesh)

- Vaidyanath temple(Jharkhand).

Ahilyabai had constructed roads lined with trees & 
Dharamshalas that connected Haridwar, Mathura, Prayag, 
Ayodhya, Varanasi, Gaya, Deogarh, Bardhaman, Medinipur, 
Puri, Tirupati, Srikurmam, Kanchipuram, Srirangam, Madurai, 
Ramanathapuram, Kanyakumari, Thiruvananthapuram, 
Gokarna, Pandharpur, Prabhas Patan and Dwarka for the benefit 
of sadhus and pilgrims. These pilgrim roads fell out of use after 
the introduction of railways in India. As per official records, 43 
other towns like Kurukshetra, Nemisharanya, Pushkar, Ellora, 
Chitrakut, Prayag and Pandharpur also received her attention. 
She built temples, ghats, wells and tanks in some of these towns. 
She sanctioned annual expenses for illumination and annual 
gifts to many temples. She donated money from her personal 
resources to charity. 

She organized a good postal system and all soldiers and subjects 
had faith that, in case of their death in the field or unprovoked 
violence, their family will be taken care of by Devi Ahilya. 
As a Maratha historian observes, “Devi’s name had become 
synonymous with charitable institutions.” Though a pious lady 

who devoted considerable time to prayers and  meditation, she 
attended to the state business for at least six hours a day with the 
utmost regularity. From 1766 till her death in 1795, Ahilyabai 
ruled a large part of central India. Her 30 years long rule is 
regarded as a “model of benevolent and effective government.”

  Marathi books written about Ahilya

•  Punyashlok Ahilya by M. S. Dixit

•  Ahilyabai by Hiralal Sharma

•  Ahilyabai Charitra by Purshottam

•  Ahilyabai Charitra by Mukund Vaman Barve

•  Karmayogini by Vijaya Jahagirdar

•  Dnyat Adnyat Ahilyabai Holkar by Vinaya Khadapekar

•   Pal Samaaj on Samaaj

Honors:

•   A commemorative stamp was issued in her honor on 25 
August 1996.

•   In Thane, Maharashtra, a children’s park has been named 
‘Ahilyadevi Holkar Udyan’ and a road has been named after her.

•   Former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan has written a 
book “Matoshree” based on the life of Ahilyadevi Holkar.

·   A film titled Devi Ahilya Bai was produced in 2002.

·   A documentary for UGC-CEC channel VYAS was made by 
Educational Multimedia Research Centre, Indore about her life 
and times.

·  Indore International Airport is named Devi Ahilya Bai Holkar 
Airport in her honor.

·  There are two universities named Devi Ahilya Vishwa Vidyalaya 
in Indore, Madhya Pradesh, and Punyashlok Ahilyadevi Holkar 
Solapur University in Solapur, Maharashtra.

·  In 2006, a statue of Ahilyabai Holkar was unveiled on the 
premises of the Parliament Library Building by Vice-President 
Bhairon Singh Shekhawat.

·  In the 1994 Hindi TV series The Great Maratha, Ahilyabai’s 
character was portrayed.

·  In 2016, a TV serial titled Punyashlok Ahilybai Holkar aired on 
Colors Marathi.

·  Since 2021, a TV serial titled Punyashlok Ahilyabai is being 
aired on Sony.
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·  State Highway 15 (West Bengal) has been renamed Ahilyabai 
Holkar Road.

·  A statue of Ahilyabai has been installed in the Kashi Vishwanath 
Dham by Prime Minister Narendra Modi.

 “The reign of Ahilyabai, of Indore in central India, lasted for 
thirty years. This has become almost legendary as a period 
during which perfect order and good government prevailed and 
the people prospered. She was a very able ruler and organizer, 
highly respected during her lifetime, and considered as a saint 
by a grateful people after her death.”- Jawaharlal Nehru, The 
Discovery of India (1946)

 .  “In latter days from Brahma came,

             To rule our land, a noble dame,

             Kind was her heart and bright her fame,

            Ahilya was her honored name.” -Joanna Baillie, 
English Poem (1849)

· Sir John Malcolm wrote about her, “Her first principle of 
Government appears to have been moderate assessment and an 
almost sacred respect for the native rights of the village officers. 
She heard every complaint in person and although she continually 
referred cases to the courts of equity and arbitration she was 
always accessible, patient and unwearied in the investigation 
of most insignificant cases when appeals were made to her for 
decision.”

· “Indore long mourned its noble Queen, happy had been her 
reign and her memory is cherished with deep reverence unto 
this day.”- Annie Besant

Lokmata Ahilyabai’s rule is known for “trophies of peace and 
not war”. Her 3-decade reign was marked by peace, absence of 
famine and social harmony. Her subjects had implicit faith in her 
benevolence and she was the final court of appeal whom anyone 
could approach with the hope of getting help or justice. It was a 
golden period in history. Even the British, whom she opposed 
steadfastly, praised her as a truly great ruler. John Keay called her 
‘The Philosopher Queen’. 

Punyashlok Devi Ahilyabai made a place for herself in an era 
of maledomination. A bastion of woman empowerment, a 
benevolent ruler, social reformer, educationist, philanthropist 
and supporter of women’s rights, she truly deserves an honorable 
place in the history of India. She is a role model and true 
inspiration for women. My humble tributes to the great lady!

JAI MALHAR!

गरुलमोहर माझ्ा मिातला
 

मरुग्ा माधव केळकर 

प्रमेाचा रंग घेत बहरला,

गुलमोहर माझ्ा मनातला॥

कधी तपवळा, कधी केशरी,

कधी प्रीत लालीमा तबखरी,

रंगरंगात, पानात फुलला,

गुलमोहर वाटेत सजला।

नसे उपमा याच्ा दिमाखाला

गुलमोहर माझ्ा मनातला॥

ऊन्ाचा िाह सोसुनी,

मोहरावे पानोपानी,

िेत गारवा, कसे लढावे

ह ेगुलमोहरानंे सागंावे।

िेई सुख आनंि जीवनाला,

गुलमोहर माझ्ा मनातला॥

सोडूनी तरुला येत भूवरी,

मऊ गालीचासम पसरावे,

आयषु्य ह ेषिणभंगूर जरी,

लोकाचं्ा सिा कामी यावे।

सागंतो जीवन रीत जगाला,

गुलमोहर माझ्ा मनातला॥

आयषु्य माझ ेगुलमोहर व्ावे,

गुलमोहराचे मी फूल व्ावे,

सिा सुखी, आनंिात जगावे, जीवनाला पूण्शत्व ममळावे।

येऊिे अथ्श माझ्ा जीवनाला,

सागंे गुलमोहर मनातला॥

गुलमोहर माझ्ा मनातला॥
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लेखि स्पधा्ष ववजेते :

प्रथम पाररतोवर्क ६००० रुपयाचंं 

लेख: “संस्कृ ती म्हणजे िक्की काय”  लेखखका: संध्ा सावंत, ठाणे

िसुरं पाररतोवर्क ५००० रुपयाचंं 

लेख: “कववतेची जन्मकथाऋण - श्ी.दि.इिामिार” 

लेखक : ककरण शशवहर डोगंरदिवे, बरुलडाणा 

उते्तजिाथ्ष प्रथम पाररतोवर्क २००० रुपयाचंं 

कथा: “माळरािाची वाघीण” 

लेखखका: भाग्यश्ी महाजि, िाशशक 

उते्तजिाथ्ष िसुरं पाररतोवर्क २००० रुपयाचंं 

लेख: “भारताचे सववोच्च न्ायालय आशण स्ामी वववेकािंि” 

लेखक: संजय पाठक : मालेगाव 

उते्तजिाथ्ष वतसरं पाररतोवर्क: २००० रुपयाचंं 

कथा:अिरुमती लेखक अगमत भावे, कैललफोर्िया  

ह्ा सवाांचं परुन्ा एकिा मि:पूव्षक अशभिंिि 
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महशे सोवनी, नािेंड

‘‘पहा जोशी मॅडम. बोड्श कसा दिसतो आह?े’ काळे मॅडमनी  
िोन्ी हातात बोड्श धरून तवचारले. नूतन मराठी शाळा पदहलीसाठी प्रवेश चालू. वह्ा, 

पुस्के, गणवेश, ये-जा करण्ासाठी वाहन सव्श काही मोफत, बोड्श वर ललदहले होत.े‘छान 
झाला आहे. थोडा सा डाव्ा बाजलूा वळव. हा, आता झाला सरळ.’ मुख्ासधतपका जोशी 
मॅडम चष्माच्ा काड्ा धरत म्हणाल्ा. वयाच्ा सोळाव्ा वषणी चष्ा लागल्ावर जी 
त्ाच्ा काड्ा सावरण्ाची सवय त्ानंा लागली ती वयाच्ा छपन्नाव्ा वषणी ही कायम 
होती. ह्ा शाळेतील णशषिक, ललतपक, णशपाई आणण सब कुछ म्हणज ेजोशी आणण काळे 
बाई. काळे बाईंना सुद्ा चागंली िहा वषधे झाली होती नोकरीत. शासनाच्ा धोरणाप्रमाण े
प्राथममक शाळेत णशपाई, ललतपक पिेच नाहीत. मराठी शाळेला जशी गळती लागली तसे 
णशषिक कमी कमी होत गेले. राहता रादहल्ा केवळ या िोघी, सवा्शत वररष्ठ णशणषिका.

‘अगं, बोड्श चे दकती पैसे झाले सागं?’ जोशी मॅडम म्हणाल्ा.‘राहू द्या हो मॅडम,’ काळे 
बाई बोड्श बाजलूा ठेवत म्हणाल्ा.‘राहू द्या कसे. बोड्श त ू ही तवकतच आणलास ना. 
दकतीला आणलास करून?’‘सोळाशे ला.’ काळे मॅडमना जोशी बाईंचा हा दहशोबी स्भाव 
आवडायचा. कधी कधी त्ा अततरेक करतात असेही वाटायचे. आता चहा प्ायला गेलं 
आणण काळे मॅडमनी तबल दिले तर लगेच का कोणी पस्श उघडून स्तःचा दहस्ा िेत?े पण 
जोशी मॅडम द्यायच्ाच.‘ह ेघे आठशे रुपये. माझा दहस्ा.’ असे म्हणत जोशी मॅडमनी पस्श 
उघडून पैसे काढून दिले.

‘पण मला कधी कधी प्रश्न पडतो दक बोड्श लावनू काही फायिा होतो का. मागच्ा वेळी 
बोड्श लावला तरी पटसंख्ा सोळा च्ा वर गेली नाही.’ काळे बाई म्हणाल्ा.’ ‘आपण 
करत राहायचे गं. माध्ममकचे सर बघ प्रते्क वस्ीत, झोपडपट्ीत जावनू तवद्याथणी 
ममळवतात.’‘त्ाचें सोडा. सहा पगार येतात त्ाचं्ा घरात. िोन मुले, सुना, बायको सगळेच 
नोकरीला. तवद्याथणी ने-आण करायला नऊ हजार रुपये खखशातनू िेतात त.े मी तर वष्श 
झाले नवीन साडी घातली नाही.’ ‘साडी घातली नाही गं, नेसली म्हणावं.’ जोशी मॅडम 
म्हणाल्ा.‘मॅडम तमु्ही मला चुका सागंता म्हणनू मी एवढी सुधारले, पण तरी ही म्हराटी 
काय सुधारत नाही बघा.’जोशी मॅडम गालातल्ा गालात हसल्ा.‘सॉरी, म रा ठी, मराठी 
सुधारत नाही.’ काळे बाई म्हणाल्ा. ‘मी िोन नववीतल्ा पोरानंा बोलावलं आह.े मित 
करतील ते बोड्श लावायला.’ त्ा पुढे म्हणाल्ा.

‘एक जमाना होता, आपल्ा शाळेत प्रवेश ममळण्ासाठी पालक सकाळ पासून रागंा 
लावायचे. आणण आता आपण तवद्याथणी ममळवण्ासाठी िारोिार भटकतो.’ जोशी मॅडम 
म्हणाल्ा.‘हो मॅडम, पण गरज आपल्ालाच ना? पटसंख्ा नाही भरली तर शाळा बंि 
पडेल आणण आपल्ाला शासन पाठवेल मग गडचचरोलीला. सगळं इंल्लिश ममडीयममुळे 
झाले.’‘पालकानंा तरी िोष िेवनू काय उपयोग? सरकारी, मोफत णशषिण म्हणज े कमी 
प्रतीचे णशषिण असा समज झाला आह ेपालकाचंा. खाजगी शाळा म्हणज ेबासमती तािूंळ 
आणण आपले रेशनचे तािूंळ अशी गत झाली आहे.’

‘तािंळावरून आठवले आज मला खखचडीचा तािूंळ पोती मोजनू द्यायचा आह ेठेकेिाराला.’ 
काळे मॅडम खुचणी वरून उठल्ा.‘ह ेही काम आता तझु्ाकडे दिले का?’‘मला णशजवावा 
लागत नाही नशीब! केवळ पोती मोजनू सही करावी लागत.े’इतक्ात एक चकचककीत 
मर्सदडस गाडी शाळेच्ा पटागंणात येवनू थाबंली. गाडीवर डॉक्टरचे टिीकर लावले होत.े 
जोशी मॅडम पिर नीट करत बाहेर गेल्ा. गाडीतनू एक तरुण जोडपे आणण एक छोटी 
मुलगी उतरले. जोशी मॅडमनी त्ाचें स्ागत केले.

‘मी डॉक्टर पुराणणक. ससतवल सज्शन म्हणनू नुकताच रुज ूझालो. ही माझी कन्ा सावी. 
दहच्ा पदहलीच्ा प्रवेशासाठी चौकशी करण्ासाठी आम्ही आलो.’ डॉक्टर पुराणणक 
उंचे पुरे, रुबाबिार, भारिस् व्क्क्मत्व होत.े ममसेस पुराणणक काहीश्ा ठेंगण्ा पण 
तकुतकुकीत कातंीच्ा होत्ा. सावी तर अगिी बाहुलीच होती.‘या ना. आत ऑदफसमध् े
बसून बोलू.’ असे म्हणनू जोशी बाई त्ानंा आत घेवनू गेल्ा.‘मी स्तः झडे पी च्ा शाळेत 
णशकलो. मी झालोच दक डॉक्टर. ह्ा इंल्लिश ममडीयम शाळात लाख लाख रुपये फकी. 
माझ्ा एम बी बी एस च्ा णशषिणाला सुद्ा एवढा खच्श आला नाही.’ डॉक्टर पुराणणक 
म्हणाले.‘आणण एवढे करून हातात काय पडत?े माझ्ा भाच्ाचे बघत आहोत आम्ही. 
ततसरीला आह ेआता. इंल्लिशच काय मराठी सुद्ा धड वाचता येत नाही त्ाला.’ ममसेस 
पुराणणक म्हणाल्ा.‘म्हणनू आम्ही ठरवले दक मुलीला मराठी माध्मातच घालायचे.’ 

डॉक्टर पुराणणक म्हणाले ‘एकिा आमची शाळा बघून घ्ा. तसं सगळं छानच आह,े 

पण आपण एकिा बसघतलेली बरी.’ जोशी बाई म्हणाल्ा. त्ानंी 
त्ानंा शाळा दफरवनू िाखवली. त े पदहलीच्ा वगा्शत गेले.‘पदहलाच वग्श इथचे 

भरतो का?’ ममसेस पुराणणक यानंी तवचारले.‘हो. एका ओळीत पदहलीला बसवतो, एका 
ओळीत िसुरीला. पट संख्ा कमी आह.े चाळीस मुला मागे एक णशषिक. त्ामुळे िोन वग्श 
एकच णशषिक साभंाळतो.’ जोशी मॅडम काचरत म्हणाल्ा. बोचरे असले तरी सत् सागंण े
भाग होत.े

‘बरे आह ेदक मग. पदहली बरोबर िसुरीचा सुद्ा अभ्ास होइल दहचा.’ डॉक्टर पुराणणक 
म्हणाले. त्ाचं्ा या उत्तराने जोशी मॅडम आश्वाससत झाल्ा.‘पदहलीतील मुलानाहंी 
िसुरीतील कतवता पाठ होवनू जातात.’ मागून काळे बाई आल्ा व म्हणाल्ा. ‘आमच्ा 
लहानपणी तर चार वग्श एकत्र भरायचे.’ डॉक्टर पुराणणक म्हणाले.जोशी बाईंनी डॉक्टर 
पुराणणक यानंा काळे मॅडमची ओळख करून दिली. ‘आमच्ा टॉयलेटस् सुद्ा एकिम स्च् 
आहते.’ काळे बाई म्हणाल्ा. सावी आणण ततची आई टॉयलेटस् बघून आले.‘खरंच स्च् 
आहते.’ ममसेस पुराणणक म्हणाल्ा. ‘आणण कमोड सुद्ा आह.े’ सावी म्हणाली. ‘एवढ्ाशा 
मुलानंा कशाला कमोड?’ ममसेस पुराणणक म्हणाल्ा. ‘एखािे मुल दिव्ागं असेल तर, त्ा 
साठी.’ जोशी मॅडम म्हणाल्ा.

‘हो, शासनाच्ा तनयमा प्रमाण े त्ा सव्श पूत्शता कराव्ाच लागतात. दहच गोष्ट आवडती 
मला सरकारी संस्ा बाबत, मग ती शाळा असो दक िवाखाना, त्ानंा शासनाचे सव्श तनयम 
पाळावेच लागतात. खाजगी शाळात कुठले आलेत प्रणशणषित णशषिक.  बी ए, बी कॉम 
झाल्ेल्ा मुली लग् ठरे पययंत कमी पगारावर काम करतात. त्ाच मुलानंा णशकवणीसाठी 
बोलावतात. त्ाचंा पेटट्रोल, मोबाईलचा खच्श तनघतो. त्ा त्ातच सुखी. मी म्हणतो, सगळ्ात 
जास् पगार णशषिक आणण सैतनक यानंा दिला पादहज.े िेश तचे घडवतात.’ डॉक्टर पुराणणक 
म्हणाले.‘खरं आहे.’ काळे बाईंनी सह्तीिश्शक मान डोलावली. ‘एक वष्श घालून बघा आमच्ा 
शाळेत.’ जोशी मॅडम म्हणाल्ा. प्रवेशासाठी आधार काड्श आणण जन्म िाखला लागेल, असे 
जोशी मॅडम नी सामंगतल्ावर, ममसेस पुराणणक म्हणाल्ा, ‘ओररजजनल?’‘नाही. झरेॉक्.’ 
जोशी बाई म्हणाल्ा. उद्या कागिपत्र े घेवनू येतो, असे म्हणनू डॉक्टर पुराणणक गेले. 
जाताना शाळा आवडल्ाचेही ते सागंून गेले. ‘अशी चागंली मुले आली तर शाळेचे नाव 
परत होईल.’ जोशी मॅडम म्हणाल्ा. ‘चागंली मुले म्हणज ेकोण? श्रीमंताचंी?’ काळे बाईंनी 
तवचारले. ‘नाही गं. चागंली म्हणज ेज्ाचं्ा घरात शैषिणणक वातावरण आह ेअशी. घरात 
थोडे करून घेतलेले असले दक आपले काम थोडे सोपे होत.े’

‘पण तसे वातावरण नसलेल्ा मुलानंा णशकवण ेह े ही आपलेच काम नाही का?’ ‘अगं, 
तो मुद्दाच नाही आहे. मला म्हणायचे आह ेदक, जरा घरात अभ्ास करून घेतला जाणारी 
मुले आली दक ती तवतवध स्पधधेत चमकतात आणण शाळेचे नाव होत.े मग प्रवेश आपोआप 
वाढतात.’ ‘ह ेतर माझ्ा लषिातच आले नाही. म्हणजे मग आपल्ाला हा प्रवेशाचा बोड्श 
लावायची गरज नाही.’‘बोड्श तर लावावा लागेल. पण तो अणभनंिनाचा असेल. आपले 
तवद्याथणी स्ॉलरणशप, एन टी एस, एम टी एस च्ा परीषिते चमकतील ना.’‘हो, मग पट 
संख्ा वाढेल, आणण आपल्ाला कोणीही गडचचरोलीत फेकणार नाही अततररक् णशषिक 
म्हणनू. दकती छान होइल हो जोशी मॅडम असे झाले तर. पण ती श्रीमंताची पोर बसेल का 
आपल्ा शाळेत? आपल्ा वगा्शतील पंखे सुद्ा चालत नाहीत.’

‘पंखे करून घेव ू आपण, आणण मुलाचें नसतात असले काही नखरे. त्ानंा बागडायला 
बरोबरीची मुले ममळाली दक खुश असतात ती.’‘वगा्शच्ा िरातील फरशी तटुली आह.े ती ही 
बसवनू घ्ायला हवी. उगाच त्ा पोरीच्ा पायाला लागायला नको.’‘मी आणत ेससमेंट उद्या. 
घरात बाधंकामाचे उरले आह ेथोडे. आपणच बसव.ू’‘एक मात्र खरे मॅडम, ही डॉक्टराचंी 

पोर आपल्ा शाळेत येणार म्हटल्ावर मलाही कॉलर जरा ताठ झाल्ा सारखे वाटत 
आह.े’‘तचू म्हणते आहसे म्हणनू बरे बाई. नाही तर मला तर सगळी मुले 

अनुक्रमणणका नंबर अकरा
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सारखीच असे म्हणत समाजवािाचा धडाच णशकवला असतास त.ू बरं, आज उकडीचे मोिक 
आणले आहते. तलुा आवडतात ना?’‘जोशी मॅडम, पण आज कसे काय मोिक?’‘अगं 
असेच, मुलगा कर म्हणाला म्हणनू केले. माझ्ा ह्ा मुलीलाही आवडतात म्हणनू आणले. 
तुम्ही आम्हाला आपले माना अगर ना माना आम्ही तमु्हाला आपले मानतो.’‘अहो आम्हाला 
पण तमु्ही आवडताच दक. पण फक् तुम्हा लोकाचें जरा जास्च स्पष्ट असतंय बघा.’

‘अगं, इतकं स्पष्ट बोलता येणे ही सुद्ा एक कला आह.े बरं, त ूआरामात बसून खा. मी जरा 
ही मादहती पाठवनू येत.े वरून फोन आला आह.े एकिम अजयंट.’‘त्ानंा काय जातंय अजयंट 
म्हणायला. इकडे प्राथममक शाळानंा ना ललतपक ना णशपाई, आणण ह्ानंा सगळे अजयंट’‘छान 
पुष्गुच् आणलास दक.’ जोशी मॅडम म्हणाल्ा.‘होय. आज येताना बाजारात दिसला. 
म्हटले छान दिसेल तमुच्ा टेबल वर. आज येतील ना डॉक्टर?’‘अच्ा, हा पुष्गुच् डॉक्टर 
येणार म्हणनू.’‘नाही हो, तुमच्ा साठीच आणला आह ेमी.’‘अगं, गम्मत करती आह ेमी. खरं 
सागंू मी पण त्ाचंीच वाट बघत आहे. एक चैतन्च आले आहे बघ काल पासून.’

‘होय. इतका मोठा माणसू. रग्गड पैसे असणारा, मुलीला कोणत्ाही मोठ्ा शाळेत घालू 
शकणारा, मुलीला आपल्ा शाळेत घालणार हा त्ानंी आपल्ावर िाखवलेला तवश्वास आहे. 
ह े दफललगं जगातले सगळ्ात भारी दफललगं आह.े आपण कोणी तरी आहोत, आपलेही 
काम महत्वाचे आह ेअसे वाटायला लागले आह.े’ काळे बाई म्हणाल्ा.पण ही सुखि भावना 
फार काळ काही दटकली नाही. कारण डॉक्टर पुराणणक दकंवा त्ाचं्ा घरातील कुणीही त्ा 
दिवशी आलेच नाहीत. आले त ेकाळे काळे मेघ, आणण त्ा मागे िडलेली घोर तनराशा.  

त्ानंतर एक आठवडा उलटूनही  प्रवेश घ्ायला ना डॉक्टर आले, ना इतर कोणी पालक. 
जोशी बाई आणण काळे बाई खखन्न मनाने ऑदफस मध् ेबसल्ा होत्ा.‘उद्या पासून शाळा 
सुरु होईल. ह्ा वषणी फक् िहा प्रवेश झाले गं. तर मी गावभर सागंून ठेवले डॉक्टर साहबेाचंी 
मुलगी आमच्ा शाळेत येणार आह ेम्हणनू. वाटले ह ेऐकून तरी पालक आपल्ाकडे वळतील. 
पण कुठले काय.’‘असच चालू रादहले तर, आपण अततरीक्च होव.ू मग गडचचरोली का कुठे 
पाठवतील ततथ ेजावे लागेल.’‘घर बाधंायला काढले आह.े ह्ाचंी बिली िसुऱ्यागावी. मुलाचे 
लग्ाचे बघायचे आह.े माझ ेतर अवघडच होईल बघ सगळे.’‘कोतवडमुळे लोकाचं्ा नोकऱ्या 
गेल्ा, पण इंल्लिश ममडीयमची हौस गेली नाही.’ काळे बाई म्हणाल्ा.

‘लोकानंा कशाला बोलायचे, त ू तरी कुठे तझु्ा मुलाला आपल्ा शाळेत घातलेस.’‘खरं 
सागंू जोशी मॅडम, माझी खूप इच्ा होती मुलाला आपल्ा शाळेत, मराठी माध्मात 
घालायची. पण घरात माझ ेकाहीही चालतच नाही.  कधी कधी वाटत ेदक हा मदहन्ाच्ा 
मदहन्ाला पगार येतो ना, म्हणनू मला घरात तरी ठेवनू घेतले आहे.’‘अगं, एवढी णशकलेली 
तू, कमावती. तलुा काय वाटत े त े बोल ना स्पष्टपण े घरच्ाशंी.’‘तो ही प्रयत् केला. पण 
म्हणतात .... म्हणतात तझुी शाळा नको णशकव ूआम्हाला.’‘नवऱ्याला तरी समजाव. चागंला 
इंजजतनअर आह ेना तो.’‘आता पययंत कधी बोलले नाही. कशी बोलणार चूक माझीच. एक 
दिवस त्ानंी माझी चॅटस् पदहली. काहीही अश्ील वगैरे नव्ते त्ात. पण मी माझ्ा एका 
जनु्ा ममत्राच्ा संपका्शत आह,े ह ेत्ानंा कळले.’  ‘जनुा ममत्र?’ ‘तप्रयकर.’‘ह ेतझु्ा नवऱ्याला 
कोणी सामंगतले?’

‘मीच सामंगतले लग्ाअगोिर. बाहरेून कळण्ापेषिा मी सागंण ेबरे असे वाटले मला. सगळं 
मादहत असूनही त्ानंी मला स्ीकारले. पण आता ही चॅटस् पादहल्ापासून बोलतच नाहीत 
माझ्ाशी.  आता जर का घर सोडून लाबं जावे लागले मला, तर सगळंच संपले. सध्ा 
मुलाकडे पाहून तरी मला घरात ठेवले आह.े’ ‘मुलाकडे नाही, पगाराकडे पाहून.’ ‘कसेही 
असुद्या हो. मने िरुावली तरी अजनू घर तर नाही िरुावलेले मला. पण आता. बाईला एकटे 
राहण ेती दकतीही णशकलेली असली तरी अवघडच.’

‘अगं, असं काय बोलतेस. ज ेणशषिण जगण्ाचा आत्मतवश्वास नाही िेऊ शकत त ेकसले 
णशषिण.’‘जोशी मॅडम, खरं सागंत े नाही हो माझ्ात बळ एकटीने िूर कुठेतरी जाऊन 
राहण्ाचे. मी सिैव िहा माणसात रादहलेली. अगिी कोपऱ्यावरच्ा वाण्ाच्ा िकुानात 
जायचे म्हटले तरी भाऊ-बदहण कोणी तर सोबत असायचेच. पण िूर कुठे तरी िगु्शम भागात 
माझ्ा सोबत येवनू राहू शकतील असे कोणच नाही हो घरात. आता सगळे आपापल्ा 
व्ापात व्स्. आणण नोकरीही सोडू शकत नाही मी. मग, माझी काहीच दकंमत नाही 
उरणार.’

आपल्ा मानसपुत्रीची कशी समजूत काढावी ह ेजोशी बाईना समजनेा. काय सागंावे ततला, 
िे नवऱ्याला सोडून. छे...छे... त ेतर शक् नाही. एकत्र कुटंुबात वाढल्ामुळे झाली असेल 
का ही अशी. ना कोणता तनण्शय स्तंत्रपण ेघेव ूशकते ना एकटी कुठे राहू शकत.े आता 
ती अशा वयाच्ा टप्प्ात होती दक ततला नव्ाने घडवण ेअवघड होत.े पण ततला असे 
अगतीकही त्ा पाहू शकत नव्त्ा.

‘तू इथचे राहशील. तशी वेळच आली तर मी राजीनामा िेईन. म्हणज ेमाझ्ा जागेवर त ू
राहशील इथ.े’‘अहो, मॅडम काय बोलताय. तमु्ही कशाला राजीनामा िेताय?’

‘अगं खरंच. तलुा मादहती नसेल, कधी बोलले नाही तलुा. माझ्ा नोकरी करण्ाला सासरी 
तवरोध होता. काय गरज आह ेतलुा नोकरी करण्ाची, असे म्हणत सासूबाईनी टोकले होत.े 
पण मी भाडूंन भाडूंन लागले नोकरीला. पण आज खरेच वाटत ेगं, काय गरज होती मला 
नोकरी करण्ाची. सकाळी उठून मी स्पैाक करून शाळेत यायचे. मुलगा म्हणायचा, गार 
अन्न जात नाही. कैकवेळा तर मी त्ाला आजारी सुद्ा सोडून आली आह.े आज खूप षिल् 
वाटत ेगं त्ाचे. खरंच मी खूप कू्रर होत.े मुलगा माझ्ापासून खूप िूर गेला आहे, हे मला 
समजत े गं. पण आता मी काहीही करू शकत नाही. एक चागंली आई मी कधीच होऊ 
शकले नाही, ही बोच मला शेवटपययंत राहील. आजही तो मोिक करा असे म्हणाला नाही. 
हल्ी तर तो माझ्ाशी बोलत िेखील नाही. मीच िरी साधंण्ाचा प्रयत् करत.े त्ाचाच भाग 
म्हणनू आज मोिक केले. पण तो मला भूक नाही म्हणत तनघून गेला.’

आकाशात जोराचा गडगडाट झाला. िोघीच्ा डोळ्ातनू धारा बरसल्ा.एवढ्ात पटागंणात 
एक गाडी आली.‘अगं, डॉक्टर पुराणणक आले वाटत.े’ जोशी बाई म्हणाल्ा.‘मॅडम भलत्ा 
वेळी काही तरी थट्ा करू नका. मला दकती टेन्शन ्आले आह.े’जोशी बाई काही बोलतील 
एवढ्ात डॉक्टर पुराणणक आणण सावी त्ाचं्ा ऑदफस समोर आले होते.

‘या डॉक्टर.’ जोशी बाई म्हणाल्ा.‘माफ करा. मला थोडा उशीर झाला.’ डॉक्टर म्हणाले.‘अहो 
नाही. शाळा उद्यापासून सुरु होणार आह.े’ काळे बाई म्हणाल्ा.‘सावीची आजी, म्हणज े
ततच्ा आईची आई अचानक वारली, हाट्श अटॅकने. आम्हाला ततकडे जावे लागले. ततची 
आई अजून ततथचे, म्हणज ेततच्ा माहरेीच आह.े आम्ही िोघेच आलो परत ऍडममशनसाठी. 
ही कागिपत्र.े’ असे म्हणत त्ानंी बॅग मधनू कागिपत्र ेकाढली.

काळे बाईंनी रजजटिरला नोिं केली. अनुक्रमणणका नंबर अकरा सावी अरुण पुराणणक.

Meenakshi Ingle, Dubai
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गौतम पंगू, न्ू जसणी

“Aai, Baba, what are you doing? I didn’t 
know you were hiding here to do THAT! “ अचानक बडेरूमचं िार 

उघडून आत आलेली आमची मुलगी दकंचाळली, आणण आम्ही जे करत होतो त ेलपवता 
लपवता आमची ताराबंळ उडाली. नाही, नाही…. कुठलाही गैरसमज व्ायच्ा आधी 
सागंतो ककी आम्ही िसुरंततसरं काही करत नव्तो तर मुलगी ततच्ा खोलीत खेळण्ात मग् 
आह ेअसं समजनू बडेरूमच्ा िोन कोपऱ्यातं बसून आपापल्ा फोनवर वड्शल सोडवत 
होतो!

 मागच्ा काही मदहन्ापंासून िररोज ‘वड्शल’ हा शब्दखेळ सोडवायचा नाि अनेक 
लोकासंारखा आम्हालंाही लागलाय. आमच्ा मुलीलाही त ेसोडवायचं असतं. पण ततला 
अजनू आमची थोडी मित लागत.े त्ामुळं ती सोडवायला लागली ककी आम्हालंा हाका 
मारत सुटत.े सोमवार त ेशुक्रवार आम्ही िोघं दिवसभरात पाचिहा ममतनटं वेळ ममळाला 
ककी आपापलं वड्शल सोडवनू घेतो आणण मग संध्ाकाळी ती शाळेतनू आली ककी ततला वड्शल 
सोडवायला मित करतो. पण वीकें डला सगळेच घरी असतात. त्ामुळं ती सोडवायला 
बसायच्ा आत आपापलं वड्शल सोडवनू टाकायची आम्हालंा घाई असत.े त्ात ततला 
मोठमोठ्ानं कॉमेंटट्री करत वड्शल सोडवायची सवय आह.े त्ामुळं ततचं “ मी िोन गेस 
केले. आता मला कळलंय ककी िसुरं अषिर L आह ेआणण E ततसरं अषिर नाही आह”े 
वगैरे सुरु झालं आणण आम्ही अजनू सोडवलं नसलं ककी अषिरश: कानावर अपशब्द पडत 
असल्ाप्रमाणं कान झाकून ततथनू पळत सुटतो. जोवर आमचं वड्शल सोडवनू होत नाही 
तोवर चुकूनसुद्ा एकमेकाचें सेलफोन स्ककीन दिसू नयेत म्हणून ग्हणात थटे सूया्शकडं 
बघायचं टाळतात तसं आम्ही एकमेकाचं्ा फोनकडं थटे बघणं टाळतो. चुकून कुणी 
तोडंातून  ‘व’  जरी काढला तरी “मी अजनू सोडवलेलं नाही. त्ाबद्दल माझ्ाशी काही 
बोलू नको!” असं ओरडतो. शेवटी एकिाचं प्रते्काचं वड्शल सोडवनू झालं ककी आम्ही 
एकमेकाशंी मोकळेपणानं बोलायला मोकळे होतो!

यातला गंमतीचा भाग सोडला तर गेल्ा काही मदहन्ातं वड्शलनं ममळवलेली लोकतप्रयता 
आचिय्शकारक आह.े आचिय्शकारक यासाठी ककी सध्ाच्ा काळात लोकतप्रयतसेाठी 
आवश्क समजल्ा जाणाऱ्या कुठल्ाच गोष्टी वड्शलमध् ेनाहीयेत. हा खेळ दिवसातनू 
एकिाच खेळता येतो.  त ेझालं ककी िसुऱ्या दिवशीच्ा नवीन वड्शलची वाट बघावी लागत.े 
म्हणज े तबजंजगं वगैरे भानगडी नाहीत. वड्शल खेळायला कुठं अकाउंट उघडावा लागत 
नाही, साईनप करावं लागत नाही, पैसे द्यावे लागत नाहीत. णशवाय दहसंा, सेक्, णशवराळ 
भाषा दकंवा कुठले वािग्स् तवषय याचंाही वड्शलशी संबंध नाही.  िररोज एक पाच अषिरी 
शब्द सहा प्रयत्ातं गेस करायचा इतकाच हा ‘बसेसक’ गेम. शब्दसंपत्ती आणण लॉजजकल 
गेसवक्श  याचं्ावर आधारलेला.  हा काही ममतनटातं खेळून संपतो. त्ाचं रुपडंसुद्ा अगिी 
बाळबोध म्हणावं असंच.  तरीही (दकंवा किाचचत त्ामुळंच) वड्शलला इतककी लोकतप्रयता 
ममळावी ही आचिया्शची आणण आनंिाची गोष्ट आह.े  आणण उत्तर न फोडता आपला 
स्ोअर शेअर करायची सोय असल्ानं सध्ाच्ा ‘इ्ंटिट कम्यतुनकेशन’ च्ा काळात 
या खेळाविारे लोक एकमेकाशंी जोडले जातायत हहेी चागंलंय. अथा्शत माझ्ा मादहतीचे 
असेही काही महाभाग आहते ककी ज े कॉम्प्टुरवर आधी खेळतात आणण एकिा शब्द 
कळाला ककी सेलफोनवर पुन्ा ‘खेळून’ पदहल्ाच प्रयत्ात उत्तर आल्ाचे स्ककीनशॉटस् 
टाकून ममरवतात. दकंवा नुसता स्ोअर न पोटि करता उत्तर पोटि करून िसुऱ्याचंा आनंि 
दहरावनू घेतात. खास अशानंा उदे्दशून उद्याच्ा वड्शलचं उत्तर MORON ह ेअसणार आह े
अशी आतल्ा गोटातली बातमी आह!े

 पण वड्शल खेळायला मजा येत असली तरी अलीकडंच तनक नावाच्ा माझ्ा एका 
ममत्राच्ा बाबतीत त्ामुळं मोठा िःुखि प्रसंग घडला. तो आणण त्ाची गल्शफ्ें ड मेगन िोघं 
न चुकता एकत्र वड्शल सोडवायचे. पण एके दिवशी घरी आला तर मेगन सोफ्ावर अश्र ू
गाळत बसली होती.

 “ह,े आर य ूओके? रडायला काय झालं?” त्ानं काळजीनं तवचारलं. “आज मला केटीनं 
वड्शलमध् े ततनं कोणत े शब्द टट्राय केले त्ाचा स्ककीनशॉट पाठवला,” मेगन मुसमुसत 
म्हणाली.

“बरं मग?” “तलुा मादहतीये ततचे पदहले िोन गेसेस काय होत?े” “काय?” “Crane 
आणण Pious.” “ओके! मग यात रडण्ासारखं काय आह?े चागंले गेसवड््शस आहते ककी 

ह!े” त्ाला अजनूही काही समजत नव्तं.

“ऑफ कोस्श ह े चागंले वड््शस आहते तनक! ह े आपण ठरवलेले 
वड््शस आहते, तवसरलास?” मोठा हंुिका िेत मेगन म्हणाली.  “अ,ं हो.  पण म्हणनू 

काय झालं? ते बाककी कुणी वापरायचे नाहीत का?”  “ररअली तनक? मागच्ा वीकें डला 
पाटणीच्ा वेळी त ूकेटीशी गुलूगुलू गप्पा मारत होतास तवे्ा तचू ततला ह ेवड््शस सामंगतलेस 
नं? खरं सागं…”

“अ,ं हो बहुतके. म्हणज े आम्ही वड्शल टिट्रॅ टेजीज शेअर करत होतो तवे्ा सामंगतले 
असतील…”

“हाऊ कुड यू, तनक? मी बाककी काहीही सहन करू शकेन , पण आपले वड्शलचे शब्द तू 
िसुऱ्या मुलीबरोबर शेअर केलेस? हा माझा तवश्वासघात आहे! य ूहॅव चीटेड ऑन मी!”

“ह ेत ूकाय बोलतयेस? नुसत ेशब्द शेअर करणं ह ेचीदटंग आह?े” तनकचा त्ाच्ा कानावंर 
तवश्वासच बसत नव्ता.

“‘नुसते’ तनक, ‘नुसते’? सधस इज वड्शल वी आर टॉदकंग अबाउट! मला नाही वाटत मी 
यानंतर तझु्ाबरोबर राहू शकेन. य ूआर अ चीट अडँ अ फ्ॉड!” ती फणकाऱ्यानं म्हणाली.

“काय म्हणालीस? CHEAT आणण FRAUD? हे िोन्ी चागंले गेस वड््शस आहते. बघ 
नं, िोन्ीमध् ेिोन स्र आहते आणण तीन बऱ्यापैककी कॉमन वं्जनं आहते. नाही का? 
आपण उद्या त ेवापरून बघूया? ” वड्शलवेड्ा तनकनं मेगनच्ा बोलण्ातलं फक् एवढंच 
दटपलं.

“आय कान्ट तबललव् य ूतनक! जा आणण हे शब्दसुद्ा तझु्ा केटीबरोबर शेअर कर. त ूआणण 
तीच सोडवा वड्शल!” मेगनच्ा रागाचा कडेलोट झाला आणण ती त्ाला सोडून तनघून गेली. 
इमोशनल चीदटंग, दफजजकल चीदटंग सारखं वड्शल चीदटंगमुळं तटुलेलं ह ेकिाचचत पदहलं 
नातं असावं.

जॉश वाड्शल या वड्शलच्ा तनमा्शत्ानं हा खेळ आपल्ा मैत्रीणीबरोबर खेळण्ासाठी तयार 
केला होता. आपल्ा खेळाचे असेही पररणाम होतील याची त्ाला नक्कीच कल्ना नसणार. 
अथा्शत त्ाला याचीही कल्ना नसावी ककी हा खेळ अचानक इतका प्रससद् होईल ककी तो 
रोज खेळणाऱ्याचंी संख्ा फक् िोन मदहन्ात ९० वरून वीस लाखावंर जाईल आणण 
न्ूयॉक्श  टाइम्स सात आकडी रकमेला हा खेळ तवकत घेऊन आपल्ाला मालामाल करून 
टाकेल! न्ूयॉक्श  टाइम्सनं वड्शल तवकत घेतल्ावर त्ाचं स्रूप बिलून जाईल म्हणून मी 
धास्ावलो होतो. पण सुिैवानं अजनू तरी तसं झालेलं नाही. अजनूही वड्शल फुकट आह,े 
दिसायला आधी होता तसाच आह े, खेळताना जादहरातीचंा मारा सुरु झालेला नाही आणण 
अधनूमधनू येणारे EPOXY, CAULK सारखे अतरंगी अपवाि वगळता बाककी शब्दही 
चागंले असतात.

न्ूयॉक्श  टाइम्सला सद्दु्ी सुचो आणण त्ाचं्ाकडून वड्शलचं स्रूप यापुढंही बिललं न जावो 
ही इच्ा! तोपययंत आपणही डोक्ाला चालना िेणारा हा खेळ खेळण्ासाठी रोज पाचिहा 
ममतनटं खचणी घालत राहू आणण आपले (खरेखुरे) स्ोअस्श शेअर करत राहू!

 आणण हो, तुमच्ा ‘वड्शल टिट्रॅ टेजीज’ काय आहेत? जमलं तर मला नक्की कळवा!

वड्शलमदहमा
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तरुझं माझं िातं

शे्या राजवाडे, मरुं बई  

तझंु माझं नातं कधी कुणाला कळलच नाही
तनम्शल तनरागस बावनकशी सोनं त्ानंा कधी दिसलच नाही

 
कसं दिसणार ....

एवढं शुद् काही बघायची सवय आह ेका कुणाला ?
लखाखत्ा सोन्ाची झळाळी हवी ना सहन व्ायला !

 
तलुा पाहताच माझं मन माझं राहत नसे

सतत तुझ्ा सहवासाची ओढ मनाला वाटत असे
 

सतत तुला कुरवाळावं, तझुा मऊ स्पश्श जपून ठेवावा
तझु्ा अगंाला येणारा लोण्ा-तपुाचा गंध हवा हवासा वाटावा

 
तझु्ा मोहक हसण्ाने पडायची भूल मनाला

णशषिा तलुा झाली ककी वेिना मात्र मला
 

कसं आवरणार होत ेस्तःला तझु्ाजवळ येण्ापासून
वात्सल्ाचा अखंड झरा कसा ठेवावा कोडूंन

 
तलुाही माझी अशीच ओढ होती ..

तझु्ा साऱ्या   तक्रारीना माझी कूस पुरेशी होती
 

खऱ्या अथा्शने मी तझुी सखी होते
तझु्ा साऱ्या   सुख िःुखात तझुी सावली झाले होते

 
तझु्ा वेणचूी भूल कोणाला नाही पडणार ?

संसार ताप तवसरावे असे कोणाला नाही वाटणार ?
 

ना शब्दाचंी गरज ना कुठल्ा स्पशा्शची ...
वेणचेू सूर कानी पडता होळी साऱ्या िःुखाचंी

 
लोक सारे स्तः च्ा अपूण्श स्प्नात िंग
िेती वात्सल्ाला प्रणयाचा तवपरीत रंग

 
राधा झाली धारा तनव्ा्शज प्रमेाची

उधळण करी तजुवर अपूण्श मातकृत्वाची
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संजय गोखले, न्ू यॉक्श

”मिस्श डे! मातकृदिन! म्हणज ेप्रते्क मातेचा आणण मातकृत्वाचा 
सन्मान करण्ाचा दिवस! दकते्क वषायंपूवणी अमेररकेत येऊन स्ाययक होईपययंत मला 

कल्नाही नव्ती, ककी असा काही दिवस असतो व तो मोठ्ा प्रमाणात साजरा होतो. मे 
मदहन्ाचा िसुरा रतववार हा अमेररकेत व इतर अनेक िेशामंध् ेमिस्श डे म्हणनू साजरा 
केला जातो. अनेक जण जरी दकतीही िूर राहात असले तरी त्ा दिवशी आपल्ा आईची 
गाठ घेण्ाचा प्रयत् करतात, तनिान फोनवर तरी बोलतात, एखािी भेटवस् ूव छानसे 
शुभेच्ापत्र ह्ावंिारे ततचा सन्मान करतात. केवळ आपल्ाच आईचा नव् ेतर मातकृत्वाचा, 
म्हणज ेघरातील प्रते्क आईचा सन्मान केला जातो.

आज जरी ह्ा दिवसाला इतके महत्त प्राप्त झाले असले तरी ह्ाचा इततहास केवळ 
एका शतकाचा आह.े तवसाव्ा शतकाच्ा सुरवातीला अनॅा जार्वस ह्ा अमेररकन 
सामाजजक काय्शकतणीने मिस्श डे ची कल्ना लोकापंुढे माडंली व सातत्ाने पाठपुरावा 
करून ह्ा कल्नेचा व्ापक प्रसार केला. आज अमेररकेत व जगातील अनेक िेशामंध् ेमे 
मदहन्ातील िसुरा रतववार मिस्श डे म्हणनू साजरा केला जातो, व ह्ाचे संपूण्श शे्रय अनॅा 
जार्वसला आह.े

अमेररकेत आल्ावर मिस्श डे तवषयी कळल्ावर माझ्ा मनात जो प्रश्न आला, आणण 
मला खात्री आह ेककी इथ ेआलेल्ा अनेक भारतीयाचं्ा मनातही हा प्रश्न आला असणार, 
तो म्हणज ेभारतीय संस्कृ तीत मातलेा इतके महत्त असतानाही भारतात ‘मिस्श डे’ कसा 
काय नाही?

ह्ा प्रश्नाचे एक सोपे उत्तर किाचचत असेही िेता येईल ककी, भारतात वेगळ्ा मिस्श डे 
ची गरजच नाही. कारण ‘एव्री डे इज मिस्श डे’! भारतीयाचं्ा घरगुती व सामाजजक 
जीवनात मातचेे महत्त अनन्साधारण आहे. कोणत्ाही मराठी माणसाला तवचारले ककी 
तझु्ा हृियाला णभडलेले गाण ेदकंवा कतवता कुठची, तर हमखास जी उत्तरे यातील त्ातं 
माधव ज्ुललयनाचंी ‘प्रमेस्रूप आई’ दकंवा यशवंताचंी ‘आई, म्हणोनी कोणी’ ह्ा कतवता 
अग्भागी असतील. मराठीतील सववोत्तम चचत्रपटाचंी यािी बनवायला घेतली तर ‘श्ामची 
आई’ला त्ात स्ान द्यावेच लागेल. फार काय सागंू? व्ावसाययक दृष्ट्या अतं्त यशस्ी 
दहिंी चचत्रपट ‘िीवार’चे उिाहरण घ्ा. ह्ा चचत्रपटातील सलीम-जावेि ह्ा लेखकवियीने 
ललदहलेले संवाि इतके गाजले ककी त्ाचंी एक रेकॉड्श सुद्ा तनघाली होती. ह्ा संवािापंैककी जो 
संवाि सवा्शत लोकतप्रय झाला तो म्हणज े– नायक (अममताभ बच्चन) आपल्ा भावाची 
(शशी कपूरची) हटेाळणी करून त्ाला तवचारतो, “आज मेरे पास प्रॉपटणी ह,ै तबल्ीगंे ह,ै 
बँक बॅलन्स ह,ै बंगला ह,ै गाडी ह.ै तुम्हारे पास क्ा ह?ै” ह्ावर त्ाचा भाऊ उत्तर िेतो, 
“मेरे पास मा ँहै”. हा संवाि इतका लोकतप्रय होण्ाचे कारण हचे आह ेककी भारतीयाचं्ा 
मनामध् ेआईचे स्ान सव्श भौततक संपत्तीपेषिा दकतीतरी शे्रष्ठ आह.े

आपण भारतीय केवळ आजच नव् ेतर अगिी प्राचीन काळापासून मातेला सव्शशे्रष्ठ मानत 
आलो आहोत. उिाहरण द्यायचे झाले तर आपल्ा िेवाचेंच बघा. एक नाही, िोन नाही, 
तर तब्बल तहेतीस कोटी िेव असताना आपण म्हणतो, ‘न मात:ु परं िैवतम’्. आई ही सव्श 
िेवाहंून शे्रष्ठ आह े– मिर इज सुप्रीम गॉड. रामायणातील एक कथा प्रससध्ि आह.े रामाने 
रावणाचा वध करून लंकेचे राज् जजकंले. पण स्त: ततथ ेराज् न करता त ेरावणाचा 
भाऊ तबभीषण ह्ाच्ा ताब्ात दिले. त्ावेळी लक्षण रामाला म्हणाला, “इथ ेलंकेत इतककी 
समकृध्िी व सुबत्ता असताना, आणण इथले लोक तलुाच लंकेचा राजा होण्ाचा आग्ह करत 
असताना, आपण अयोध्ते कशासाठी परत जायचे?” त्ावेळी रामाने ज ेउत्तर दिले तो 
श्ोक अततशय प्रससध्ि आहे. श्ोक असा आह,े

      अतप स्ण्शमयी लंका, न मे लक्षण रोचत े|

      जननी जन्मभूममचि स्गा्शितप गरीयसी ||

म्हणज,े लंका जरी सुवण्शनगरी समजली जात असली, तरी माझ्ा दृष्टीने माता आणण 
मातकृभूमी या स्गा्शहूनही शे्रष्ठ आहेत.

आपण मिस्श डे च्ा तनममत्ताने मातचेे उपकार मिरतो, पण मातकृभूमीचे काय? णशषिणासाठी, 
व्वसायासाठी, दकंवा इतर कारणानंी आपण इतक्ा लाबंवर आलो आणण इथचे स्ाययक 
झालो. इथ ेआल्ावर मातकृभूमीला िर िोन वषायंनी १०-१५ दिवस भेट िेण्ापलीकडे 

आपला मातकृभूमीशी संबंध राहात नाही. पण मग मातकृभूमीलाच इथ ेआणले तर? प्रश्न 
असा पडेल ककी मातकृभूमीला इथ ेआणायचे म्हणज ेनेमके काय करायचे? 

केवळ िोन चचमटी माती खखशात भरून आणली दकंवा कोणत्ाही 
निीचे गडूभर पाणी इथ ेआणले म्हणज ेमातकृभूमीला घेऊन आलो असे होत नाही. 

पण ह्ावरही उपाय आह.े आपण मातकृभाषेच्ा माध्मातनू मातकृभूमीला इथ े आण ू
शकतो. जवे्ा ं जवे्ा ं आपण मराठी बोलतो, वाचतो, ललदहतो, मराठीतनू तवचार करतो, 
तवे्ा ंतवे्ा ंआपली तप्रय मातकृभूमी इथ ेप्रत्षि साकारत.े आणण म्हणनूच मराठीचे संरषिण 
आणण संवध्शन हे आपले परम कत्शव् आहे.

भाषा कधी एकटी येत नाही. भाषा आली ककी आपली संस्कृ ती येणार. भाषा आली ककी 
आपल्ा कला, आपले सादहत्, आपले खेळ, ह ेसव्श काही तनजचितपण ेयेणार. आज अनेक 
जण ह्ासाठी प्रयत् करत आहते. अमेररकेतील अनेक शहरातंील उत्साही लोक वेगवेगळी 
मराठी तनयतकाललके प्रससद् करत असतात. सगळ्ानंाच ह्ातं लेखक म्हणनू सामील होता 
आले नाही तरी वाचक, वग्शणीिार दकंवा िेणगीिार ह्ा नात्ाने तनजचित सहभागी होता 
येईल. अमेररकेतील पन्नासेक शहरामंध् ेआज छोटी-मोठी महाराष्टट्र मंडळे काय्शरत आहते. 
त्ा त्ा पररसरातील प्रते्क मराठी माणसाला आपापल्ा मंडळाच्ा काय्शक्रमाविारा आपल्ा 
संस्कृ तीशी नात ेदटकवनू ठेवण्ाची सुवण्श संधी प्राप्त झाली आह.े अधनू मधनू थोडी फार 
भाडंणे झाली म्हणनू तबघडले कुठे? अहो, तो तर मराठी माणसाचा स्ायीभावच आह.े 
अमेररकेला आलं म्हणनू तो सोडायचा कशाला? आणण त्ामुळे आपापल्ा मंडळापासून 
िूर कशाला राहायचे?

ह्ा सव्श प्रयत्ातंनू आपण मराठी भाषा दटकवनू धरू शकू व आपल्ा मातकृभूमीची एक 
प्रततककृ ती इतक्ा िूरवर राहूनही आपल्ा उराशी बाळगू शकू. पण आपण गेल्ावर काय? 
आपली तपढी नामशेष झाल्ावर ह ेसव्श नष्ट होणार का? हा वारसा आपण अमेररकेतील 
आपल्ा पुढच्ा तपढीला िेऊ शकू का? त्ा दृष्टीने आज अनेक शहरातंनू जे लोक मोठ्ा 
तनषे्ठने आणण चचकाटीने मराठी शाळा चालवत आहेत, त्ाचें आपल्ा सवायंवर मोठे उपकार 
आहते. ह्ा शाळामंधील णशषिकाचें व ततथ े तनयममत जाऊन मराठी णशकणाऱ्या मुलाचें, 
आणण त्ाचं्ा उत्साही पालकाचें, जजतके कौतकु करावे तततके थोडे आहे!

प्रते्क मराठी शाळा ह ेआपल्ा मातकृभाषेचे व मातकृभूमीचे मंदिर आह!े पण पूजा फक् 
मंदिरातच होऊ शकत े असे नाही. ती घरच्ा घरीही करता येत.े आपण घरी बोलताना 
मराठीतनूच बोलायचे असा तनचिय केला तर? तनिान प्रयत् करायला तरी काय हरकत 

आह?े तसे केले तरच आपण भतवष्यातही मराठी राहू.

मिस्श डे
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अरतविं िेशपाडें, पुण े

‘माझ्ा अमेररकेच्ा मुक्ामात एक छोटीशी गंमतीिार 
घटना घडली ती अशी आह.े नेहमीप्रमाण ेसुनेबरोबर संध्ाकाळी दकरकोळ खरेिी 

करण्ासाठी मॉलमध् ेगेलो. अमेररकेतील मॉल खूपच मोठे असून सव्श प्रकारच्ा वस् ू
तथे ेखरेिी करण्ासाठी उपलब्ध असतात. उिा. फळभाजी, फळे, वाण जजन्नस, टेिशनरी 
इत्ािी. प्रते्कजण मॉलमधील काट्श घेऊन दठकदठकाणी तवभागात जाऊन आवश्क 
वस् ूघेतो व काउंटवर येतो व स्त:चे के्रडीट काड्श िाखवनू वस् ूखरेिी करतो व मॉलमधनू 
बाहरे जातो.

आम्ही िोघेजण मॉलच्ा बाजलूा उभे होतो. थोडेफार सुनेला सहकाय्श करण्ाच्ा हतेूने 
तत्परतनेे नजर चुककीने िसुरीच काट्श आपलीच आह े या समजतुीने घेऊन पार्टकगमध् े
गाडीपाशी आलो व सव्श सामान गाडीच्ा मागे टट्रेकमध् े घालू लागलो. सव्श सामान 
चढवताना थोडीशी शंका आली व सव्श सामानाच्ा वस् ूआपल्ा नाहीत कारण त्ामध् े
मटण, मासे पादकटमध् े ससल केलेले होत.े तसेच वाईनच्ा बाटल्ा न्ूडल्स इत्ािी 
अमेररकन लोकाचं खािापिाथ्श होत ेथोडेसे आम्ही जरा बचुकळ्ात पडलो. षिणभर काय 
करावे ह ेसमजत नव्ते. आम्ही िोघेजण पाहुण ेम्हणनू परिेशात आलो असल्ाने चोरीचा 
गुन्ा आपल्ावर होणार नाही ना! या भीतीने िोघेजण चचतंातरू झालो.

तवेढ्ात सुनेने मोठ्ाने हाक मारली व ओरडून म्हणाली, अहो, तमु्ही चुकून िसुरीच 
काट्श आणली आह.े इकडे अमेररकन मॅडम काट्श शोधत असून मोठ्ा 

आवाजात ओरडत आह ेव म्हणत आह े- ‘सम बडी माय काट्श 
सथप! आम्ही घाबरत घाबरत सव्श सामानाच्ा वस् ूकाट्शमध् ेघालून पळत पळत 

आलो व मॅडमला नम्तनेे म्हणालो, ‘एक्सक्स ट्रमली सॉगणी मॅडम, बाय ममटेिक वईु टूक यअुर 
काट्श. काइंडली एक्क्ुज अस.’ ती मॅडम आमच्ाकडे पाहन हसत म्हणाली, ऑल राईट, 
नेव्र माइंड. थँक य ूफॉर ररटन्श माय काट्श,’ असे म्हणनू तनघून गेली सूनबाई म्हणाली, अशी 
गडबड पुन्ा करू नका. ही अमेररका आह.े तनष्ारण संकट ओढवनू घ्ाल असे म्हणनू 
आम्ही सव्शजण घरी परतलो. 

थोडीशी गफलत

श्री. वसंत प्रल्ाि कुलकणणी, पुण.े

‘सव्शधम्शसमभाव’ हा आपल्ा भारतीय लोकशाहीचा अतं्त 
महत्ताचा घटक आह.े यामुळेच भारतात अनेक धमणीय गुण्ागोतविंाने राहत आहते. 

प्रते्कानंा आपआपल्ा धमा्शचे आचरण करण्ास मोकळीक आह.े प्रते्क धमा्शला 
अध्ात्माची एक स्तंत्र बठैक आह.े अनेकाचं्ा तोडूंन अध्ात्म हा शब्द सरा्शस ऐकायला 
ममळतो. िेव, धम्श या संबंसधत आचरण अध्ात्माशी जोडले गेले आह.े ‘मी अध्ात्त्मक 
आह े कारण मी िररोज िेवपूजा करतो.’ ‘संध्ाकाळी आमच्ा इथ े दिवेलागणीला 
सव्शजण शुभंकरोती म्हणतात, छान अध्ात्त्मक वाटत.े’ ‘गावात सप्ताह चालू आहे, 
अध्ात्त्मक वातावरण आह ेगावात.’ अशी वाक्े कानावर पडत असतात. िेव, धम्श या 
संबंसधत आचरण करणं म्हणज े ‘अध्ात्म’ आणण आचरण करणारे ‘अध्ात्त्मक’ असे 
सव्शसाधारणपण ेसंबोधले जाते. आज एकतवसाव्ा शतकात िेव, धम्श या संकल्नाचंा नीट 
तवचार करण्ाची आवश्कता आह.े रूढी, परंपरा याचंा व्वस्स्त तवचार करून कालबाह् 
गोष्टी सोडून िेवनू नव्ाने ‘अध्ात्म’ या संकल्नेकडे पाहण ेगरजचेे आह.े ‘अध्ात्म’ ही 
संकल्ना व्ापक करण्ाची गरज आह.े याचा अथ्श िेव, धम्श न मानण,े नास्स्कतचेा 
स्ीकार करणे असे तबलकूल नाही. िेव, धम्श यावरची आपली श्रद्ा तपासून घेऊन 
आजच्ा काळात आचरण करताना त्ात काळानुरूप बिल करण इतकाच आह.े एकूणच 
काय तर ‘अध्ात्म’ ही संकल्ना उमजनू घेऊन, त्ात काळानुरूप बिल करून, ती थोडीशी 
व्ापक करण्ाची आज गरज आह.े त्ाचबरोबर केवळ उपचार म्हणनू धार्मक तवधी 
उरकण्ाची आणण जगताना मात्र अतं्त मनमजणीने जगायची माणसाचंी आजची प्रवकृत्ती 
बिलण्ाची गरज आह.े

माझ्ा मते अध्ात्म या शब्दाचंी फोड करून ही संकल्ना समजनू घेतली पादहज.े अध्ात्म 
= अध् + आत्म. आता ह ेिोन शब्द आपण खालील प्रकारे समजनू घेतले तर अध्ात्म 
ही संकल्ना असधक व्ापक होईल. अध् म्हणज ेअध्यन ( अभ्ास ) तर आत्म म्हणजे 
आत मधनू. याचाच अथ्श आपण आपले स्तःचे अध्यन करायचे, स्तःचा अभ्ास 
करायचा म्हणज े अध्ात्म. आपण काय बोलतो, आपण काय बघतो, आपण कसा 
आणण काय तवचार करतो, आपण काय खातो, तपतो एकूणच काय तर आपल्ा प्रते्क 
ककृ तीचा अभ्ास करायचा, त्ा तपासून बघायच्ा. स्तःच आत्मपरीषिण करायचं म्हणज े
आध्ात्म होय. आज अशा अध्ात्माची खरी गरज आह.े आज माणसू म्हणनू आपण 
माणसूपणाच्ा सव्शच मया्शिा ओलाडूंन जगत आहोत. याच एक उिाहरण म्हणज ेआजचे 
वाढत े वकृद्ाश्रम. ज्ा आईवदडलानंा म्हातारपणी साभंाळायला कोणी नाही त्ाचं्ासाठी 
खरतरं वकृद्ाश्रम असायला हवीत पण आज वकृद्ाश्रम तपासून पादहली तर असे कमी वकृद् 

असतील ज्ाचंं कोणीच नाही म्हणून त े ततथ ेआहते. घरात मुले, सुना, नातवंडे 

असतानाही बरीच वकृद् मंडळी वकृद्ाश्रमात आहते. घरात मतभेि 
होतात, जागा पुरत नाही, त्ाचं्ा आजारपणाकडे लषि द्यायला वेळ ममळत 

नाही....कारण कोणतही असो पण मुलाचंा संसार सुरू झाला ककी घरातील वकृद् अडचण 
बनू लागतात. वकृद्ाश्रमात जागा ममळावी तसेच ततथ ेकशा सोयी सुतवधा आहते, घरापासून 
दकती अंतरावर आह ेहे इंटरनेटवर तपासून घरातील वकृद्ानंा ततथ ेसोडून, वर िर रतववारी 
येईन भेटायला असं सागंून, चागंलं वकृद्ाश्रम ममळालं म्हणनू मनातल्ा मनात िेवाला हात 
जोडून आभार मानणारी त्ाचंी मुलं. यानंा अध्ात्त्मक म्हणायचं का ?

आज माणसाचें मनंच नाही तर त्ाचें आचार, तवचार कोत्ा प्रवकृत्तीचे बनू लागले आह.े यश, 
पैसा, प्रससद्ी म्हणजचे जीवन अशी समजतू झाली आह.े गरजपेेषिा असधक ममळवण्ाची 
धडपड माणसाला स्स्ता लाभू िेत नाही. पेशंटच्ा आजारापेषिा त्ाच्ाकडून जास्ीच 
तबल कसं ममळवता येईल यासाठी धडपड करणारे डॉक्टर, एखाद्या सामान् माणसाचा प्रश्न 
सोडतवण्ापेषिा त्ाच्ाकडून ममळणाऱ्या फकीच्ा रकमेवर डोळा ठेवनू असणारे वककील, 
आपल्ा कलेपेषिा अंगप्रिश्शन केले ककी आपली इंडटिट्रीत इमेज वाढेल अशी मानससकता 
बाळगून असणारे कलाकार, मैिानावरच्ा खेळापेषिा मैिानाबाहरेील सट्टावर डोळा ठेवनू 
असलेले खेळाडू.........अशी दकतीतरी उिाहरण ेिेता येतील. आपले णशषिण काय आह,े 
आपल्ाकडे कोणती कौशल्े आहते, या कशाचेच भान नाही. कारण आम्ही कधी स्तःला 
तपासून पाहत नाही. इतक्ा सगळ्ा सजीवामंध् ेआपल्ाला मनुष्य जन्म ममळाला आहे 
याचे भान ठेवनू आपण आपल्ा स्तःला तपासून पाहण ेआवश्क आह.े केवळ बाह्ागंाचा 
तवचार न करता आपल्ा मनातील तवचार तसेच आपले वत्शन याची तपासणी करणे म्हणज े
अध्ात्म असे जर मानले तर पया्शयाने सवायंनी आध्ात्त्मक बनायला काहीच हरकत नाही.

अध्ात्म आणण आपण
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डॉ णशल्ा चचटणीस जोशी स्तीरोग व वंध्त्वतज् कोथरूड पुणे

‘समोर बसलेल्ा आईच्ा चेहऱ्यावर प्रचंड मानससक ताण 
दिसत होता..गेल्ाच आठवड्ात ही आई सोळा वषा्शच्ा मुलीला  अतनयममत 

पाळीसाठी घेऊन आली होती .

“डॉक्टर,तुमच्ाशी अगिी खासगी तवषयावर बोलायचं होतं..खरंतर कोणाशी बोलावं 
कळतच नव्तं,मग वाटलं तुम्हीच काहीतरी माग्श काढाल..”बोलता बोलता अश्र ू िाटून 
आले आईच्ा डोळ्ात आणण ओघळलेच खाली..“मनमोकळेपणाने बोला हो,आपण काढू 
माग्श..”..मी

“डॉक्टर मला आणण माझ्ा नवऱ्याला  मुलीच्ा क्ासमध् ेमीदटंग ला  बोलावलं होतं 
आज ..त्ानंी सामंगतलं ककी ही आणण दहच्ा ग्ुपची मुलंमुली क्ास नंतर चक् िारू आणण 
ससगारेट तपताना आढळली त्ानंा.. काही मुलं डट्रग्जही घेतात म्हण.े.आम्ही इतके शॉकमध् े
गेलोय िोघं..काही सुचतच नाहीये..”

क्क्तनक मध् ेआलेली आई ही एकटीच नाहीये..असे अनेक पालक आज अशा संकटाचंा 
सामना करत आहते.आणण आपली मुलं बाहरे आणण कधी कधी घरात सुद्ा काय करताहते 
याची कल्नाच नसलेले पालक संख्नेे सवा्शसधक आहते.

सोळासतरा  वषा्शची असलेली ही कवळी पोरं पोरी असले उद्योग करताना आज सरा्शस 
दिसत आहते.या बाबतीत इकडे ततकडे थोड्ा चौकश्ा केल्ावर जी मादहती कळतये 
ककी अततशय धक्ािायक आह.ेपुण्ाच्ा अगिी सुसंस्कृ त आणण मध्मवगणीय वस्ीत 
शाळाचं्ा बाहरे फक् तीस रुपयाला गाजंाची पुडी ममळत े.या मधल्ा पावडर चा चुरा करून 
कागिाच्ा नळीत गुं डाळून ही मुलंमुली हे ससगरेट सारखं ओढतात.याचा एक प्रकारचा 
वास येतो पण याची जराही कल्ना नसलेल्ा तबचाऱ्या पालकानंा तो वास ओळखता 
येत नाही.डट्रग्ज घेऊन ही मुलं तबनधास् क्ास,कॉलेज कधी कधी परीषिलेा पण जातात.
िचुाककी चालवताहते .ह े सगळं अंगावर काटा आणणारं आह.ेबालमानसोपचार तज् डॉ 
भूषण शुक् याचं्ा मादहतीनुसार  समाजातल्ा  उच्चभ् ू स्रातल्ा बऱ्याच घरातली मुलं 
डट्रग्ज च्ा व्सनासाठी त्ाचं्ाकडे नेहमेीच आणली जातात आणण ह ेप्रमाण वाढत आह.े  
पालक,पोलीस आणण सामाजजक संस्ा यानंी खडबडून जागं होऊन याबद्दल जनजागरण 
आणण कायिेशीर मोहीम उघडण्ाची गरज आह.े

एक महत्ताचा मुद्दा म्हणज ेगाजंा या मुलानंा सकाळपासून कधीही ओढता येतो .िारू ही 
सुद्ा तततककीच हातनकारक असत ेपण ही मुलं अल्वयीन असल्ामुळे उघडपण ेत्ानंा ती 
तवकतही घेता येत नाही आणण सरसकट सगळीकडे तपताही येत नाही.िारूचा वास लपून 
राहत नाही दकंवा घरी,हॉटेिल मध् ेिारू तपण ेअवघड असत.ेयातली कुठलीच समस्या 
गाजंा ओढणाऱ्यानंा नाही.

क्क्तनक मध् ेवेगवेगळ्ा आरोग्य समस्यासंाठी येणाऱ्या तरुणीमंध् े तनयममत मिोदकंग 
आणण दडट्रकं् घेणाऱ्या मुलीचें प्रमाण वाढत आह.ेमिोदकंग बद्दल या मुली बोलल्ा नाहीत 
तरी त्ाचं्ा ओठावंर आणण िातावंर पडलेल्ा काळ्ा डागावंरून त ेलगेच लषिात येतं.
औषध े ललहून दिल्ावर ती घेत असताना दडट्रकं् घेतली तर चालतील का असंही मुली 
तबनधास् तवचारतात काही वेळा..

मग मुलं करतात व्सनं तर मुलीनंी का नाही करायची? असा अपररपक् आणण असमंजस 
तवचार करणाऱ्या मुली आणण तरुणी आहतेच पण पुरुषाचं्ा बरोबरीने व्सने करण े
ही स्तीमुक्ी नव् े ह े त्ानंा आज समजावनू सागंण्ाची गरज आह े .तंबाखु,ससगरेट 
,अततप्रमाणात िारू तपण े याचे पररणाम स्तीच्ा शरीरावर खूप लवकर आणण जास् 
वाईट प्रमाणात होतात.स्तीची प्रजनन संस्ा खूप नाजकू आणण गुं तागुं तीची असत.ेतंबाखु 
सारखी तवषारी सवय स्तीच्ा शरीरावर िूरगामी िषु्ररणाम करू शकत.ेप्रमाणाबाहेर दडट्रकं् 
घेण्ात अजनू एक फार मोठा धोका मुली आणण स्स्तयावंर लैंमगक अत्ाचार होण्ाचा 
ही आह.ेपाटणीला गेल्ावर प्रमाणाबाहरे दडट्रकं् घेतल्ामुळे अथवा कोणीतरी दडट्रकं् मध् े
मािक द्व्े ममसळल्ास मुलीचंी शुद् पूण्शपण ेहरपू शकत.ेअशा अवस्ते त्ाचंा कोणीही 
गैरफायिा घेऊ शकतो.आणण शुद्ीवर आल्ावर सुद्ा या मुली कोणाकडे आणण कशी  
तक्रार करणार?मूग मगळून गप्प बसण्ाची वेळ येत.ेअशा गोष्टी  वाचायला भयानक 

वाटतात पण घडत आहते आजबूाजलूा.मुली पाटणीला गेल्ा तर त्ानंी त्ाचें दडट्रकं 
कधीही नजरेआड होऊ िेऊ नये ही एक काळजी त्ा घेऊ शकतात.पाटणीला 

जाताना आपले अगिी जवळचे आणण तवश्वासातले ममत्रमैमत्रणी 
असावेत.अनोळखी दठकाणी आणण लोकाबंरोबर पाटणीला न गेलेले उत्तम.याबद्दल 

मुलीशंी बोलायला हवं.

आजकालच्ा तपढीला पूवणीच्ा मानाने खूप लहान वयात प्रौढपणा येतो आह.ेमागच्ा 
तपढीला  करमणकूकीची साधने,खाण्ातपण्ाच्ा गोष्टी,बाहरे जाऊन मौजमजचेी दठकाण े
आणण हातात खेळणारा पैसा ह्ा सगळ्ाच गोष्टीचंी वानवा होती.आताच्ा तपढीला खूप 
कमी वयात या सगळ्ा गोष्टी ममळतात त्ामुळे त्ातली त्ाचंी मजाच कमी होतीये.
मग अजनू अजनू काहीतरी एक्सायटीगं शोधायच्ा नािात ही मुलं डट्रग्ज च्ा नािाला 
लागताहते ककी काय अशी शंका येत.ेह्ा काही गोष्टी म्हणज ेसमकृद्ीचे शाप आहेत खरं तर..

अजनू एक मोठी समस्या म्हणज े लहान वयात मुलानंा लागणारे पोनवोग्ाफकी चे व्सन.
घराघरात खूप कमी पैशात इंटरनेट उपलब्ध झाले,मुलं तासनतास कॉम्प्टुर समोर 
बसू लागली आणण पालकाचंं लषि नाही असं बघून  बरोबरीच्ा दकंवा मोठ्ा मुलाचं्ा 
“माग्शिश्शना” खाली पोनवोग्ाफकी बघण्ाचा नाि लागणं सोपं झालं. असे व्व्दडओज बघून 
नकळत्ा वयातली मुलं सुद्ा कधी कधी लैमगकं गुने् करायला प्रवकृत्त होतात .अततप्रमाणात 
पोनवोग्ाफकी चा नाि लागल्ामुळे अभ्ासातनू लषि उडणे,अस्स्ता येण ेह्ा गोष्टीसुद्ा होऊ 
शकतात.

खरं तर पोनवोग्ाफकी मुळे हीच मुलंमुली जवे्ा मोठी होतील तवे्ा त्ाचंं लैंमगक आयषु्य 
सुरवातीपासूनच अडचणीत सापडू शकतं कारण पोनवोग्ाफकी मध् े अमानवी आणण 
अशास्तीय गोष्टी िाखवल्ा जातात.त्ा आभासी जगातल्ा गोष्टी खऱ्या आहते असं 
समजनू चालल्ास खऱ्या आयषु्यात या मुलामुलीचंा भ्मतनरास होऊ शकतो.

पुढची समस्या आह े ती समज येण्ाआधी ही मुलंमुली शारीररक संबंधामंध् े गुं तताहते 
याबद्दल ची.हल्ी अगिी बाराव्ा तरेाव्ा वषायंपासूनच मुलामुलीनंा गल्शफ्ें ड आणण बॉयफ्ें ड 
असतात.अपररपक् वयात टीव्ी वरच्ा ससररअल्स आणण ससनेमे मुलानंा खरं तर पचवता 
येत नाहीत आणण मग नको त्ा गोष्टी करायला जातात.यात peer pressure म्हणज े
ममत्रमंडळी चा िबाव हाही मोठा घटक असतो.अशा गोष्टीतनू अल्वयीन मुलगी जर प्रगंे्ट 
रादहली तर मग मात्र पररस्स्ती अततशय गंभीर वळण घेऊ शकत े.कारण कायद्यानुसार हा 
बलात्ार मानला जातो.शारीररक संबंध परस्पर सहमतीने झाले असले आणण मुलगा वयाने 
लहान असेल तरीही तो कायद्याच्ा कचाट्ात सापडू शकतो .

अठराव्ा वषा्शनंतर कायद्याची भीती नसली तरी अगिी थोड्ा ओळखीनंतर दकंवा नात्ाला 
कोणतीही  भावतनक खोली नसताना केवळ सथ्ल म्हणनू शारीररक संबंध ठेवण ेही सुद्ा  
झपाट्ाने फॅशन होत े आह.ेया मुलामुलीनंा मग “sex is overrated” या उक्ीचा 
लगेच प्रत्य येतो आणण त्ाचंी नाती लवकर उकलायला लागतात.तमु्ही िसुऱ्या व्क्ीत  
मानससक खोलवर गुं तलेले  असाल तरच  शारीररक संबंध खरे अथ्शपूण्श आणण सुखकारक 
होतात आणण त्ासाठी नातं खुलायला भरपूर वेळ हवा ह ेया तरूणाईला पटवनू द्यायची खूप 
तनकडीची गरज आहे.

तर असे भरपूर प्रश्न हात जोडून उभे आहते आजच्ा पालकासंमोर.पण घाबरून न जाता 
पररपक् पालकत्व स्ीकारल्ास ह्ा प्रश्नाचंी उकल होऊ शकेल.

सवा्शत महत्वाचं म्हणज ेया तरुण तपढीचा तवश्वास संपािन करण ेआणण अगिी कमी 
वयापासून तनयममत सुसंवाि साधण.ेचागंल्ा वाईटाची ओळख मुलानंा 
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लहानपणापासून करून द्यायला हवी.मोठ्ाचं्ा गप्पामंध् े त्ानंा सामील करून घ्ायला 
हरकत नाही .अचानक मुलं वयात आल्ावर त्ानंा व्सनं कशी वाईट ह ेसागंण्ापेषिा 
पालकाचं्ा वागण्ाबोलण्ातून मुलं णशकत असतात.

वयात आल्ावर मुलामुलीनंा एकमेकाचें आकष्शण वाटणे साहजजक आह.ेत्ाचं्ाशी 
मोकळेपणाने बोलून आत्ता त्ाचंं वय फक् मैत्री करायचं आह,ेममत्रमैत्रीणीचें ग्ुप जरूर 
असावेत पण एकाशी वेगळे नात े जोपासण्ाची ही वेळ नाही हे त्ानंा पटवनू िेत येऊ 
शकत.ेतसेच तुमचं शरीर तुम्हीच जपायचं आहे,पुढचा मागचा तवचार न करता कोणत्ाही 
व्क्ीशी लैमगकं संबंध म्हणज ेस्तः च्ा शरीराशी प्रतारणा आह े.याचे शरीरावर कसेच 
मनावरही खूप िूरगामी पररणाम होऊ शकतात ह ेमोकळेपणाने बोलायला पादहज ेमुलाशंी..
नुसत े पोकळ नैततकतचेे आणण तथाकसथत संस्कृ तीचे धडे िेण्ाचा प्रयत् केला तर ही 
मुलंमुली साफ िलु्शषि करतात .पालक करत असलेली सवा्शत मोठी चूक म्हणज ेसगळ्ा 
प्रकारच्ा स्ातंत्रावर बंिी आणण.ेतरुण उसळतं रक् तमु्ही फार काळ थोपवनू धरू शकत 
नाही,त ेअजनूच उसळतं ,त्ाला योग्य प्रवाहाची दिशा दिली तरच त ेआटोक्ात राहतं.
आपल्ा मुलाचंी लैमगकंता स्ीकारण ेह ेसुद्ा भारतीय पालकानंा अजनूही अवघडच जातं. 
या  वयातल्ा मुलाकंडून छोट्ा मोठया चुकाही होणारच .चुका केल्ावर त्ा पालकाकंडे 
येऊन कबलु करण्ाचा तवश्वास पालकानंी मुलामंध् ेतनमा्शण करायला हवा .

गाजंा सारख्ा मािक द्व्ाबंद्दल शास्तोक् मादहती पालक आणण मुलंमुली कोणालाच नसते 
.गाजंा हातनकारक नसतो असा एक अततशय धोकािायक गैरसमज तरूणाई मध् ेपसरलेला 
आह.ेगाजंा ला weed/pot वगैरे फॅशनेबल नावे िेऊन ही नशा करणारे मुलंमुली” कुल” 
समजले जातात.वास्व हे आह े ककी अजनू तवकससत होत असलेल्ा मेंिूवर गाजंाचे 
अततशय वाईट पररणाम होऊ शकतात.मेंिूची ग्हणशक्ी,मिरण शक्ी कायमची कमी 
होऊ शकत े .ही नशा तनयममत करणारी मुलं पूण्शपण े व्सनाधीन होऊ शकतात अथवा 
त्ाचं्ात मानससक आजार तनमा्शण होऊ शकतात.याच्ा पूण्श आहारी गेलेल्ा मुलाचंं आणण 
त्ामुळे पालकाचंं पुढचं  आयषु्य बरबाि होऊ शकतं.त्ामुळे याबद्दल ची सगळी मादहती 
मुलानंा आपण होऊन मुलानंा आधीच दिली तर पररस्स्ती त नक्की फरक पडू शकेल.

मुलाकंडे  त्ाचं्ा नकळत बारीक लषि ठेवण ेहे पालकत्वाचे सवा्शत महत्ताचे अगं आह.े
अचानक बिललेली ममत्रमंडळी,अभ्ासातनू उडालेले लषि,एकिम कमी झालेली अथवा 
वाढलेली भूक,सतत बंि िाराआड राहणे या गोष्टी धोक्ाचा इशारा असू शकतात.बऱ्याच 
वेळा काही गोष्टी लषिात आल्ा तरी पालक मुलानंा घाबरून तवचारत नाहीत,गप्प बसतात.
इथनू पुढे अधोगतीची सुरवात होत.ेवेळप्रसंगी मुलानंा खडसावनू जाब तवचारायची दहम्मत 
पालकामंध् ेअसायलाच हवी मात्र वयात आलेल्ा मुलावंर हात कधीही टाकू नये.तमुचा 
धाक नजरेत असावा .

अजनू एक अतं्त नाजकू तवषय म्हणज ेया वयात क्चचत कधीतरी मुलगा अथवा मुलगी 
यानंा त्ाचं्ा लैंमगकतेबद्दल मनात संभ्म येऊ शकतो .त्ानंा समलैंमगक असल्ाची जाणीव 
होऊ शकत.ेही जाणीव त्ा कोवळ्ा मनालाही हािरवनू टाकणारी असू शकत.ेबिलत्ा 
काळानुसार पालकानंी मुलाचं्ा अशा वेगळेपणाचा स्ीकार करायची तयारी ठेवायला 
हवी .थोडा मोकळा दृष्टीकोन ठेवला तर कुटंुबाची तवस्टणारी घडी पालक वेळेत तनस्रु 
शकतात.

पूवणीच्ा काळाच्ा मानाने या  मुलामुलीचंी आयषु्य प्रौढपणाकडे जरा लवकरच वळत 
आहते.त्ामुळे लहान वयातच यानंा  स्तीपुरुष नात्ातील तणाव,ब्के अप इत्ािी गोष्टीचंा 
सामना करायला लागतोय पण त्ासाठी असलेली पररपक्ता आणण समज मात्र अजजबात 
आलेली नसत.ेपररणामी या तपढीत नैराश्ाचे प्रमाणही खूप वाढतंय.बऱ्याच वेळा पालकाचं्ा 
ह ेवेळेत लषिात येत नाही दकंवा कधी कधी लषिात आलं तरी त्ावर उपाययोजना वेळेवर 
केल्ा जात नाहीत.ममत्रमंडळी,सोशल मीदडया यातनू अचानक बाहेर जाण,ेसारखे झोपून 
राहण,ेकमी झालेली भूक,काहीही करायला एनजणी नसण,ेसतत अस्स् असण ेअथवा रडण े
ही लषिण ेनैराश्ाची असू शकतात .यासाठी वेळेवर मानसोपचार तज्जाचंा सल्ा घेतल्ास 
पुढचा खूप मोठा मनस्ाप वाचू शकतो.

सुरवातीला क्क्तनक मध् ेआलेल्ा आईला समुपिेशनाचा हा माग्श सापडला आणण मग 
आई आणण मुलगी याचं्ात एक नव्ा तनरोगी आणण प्रामाणणक नात्ाची सुरवात झाली.

तर पालकहो आपल्ा जोमाने वाढणाऱ्या वेलीनंा कुठे ककीड तर लागत नाहीये ना ह्ावर 
प्रमेळ लषि ठेवायला हवं.आणण दिसलीच ककीड तर वेळीच न घाबरता ती उखडून फेकायला 
हवी,मात्र वेलीचंी मुळं न िखुावता .कोणताही चतरु माळी हचे करतो  मग त्ाचा वेलू 
गगनापरी जातोच..हो ना?

मातीतच राहतो मी....
सरुजाता काळे, पाचगणी

आताच आलो होतो
पाय वळवनू गावाकडे मी,

रंगीत शहराची तालीम
लगेचच दफरव ूकसा मी.

भरकटलो वषा्शनुवषधे
आताच वळलो होतो,
शेताच्ा मातीत आता
बीज बनून रूजलो मी.

धावलो स्प्नाचं्ामागे
षिणाची उसंत नव्ती
आताच कुठेसा रोजच
हृियाशी बोलतो मी.

कोिंटलेल्ा श्वासात
मज बाधंनू घेतले होत.े
आता कुठेसा गावात
प्राणवाय ूशोषतो मी.

दहरवळ गि्श दहरवी
चहुकडे पसरलेली
रोखून ठेवी गावात

शहरी कसा येऊ मी.

हा बाधं शेतावरचा
ओलाडूं न िेई मजला
खुणनंेच सागंतो नाते
मातीशी जोडतो मी.

आता नको त ेमजला
वाळू, ससमेंट, घमेले
डोक्ावरील ओझे
मातीत सोडतो मी.

मातीत पररश्रम करूतन
पेरतो मी रक्-घाम
माझाच बनून आता
मातीतच राहतो मी.
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सौ. सुजाता काळे, पाचगणी

“त्ा दिवशी पहाटेच माईंना धाप लागली . त्ानंा श्वास 
घेण्ास त्रास झाला. एवढया पहाटे िवाखाने बंि ....   काय करावे? मॉर्ननग वॉकला 

तनघालेल्ा स्हेी डॉक्टरानंी तपासले. िवाखाना उघाडल्ावर ताबडतोब अडॅममट 
करायवयास सामंगतले. माईंच्ा सुनेने रेवतीने कसं बसं बळजबरीने  त्ानंा चहा तबव्स्टे 
खायला घातली. ते शेवटचे होत ेअसं त्ावेळी ततच्ा कल्नेतही नसणारं.....             
सकाळी  िवाखाना उघडल्ाबरोबर माईंना िवाखान्ात नेल. डॉक्टरानंी त्ानंा अडॅममट 
करून घेतलं. लगबगीनं तपासलं. सगळया तपासण्ा झाल्ा आणण डॉक्टरानंी माईंची 
शेवटची टेिज आह ेअसं घोतषत केलं. रेवतीने डॉक्टराशंीच वाि घातला. काहीही बडबडु 
नका म्हणाली......  नाडी तपासली तर ठोके खूप कमी.  बी.पी. कमी..... 80–52 . ..... 
तो नंतर कमी कमीच होत गेला..... आधीच त्ानंा लो बी।पी चा त्रास. डॉक्टर म्हणाले ककी 
दकडनी फेल आह.े रक् चढवावं लागेल. प्लाज्ा पण ियावा लागेल. धावाधाव सुरू झाली 
होती..... नाईलाज ..... त्ानंा श्वास घ्ायला त्रास होत होता म्हणनु वेंदटलेटर लावले. 
कोण जाण ेत्ावेळी रेवतीला वेंदटलेटर जण ुिेवचं भासला. ततच्ा मत ेवेंदटलेटर वर ठेवलं 
म्हणज ेमाई नक्कीच वाचणारं. आशा सोडली नव्ती.....

गेल्ा िोन – तीन  वषायंत माईंच्ा पोटात पाणी होत  होत.े  त्ाचं्ा मुलीने व डॉक्टर 
जावयाने मोठया िवाखान्ात नेवनू खूप वेळा उपचार केले.  पण वय साथ िेत नव्त.े त्ात 
आप्पा गेल्ापासून त्ा शरीराबरोवर मनानेही खचल्ा होत्ा. गेली बारा पंधरा वषधे त्ानंी 
सोरायससस सारखं असाध् िखुण सोसलं होतं।त्ात संधीवाताचा त्रास . हालता चालता 
नीट येत नव्त.े आयषु्यभराच्ा काबाड कष्टाचा आवाज आता चलता चालता हाडातंनू येत 
होता. तततक्ात डॉक्टरानंी “नातवेाईकानंा बोलावनू घ्ा” असे सामंगतले. माईंच्ा धाकटा 
लेकानं ‘हाय’ खाल्ी. त्ाला रडु आवरेना. काय कराव सुचेना पण कळवावं तर लागणार 
होतं. माईंच्ा मुलीला कळवलं. तर मुलगी व जावई लगेचच तनघाले. खरचं मुलीची माया 
जगवेगळी असत.े  िोन अडीच तासात िोघेही हजर. माई नेहमी म्हणायच्ा ककी डॉक्टर  
भंुग्यासारखी गाडी चालवतात.....

डॉक्टरानंी येऊन ररपोट्श पाहीले. त्ानंा कळुन चुकले  ककी आता माई काही वाचणार नाहीत.
पण माईंचा जीव कुठेतरी िसुरीकिेच अिकला होता. त्ाचं्ा िािामध.े ‘िािा’ त्ाचंा 
मोठा मुलगा. तो वयाच्ा तरेाव्ा वषणी णशषिणासाठी घराबाहरे गावाबाहेर पडला. तो पुन्ा 
कधीच घरचा  झालाच  नाही. खरं तर णशषिणासाठी गेलेली मुले क्चचतच खेडयात माघारी 
येतात दकंवा बहुधा पाहुणा म्हणनुच घरी येतात. माईंचा मुलगाही गेला तो परगावचाच 
झाला. त्ाचे णशषिण, नोकरी, लग्, मुले सगळं काही शहरातच झालं. माई पूवणी कधी कधी 
वषा्श िोन वषा्शतनू त्ाच्ाकडे जायच्ा. नंतर नंतर तेही बंि झालं. शहरी संस्कृ ती बरोबर 
गावची संस्कृ तीचं पटत नाही ह ेत्ानंा कळुन चुकले होत.े माईंचे यजमान आप्पा त्ाचं्ा 
भावा बहीणीच्ा जबाबिारीचे आझ ेपेलता पेलताच गेले. त्ामुळे स्तःच्ा संसाराकडे व 
मुलाकंडे त्ाचें िलु्शषि झाले. आणण माईंच्ा मनात कायमचा खेि रादहला ककी त्ाचं्ा मुलगा 
त्ाचं्ापासून कायमचा िूर गेला.  त्ा नहमेी त्ाचं्ा मैमत्रणीबंरोबर बोलत असत ककी एकिा 
माझ्ा तावडीत येऊ िे गं....  मला त्ाच्ाशी मन भरून गप्पा मारायच्ा आहेत. जो गेला 
तो गेलाच.  एकिा माझ्ा तावडीत सापडू िे. नेहमी आला ककी लगेच तनघुन जातो. राहातचं 
नाही.  असे म्हणत म्हणत चाळीस वषधे तनघून गेली. आणण माईंना  त्ाचं्ा मनातले काही 
बोलता आलेच नाही. त्ा आयषु्यभर झरुतच राहील्ा . नंतर नंतर त्रागा करू लागल्ा ककी 
“आता मला त्ाचें तोडं िेखील पहायचे नाही. माझ्ासाठी त्ाच्ाकडे वेळ नाही. त्ाला 
म्हणावं ककी मी मेल्ानंतरही येऊ नकोस. मला अग्ी पण िेऊ नकोस. एक िोनिा तर 
िािानंा फोन वर बोलतनाही अश्ाच रागावल्ा.

माणसाचं काय असतं ..... हे कधी कधी कळतचं नाही. ज ेहाती नसतचं त्ाचा हव्ास 
असतो.बरे असो .....अश्ा माईंच्ा ‘साहबे झालेल्ा मोठया मुलाला रेवतीने फोन केला व 
म्हणाली ¸ “ िािा माईंची तब्ेत खूप गंभीर आह.े त्ानंा िवाखान्ात अडॅममट केलं आह.े 
डॉक्टरानंी नातवेाईंकानंा बोलवनू घ्ायला सामंगतले आह.े पण..... िािंानी नेहमीसारखी 
यावेळीही येण्ासाठी अतनच्ा िाखवली. “मला वेळ नाही. खूप अजयंट कामे करायची 
बाककी आहते. उिया आले तर नाही का चालणार? रेवती म्हणाली ककी िािा डॉक्टरानंी 
लाटि टेिज सामंगतली आह.े मी माझ े सागंायचे काम केले. तुम्ही काय त े ठरवा. असे 
म्हणत रेवतीने फोन ठेवला. मी तवचार केला ककी सोश्ल मीदडयाने माणसानंा जोडल आह े
ककी तोडल आहे. पूवणी लग् पमत्रका मदहना मदहना आधी लोकं पाठवत ्असतं. नातवेाईक 
काय्शक्रमास हजर होत. पण मकृतु् पावलेल्ाचं्ा बातमीचे पत्र सव्श तवसध उरकले तरीही 
ममळत नसे. पण आता तर तस नाही.....

 तर काय..... माईंच्ा िािानंा कळवण्ाचे कत्शव् रेवतीने केले. 
आता ‘वेळ’ िािाचंी होती कत्शव् पार पाडण्ाची. त्ादिवशी संध्ाकाळ होत आली 

तरी माईंची तब्ेत काही स्स्र होत नव्ती.  रेवती व तवभाताई दिवसभर माईंजवळचं 
होत्ा. दिवसभरात माईनी अनेकवेळा िािाबद्दल तवचारलं. सकाळी बोलत होत्ा तोपययंत 
बोलल्ा नंतर इशा–याने तवचारू लागल्ा. त्ा िोघी काय बोलणार.  त्ाचं्ाकडे त्ाचं्ा 
प्रश्नाचे उत्तर नव्ते. त्ानंा या षिणीही त्ाचं्ा िािाशी बोलायचे होत.े मनातलं साठवलेलं 
सगळं बोलायचं होत. राग, प्रमे ब झरुणारा झरा वाहु ियायचा होता.  पण हळुहळु त्ाचंी 
स्स्ती खालावनू गेली. शरीरातील एक एक अगं काम करेनासा झाला. संध्ाकाळी लिड 
प्रशेर अगिी लो झाला. आता त्ाना ंखाणाखुणा पण करता येत नव्त्ा. वाचेने साथ सोडली 
होती.... त्राण नहता..... तोडंावर लावलेले वेंटीलेटर काढ म्हणनु त्ानंी रेवतीला वारंवार 
सामंगतले. पण ततच्ा हातात काही नव्ते. त्ानंा रक्ाच्ा बाटल्ा व प्लाज्ा िेऊन काही 
उपयोग झाला नव्ता. िेवाची प्राथ्शना करण्ाणशवाय िूसरा पया्शय नव्ता.

आणण..........संध्ाकाळी माईंचा िािा आला.  आल्ा आल्ा माईंची चौकशी केली व 
आय सी य ूमध ेभेटायला गेला. माईंना हाक मारली. आम्ही सगळे खुष होतो ककी माईंना 
आनंि होईल. पण..... ह ेकाय  माईंनी चक् मानच दफरवली. िािाचंा चेहराही पाहीला नाही. 
आम्हा सगळयानंा आचिय्श वाटले ककी हीच ती माई आह ेका? जी आयषु्यभर िािाशी पोटभर 
बोलायचं म्हणत होती. आज काय झालयं? िािानंी तीन चार वेळा हाक मारली. पण माईंनी 
दफरवलेली मान पुन्ा वळवली नाही. आज काय झालयं माईला? कारण वेगळचं होतं..... 
त्ावेळी माईंकडे वेळ होता पण िािाकडे नव्ता. आज माई मरणाच्ा िारात आह ेआणण 
िािा िवाखान्ाच्ा िारात..... आज िािाकडे वेळ आह ेपण माईंकडे नाही. मी समज ू
शकले ककी माईंना वाटले असेल ककी अतंतम षिणी भेटायला आला आह ेजवे्ा बोलणचं 
अशक् होतं. आता त्ा बोलण्ाच्ा स्स्ततत नव्त्ा.

पहाटे पहाटे माई गेल्ा..... त्ाचें अतं्संस्ार झाले. अमग् िेताना वषा्शेवंषषींचा िािाचा 
उमाळा िाटून आला..... िािाने हबंरडा फोडला..... माई..... माई त ूमाझ्ाकडे एक वेळ 
पाहीलं नाहीस..... एक वेळ.....फक् एक वेळ .....पण त्ानंा कुठे मादहत होतं ककी 

माईंची ती ‘वेळ..... आता टळून गेली होती.....!!

वेळ
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माय मराठीचा सोहळा
सरुजाता काळे, पाचगणी

त ूचंिनाचा दटळा
शोभत ेकेसरी कपाळा।

सुगंध चराचरात
माय मराठीचा लळा॥

तजु स्पशधे जजव्देदं्य
अमकृतवाणी माळा।
तकृप्त होतसे कणधेददं्य

मरादठयाचें भूषण भाळा॥

सु्रतसे तुज मिरूतन
हृिये कंपन माळा।
अथागं भरारी नभी

षिण आनंिाचे डोळा॥

गुढी मनामनात मराठी
भरूनी कौतकेु मावळा।
यगुे यगुे गातील स्ण्श

माय मराठीचा सोहळा॥

Mangala Tata, California

पाऊस माझा
रससका िास्ािे-सागंवीकर 

पाऊस माझा भुरभुरणारा
मनात माझ्ा रुणझणुणारा

आठव पररमळ
स्प्नाचंा िरवळ

श्वास सुगंसधत मंतरणारा

आनंिाची णशपंण
उत्साह उधळण

रागंोळी प्रीतीची फुलवणारा

असावं दकती खास
जगावेगळी आस

प्रवास सारा उलगडणारा

नवीन पररचय
जगण्ाचा आशय

स्तःच्ाच प्रमेात पाडणारा

रुजत ेस्प्नबीज
होत ेजग काबीज

आयषु्यात बहर आणणारा

मन जात ेढगात
रंगी रंगले सात

वेड्ानंा शहाणपण िेणारा



72

तनशा गायकवाड

” धाड्ड” असा केवढ्ानं तो मोठा आवाज पूण्श ऑदफसभर 
झाला , मेहताचं्ा कॅतबनचा िरवाजा जोरात बंि करून रागाने पाय आपटत जानव्ी 

ततच्ा  केतबनमध् े तनघून गेली, जानव्ी  मेहताचंी पस्शनल सेके्रटरी , तीन वषायंपूवणी 
ततने ह ेऑदफस जॉईन केलं होत, दिसायला जमेतमे , स्स्ातले  कपडे घालूनही दहला 
फ्ाशनची आवड आह ेह े ततच्ा राहणीमानातनू लख्ख डोकवायचं,  नवीन होती तवे्ा 
काहीशी घाबरलेली, संकोचलेली,  मेहताने दह अशी मुलगी पी.ए.म्हणून का तनवडावी 
ह्ाच सुरवातीला सवा्शनाच आचिय्श वाटलं, पण नंतर मात्र तीच राहणीमान, बोलन वागण 
सगळच एकाएककी बिललं एक प्रकारचा आत्मतवश्वास आला होता ततच्ात , साध ेकपडे 
घालणारी एक साधारण मुलगी आता हायप्रोफाईल दिसू लागली होती,दह दकमया  िोन – 
तीन मदहन्ातच  घडून आली होती .

दह सव्श मेहताचंी ककृ पा ह ेकुणी सागंायला नको “जानव्ी ना ती फक् मेहताच्ा जीवावर 
उड्ा मारत ेबाककी येतंय काय ततला कामातलं,   नुसते नखरे करायला कामावर यायचं 
ललपस्टिक लाव ,सेल्की काढत बस ,  येणाऱ्या जाणाऱ्या वर फुकटचा  रुबाब  चढव, 
मेहताचं्ा  केतबन मध् ेगेली दक  तासभर तरी काय बाहरे येत नाही” अश्ा आडून आडून 
चचा्श ऑदफसभर होऊ लागल्ा ,ऑदफसमधली ज्ोती दह जानव्ी ची जजवलग मैत्रीण 
होती.जानव्ी जेव्ा नवीन होती तवे्ा ज्ोतीनेच ततची सवायंशी ओळख करून दिली होती.
लंच हवर मध् ेजानव्ीला ततने आपल्ासोबत जेवायला बसवलं होत , त्ािोघी रोज 
कामावरून घरी जाताना सोबत तनघत.नंतर मेहता जानव्ीला थाबंवनू घेऊन लागले मग 
मात्र ज्ोतीने ततच्ा सोबत जाण बंि केल .

जानव्ी आणण मेहताचंी वाढती जवळीक ततने खुद्द जानव्ीच्ा तोडूंन ऐकली होती ,  ततने 
जानव्ीला समजवण्ाचा खूप प्रयन्त केला पण लहानपणापासून कधीही चागंलं खायला, 
चागंल ल्ायला, न ममळालेल्ा जानव्ीला ततचा हा  उपिेश नकोसा व्ायचा िोघीचंी 
भाडंण व्ायची मग मात्र ज्ोतीने ततच्ासोबत काहीही संबंध ठेवला नाही पण आज ततला 
जानव्ीशी बोलावसं वाटलं.

ततने जानव्ीला मेसेज केला “ऑदफस सुटलं दक आपल्ा नेहमीच्ा बस टिॉप वर भेटूया”.

जानव्ीने “नको मला आज कुणालाही भेटायची इच्ा नाही” असा ररप्लाय दिला.

तरीही ज्ोती ने “भेट , तलुा बर वाटेल” त्ानंतर जानव्ीने काही ररप्लाय दिला नाही पण

नेहमीच्ा दठकाणी िोघी भेटल्ा.

“काय झालं आज केतबन मध्”े

“जाऊिे ग, माझंच नशीब फुटकं म्हणनू दह वेळ माझ्ावर आली”

“तझु्ा नणशबामुळे नाही तर तझु्ा वाहवत जाण्ामुळे दह वेळ तझु्ावर आली ,  तलुा मी 
दकत्ती वेळा सामंगतलं ‘ “बस् कर यार प्लीज मला लेक्चर नको िेऊस परत” जानव्ीने 
ततला मधचे थाबंवलं. “ठीकेय, त ूम्हणशील तस तलुा राग येतो ना माझा जात ेमी,  काळजी 
घे” ज्ोती जायला तनघाली. जानव्ीने ततला हात धरून अडवलं आणण ततच्ा गळ्ात 
पडून पुन्ा रडायला लागली, ज्ोतीने ततला काहीवेळ तसेच राहू दिल, ततच्ा रडण्ाचा 
भर ओसरल्ानंतर, “आता सागंशील काय झालं” ज्ोतीने तवचारलं.

“मेहता बोलतात उद्यापासून ऑदफसला येऊ नकोस” “का?”  “त्ाचं्ा घरी म्हण े
समजलंय आमच्ा नात्ाबद्दल, पण मला मादहत आह ेमेहता खोट बोलतायेत माझ्ाशी “ 
“कशावरून” “आज काल त ेफारसं बोलत नाहीत माझ्ाशी, मला वेळ नाही िेत, आमचं 
वरचेवर बाहरे दफरणं व्ायचं, पण आता त ेसतत ममटीगं्स आहते असं सागंतात, आणण 
त्ा सव्श ममटीगं्स अचानक ठरलेल्ा असतात माझ्ाकडे त्ाचंं काही अपडेट नसत”“त्ा 
मेहताचा नाि सोड, आणखीन दकती दिवस दह चैन, तलुा मादहतीये ऑदफसमधले सव्श 
तलुा दकती घाण बोलतात, माझ्ावर थोडासा तरी तवश्वास ठेव ,मी नेहमी सामंगतलं हा 

वाईट माग्श आह े,अजनूही वेळ गेली नाहीये, त ेबोलतायत ना तर खरंच नको येउस 
उद्या पासून कामावर , शोध िसुरी नोकरी,             बघ तझु्ाकडे पैसे आहते,  

पण आज त ूइतककी दडप्रसे होतीस, एक माणसू तरी आलं तलुा 
तवचारायला, आयषु्यात पैशाने सगळं ममळत पण आपली मनापासून काळजी 

माणसं नाही ममळत, ती माणसं कमव” जानव्ीला सगळं पटत तर होत “ठीकेय ज्ोती, 
मी नाही भेटणार पुन्ा मेहताला” “मी आह ेतझु्ासोबत नेहमी” ज्ोतीने ततला आनंिाने 
ममठी मारली.

जानव्ीने नोकरी सोडली मेहताचा नंबर लिॉक ललटि मध् ेटाकला ,मेहताला  तीच घर 
मादहत न्वत , मेहताने पण तवषय सोडून दिला, त्ाचे  खरंच िसुऱ्या एका  बाईशी संबंध 
होत े, ती बाई त्ाला  पैशाचं्ा बाबतीत लुबाडून पळून गेली होती , ह ेप्रकरण खरंच आता 
त्ाच्ा घरी समजलं होत, काही मदहने  गेल्ानंतर  मेहताला जानव्ी ची परत आठवण 
झाली पण ततला शोधायचं कसं, ज्ोती आणण जानव्ीची मैत्री त्ाला मादहत होती, ज्ोती 
कडे तवचारानं त्ाला प्रशस् वाटेना, एच, आर.कडे ततचा पत्ता तवचारणं म्हणज ेहा पुन्ा 
जानव्ीला शोधतोय हे पूण्श ऑदफसभर कळणार, पुन्ा किाचचत माझ ेग्ह उलटले आणण 
जर माझ्ा घरी कळलं तर काही आपली खैर नाही ह ेतो जाणनू होता, पण तरीही जानव्ी 
त्ाला कोणत्ाही पररस्स्ती हवी होती,  मेहताला जरी तीच घर मादहत न्वत तरी ती 
कोणत्ा वसाहती मध् ेराहत ेह ेमात्र त्ाला ठाऊक होत,  खूपिा तो ततला रात्री गाडीने 
घरी सोडायचा पाच सहा म्हाडाच्ा इमारतीपंैककी एका इमारती मध् ेतीच घर होत, तो रोज 
ऑदफस सुटल्ावर तासभर जाऊन ततकडे गाडीत बसून ततची वाट पाहू लागला जवळ 
जवळ आठ दिवसानंतर नवव्ा दिवशी जानव्ी त्ाला त्ा रस्तावरून घरी जाताना दिसली 
, त्ाने पटकन गाडीतून उतरून ततला गाठलं.

“सर, तुम्ही आणण इथ”े जानव्ी ने आचिया्शने मेहताला तवचारलं,

“हो तझु्ासाठी” मेहताच इमोशनल नाटक सुरु झालं

“का, ती सोडून गेली वाटत “ जानव्ी शातंपण ेम्हणाली.

“जानू,, ल्प्लज असं बोलू नकोस , तुझ्ाणशवाय कुणीच न्वत कधीच न्वत”

“हो का, मग मी नोकरी सोडल्ानंर आज वेळ ममळाला तुम्हाला  “

“ अग नाही खूप प्रॉलिेम्स होत,े म्हणनू नाही येता आलं आणण तसही त ूमाझा नंबर लिॉक 
करून टाकलास फोन कसा करू तुला”

“हो, केला मी लिॉक तमुचा नंबर आणण तमु्हालाही ल्प्लज जा इथनू”

 ती जायला वळली तसा मेहताने ततचा हात पकडला

“ममटिर मेहता मी इथ ेराहत ेइथ ेतमाशा नका करू ल्प्लज:” जानव्ी रागाने आपला हात 
सोडवनू घेत म्हणाली.

“बर, त ूम्हणशील तस, एकिा भेट मला, आपण बोलू, ल्प्लज फक् एकिा भेट” मेहता 
तवनवनू म्हणाला.

“ठीकेय कुठे भेटायचंय”जान्व्ीला  एकिाचा सोषिमोषि लावायचा होता .

त्ादिवशी पदहल्ािंा जवे्ा मेहतानंी ततचा इंटरव्य ूघेतला होता त ेफक् ततच्ा कडे बघत 
होत े,मेहतानंी फक् तझु्ा घरी कोण असत इतकंच ततला तवचारलं होत.ह्ा कामाची ततची 
गरज ओळखून ततला त्ोकरी दिली होती.

त्ाच्ा तीनचार दिवसातच जानव्ीला मेहताकंडून त ूअसे कपडे घाल अजनू छान दिसशील 
अश्ा सूचना ममळू लागल्ा, त्ा नंतर अचानक एक दिवस त्ानंी त्ाचं्ा बायकोचा तवषय 
काढला ती कशी आह े ती कशी त्ानंा त्रास िेत े त्ाचं्ाकडे कस तीच अजजबात लषि 
नाही असं म्हणनू ततच्ा समोर रडू लागले, जानव्ीला दकत्ती तबचारे आहेत मेहता ह्ानंा 
आधाराची गरज आह ेअसं वाटू लागलं होत, मग नकळत ती त्ाचंी काळजी घेउन लागली 
होती त्ानंा काय हवं नको त ेबघू लागली होती त ेततला चागंलं राहण्ासाठी पैसे िेऊ लागले 
तीपण त ेसामंगतलं ते  करू लागली होती,

जानव्ीला सगळ्ा जुन्ा गोष्टी ंआठव ूलागल्ा.

त्ा रात्री नेमका ज्ोती चा फोन आला

“काय मॅडम, काय चाललंय”

 ठेच
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“छान चाललंय, मस् वाटतंय, तलुा मी खूप ममस करते”

“जानव्ी, काय झालं” 

“आज मेहता आले होत ेमला भेटायला, मला भेटायला बोलावत आहेत”

 जानव्ी तू अजजबात जाणार नाहीयेस”

“ज्ोती, मी जाणार आह े, मला जायचंय”

“तझु्ा गरजा नाही भागत का तुझ्ा पगारात, कशासाठी पुन्ा तचे करतयेस”

“त ूपण येशील का सोबत”

“अजजबात नाही,” ज्ोतीने ररप्लाय दिला.

“ल्प्लज माझ्ासाठी आयषु्यात पुन्ा तलुा त्रास िेणार नाही”

ज्ोतीने फोन कट केला

मेहता आणण जानव्ी भेटले

“बोला सर, काय बोलायचं होत” जानव्ीने मेहतानंा तवचारलं.

 “माझ ेसव्श प्रॉलिेम्स तलुा सागंायचेत, मी इतक्ा दिवस कुठे होतो, माझ्ा आयषु्यात काय 
काय झालं”“पण आता तमु्ही मला ह ेका सागंताय”“ मी तलुा खूप ममस करत होतो, त ूपुन्ा 
माझ्ाकडे याव असं मला मनापासून वाटतंय”“तुम्हीच मला नोकरीवरून काढून टाकलं, मी 
कुठे सोडून गेले होत ेतुम्हाला “

“अग  माझ्ा फॅममली मध् ेआपंल्ाबद्दल माझ्ा एका चुलत भावाकडून समजलं म्हणनू 
मी तलुा नोकरी सोडायला सामंगतली,  त्ाच्ाकडे आपल्ा खाजगी षिणाचें फोटोज आहते 
आणण जर त्ाला हवी ती रक्म दिली नाही तर तो सव्श फोटोज माझ्ा बायकोला िाखवेन 
अशी धमककी त्ाने  मला दिली  ह ेसव्श सोट्शऑफ करेपययंत इतके दिवस गेले, “

“तमु्ही दकती खर बोलता मला चागंलंच मादहते्”

“मी खोटं नाही बोलत जानव्ी,”

“तरीही माझा तवश्वास नाही, मला तमुच्ात काहीही इंटरेटि नाही”

 “इंटरेटि नाही म्हणज े, का नाहीये, आता नाही लागत पैसे, िामगने ,नवीन कपडे, मोबाईल्स, 
दक आता कुणी िसुरा पुरवतो ह्ा सव्श वस्”ू

“तमु्ही काय समजता मला, मी तुमच्ा सोबत  ह्ा सव्श वस् ू ममळत होत्ा म्हणून होत,े 
चुकताय तमु्ही, हो मला तमु्ही पैसे ,िागिामगने ,कपडे , चागंल्ा हॉटेल मध् ेजवेण सव्श 
काही दिलत,  मला ते सव्श आवडतही होत , पण मी  अडकले होत े तमुच्ात ,  मला 
सगळं कळत होत , हे चुककीचं आह ेज्ोतीने मला नेहमी सामंगतलं पण खरतर मी तमुच्ात 
इन्व्ॉल्व्ड झालेय ह ेततलापण नाही कळलं , ततला पण मी सव्श पैशासंाठी करतये इतकंच 
वाटत राहील, त्ा दिवशी मी तुम्हाला ममस लीना सोबत दडट्रकं घेताना आपल्ा नेहमीच्ा 
हॉटेल मध् ेपादहलं होत तमु्ही खोटं बोलून त्ा दिवशी मला भेटायचं टाळून ततला भेटलात, 
मग मात्र मी तमुचा तपच्ा पुरवला, तुम्ही आणखीन खोटं बोलत गेलात पण त्ादिवशी घरी 
समजलंय असं सागंून मला नोकरी सोडायला लावलीत, त्ा नंतर आज पययंत माझं काय 
झालं ह्ाच्ाशी तमु्हाला काही घेणंिेणं न्वत आणण आज माझी आठवण आली ती सोडून 
गेल्ानंतर, तुमच्ा सारखी माणसं दह पैशाच्ा जोरावर काहीही कराल पण कुणाचं खरं प्रमे 
कधीच ममळव ूशकत नाही,  आणण आता रादहला प्रश्न तुमच्ा आयषु्यात परत येण्ाचा तर त े
आता शक् नाही कारण  एकिा मला ठेच लागलीये आणण माझं प्रमे ह ेइतकं स्स् नाहीये 
ज ेमी तमुच्ावर उधळू, काळजी घ्ा स्तःची आणण ल्प्लज पुन्ा माझ्ासारख्ा कोणत्ाही 
मुलीचा गैरफायिा घेऊ नका”

असं बोलून ती उठली , शेजारी तीच लषि गेल , ज्ोती ततच्ाकडे पाहताच रादहली, जानव्ी 
पाठोपाठ  ज्ोती िेखील हॉटेल च्ा बाहरे आली.

“आयषु्यात पैशाने सगळं ममळत पण आपली मनापासून काळजी माणसं नाही ममळत, ती 
माणसं कमव” असं म्हणालीस होतीस ना त ूबघ मी आज तलुा कायमच कमावलं हो दक 
नाही.”

Three charolya 
भरू्ण सहिेव ताबें, मरुं बई

तवज्ान: 
तवज्ानाला आता जोपासा
आयषु्यात प्रगती कराल,

अधंश्रदे्ला महत्व दिल्ावर
कायमचे अधंारात राहाल.!

 गुरु:
गुरु एक आिश्श व्क्क्मत्व

पाठीराखा असतो जीवनाचा ,
ध्ये गाठण्ा पायरी चढता

उपयोग होई त्ाचं्ा संस्ाराचंा.!

जजजाऊ:
जजजाऊंनी दिली णशकवण
त्ाचें आिश्श मोठे संस्ार,
णशवबाने घडवला इततहास
स्राज्स्प्न केले साकार.!

Avinash Sadhu,  California
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मुग्ा माधव केळकर , बडोिा

“ उपासना* म्हणज े स्तःला ज े पादहज े त े ममळतवण्ासाठी 
केलेली धडपड दकंवा मेहनत. दकतीही अडथळे वाटेत आले, िःुखाचे डोगंर कोसळले 

तरी मनाने कमकुवत न होता, खंबीरपण े त्ानंा सामोरे जाण.े मनाला समथ्श बनतवण े
म्हणज ेउपासना. वाल्ा कोळीची गोष्ट सव्शश्रतु आहचे. आपली बायको व मुले आपल्ा 
पापात भागीिार होणार नाहीत ह ेऐकल्ावर,

वाल्ाने स्तःला बिलायचे असा तनण्शय मनापासून घेतला. त्ाने िरोडा घालण,े लुटण,े 
ठार मारण ेह ेसव्श सोडायचे आणण श्रीरामासंारखे सत्वशील बनायचे ठरवले. *राम* नामाचा 
ध्ास घेतला. *राम* आचरणात आणायचा तनचिय केला. एका िरोडेखोर, गुन्ेगार 
प्रवकृत्तीच्ा व्क्क्मत्ताने सत्वशील  बनायचे ठरवले होत.े  अवघड काय्श होत ेसोपे नव्ते 
सारे. पण एखािी गोष्ट मनापासून करातवशी वाटत ेत्ावेळी ती गोष्ट  साध्  करण्ासाठी 
मनुष्य अपार मेहनत करायला तयार होतो. त्ाने कास धरली ती *राम* नाम जपाची. 
त्ाने राम मंत्र उलटा म्हणायला सुरुवात केली असे म्हणतात ककी त्ाने *मरा मरा* पासून 
सुरुवात केली. इथ े*राम* आणण *मरा* ह े िोन्ी परस्पर तवरोधी शब्द. त्ाचाच अथ्श 
असा ककी, तो ज ेकाही आधी करत होता त्ाच्ा उलट (तवरुद्), त्ाला जगायचे, वागायचे 
होत.े म्हणज ेचोरीमारी, डाका, खून, लुटमार सोडून रामासारखे सत्वशील बनायचे होत.े 
सोपे नाही स्तः ला बिलण.े त्ाचा मनात उत्पन्न होणारा संपत्तीचा मोह, लोभ, तसेच ज्ा 
शारीररक बलाचा उपयोग तो मारहाण व जीवे मारण्ात करत असे त्ा बलाचा अणभमान/
अहंकार नष्ट करायचा होता म्हणजचे या सव्श वाईट तवचारानंा *मरा* म्हणायचे होत.े 
तवचार मनात येता षिणी त्ा तवचाराला ततलाजंली द्यायची होती. वाल्ाला पिोपिीच नाही 
तर षिणोषिणी येणाऱ्या वाईट तवचारानंा *मरा* म्हणत समूळ नष्ट करायचे होते. म्हणजचे 
त्ा तवचारानंा आधी *मरा मरा* म्हणत मारायचे होते तवे्ाच सत्वशील तवचारानंा जागा 
होणार होती. राम बनता येणार होत.े वाईट व िषु्ट प्रवकृत्तीनंा *मरा मरा* म्हणत *राम* 
बनण्ाचा प्रवास होता तो.

वाल्ा कोळ्ाचा वाल्मिककी ऋषी बनायला काही तपे लागली. असे सागंतात ककी, वाल्ाचा 
नामजप अखंड चालूच होता. हा नाम जप म्हणज ेनुसते तोडंाने *राम राम* म्हणण ेनाही 
तर तसे आचरण करण.े तो ज्ा रानात बसला होता, तेथ े वाल्ा कोळ््य़ाच्ा भोवती 

रानातील लाल मुं ग्यानंी वारूळ बनतवले, तरीही वाल्ा कोळी उठला नाही. इथ ेह े
नुसत े शब्दाथ्श नाहीत तर मततताथ्श लषिात घ्ायचे आहते. *रानात*  

म्हणज े सगळ्ा तवकाराचं्ा गराड्ात राहून  अनेक  प्रकारचे 
मोह मोहात टाकायला तयार असतील ती स्स्ती. त्ा प्रते्क मोहाच्ा षिणानंा 

िूर लोटून स्तःला ससद् करायचे आह.े *बसण*े  ह े दक्रयापि पहा. म्हणज े आयषु्य 
एक प्रकारे थाबंलय. झालेला मनाचा बिल अजनू प्रत्षिात दिसून येत नाही अशी स्स्ती. 
तरीही न डगमगता *वाल्ा कोळी उठला नाही*  म्हणजचे तो आपल्ा तवचारावंर ठाम 
रादहला. कालातंराने वाल्ाचे सगळे शरीर मुं ग्याचं्ा वारुळाखाली झाकले गेले. आता इथ े
पुन्ा *वारूळ आणण मुं ग्या* या शब्दाचंा अथ्श.

मुं ग्या जवे्ा मातीवर वारूळ बाधंतात तवे्ा त्ा मातीचा पोत आणण रासायतनक गुणधम्श 
पूण्शपण ेबिलून टाकतात, ततला अतु्त्तम बनवतात. वारुळाच्ा जममनीवरील भागापेषिा 
जममनीचं्ा आतील भागातील मातीमध् े  सव्श पोषकद्व्ाचंी मात्रा जास् आढळत.े 
रामनामाच्ा सत्वशील मुं ग्यानंी वाल्ामधील वाईट तवचारानंा पोखरून नष्ट केले होत.े 
अतंम्शन शुद् केले होत.े उरले होत ेत ेफक् सत्व तवचार. त्ासाठी बराच कालावधी लागला 
होता पण वाल्ा कोळ्ामध ेअतंरबाह् बिल घडला होता. त्ाच्ामधील वाईट प्रवकृत्ती पूण्श 
पण ेनादहशी होऊन फक् सत्वगुण णशल्क रादहले होत.े त्ासाठी त्ानंे अततशय वेिना 
सहन केल्ा होत्ा, अथक पररश्रम घेतले होत.े हे पररश्रम म्हणजचे *राम मंत्राचा जप दकंवा 
उपासना.*

मनुष्याने जर मनात आणले तर पररश्रमपूव्शक तो आपल्ात अमुलाग् बिल घडव ूशकतो. 
पादहज ेतो फक् दृढतनचिय आणण दृढ तवश्वास.

उलट्ा नामे तरला वाल्ा 
जाणा मततताथ्श
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जयवंत नारायण चव्ाण, रत्ामगरी

आज सकाळ पासूनच संध्ा थोडी खुश होती, कारण आईने 
काल सामंगतल्ा प्रमाण े बरोबर आज ततला  नेमकं दिवाळीच्ा दिवशी ततच्ा 

नोकरीवर रुज ूहोण्ाचं पत्र ममळालं होतं त ेसुद्ा ऐन दिवाळीच्ा तोडंावर.

लेक खुश होती पण आईच्ा चेहऱ्यावर मात्र थोडं थोडं गंभीर वातावरण होतं, कारणही 
योग्यच आह े एका लहानशा झोपडपट्ी मध् े आपला नवरा मुलगी जमेतमे नऊ िहा 
मदहन्ाचंी असेल तवे्ा आजारपणामुळे िेवाघरी गेला, आणण आता ती सोळा वषायंची होई 
पययंत कुसुम ने ततचा साभंाळ कसाबसा केला, पहाटे चार वाजता ततचा दिवस सुरू होई तो 
रात्री अकरा ला संपे, लवकर उठून सगळं आवरून संध्ाच आटपून ततला म्यतुनससपालटी 
च्ा शाळेत पाठवत, लेक ततथ ेसंध्ाकाळी पाच वाज ेपययंत असेल कुसुम ची ह्ा मधल्ा 
काळातली आपल्ा लेककीची काळजीच नसे कारण म्युतनससपालटीच्ा शाळेत िपुारच्ा 
जवेणापासून ते संध्ाकाळच्ा चहा पययंत सगळं होतं, मग मात्र पाच पासून रात्री अकरा 
पययंत आपली लेक आपल्ा पासून सहा तास काय करत असेल, कशी असेल याची मात्र 
चचतंा ततला सतावत असे, आणण लेककीने पण आईला ठाम सामंगतलं आई त ूमाझी काळजी 
नको करूस ह्ा वेळेत कारण मी फक् सहा तास तलुा साभंाळून घेत ेग पण त ूतर मला 
आयषु्यभर साभंाळून घेतलंस, ह ेसहा तास काही नाही ग, हे लेककीचं वाक् कुसुम ला खूप 
भावलं, आणण ती मनमोकळे पणाने आपलं घर काम करू लागली,

संध्ाकाळी पाच त ेरात्री अकरा ह्ा सहा तासात संध्ा काय करत असेल ? तर ती लेक 
आपल्ा आईला कामात हातभार लागावा ह्ा साठी शहराजवळच असणाऱ्या एका 
वाचनालयात साफ सफाई चं काम करत होती, ततथल्ा गं्थपालानंी ततला काम करायला 
नाही सामंगतलं पण बापडी पोर आपल्ा मनातलं सगळं त्ानंा सागंून मोकळी झाली, ततची 
ही जजद्द पाहून महाशयानंी सुद्ा ततला समजनू घेतले,

पाच वाजता शाळा सुटल्ावर ती वाचनालयात यायची आणण साहेब ततला आल्ा आल्ा 
आजचे वत्शमानपत्र वाचायला द्यायचे, मग स्पधा्श परीषिचेी पुस्क, अवघं वय सोळा असून 
सुद्ा सोळाव वरीस धोक्ाचं याला अपवाि ती लेक होती, मनात काहीतरी करण्ाची खूप 
जजद्द होती ततच्ात, ह ेहरेूनच त्ा दहऱ्याला पैलू पडण्ाचं काम गं्थपाल करीत होत ेततला 
खूप पुस्के वाचायला ममळत, वाचनालय रात्री िहा ला बंि होत तो पययंत ती ततथ ेअसे 
ततच्ा मनाला वाईट नको वाटायला म्हणून महाशय ततला थोडं साफ सफाई च काम िेत, 
आणण मदहना पंधराशे रुपये स्तःच्ा खखशातनू िेत, त्ानंी सुद्ा मनावर घेतलेलं ककी 

ह्ा मुलीला ततचं स्प्न साकार करून द्यायचं,

उरलेला ऐक तास संध्ा आपल्ा झोपडीच्ा बाहरे आईची वाट 
बघत बसलेली असायची.आई आल्ावर िोघे माय लेक एकत्र जवेण करीत व 

एका नव्ा आशेच्ा सूयवोियाच्ा गोड स्प्नानंी िसुऱ्या दिवशी उठून आपला नेहमीचा 
दिनक्रम चालू ठेवत.

असं करता करता संध्ा वयाच्ा एकतवसाव्ा वषणी केव्ा आली त ेकळलंच नाही,नुकतंच 
ततने कॉलेज संपून लोकसेवा आयोगाच्ा परीषिते टॉप होऊन यश संपािन केलेलं आणण 
ततला तहसीलिार पिाची मना सारखी नोकरी सुद्ा भेटलेली, ततच्ा आणण कुसुम च्ा 
प्रयत्ाचं चीज झालेलं आज दिसत होतं,ऐन दिवाळीच्ा तोडंावरच तीच जॉइतनगं लेटर 
आलेलं.इतककी वषधे थोडी िःुखात, संकटात गेलेली दिवाळी आज आपल्ा आयषु्यात सुखाची 
आली ती आपल्ा प्रयत्ानंी आणण आपल्ा लेककीच्ा कतु्शत्वानंी ततला साथ िेणाऱ्या त्ा 
म्यतुनससपालटी च्ा शाळे पासून त ेवाचानालयातल्ा गं्थपाला ंपासून ततच्ा स्तः मुळे...

ह ेसव्श आपल्ा नजरेने पाहून कुसुमच्ा डोळ्ातून आनंिाश्र ूयेऊ लागले आणण यंिा 
मात्र संध्ा आणण कुसुम ची दिवाळी सुखाची पार पडणार होती...

कुसुमची दिवाळी
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दकशोर श्रीकातं केळापूरे, नागपूर

आज सकाळ पासून पाऊस सुरु होता . रोजच्ाप्रमाण े मी 
धावतच बस टिॉप वर आलो . जोरात पडणाऱ्या पावसाने छत्रीवरून पद्तशीरपणे 

पावसाच्ा धारा पडत होत्ा . त्ा अगंावर पडू नये म्हणनू प्रते्क जण अगिी अखडत 
आपापल्ा बसची वाट पाहत होते . मी समोर पादहले तर बस नव्ती . इकडे ततकडे पाहू 
लागलो . टिॉपवरचे सगळे आपल्ाच तालात असल्ासारखे . इतक्ात एक आवाज आला 
. प्रीतम बस गेली . ओ गॉड ! असे म्हणनू मी लगेच वळलो आणण ररषिा पकडण्ासाठी 
जाऊ लागलो . मागे वळून मी पादहले दक आपल्ाला सामंगतले कुणी ? टिॉपवरचे सव्शजण 
तर मक्ख होत े . एक व्क्ी जात होती . याने आपल्ाला सामंगतले ? ऑदफसची वेळ 
झाल्ाने मी लगेच ऑदफससाठी रवाना झालो . दिवसभर मी अस्स्  होतो . आमच्ा 
टिॉपच्ा आजूबाजलूा तो रोज भटकत असे . कधी कधी पानठेल्ावर पेपर वाचताना मी 
त्ाला पादहले आह े. अगंात मळकट कपडे, केस वाढलेले. कधी कधी तो आपल्ाचकडे 
पाहत आह ेदक काय असा भास होत असे . पण कोण तो ? अन मला नावाने कशी हाक 
मारली त्ाने ? माझ ेनाव मादहत आहे म्हणज ेहा नक्कीच नागपूरचा.

पण इथ ेनाणशकला ? या अवस्ते ? ओ णशट !! डोके दफरायची वेळ आली . संध्ाकाळी 
बस मधनू उतरल्ावर पाच - सात ममतनटे मी त्ाला शोधले . पण तो दिसला नाही . 
नंतर मदहनाभर तो मला दिसलाच नाही . एक दिवस बसमधनू गावात जात असताना तो 
अचानक मला दिसला . मी लगेचच बस मधनू उतरलो आणण सरळ त्ाच्ा समोर जाऊन 
उभा रादहलो . त्ाला मी जवळून तनरखू लागलो , तसा तो जायला तनघाला . ए थाबं ! कोण 
त ू? मला कसा ओळखतॊस ? मी तवचारले . मी ? तुम्हाला ? कुठे काय ? मी नाही ओळखत 
तुम्हाला साहबे . तो म्हणाला . खोटं बोलू नकोस . त्ादिवशी तचू मला बस गेली म्हणनू 
सामंगतले . त ेकेस बाजलूा कर तोडंावरचे . मी म्हणालो . त्ाने केस बाजलूा केले आणण 
म्हणाला प्रीतम ! प्लीज त ूतनघ ! 

तनणशकातं ? ओ गॉड ! तनशा , दह काय अवस्ा केलीस ? का झालास असा ? मी तवचारले 
. प्रीतम ल्प्लज लोक संशयाने बघताय तझु्ाकडे . त ूमाझा नाि सोड व मला पुन्ा भेटू 
नकोस . माझं जीवन मलाच जगू िे . तो म्हणाला . मी काहीच ऐकण्ाच्ा मनःस्स्तीत 
नव्तो . त्ाचा हात धरला व बाजूच्ाच कदटंग सलून मध् ेघेऊन गेलो . आजबूाजचेू 
लोक बघत होत े. नंतर ऑटोने घरी आणले त्ाला . त्ाला कपडे दिले माझ े. तयार होऊन 
आला तो आणण मी बघतच रादहलो . तनशा अजनूही तसाच मिाट्श . पण अततशय अशक् 
झाला होता . 

प्रीतम का आणलेस मला ? आता रुळलो होतो मी तसे जगण्ात . णशवाय समाजाचाही 
त्रास होईल तलुा .तझु्ा एररयातले सगळे लोक ओळखतात मला , एक णभकारी म्हणून - 
तनणशकातं म्हणाला . तनणशकातं त ूजरावेळ चूप बसशील का ? ह ेबघ , हा णभकारी माझा 
कॉलेजचा ममत्र आह ेहे समजल्ावर मी काही न करता जगू शकेन का ? शातं चचत्ताने 
मला सव्श सागं . तलुा पूण्श पुन्ा जीवनाच्ा मुख् प्रवाहात आणल्ाणशवाय मी सोडणार 
नाही - मी म्हणालो . प्रीतम पाश्च्ाताप होईल तुला . त ू दह ररस् घेऊ नकोस . मी 
वाटल्ास िसुऱ्या गावी जाईन . तुला पुन्ा दिसणारपण नाही . पण - पण आता पुन्ा मी 
चागंल्ाप्रकारे जगू शकेन असं वाटत नाही - तो म्हणाला .मी म्हणालो - तनणशकातं , तलुा 
तर मी सोडणार नाहीच . त्ामुळे तो तवचार सोडून मला सागं असे काय झाले ?

तो सागंू लागला - प्रीतम , माझ्ा रूम जवळच राहत असलेल्ा तनशाशी माझ े सूर 
जळुले होत े. आमची पदहली भेट झाली त्ाला हा सतत कोसळणारा पाऊस साषिी आह े
. अनाथालयात तर मला चागंली वागणकू ममळाली , पण बाहरेच्ा जगात स्तंत्रपण े
राहताना एकटेपणा खूपच जाणवायचा . मला पुण्ाला नोकरीचा कॉल आला . सुट्ी 
ममळाल्ावर मी पुन्ा येई पययंत ती माझी वाट पाहणार होती . एक एक दिवस मला यगुा 
सारखा वाटायचा. पण फोन आणण पत्राची सोया नव्ती . गररबी माणसाचा दकती छळ 
करत ेयाची जण ूपिोपिी जाणीव होत होती. आठ मदहनानंी मला सुट्ी ममळाली . मला तर 
ततच्ा णशवाय या ितुनयेत  कुणीच नव्ते . मी तडक नागपूरला आलो .

हॉटेलमध् ेबॅग ठेवनू मी तनशाच्ा घरी आलो . पाहतो तर घराला कुलूप . आज ूबाजलूा 
चौकशी केली . पण कुणीच सागंू शकले नाही दक ती आणण ततची आई चार मदहन्ापंूवणी 
कुठे गेले . एकिम हातपाय गळायला लागले . एवढ्ामोठ्ा जगात मी कुठे शोध ू ? 
पुन्ा पुण्ाला जाऊन नोकरी करू ? कुणासाठी जगू ? सेवाग्ाम एक्प्रसे मध् ेबसलो 

रात्री . सकाळी नाणशकला उतरलो . तं्रबकेश्वरला अश्रूं चा अणभषेक घातला व ततथचे 
आजबूाजलूा राहू लागलो . जवळचे सव्श पैसे संपले . मी रस्तावर आलो .नंतर 

मी , हा असा . उगीच वेड्ा आशेवर जगतोय .

त्ाचे सागंून झाले . पण मलाही काही सुचत नव्त े. िसुऱ्या दिवसापासून मी तनयममत 
ऑदफसला जाऊ लागलो . संध्ाकाळी आम्ही बाहरे दफरायला जात असू . तनणशकातं 
फक् एकिाच कॉलेज मध् े‘बहुत प्ार करत ेह ैतमुको सनम ‘ हे गाण ेगायला  होता ह े
मला  पके् आठवत होत े. एक दिवस गावात दफरत असताना तीच धनू एका ऑकधे टिट्राच्ा 
ऑदफसमधनू ऐकू आली . मी तनणशकातंला घेऊन सरळ वर ऑदफसमध् ेआलो . प्रीतम 
इथ ेकशाला आलो आपण ? तनणशकातं म्हणाला . ह ेबघ तनणशकातं . तझु्ाजवळ असलेल्ा 
कलेचे साथ्शक झाले पादहज े. णशवाय स्स्रस्ावर होण्ासाठी तलुा काहीतरी तर करायलाच 
पादहज े- मी म्हणालो .

नंतर मॅनेजरशी बोलून तनणशकातंला तालमीसाठी ततथ े पके् केले आणण मॅनेजरला 
त्ाच्ातवषयी थोडी कल्नाही दिली. सात-आठ मदहने पॅ्रक्क्टस झाल्ावर एका साव्शजतनक 
काय्शक्रमात तनणशकातंलाही गाण्ाची संधी ममळाली . एका प्रससद् रंगमंदिरात काय्शक्रम 
ठरला होता . तनणशकातंला स्तःच्ा पायावर उभा असलेला मला बघायचा होता . हॉल 
गच्च भरलेला होता . काय्शक्रम सुरु झाला . मी मात्र तनणशकातंची टेिजवर येण्ाची वाट 
पाहत होतो . मधं्तर झाले तरी त्ाचे गाण ेझाले नव्ते . मधं्तरानंतर काय्शक्रम पुन्ा सुरु 
झाला .

संचालकानंी घोषणा केली ‘ आवाज के ितुनया के िोस्ो , आज हम ला राह ेएक उभरत े
हुए कलाकार को , ममटिर तनणशकातं ‘ ! येस् तनणशकातंच हा !! त्ाने त्ाचे आवडत ेगाण े
सुरु केले  - ‘बहुत प्ार करते ह ैतमुको सनम ‘ ! काय संुिर गात होता तो . गाण ेसंपले अन 
टाळ्ाचंा कडकडाट झाला . मला तर इतका आनंि झाला दक कधी एकिा आनंिाने त्ाला 
ममठी मारतो असे झाले . त्ाने िसुरे गाण ेसुरु केले . ‘ अकेले ह ैचले आओ जहा ँहो ‘ .

साईड स्ककीनवर त्ाचे डोळे खरंच कुणाला तरी शोधत आह ेह ेस्पष्टपण ेजाणवत होतं . गाण े
अधधे झाले असेल तोच हॉलमध् ेएक जोराचा हंुिका ऐकू आला , अन कुणीतरी टेिजकडे 
धावत असताना दिसले . ती टेिजवर गेली आणण तनणशकातंला ममठीच मारली . संचालकानंी 
माईकचा ताबा घेतला आणण सामंगतले ‘ िोस्ो ये काय्शक्रम का पाट्श नही , हककीकत ह ै 
ममटिर तनणशकातं को अपनी मंजजल ममल गयी ह ै! ईश्वर उन िोनोकंो अब कभी जिुा न करे 
‘ . ती िोघे हॉलच्ा बाहरे आले . टेिजवर कलाकारानंी ‘ न जाने कहा तुम थ े, न जाने कहा 
हम थ े‘ हे गाण ेसुरु केलं होतं . मीही काय्शक्रम सोडून बाहरे आलो .

मुसळधार पाऊस सुरु होता . ती िोघे पावसात णभजनू नुसतचे एकमेकाकंडे बघत होती . 
मला पाहताच तनणशकातं म्हणाला ‘ प्रीतम तझु ेअनंत उपकार आहते माझ्ावर ‘. आज मी 
त्ाला मुळीच टोकले नाही .

करू दिला अश्रूं चा पाट मोकळा . पावसाचे आणण मीलनाचे दकती अतूट नात ेअसत ेह ेमी 
आज अनुभवत होतो . माझी नजर सहज वर गेली . त्ा मेघिूताना पाहून वाटले दक ह े
मेघिूतानंो जा सागंा त्ा जगतन्नयंत्ाला दक तवरहा नंतर मीलन अतं्तत सुखि जरूर आह े
, पण इतकाही तवरह कुणाच्ा वाट्ालािेऊ नकोस ककी जीवनच उध्वस् व्ावे ‘. भयंकर 
गडगडाट झाला . जणू त्ालाही माझ ेम्हणण ेतात्ाळ पटले होत े. 

ममलन
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तवगं कमाडंर (तनवकृत्त) डॉ राजशे शातंाराम जोशी सातारा , महाराष्टट्र

आ‘‘मनुष्य हा एक सामाजजक प्राणी आह ेआणण इतर अनेक 
प्राण्ासंारखाच तो कळप बनवनू राहतो. तोच आपला समाज. पण इतर प्राण्ापंेषिा 

असधक बमुद्मान असल्ामुळे त्ाने तनरतनराळे शोध लावनू आपल्ा सभोवतालची 
भौततक पररस्स्ती अनुरूप बनवली आह.े अतलुनीय बदु्ी, वाचा आणण तवचार करण्ाची 
शक्ी याचंा उपयोग करून त्ाने आपला समाज अततप्रगत आणण शे्रष्ठ (खरोखरीच का 
?)बनतवला आह.े

पण जशा नाण्ाला िोन बाजू असतात तसेच या बाबतीतही झाले आह.े अततहावरटपणा, 
हव्ास यामुळे आणण व्क्ी स्ातंत्राच्ा अततरेकामुळे समाजाच्ा नैततक आणण 
सामाजजक मूल्ाचंा ऱ्हास होऊन तो आपल्ा समाजाचे स्ास्थ्य मात्र हरवनू बसला आहे. 
यामध् ेससहंाचा वाटा आहे तो म्हणज ेसोशल मीदडयाचा अततरेक आणण अतनयंमत्रत वापर 
याचंा.

 *सोशल मीदडया म्हणज ेकाय?* 

ोशल मीदडया दकंवा सामाजजक माध्मे याचा साधा, सरळ, सोपा अथ्श आह े- समाजामध् े
वैचाररक, सासं्कृ ततक, सामाजजक िेवाण-घेवाण करण्ाची साधने.

 *सामाजजक माध्मे आणण त्ाचें बिलत ेस्रूप- काल आणण आज* 

कालानुरूप सामाजजक माध्माचें स्रूप खूप बिलले आहे. सुरुवातीला शेकोटी शेजारील, 
पारावरच्ा गप्पाटप्पा, त्ानंतर पत्रलेखन, वत्शमानपत्र,े तनयतकाललके, माससके, त्ानंतर 
रेदडओ, िूरचचत्रवाणी असे स्रूप होत.े नंतर दडजजटल आणण दृकश्राव् क्रातंीचे यगु आले 
आणण आले ई-मेल, फेसबकु, द्विटर, व्ाटॅस्अपॅ, इ्टिाग्ाम इत्ािी.

 *सामाजजक माध्मे आणण तबघडणारे समाज स्ास्थ्य* 

‘अतत तथे ेमाती’ या उक्ीप्रमाण ेया माध्माचंा अतनयंमत्रत आणण अततप्रमाणात वापर 
यामुळे समाज आपले स्ास्थ्यच हरवनू बसला आह.े धमककीचे आणण पाचंट मेसेज, 
अततरंजीत लेख, अफवा, अश्ील आणण आषिपेाह्श छायाचचत्र,े आर्थक गुने्गारी, न 
वाचताच पुढे पाठवा ही वकृत्ती व सवय, ‘लाईक’ दकती, ‘कमेंट’ दकती याची लालसा आणण 
सतत ‘ऑनलाईन’ राहण्ाची चटक असे उत्तरोत्तर भयानक स्रूप या भमिासुराने धारण 
केले आहे. त्ामुळे समाजाचा नैततक आणण वैचाररक ऱ्हास होऊन या िलिलीत समाज 
असधकच रुतत चालला आह.े

 *काय आहते या तबघडलेल्ा समाज स्ास्थ्याची कारण?े* 

 *अततकाय्शमग्ता आणण वेळेचा अभाव-* 

पूवणी तनयंमत्रत गरजा, तनयंमत्रत काया्शलयीन वेळा यामुळे कुटंुबाशी, समाजाशी, ममत्रमंडळी 
आणण नातवेाईकाशंी चचा्श, गप्पा, प्रत्षि वैचाररक िेवाण-घेवाण याकररता वेळ ममळत 
होता. पण आता तसे रादहले नाही. गरजा अतनयंमत्रत, काम सतत आणण वेळ अपुरा असे 
िषु्टचक्र सुरू आह ेआणण त्ामुळे तबघडले आह ेस्तःचे, कुटंुबाचे मानससक आरोग्य. मग 
प्रत्षि गाठीभेटीपेषिा सामाजजक माध्मावंर भर िेऊन आपण तबघडवतो आहोत आपले 
समाज स्ास्थ्य िेखील.

 *एकत्र कुटंुब पद्तीचा अस्-* 

 पूवणी तीन-चार तपढ्ा आणण चुलत -मालत असे भले मोठे कुटंुब असे. त्ामुळे प्रत्षि 
भेटी, चचा्श होत असत. आता मात्र चौकोनी, मत्रकोणी आणण काही दठकाणी तर समातंर 
रेषाचंी कुटंुब े आढळतात. घरे भली मोठी पण बोलायला कोणी नाही. त्ामुळे व्क्ी 
मन मोकळे करण्ाकरता सामाजजक माध्माचंा उपयोग करतो आणण हळूहळू त्ाच्ा 

आहारी जातो आणण त्ाचा अषिरशः गुलाम बनतो.

 *आत्मकें द्ीतपणा आणण स्मग्ता -* 

स्तःच्ाच जगामध् े राहण,े िसुऱ्याला कमी दकंवा तुच् लेखण,ेगर्वष्ठपणा आणण 
तथाकसथत उच्चभ्ूपणाच्ा भ्ामकतनेे आलेले मौन यामुळे झालेला भावतनक आणण 
मानससक कोडंमारा असह् होतो. त्ावर उपाय म्हणनू सहज उपलब्ध आणण कोणाचेच 
तनयंत्रण नसलेले सामाजजक माध्म जवळ केले जाते आणण मनुष्य त्ाच्ा आहारी जातो.

 *सहज उपलब्धता -* 

दडजजटल क्रातंी आणण उंचावलेल्ा आर्थक जीवन स्रामुळे भ्मणध्वनी, संगणक, मादहती 
तंत्रज्ान सहज आणण स्स्ात उपलब्ध झाले आह.े त ेसतत आणण सव्शत्र उपलब्ध असत.े 
त्ामुळे समाजाला त्ाची आधी सवय आणण मग चटक लागते आणण त्ाची वाईट फळेही 
भोगावे लागतात.

 *खोटी स्तुी आणण जहाल टीका-* 

सामाजजक माध्मे सतत आणण सवायंना उपलब्ध असल्ाने त्ावरील मादहती, छायाचचत्र,े 
चलचचत्र ेकोणीही पाहू शकतो आणण प्रततदक्रया िेऊ शकतो. त्ामुळे खोटी वरवरची स्तुी 
आणण बोचरी टीका कोणीही करू शकतो आणण बऱ्याच वेळा याचा गैरफायिा असामाजजक 
तत्व ेिेखील घेतात. या एकाच कारणामुळे दकतीतरी लोकाचें आयषु्य उध्वस् झाले आहे 
आणण एकूणच समाजाचा नैततक आणण मौललक ऱ्हास झाला आहे.

 *व्क्ी ‘स्ातंत्र’ ककी ‘स्रैाचार’? -* 

‘स्ातंत्र म्हणजे स्रैाचार नव्’े या उक्ीचा प्रत्य सामाजजक माध्मामंध् ेनेहमीच येतो. 
व्क्ी स्ातंत्र कुठपययंत उपभोगायचे आणण कुठे थाबंायचे हचे मादहती नसल्ाने पाळले 
जात नाही आणण मग आभासी वाि, तनिंा ह ेललखखत दहसंाचाराचे रूप धारण करतात आणण 
समाजस्ास्थ्य तबघडवतात.

 *स्तःबद्दलचा फाजील अतत आत्मतवश्वास -* 

सामाजजक माध्मामंध् ेवैयक्क्क मादहती ,छायाचचत्र,े चलचचत्र ेशेअर करताना हा नेहमी 
दिसून येतो. मग ती व्क्ी तनिंा, अफवा आणण इतर गुने्गारी यानंा बळी पडत ेआणण मग 
उरते ती केवळ स्प्नाचंी राखरागंोळी!

 *सासं्कृ ततक आणण नैततक मूल्ाचंा ऱ्हास -* 

सध्ा समाजात एकूणच मूल्ाधाररत जीवनशैलीचा ऱ्हास झाला आह े आणण ह े सव्श 
सामाजजक माध्मामंध् ेप्रतततबतंबत होत आहे.

 *संयमाचा आणण स्यंणशस्ीचा अभाव -* 

सामाजजक माध्मे कधी, कुठे,  केव्ा ,दकती वेळ आणण कशाप्रकारे वापरायची याच्ा 
तनयमनाबंद्दल एकूणच अनास्ा समाजात दिसत ेआणण संयम आणण णशस्ीचा अभाव 

असल्ामुळे समाज स्ास्थ्य तबघडते.

*सोशल मीदडया आणण समाज 
स्ास्थ्य*
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 *हावरटपणा आणण उतावळेपणा -* 

‘आत्ता लगेच फक् मलाच हवे’ या स्भावाचा अततरेक बऱ्याच व्क्ीकंडून सामाजजक 
माध्माचंा वापर करताना दिसतो. कुठल्ाही गोष्टीला  उचचत वेळ द्यायला त ेतयार नसतात.

 *मग सोशल मीदडया ह ेशाप ककी वरिान?* 

आता ह ेसव्श असले तरी सामाजजक माध्मे हा समाजाला ममळालेला शाप आह ेअसे मात्र 
नव् ेहं! सामाजजक माध्माचंा चागंला वापर करून आपण समाज स्ास्थ्य सुधारूही शकतो. 
महापूर, भूकंप या संकटात मित, गुने्गारानंा पकडण,े परिेशातील आणण िेशातील 
नागररकानंा मित या व अशा अनेक चागंल्ा गोष्टीमंध् ेबऱ्याच जणानंी सोशल मीदडयाचा 
चागंला वापर केला आह े . चागंल्ा गोष्टी शेअर करण,े एकमेकानंा मित करण े यातनू 
सामाजजक माध्मे ही वरिानही ठरू शकतात. त्ाकररता आपल्ाला फक् काही तनयमाचें 
पालन करायचे आहे. जसे ककी - 

 *प्रत्षि भेटीगाठी आणण वैचाररक िेवाणघेवाण -* 

शक् असेल तवे्ा सगळ्ाशंी प्रत्षि बोलण,े भेटणे, चचा्श करण े आणण मुख् म्हणज े
िसुऱ्यानंा वेळ िेण.े

 *आभासीपणाची जाणीव -* 

सामाजजक माध्मे ही काही प्रमाणात मकृगजळासारखी आहते. त्ामुळे ती वापरताना काय 
आभासी आह,े काय मूत्श आहे याची जाणीव ठेवणे आणण त्ाप्रमाण ेउचचत आचरण आणण 
सावधानता महत्ताची आह.े आभासी सामाजजक माध्माचं्ा काही मया्शिा आहेत आणण 
त्ा पलीकडे गेल्ानंतर काय पररणाम होतील याची जाण असण ेआवश्क आहे.

 *कडक कायिे आणण अमंलबजावणी -* 

सामाजजक माध्मावंर काही प्रमाणात सरकारचा आणण कायद्याचा अकुंश असलाच पादहज े
आणण त्ाची कडक अमंलबजावणी झाली पादहज ेतरच गुने्गारी आणण अततरेककी प्रवकृत्ती 
ही सामाजजक माध्मानंा लागलेली ककीड नाहीशी होईल.

 *छंि आणण सामाजजक कायायंची जोपासना -* 

यामुळे एकूणच व्क्ीचा आणण समाजाचा स्र उंचावण्ास मित होईल आणण तनरोगी 
समाजाचा उिय होईल.

 *सासं्कृ ततक मूल्वध्शन -* 

िया, परोपकार, बंधतुा, िेशभक्ी इत्ािी संस्कृ ती मूल्ाचंी जपणकू आणण संवध्शन यामुळे 
समाजाची सवायंगीण प्रगती होईल आणण हळूहळू ह े सामाजजक माध्मामंध् े परावर्तत 
होईल.

 *सामाजजक माध्माचंा उपवास दकंवा सुट्ी -* 

दिवसातनू काही तास, मदहन्ातनू काही दिवस जाणीवपूव्शक सामाजजक माध्मापंासून िूर 
राहण ेआणण आभासी जगातनू िूर मूत्श जगात जगणे, कुटंुब आणण समाजाला वेळ िेण,े 
आत्मचचतंन करणे.

 *आत्मसंयमन आणण स्यंणशस् -* 

हा सवा्शत महत्ताचा मुद्दा आह.े सामाजजक माध्मामंध् ेदकती गुं तायचे, कुठे थाबंायचे, काय 
पाहायचे आणण काय नाही, काय आणण कसे ललहायचे, व्क् व्ायचे याबाबतीतला संयम 
आणण णशस् हीच तनरोगी समाजाची गुरुदकल्ी आहे.

सामाजजक माध्मे ही आग आणण पाण्ाप्रमाण ेआहते. आग ही जोपययंत तनयंमत्रत असत े
तोपययंत ऊब िेत,े अन्न णशजवत ेपण अतनयंमत्रत झाली ककी घरािाराची राखरागंोळी करत.े 

पाणी ह े जीवन आह,े त े मळे फुलवते पण अततरेक झाला ककी महापूर आणनू सव्शस् 
बडुवते. तसेच सामाजजक माध्मे जोपययंत मया्शदित आहते तोपययंत वरिान ठरतील आणण 
अमया्शदित झाली ककी शाप. या मादहतीच्ा महाजालात आणण सोशल मीदडयाच्ा चक्रव्ूहात 
आत्मसंयम आणण स्यंणशस्ीची लक्षणरेषा आपले संरषिण करेल आणण समाजस्ास्थ्यही 
अबासधत ठेवेल. परंत ुही लक्षणरेषा आपली आपणच आखायची आह ेआणण आपणच ती 
पाळायची आहे.

Vaidehi Dandekar,  California
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Ingredients: 

1. Basmati Rice: 3 cups

2. Yogurt: 2 cups

3. Water: 3 cups

4. Paneer: 300 gm

5. Mixed veggies: 2-3 cups 
(refer the video for list of 
veggies)

6. Kewara essence: 3 drops 
(optional)

7. Rose water: 2-3 Tbsp 
(optional)

8. Saffron Strands: A big pinch

9. Whole garam masala (refer 
the video for list)

10. Biryani Masala: 2 Tbsp

11. Fresh cilantro: 1 Cup

12. Fresh mint leaves: 15-20

13. Salt: To taste

14. Clarified butter: 2-3 Tbsp

15. Chopped onions: 2 
medium

16. Fried Onion: 1 Cup

17. Ginger- garlic paste: 2 Tbsp

Kirti Shrikhande

 Pennsylvania

Method:

1. Put Instant pot on saute mode and put all the whole garam masala. Stir well.

2. Add chopped onions and let it become translucent. 

3. Add ginger garlic paste. Stir well.

4. Add veggies and paneer one by one and stir well.  (refer the video for the list)

5. Add yogurt. Stir well. 

6. Add fried onions, 8-10 mint leaves and fistful of cilantro. 

7. Add soaked rice and salt (refer the video for the instructions of how to soak the 
rice for perfect results)

8. Now line the rice with fried onions, 8-10 mint leaves and fistful of cilantro. 

9. Add a combination of rose water, kewara and saffron strands.

10. Add water, submerge the rice grains in the water. 

11. Put the lid back on sealing mode.

12. Turn off the saute mode and put the pot on “Manual/Pressure Cook” mode on 
high for 6 minutes. 

13. After 6 minutes are done, wait for 5 minutes and release the pressure. 

14. Fluff the rice and take it out on a serving plate to stop the cooking further. 

15. Garnish it with fried onion and cilantro. 

Pressure Cooker Method:

If you are making it in a normal pressure cooker then follow the same instructions 
and listen to one whistle on medium flame. 

And when the pressure is released just take it out in a serving dish immediately to 
stop the cooking process.

6 minute Veg Biryani
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Sandhya Nadkarni

 Boston 

Baked Bakarwadi

Ingredients: 

Ingredients

For the filling-

Grind together in a paste

2 hot green chilies (or to taste)

8 mint leaves

½ inch fresh peeled ginger

2 cloves of garlic

Combine with-

½ cup shredded dry coconut, dry 
roasted

¼ cup sesame seeds, dry roasted

1 tablespoon poppy seeds, dry 
roasted

1 teaspoon onion powder

1 tablespoon sugar

1 teaspoon cumin seed powder

1 teaspoon coriander seed 
powder

1/8 teaspoon citric acid

Method:

Method: 

Grind together in a paste, the green 
chilies, mint leaves, ginger and garlic. 
Mix with all the other ingredients of the 
filling. Set aside.

Combine the dry ingredients for the 
dough. Add the oil and mix it in with your 
fingertips. Add enough water to form a 
ball for the dough. Divide in two parts.

Preheat the oven to 350 degrees. Roll out 
one part of the dough. The dough should 
be rolled as thin as possible.

Spread ½ of the combined filling over it, 
leaving about ½ inch margin all around 
the edges. Roll the dough with filling in 
a jelly roll fashion, making sure it seals at 
the long edge.

Cut the roll into pieces about ¾ inch 
wide. Transfer to a greased baking tray. 
Repeat with the other half of the dough 
and filling.

Brush the tops of the cut pieces lightly 
with oil and bake for 30 minutes. Flip the 
bakarwadis upside down and bake for 
another 10 minutes to get an even color 
all around.

Remove, let cool and store in an airtight 
container.

Salt to taste

½ cup store bought thin sev

½ cup chopped cilantro leaves

For the dough-

¾ cup besan or chickpea flour

4 tablespoons maida or all-
purpose flour

1 teaspoon chili powder (or to 
taste)

½ teaspoon turmeric powder

½ teaspoon baking soda

Salt to taste

1 tablespoon oil

Water to knead the dough

About 1 ½~2 teaspoons of oil for 
greasing the baking tray and for 
brushing the bakarwadis.
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Shruti Nargundkar 

Melbourne, Australia

Along with the faral and fatake and the killa and kandil, Diwali for Marathi people was also about reading the Diwali 
Ank - the festival special editions of reputed magazines as well as those of the publications that mushroomed only at 
Diwali.

Nothing gave us more pleasure than to relax after the early morning faral - the heavy meal coming straight after a 
pampering oil bath to browse through the Diwali magazines.

The little nip in the air, the lingering heady perfume of that lovely utane, the jasmine oil and the beautiful gulab or 
chandan Moti soap on our bodies, the strong scent of burnt firecrackers, the mixed aromas of frying from homes 
around us, the balmy fragrance from the jhendu flowers adorning our homes – if this wasn’t how heaven smelled, I 
wonder how else!

Other kids around me would run out to burst more crackers or collect unspent ones and try and explode them or 
collect the “stuff” from inside of them to make their own indigenous fatake. But the nerdy yours truly would be 
happier with the magazines - looking at the glossy ads for jewelry, reading recipes and kids’ special sections.

My aunt Anuradha Vaidya’s stories, long and short, used to be published in several magazines. Once a whole novel 
had been published and I used to read her works, more out of pride that it was her work, than a real understanding or 
appreciation of the largely grown up themes.

With Aai busy in the kitchen, this quiet time allowed some indulgent foray into the world of grown ups. I also remember 
reading a story about divorce, and being terrorised by the word “ghatasphot” and spent many nights worrying if Aai-
Baba would ever go down that path. Once I even attempted reading a short story by G.A. Kulkarni, but beat a hasty 
retreat – why would anyone write/ publish/ read horror stories during Diwali?

Occasionally, when Aai wasn’t looking, a sneak a peek into the double entendre, chavat window cutouts in Jatraa or 
Awaaz magazine was well worth the risk taken. Also intriguing, especially since it was forbidden, was celebrity gossip 
from Devyani Chaubal’s Chanderi Chewing Gum.

“ Babi SSSSS! Aey Babi SSSS! Aai’s ‘haak’ would interrupt my postprandial reverie.  

“Shejaari ha faral deun ye!” she would remind me of my annual errand taking steel plates full of sweets and savouries, 
covered by doilies to our neighbours.

Sigh… time to go… but I would remember this was equally exciting, so I really didn’t mind it … for another adventure 
in terms of neighbours faral awaited.And didn’t I lap up all the praise the neighbours would heap on Aai’s innovative 
faral each year.

 “ What new things has your sugran Aai made this year?” was a question most anticipated; answered by me with equal 
excitement – for almost every Diwali Aai would make something unusual, rare or different!

Like these Shakun Undas that I made for Shishir’s birthday this week – reconstructed from memory of the one time Aai 
had made them and a bit of help from the Internet.

Shakun Unde
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Ingredients: 

½ cup chana dal

½ cup gur, grated or brown 
sugar

½ tsp cardamom powder

½ tsp grated nutmeg

1 tsp lightly toasted poppy 
seeds

½ cup fresh coconut, grated

½ cup plain flour

½ cup rice flour

A pinch of baking powder

A pinch salt

Oil to deep fry

Method:

Pressure cook the chana dal until well done, but not too soft. Drain the water – you 
can use this for “katachi amti”.

Mix the gur or sugar with the boiled chana dal. Add the cardamom and nutmeg.  
Process the mixture in a food processor or a kitchen mill (puran yantra). If the mixture 
is too loose, you may need to microwave it for a couple of minutes to make it firm. 
Add the poppy seeds and coconut and mix well. Allow the mixture (puran) to cool and 
shape into small balls.

Heat oil in a kadhai.

In another bowl, mix the plain flour and the rice flour with some water and make a 
thick smooth batter. 

Add the salt and the baking powder. 

Dip the puran balls into the batter and drop into the hot oil.  Batch fry a few balls at 
a time. The balls will take some time to turn golden brown, due to the rice flour. But 
once well fried, the balls turn a nice colour.

Drain on kitchen paper and serve warm.

Vaidehi Dandekar,  California
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Contributors

Contributors:

Natasha Dighe, New Jersey

Blog: https://natashadighe.blogspot.com/

Hemant Pohonerkar, India

Blog: https://vicharnavneethemant.blogspot.com

Prasad Karshetty Rangoli Artist, India

Sandhya Rege Nadkarni, Boston, USA

Blog: https://indfused.com/  

Ravi Rane, India 

Comic Illustrator 

Sanjay Ghogale, India

Comic Illustrator

Blissful Stuff by Poona, Rangli artist

https://www.youtube.com/c/PoonamBorkar

Kirti Shrikhande, Pennsylvania

https://youtube.com/c/KirtisKitchenKatta

Shruti Nargundkar,  Australia

https://shrutinargundkar.blogspot.com/

Omkar Udas, Canada

Blog: omkarudas.com 




