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   Aishwarya Kokatay
Founder and Managing Editor 

Marathi Culture and Festivals
Los Angeles, CA, USA

Editors Desk

Diwali Greetings to All!

Our Diwali digital magazine celebrates its fifth anniversary with this year’s issue and I find it so rewarding to have worked on 
Marathi Culture and Festivals website to highlight our community! It has been an interesting learning experience for me and 
my team. It’s very important to know that all of them who work with me on this initiative, voluntarily devote their time. So the 
question arises is why volunteer? For some it offers the chance to give something back to the community or make a difference 
to the people around them. For others it provides an opportunity to develop new skills or build on existing experience and 
knowledge. Regardless of the motivation, what unites them all is that they find it both challenging and rewarding. Volunteering  
keeps you mentally stimulated and offers a sense of purpose. Volunteering doesn’t have to involve a long-term commitment 
or take a huge amount of time out of your busy day. Giving in even simple ways can help those in need and improve your own 
wellbeing. This reminds me of Elizabeth Andrew’s famous quote: “Volunteers do not necessarily have the time; they just have the 
heart”

In life we have our happy and sad moments and am sorry that I lost my father two months ago. I was so heartbroken and 
devastated that I did not know if I could work on this year’s magazine, but then I remembered my dad was my role model for 
helping others; his philanthropic work, positive and cheerful attitude always encouraged people around him. I would like to carry 
forward his legacy and dedicate my work to him. My humble request to everyone to volunteer some of your time and see how you 
feel.

There is a good news we would like to share with you all, we received “Utkrusht ank उत्कृ ष्ट अकं “ recognition for last year’s Diwali 
magazine by Marathi Writers Association based in Mumbai.
 
We have received articles, write ups, recipes, poems and stories from all over the world and from all ages. I thank all our authors for 
their creative work. It is interesting that digital technology has helped us connect the dots worldwide. A million thanks to my team 
who worked selflessly in the publication of this wonderful magazine that unites people globally. A brief introduction of my team:

Ashutosh Bapat, Pune, India: Ashutosh is an established writer who regularly writes for Indian newspapers and magazines. He 
helped in selecting and editing Marathi content. 
Mr. Shreenivas and Mrs. Shailaja Mate, Simi Valley USA:  Helped with editing Marathi content. Mr. Mate published two books in 
Marathi language 1. अतंोनरी गौडरी आणि सॅन्टियागो कॅलट्ाव्ा स्पेनमधरील जगप्रससद्ध स्ापत्यमहर्षी, this book got second prize from federation of Indian 
publishers 2.“णिम्पेतलपे आकाि”, Both the books published by Rajhans Prakashan. He regularly writes for local publications.
Shobana Daniell, Philadelphia, USA: Shobana worked in education, writing and editing at public radio and advertising agencies. 
She also helps her husband Prof. Daniell in editing research papers.She helped in editing English content.
Mrs. Supriya Kulkarni, Porter Ranch USA: She is an architect. She helped with in overall design and page layouts.
Mrs. Sheetal Rangnekar, Los Angeles USA: Graphic designer and illustrator. She created cover and back of the magazine and 
background illustrations.
Mrs.Smita Dandekar, Simi Valley, USA: Coordinated children and young adult section.

This year we invited youth from the UK to be on the cover and back of the magazine and we have selected Ms.Sakshi Vaidya, 
Leicester UK and Ms. Gargi  Purandare, Welwyn Garden City, UK Special thanks to them to follow all the photo shoot guidelines!

I invite you all to join us in this digital journey and be a part of it. You can help in many ways, share your talents, ask your friends 
and family to participate, sponsor in the magazine. 

Hope you will enjoy reading in this festive season of Diwali. Feedbacks are very important for us to get better, so please do contact 
me if you have any suggestions, email me kokatayash@gmail.com 

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

“इिलेरे रोप लावियले द्ारी, तयाचा िेलु गेला गगनािेरी!” ज्ानदेिाचं्ा या ओळीचंी तंतोतंत प्चचती आम्ाला मराठी कलचर अडँ फेस्स्िलच्ा ददिाळी अंकाचे काम करताना 
पदोपदी येत आहे. पाच िरातंपूिडी मराठी रादहत्य षिते्ात लािलेले एक लहानरे रोपटे, हळूहळू बाळरे धरू लागले आशण आता त्या रोपट्ाची िाटचाल एका िषृिामध् ेहोण्ाकडे 
रुरु आह.े हे िाढ होण्ाचे ददिर मोठे रम्य अरतात. नाविन्ाची आर अरते. उंच उंच जाण्ाची जजद्द अरत.े अनुभिाची शशदोरी अशी नाही म्णता येणार परंत ुशहाणपण 
शशकिणारा अनुभि गाठीशी जमा होऊ लागलेला अरतो. गगनाला गिरणी घालण्ाची ऊमडी उफाळून येत अरत.े हळूहळू राथीदार गोळा व्ायला लागलेले अरतात. अरे ह े
रगळे िाढीचे, झपे घेण्ाचे, अगंी बळ राठिण्ाचे ददिर मोठे भारािलेले अरतात.

पाच िरातंपूिडी रहज एक प्यत्न करून पाहू अशा उदे्दशाने रुरु केलेला आमचा हा ई ददिाळी अकं आज अरेच बाळरे धरू लागलेला आह.े मराठी रादहत्यषिते्ात तो आता 
तारुण्ाच्ा उंबरठ्ािर उभा आह.े त्याचे विरूप आता वनव्वळ एक छंद दकंिा उपक्रम रादहला नरून त्यात ददिरेंददिर पररपक्वता येऊ लागली आहे. विरयाचंी विविधता आत 
त्यात डोकाित ेआहे. जगभरातनू मराठी मंडळीचंा या अकंात अरणारा रहभाग हे तर या ई ददिाळी अंकाचे ठळक िैशशष्ट्य आहेच, परंत ुत्याचबरोबर विरयाचंी विविधता आशण 
या अकंाची प्ादेशशक बंधने पार करून रि्सदूर होत अरलेली ओळख हे अजनू एक महत्ताचे िैशशष्ट्य होऊ पहात आहे.

‘कम्सण्िेासधकारस्त ेमा ंफलेरु कदाचन याच न्ायाने रुरु केलेला हा ददिाळी अंकाचा उपक्रम. उदे्दश एकमात् अरा की जगभर विखुरलेल्ा मराठी मंडळीनंा एक आपल्ा 
मायबोलीचे व्ारपीठ उपलब्ध करून देण.े यापलीकडे यात कुठलाही विाथ्स नाही की कुठली अशभलारा नाही. कौतकुाची थाप ममळेल का टीकेला रामोरे जािे लागेल याचा 
विचाररुद्धा आमच्ा मनात कधी आला नाही. हा ददिाळी अकं रुरु करण्ामागील उदे्दश हा, जगभरातील मराठी मंडळीनंा रादहत्याच्ा या धाग्याने गुं फून घेण ेइतकंच होता. 
पण म्णतात ना की चागंल्ा काया्सला देिही राथ देतो. याच न्ायाने हळूहळू या उपक्रमाचे कौतकु होऊ लागले. आधी अमेररकेत झाले, कारण रुरुिातीला वतथल्ा मराठी 
मंडळीरंाठीचा हा उपक्रम होता. पण दरुऱयाच िरा्सपारून याचे विरूप व्ापक होत गेले आशण जगभरातून मराठी माणरे या ददिाळी अंकाच्ा वनममत्ाने जोडली गेली. फूल ना 
फुलाची पाकळी या तत्ाने या ददिाळी अंकात आपलेही काहीतरी योगदान अरािे अशा विचाराने अनेकानंी अगदी भरभरून रादहत्य पाठिायला रुरुिात केली. ऐश्वया्सताई 
आशण इतर रंपादक मंडळाची खरेतर आता परीषिा अरत.े कुठले रादहत्य या अकंात रहभागी करायचे हे मोठे अिघड काम होऊन बरते. कारण ज ेयेत ेते रगळेच बािनकशी 
रोन्ारारखे झळझळीत अरत.े तरीरुद्धा या कठीण परीषिलेा तोडं देत देत हा रिातंगरंुदर अकं आपल्ारमोर ठेिताना आम्ाला कायमच आनंद होतो.

यंदा तर या आनंदात अजनू भर पडली आहे. या अकंाची दखल जशी जगभरच्ा चोखंदळ िाचकानंी घेतली तशीच ती ‘मराठी ितृ्पत् लेखक रंघ, मंुबई’ यानंी पण घेतली आह.े 
या रंघातफफे  दरिरडी उतृ्ष् ददिाळी अकंार विशेर पाररतोवरक ददले जात.े मराठी ितृ्पत् लेखक रंघ मंुबई यानंी २०१९ रालाराठी एकूण २३० ददिाळी अकंातनू आपल्ा ददिाळी 
अकंाची ‘उतृ्त्ष् ददिाळी अकं’ म्णनू वनिड केली आह.े हा आमच्ाराठी आशण अथा्सतच आमच्ा तमाम िाचकारंाठी अतं्यत गौरिशाली षिण आह.े आपली माग्सक्रमणा 
योग्य मागा्सिरून रुरु अरल्ाचेच ह ेद्ोतक नव् ेकाय. कुठल्ाही काया्सची दखल घेतली गेली की ते काय्स करण्ाचा जोम दहापटीने िाढतो. आम्ा ंरिातंच्ा याच भािना आहते. 
आपल्ा रारख्ा चोखंदळ िाचकानंी या अकंाला आधी परंती ददली आशण त्यानंतर या षिते्ात रन १९४२ पारून काय्सरत अरलेल्ा रंस्नेे आपल्ा कामाचे कौतकु केले हीच 
आमच्ाराठी खरी ददिाळी.

अतं्यत विनम्रतनेे आम्ी या पाररतोवरकाचा विीकार केला आह.े आमच्ािर आता अजनू मोठी जबाबदारी पडली अरल्ाची जाणीि आम्ाला मनोमन आहचे. जे ज ेउत्ट, 
उदात्, उन्नत, ते त ेआमच्ा िाचकानंा देण्ाचा आमचा रदैि प्यत्न राहील. िाचकानंा होणारा आनंद हा आमच्ाराठी परमोच्च पुरस्ार आह.े तुम्ी जो आमच्ािर विश्वार 
दाखिलेला आह ेत्याची आम्ाला पूण्स जाणीि आहे. याच न्ायाने आम्ी अरेच दजफेदार रादहत्य प्वतिरडी या अकंातनू देत राहणार आहोत. आपणा ंरिातंना ददिाळीच्ा भरभरून 
शुभेच्ा. दरिरडीप्माण ेया अकंात देखील आम्ी देत अरलेला रादहत्याचा फराळ आपल्ाला भरपूर आिडेल याची खात्ी देतो.

आशुतोर बापट 
रह रंपादक, पुण े 

Co-Editors Desk
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Happy Diwali
Shobana Daniell

Happy Diwali greetings to all readers of Marathi Culture and Festivals e-Diwali Ank. This issue is a testament to what one person 
can do to bring about changes for the better. Aishwarya has single-handedly created this website and magazine – she will insist 
she had a lot of help  but the idea and work is hers. Like her work and her idea to bring us together and emphasize the great ideas 
of our culture, I hope we can also make a similar change to improve our lives.

Diwali is a celebration of new beginnings and victory over evil; we mark that by cleaning our homes and surroundings, pujas to 
our Deities, giving gifts and wishing everyone Happiness, Health and Wealth. Given the Hindu emphasis on worshiping all aspects 
of Life and Nature and the ongoing concern over the declining condition of our habitat – the Earth, I request all of us to do our bit 
to clean our planet by taking care of our surroundings – one small step at a time. We could plant more trees, change our eating 
habits, ask our grocery stores to use less plastic wrappings, drive less or buy cars with high fuel economy ratings , smaller lawns, 
solar energy sources, recycle and reuse, etc.

Perhaps this may not amount to much but if each one of us takes action to conserve nature, we can make a change. Forty years 
ago I read the book Silent Spring by Rachel Carson, it did have an effect on how I live but now I realize more is needed - a life of 
action focused on taking care of Nature is what I need to do to preserve our planet for future generations. Hope you all carry the 
Diwali spirit of rejuvenation through the years ahead

प्थम २०१८ ददिाळी अकं स्पधफेत ‘मराठी ितृ्पत् लेखक रंघ, मुं बई’ याचं्ातफफे  “मराठी कलचर अडँ फेस्स्व्ल” ला पाररतोवरक प्ाप्त झाल्ाबद्दल ऐश्वया्स आशण वतचे रि्स रहकारी याचें 
मनःपूि्सक अशभनंदन. या िेळेचा अकं पण नेहमीप्माण ेदजफेदार झाला आहे. आपण आशा करूया की या अकंाला रुद्धा तोच रन्ान पुन्ा ममळेल.
ददिाळी अकंाच्ा पाचंव्ा िरा्सत पदाप्सण करताना ऐश्वया्स आशण इतर रहकारी यानंा पुढील िाटचालीराठी हार्दक शुभेच्ा !
श्रीवनिार आशण शैलजा माटे
रह रंपादक

श्रीवनिार माटे
लॉर एंजलेलर 

शैलजा माटे
लॉर एंजलेलर 
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“अहो मॅडम, झोपू द्ा वतला, दषु्यारारखं कशाला उठिता? तमुचा अभ्ार वन शशस्त गेली 
खड्डात!”
 
ही माझी फेरबकु िरची कंमेंट दकते्यकानंा आिडली. याच व्व्दडओ क्लिपखाली अजनू 
पुढे गेल्ािर दरुरा एक व्व्दडओ मला ददरला. एका हॉलिजा िगा्सत पाच-पन्नार मुलं 
(चेहऱेयािरून ि बारीक डोळािंरून ती मुलं  चीन, जपान दकंिा थाईलँड मधील अरािीत 
अरा माझा अंदाज!) आपल्ाकडील फोल्डगंच्ा लोखंडी खुच्ातंिर, विमानातील पट्ानंा 
बाधंािीत अशी ती मुलं खुचडीला बाधंलेली होती. कारण त्या खुच्ातंरमोर टेबल दकंिा डेस् 
नव्ता, त्यामुळे मुलाचं्ा रुरशषिततचे्ा दृष्ीने त्यानंा खुचडीला रेफ्ी म्णनू बाधंलेलं अरािं. 
एका ओळीत कमीत कमी १५ खुच्ा्स अश्ा २०-२५ ओळी वतथ ेददरत होत्या. हॉलमध् े
हलक्ा आिाजातले म्यजुझक चालू होत.े पाच रहा ओळी म्यजुझकच्ा िाजल्ा की ती 
छोटी मुलं एक-दोन-तीन टाळा िाजिनू आपल्ाकडे मोच्ा्सत जरं ‘की जय’ करतात 
त्याप्माणे आपले चचमुकले हात उंच करुन, मुठी बंद करून ‘ह ह:’ अरं काहीरं ओरडत 
होती. पुन्ा म्यजुझक हलक्ा आिाजात रुरू व्ायचं आशण पुन्ा तचे ‘ह ह:’ व्ायचं.  
पदहल्ाच रागंेत अरणारा एक छोटारा मुलगा, रिातंबरोबर ‘ह ह:’ केल्ािर जवे्ा म्यजुझक 
रुरु व्ायचे तवे्ा अवनिाय्स झोप तो टाळू शकत नव्ता. मानेचा तोल रुटायला लागला की 
तो आपलं डोकं खुचडीच्ा मागील भागाला टेकिायचा. म्यजुझक थाबंिनू मुलानंी टाळा 
िाजिल्ा की हा पण कधी डोळे उघडून, तर कधी दकलदकले करून दकंिा कधी डोळे बंदच 
ठेिनू टाळा मारत अरे, हात िर करून ‘ह ह:’ करत अरे. ही रारी चचत् ेमी पुन्ा पुन्ा 
पादहली आशण अखेरीर कॉमु्टर बंद केला, खुचडीिर विस् बरले.
 
आठ िरातंपूिडीपयतंत रोज रकाळी आठ ते रव्वाआठच्ा दरम्यानचे भारतातील एक दृश् 
मला आठिलं.
 
दोन अडीच िर्सयाचंी मुलं! माझ्ा घराच्ा रमोर जरा जास्त रहदारीचा एक  रस्ता आह.े 
वतथ ेएक मोठी हौसरगं रोरायटी आह,े त्याचं गेटही मोठं आहे. एक वपिळी शाळेची बर 
तथे ेथाबं.े बरचा कंडक्टर दार उघडून एकेकाला बर मध् ेचढिायचा. ही रेना, नऊची 
शाळा अरूनही त्याचंी बर लिकर येई. त्या आधी त्याचंी आई, त्यानंा रातला उठिणार 
“रोनू बटेा, ऊठ बटेा, शाळेत जायचं आह ेना, लिकर ऊठ, नाहीतर उशीर होईल” डोळे 
चोळत चोळत तो उठणार. कािळेस्ान घालीत, कडक इस्तीचा यवुनफॉम्स, टाय, मोज े
आशण काळे चकचकीत बटू आईनेच चढिलेले आशण पाठीिर शाळेचा धोपटा, ज्ाच्ािर 
गुबगुबीत ररा दकंिा टेडी बअेर चं पॅचिक्स  आशण हातात दहरिी दकंिा ताबंडी पाण्ाची 
बाटली. शटा्सच्ा डािीकडे एक छोटारा रुमाल वपन केलेला, नाक पुरण्ापेषिा डोळे 
दटपण्ाराठी असधक उपयोगी पडत अरे. अश्ा रजिलेल्ा चचमण्ाला घेऊन ही माय 
बरच्ा अड्डािर येणार! पाच रहाजणी आपापल्ा बाहुल्ागत मुलानंा घेऊन आलेल्ा 
अरणार. कोणी मुलं गंभीर, कोणी मुरमुरणारी तर दोन तीन थय थय  नाचणारी. एकजण 
तर  मोट्ठ्ाने भोगंाच पररायचा. बर आली की रारेच आपापल्ा आईला घट्ट पकडायचे 

पण एक एक करत ती रारी बर मध् े चढत. रडक्ा दोघाचंा  बखोटा पकडून, एकदा 
दार बंद केलं की मुलाचें आिाजही घशात. कारण कंडक्टर मुलािंर “चूप रे” म्णत हात 
उगारायचा! बर वनघून जायची. आयाचं्ा ग्ुपची चचा्स, अनुभिाची देिाण-घेिाण करीत 
पुढे ५-१० ममवनट चालायची!
 
ह े दोन अडीच िरातंपारूनचे मुलाचें हाल (वनरगा्सच्ा विरुद्ध िागण्ाचा प्कार) मी रोज 
पाहात होत.े आजच्ा स्पधफेच्ा यगुात आपली मुली मागे पडू नयेत या राठीची ही पालकाचंी 
तळमळ मी जाणत,े पण त्यामुळे या बाळ गोपाळािंर आपल्ाकडून दकती अन्ाय होतोय 
याची जाण आपल्ाला आह ेका? या लहानग्याचें लहानपण जे पुन्ा कधीही येणार नरतं, 
ह ेमादहत अरूनही आपण दकती कू्ररतनेे ते दहरकािनू घेतो; अरे मला तवे्ा आशण आजही 
िाटत.े
 
िास्तविक या रमाजात रि्स प्कारच्ा माणराचंी गरज आह.े रमाजाची रचना या रिातंच्ा 
रहकाया्सनेच होत अरत.े तरीपण आपल्ाला इंग्जी शाळेत शशकता आले नाही म्णनू 
आपल्ा मुलानंा इंग्जीत शशकिण ेह ेही मी रमज ूशकत!े प्गती हिी तर शशषिण हिेच 
आशण जर त ेइंग्जीतनू ममळाले तर मुलानंा पुढील शशषिणात उपयोग होतो ह ेही खरं, ज्ानंा 
आपण या चाकोरीत टाकतो त्या मुलाची षिमता पाहायला नको का? त्याचंी आिड-वनिड 
पाहायला नको का? त्याचं्ा बदु्धीची पात्ता पाहायला नको का? दहािी-बारािीमध् ेस्पेशल 
ट्शुन, लिार देऊन मुलं दबािाखाली अभ्ारही करतात, माक्स देखील ममळितात पण 
त्याचंी कोिळी मने जी दखुाितात त्याचे काय? आई िदडलारंाठी त ेशशकतात पण तरीही, 
पैशाने, िशशल्ाने चालणाऱया दवुनयेत यानंा रंधी ममळेलंच, अरे नाही! मग डोनेशन देऊन 
डॉक्टर झालेल्ा ‘डॉक्टर  राहबेाचंा’ मदतनीर म्णनू यवुनव्र्रटीत पदहला आलेला ‘टॉपर’ 
पाहायला ममळतो. अशी ही उदाहरणं आहते की बळजबरीने आई-िदडलारंाठी शशकलेली 
मुलं, पुढे बापाचा धंदा बडुवितात, कज्स बाजरी होऊन देशोधडीला लागतात. वनव्वळ याच 
अट्टाहाराचा अवतरेक!
 
ह ेमाझ्ा डोक्ातलं ‘िादळ’ न जाण ेदकती िेळ मी त्या कॉम्ुटर रमोर बरले होत.े अजनूही 
नक्ी उत्र मला रापडले नाही. आई-िडील ज ेकरतात त ेरि्स प्मेापोटीच करतात ना? 
आपली मुलं पुढे जािीत, रुखी व्ािीत, हीच त्याचंी या रिा्समागची ओढ! कधी कधी ह े
पालक आपलं  अधरंु  विनि आपल्ा चचमण्ा ंद्ारे पूण्स करू इच्च्तात. मला अरं िाटतं, 
आपली ही ‘प्ितृ्ी’ आपण बदलली पादहज.े ज ेआपल्ाला येतं, आिडतं, प्यत्न करून 
प्ाप्त करता येतं याकडे लक्ष्य द्ायला हिं. आिडीनं केललं कोणतं ही काम ‘यशच’ देतं…

विचाराचंं थमैान

मनस्विनी,
 य ूके
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Mumbai based celebrity nutritionist, Rujuta Diwekar 
believes that eating according to traditions, a healthy 

balanced diet and regular exercise can help in 
improving one’s health. Stick to Indian foods the way 

our grandparents ate them. No processed foods, sugar 
and junk that surround us. She emphasizes a blend of 

traditional food wisdom and modern nutritional science 
for a healthy body and mind. However, anyone with health 

issues requires professional advice. “Nutrition cannot 
replace medical advice, and it isn’t safe to recommend 

foods online to those with diseases,” Ms. Diwekar said. Her 
books have sold more than 1 million copies in 7 languages.

Hello friends. Not a very happy Diwali for me if you are 
asking who’s chirota. Don’t google, there’s no English 
name for me, I am a native just like you. The reason why 
I am writing is that just like native plants and fruits no 
one seems to care that I am about to be extinct. If I was 
an animal, the WWF would put me on that critically 
endangered list. I am grateful for the long life I have 
had, I have seen the world go by and maybe it’s just 
age (though my creator promised me that I was ageless 
like Bheeshma) but I am beginning to understand that 
no one quite cares about us native, traditional sweets. 
Not the government, no right wing group, no leftist, no 
atheist and of course no chef, dietitian or doctor.

At one point I was made with great fanfare during 
special occasions and Diwali celebration was incomplete 
without me. The entire family got together to make 
me, people from all genders and ages in the household 
contributed equally. And it wasn’t even fashionable 
for men to cook then, nor was there any Instagram 
for foodgasm or FB for live update. But then that was 
my ability, to bind and to keep it together, not just the 
sweetness through my flaky exterior, but the family 
through its apparent differences.

The maida, the white butter, sugar and the final deep 
frying in ghee – from sieving the maida, to how the 
ingredients were mixed to the final colour and degree 
that I got deep fried too, every step recorded for 
hundreds of years in an unbroken chain of food culture 
passed from one generation to another. And done 
delicately and crisply – just like my true nature. You 
may not know of my delicate nature or crispiness if you 
haven’t bitten into me, just like how you wont know the 
fragrance of a rose if you have never held one in your 
hand.

After being made, I got shared with extended family, 
friends and neighbours whose families may not have 
the tradition of making me. And thus I not just acted as 
a medium of spreading sweetness but also acted like 
the glue that kept the society bonded.

Anyway, the reason for my critically endangered status 
is the exact same that makes us a diabetic nation – 
misinformation. And misinformation repeated multiple 
times by doctors, dietitians, etc., till it becomes the 
truth. And it’s not just me, I am just one sweet from 
Maharashtra but there are many like me across every 
region in India and I am not even counting the ones 
across the world who join me in this plight. But then 
every truth must be questioned before being accepted.

So I am my own voice and I want you to hear the truth. 
If you are reading this on a laptop, phone, computer, 
you don’t need me, free internet should have allowed 
you to have all this information, but then here goes –

World Diabetes day from the Chirota’s point 
of view! 

Mumbai
Rujuta Diwekar,



9©https://www.marathicultureandfestivals.com

1.     Food is not the sum total of carbs, protein and 
fat, there’s much more there than meets the eye. And 
nutrition science is taking its own sweet time to get 
there.

2.     Sugar is not the problem, nor is it the solution, you 
are. If you drink sugarless tea with a biscuit in your hand 
(however tasteless the biscuit) you are just clueless. The 
American Diabetic Association says that roughly about 
10 – 15 teaspoons of sugar a day is healthy. Now trust 
me, even by Chirota standards that’s too much. In that 
much sugar I can feed 6 of you a super size me each.

3.     Addition of fat, especially the good old ghee, delays 
gastric emptying by up-regulating the response of a 
gut hormone called GLP-1. Basically this means that it 
lowers the glycemic index and helps regulate the blood 
sugar response.  So adding ghee to food, in this case 
adding it to maida, lowers the glycemic index of maida 
which on its own is pretty high on the GI. Whether its 
hormonal imbalance, obesity or diabetes that you are 
fighting, adding ghee to your diet is a great idea.

4.     Even the US Food &Drug Administration in its 
recently reviewed guidelines confirmed that there is 
no upper limit on fat intake and that cholesterol is no 
longer a nutrient of concern for overconsumption. In 
short, they confirmed that when your dadi said eat ghee 
and eat as much as you want she was more updated on 
scientific truths than what USFDA’s current guidelines.

5.     So really, Diwali deserves to be celebrated with us 
native sweets that bring families and societies together 
and that’s not something that chocolates, cupcakes and 

mindlessly recycled gifts can ever do.

Where will you find a chirota?

Not at any fancy store, not when you unwrap fancy 
packing, its now made by small women’s groups or 
co-operatives. So till you don’t learn to make a chirota 
at home, know that every time you buy a chirota, you 
keep a woman in business, a child in school and a family 
financially capable of celebrating Diwali! 
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रुजाताला जाग आली. डोकं अजनूही जड होतं वतचं. 
बडेच्ा शेजारच्ा घड्ाळात वतला रंध्ाकाळचे रहा िाजलेले ददरले. ती उठून बाहेर 
ललविगं रूम मध् ेआली. वतला अवनल वतथचे ददरला. “तू गेला नाहीर का क्लिवनकला?” 
वतने त्याला विचारले “आज नाही रामंगतलं आह”े तो म्णाला. वतने विचारलं, “रािीने 
दार उघडलं का”? अवनल शातंपणाने म्णाला, “नाही. तू उशीर केलार रुजाता, तलुा 
आधीच रामंगतलं होतं मी. आता ही सरच्ुएशन हँडल करणं कठीण जाईल” ती म्णाली, 
“मला कळत होतं रे, पण िळत नव्तं. तरी हे होणार, ह ेमादहती होतं. त्याचीच तर भीती 
होती” ती म्णाली. ती हतबल झाली होती. “नको काळजी करूर. थाबं, मी तलुा थोडा 
चहा करून देतो.” इवत अवनल.
ती बडेरूम मध् ेआली. वतच्ा खोलीतनू रूया्सस्त खूप छान ददरायचा. ही खखडकी म्णज े
रािीची आिडीची जागा. वतच्ा मनात आलं, आशण डोळातनू पाणी यायला लागलं.
रुजाता ठाकूर… एक प्वतवठित स्तीरोग तज्ज्ञ. आधीची रुजाता देशपाडें. िडील राष्ट्ीय 
वियंरेिक रंघात. त्यामुळे देशरेिा वतच्ा रक्ातच होती. जात्याच हुशार अरलेल्ा 
रुजाताने एमबीबीएर आशण मग एमडी Gynac मध् े केलं होतं. कॉलेजमध् े वतची 
अवनल ठाकूरशी ओळख झाली होती. तोही तराच वतच्ारारखा िेडा. देश प्मेानं 
झपाटलेला. त्याचें रूर कधी जळुले, त्यानंाच कळलं नाही आशण त ेवििाहबंधनात अडकले.
मुं बईमध् े वतचं क्लिवनक नािा-रुपाला येत होतं, त्याच्ा रोबतीला ती मुं बईजिळच्ा 
आददिारी पाड्ामंध् ेकाम करत होती. या रगळात दहा िर्स कशी गेली वतला कळलंच 
नाही. आता वतचं नाि रगळीकडे होत होतं. वतच्ा हातनू दकती छोटे जीि जन्ाला आले 
होत ेह्ाचा वतलाच पत्ा नव्ता. पण वतची कूर अजनूही तशीच होती. अथा्सत त्यात काही 
िािगं आह,े अरं वतला िाटत नव्तं. आई झाली म्णज ेबाई रंपूण्स झाली िगैरे भंपक 
कल्पनाचं्ा चौकटीत ती मोडणारी नव्ती. रगळे प्यत्न करून झाले होत.े श्रद्धा-अधंश्रद्धा, 
देिािर त्या दोघाचंाही विश्वार नव्ता. अरेल तर होऊ आई-बाबा - इतकंच त्या दोघानंा 
मादहती होतं.
पालघरच्ा जिळच्ा आददिारी पाड्ामंध् ेमेदडकल चेकअप होता. ती एक आठिडा 
वतकडे राहणार होती. वतथल्ा बायकाचें प्ॉब्ेम्स, विच्ता, ह्ाच्ािरती ती लेक्चर्स घेत 
होती. रोबत चेकअप पण चालू होते. एक ददिशी त्याचं्ा एनजीओमध् ेकाम करणारा 
हमंेत आला आशण म्णाला, “डॉक्टर केर आली आह.े एका मदहन्ाचं बाळ आह.े आई 
गेली आह ेबाळाची. आशण बापाला जबाबदारी नकोय. पाचिी मुलगी आह.े इथचे घेऊन 
आलाय वतचा बाप. बघताय का?” रुजाताला या गोष्ी काही निीन नव्त्या.
त्या वपल्ाला वतने हातात घेतलं आशण वतला िेगळंच जाणिलं. “रगळा फॉरमॅललटीज 
पूण्स झाल्ा. बाळाला श्रीित्स अनाथालय मध् े पाठिा” ती म्णाली. पण दोन ममनटं 
थाबंनू ती म्णाली, “मी जातच आह ेमुं बईला, जाता जाता माझ्ाबरोबर घेऊन जात.े” 
हळूच त ेवपलू् वतच्ा कुशीत विरािलं.
आता ती आशण अवनल दररोज श्रीित्स मध् ेजात होत.े वतच्ात झालेला बदल वतला 
वितःलाही कळत होता. एकदा वतने अवनल ला विचारलं, “बदलली आह ेका रे मी?” तो 
नुरताच हरला.
एकदा घरी येता येता वतने त्याला विचारलं “ह्ा वपलाला आपलंरं करूया का? वतला 
भेटल्ापारुन का कोण जाण,े आई व्ािंरं िाटत आहे, वतला दत्क घेऊया”. अवनल ने 
लगेच होकार भरला. रगळा फॉमॅ्सललटीज पूण्स होऊन त ेवपलू् वतच्ा घरी आलं. वतचं नाि 
ठेिलं “रािी”. रािी  म्णजे लक्षी.
आता क्लिवनक शशिाय वतच्ा आयषु्ात फक् आशण फक् रािी होती. तीही मोठी होत 

होती. वतला कळायला लागल्ापारून अवनल रुजाताच्ा मागे होता, “रागंू 

 मदर्स डे!!
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वतला रगळं”. पण, कळत अरूनही ती रागंू शकत नव्ती. ती वतचं आईपण जगत होती.
परिाच रािीने दहािी ददली आशण अवनल म्णाला “त ू वतला रगळं रागं. नाहीतर 
मी रागंतो”. रुजाताला या षिणाला जराही रामोरं जायचं नव्तं. दोघानंी ममळून वतला 
रागंायचं ठरिलं. रिीला रागंताच वतच्ा चेहऱयािरचे बदलेले भाि वतने दटपले. काहीही 
न बोलता रािी वतच्ा खोलीत गेली आशण दार लािलं. कुकरच्ा शेट्टीने वतची तंद्ी 
भंग पािली होती. अवनल म्णाला, “कंुदा आली आह.े करेल ती वियंपाक”.”रािी?” 
रुजाताने विचारलं. तो म्णाला, “रुजाता, वतला िेळ दे. खूप मोठ्ा धक्क्ातनू जात 
आह ेती, वतला एकटे राहू दे. तलुा तझु्ा िरती आशण तझु्ा रंस्ारािंर भरोरा आह ेना? 
मग शातं रहा.”
ती बाहरे आली. दोन पोळा आशण भाजी एका प्टे मध् ेघेतली आशण रािी च्ा रूमच्ा 
बाहरे आली. वतने दारािर टकटक केले. “रािी, बाळा, दार उघड गं... मला मादहत आह े
की मी ह े आधीच रागंायला हिं होतं. पण धीर नाही झाला. रगळं हातातून वनरटून 
जाईल अरं िाटत रादहलं. बाळा, ऐकतरे ना गं? दहा िर्स आम्ी िाट पाहत होतो आई-
बाबा होण्ाची. पण नशशबात नव्तं. त ूआलीर माझ्ा आयषु्ामध् ेआशण मला नाही 
मादहती का, पण तलुा बघताच मला िेगळं जाणिलं. त ूमाझीच आहरे अरं िाटायला 
लागलं. मला मादहत आह ेतझुा जन् माझ्ा पोटातनू नाही झाला आह.े पण एक रागंू 
का? ज्ा षिणी िाटलं तझुा जन् माझ्ा पोटातून नाही, तर माझ्ा हृदयातनू झाला आह,े 
तवे्ापारून त ू माझी झालीर बाळा. माझं आयषु् पूण्स बदलून गेलं. मी फक् तझुा आशण 
तझुाच विचार करायला लागले. त ुमला ‘आई’ ह्ा  शब्ाचा अथ्स शशकािालार. आईपण 
म्णज ेकाय ह े शशकिलंरं. मग हे कळल्ािर रगळं बदललं का गं? माझं तझु्ाराठी 
अरलेलं प्मे, तझुी माझ्ा आयषु्ात अरलेली जागा, रगळं तशीच आहे बाळा!”
अवनल ने वतच्ा खादं्ािरती हात ठेिला आशण वतचा बाधं फुटला. कशीतरी जिेली ती 
आशण पहाटे पहाटे वतला झोप लागली. विनिात रािी वतच्ा डोक्ािरून हात दफरित 
आह ेअरं वतला ददरलं आशण हळूहळू वतला जाणिायला लागलं की ह ेविनि नाही तर 
रत्य आह.े वतला खाडकन जाग आली “हॅपी मदर्स डे मा!” रािी वतच्ा शेजारी होती. 
‘मा’...  खूप प्मेात अरताना रािी वतला ‘मा’ म्णायची. रािी ने रुजाताला एक घट्ट ममठी 
मारली. बाहरे येतेर? रुजाता हो म्णाली.
डायवनगं टेबलिर वतच्ा आिडीचा लललीचा बकेु तयार होता आशण ‘World’s Best 
Mom’ अरं ललदहलेलं ग्ीदटंग काड्स रािी ने बनिलेलं होतं. वतच्ा हातात चहा देऊन 
रािी म्णाली, “रॉरी मा, पण त ूमाझी नाही आहरे ह ेमी रहनच करू शकले नाही. खोली 
मध् ेवितःला कोडूंन घेतल्ािर विचार करत होत,े रगळे म्णायचे “तझुी आई िेगळी 
आह”े पण आता कळत आह ेती खरंच िेगळी आह.े त्या आईने मला जन् ददला, पण 
जगायला त ूशशकिलंर. “ह ेजग रंुदर आह,े तझु्ा आिडीने जग. वितःचे विचार माडं. 
मुक् आयषु् जग” ह ेत ूमला शशकिलंर. मला माझी स्पेर ददलीर. मला विाशभमानी 
बनिलंर. मी आज इथ ेनरते तर काय अरत ेयाचा विचारही करित नाही. आशण त ू
म्णालीर ना, “माझा जन् तझु्ा पोटातनू नाही तर हृदयातनू झाला आह”े खरंच मा, 
माझा जन् हा फक् तुझ्ा हृदयातनू झाला आह.े जे खूप रंुदर आह ेज्ात फक् आशण 
फक् प्मेच आह.े मी तझुीच आशण तझुीच राहीन. Happy Mother’s Day Maa”! 
दोघीनंाही अश्र ूआिरत नव्ते. गळात पडून दोघीही दकतीतरी िेळ बरल्ा होत्या.
घरा खाकरात अवनल म्णाला “हा बापडा बाप पण आह ेहं इथ”े, “बाबा”! रािी त्याला 
जाऊन वबलगली आशण ते घर पुन्ा अजनू जिळ आलं.
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विद्ा हर्डीकर सप्े, लॉस एंजेललस 

िदृ्ध रंगोपन

 “वनितृ्ी नंतर कोठे रहायला आिडेल” या   प्श्ाचे   उत्र रहज पणे येत ेकी,” आपल्ा 
वितः:च्ा घरात रहािं आशण वतथचे शेिटचा ददिर गो ड व्ािा.” पण आपली इच्ा 
आशण िास्ति यात अतंर अरत.े त्यामुळे  “वनितृ्ी नंतर कोठे रहायचं “ या प्श्ाला 
िेगिेगळी उत्रे अरतात. 
भारतीय आशण विशेरतः;मराठी लोक वनितृ्ीनंतरचे दकंिा िदृ्धत्ाच्ा प्िाराचे  पया्सय 
शोधताना आता वनितृ् िराहतीचाही विचार करत आहते.मग त ेमहाराष्ट्ात रहाणारे 
अरोत की  अमेररकेत !
एकट्ाने घरात रहाण,े त्यामुळे येणारा एकाकीपणा, आणीबाणीत मदतीला कोण धािनू 
येणार  हा  प्श्,  अरुरशषित िातािरण, इत्यादी  रमसा ंआता अमेररकेतच नाही तर 
अगदी पुण्ातही तशाच आहते.   िाढते आयषु्मान हा आणखी एक घटक आहे.    
भारतात रहाणाऱया   पुष्कळ कुटंुबात आई िडील आशण मुले -रुना एका घरात रहातात. 
पण  मुलगा आशण रून दोघे नोकरी करत अरल्ामुळे व्स्त अरतात.  बरेच िेळा  
नोकरीवनममत् मुले परगािी आशण परदेशी अरतात. अशा िेळी िदृ्ध होणाऱया आई 
िदडलानंा एकाकीपण जाणि ूलागत.े 
 काही  घरात दोन  ते तीन वपढ्ा अरतात. अशािेळी  पुण्ातले आपले आईिडील 
राभंाळायचे की  नातिंडानंा राभंाळण्ाराठी अमेररकेत/पर गािी  जायचे  हे प्श्  
राठीतल्ा लोकानंा  अरतात. 
अमेररकेत मुले िेगळी रहातात. आशण व्स्त अरतात. त्यामुळे त्याचं्ािर आपल्ा 
िदृ्धपणाची जबाबदारी रोपिण ेव्िहारी होत नाही. नोकरी आशण कररअर पायी 
गािोगािी जाणाऱया  मुलामंागे  जाण ेआशण त्याचं्ा जिळपार रहाण्ाचा प्यत्न करण ेह े
नेहमेीच शक् नरते.  
 अशा अनेक गोष्ी…. अथा्सतच वनितृ् वनिार दकंिा िराहती ही  रंकल्पना  आता 
अमेररकेपारून पुण्ामुं बईपयतंत मूळ धरू लागली आह.े
अमेररकेत प्ॉररडा, शशकागो, उ. कॅललफोर्नया अशा दठकाणी भारतीयारंाठी वनितृ् 
िराहती होत आहेत. 
त्यातील बऱयाचशा िराहती विािलंबी पणाने  राहू शकणाऱया लोकारंाठी आहेत. 
िदृ्धपणाच्ा प्िारात वनितृ्ी ह ेपदहले दठकाण अरत.े पण त्यापुढील प्िाराठी 
“continuing care” ची रोय अरलेल्ा िदृ्धरंगोपन वनिाराची आिश्कता अरत.े 
म्णज ेविायत् रहाणे , मदतीने रहाणे आशण विकलागं होण्ाची िेळ आलीच तर रेिा 
रंगोपनाची रोय विीकारून रहाण ेया िदृ्धरंगोपन वनिाराच्ा पायऱया अरेलला वनिार  
अरण ेआता गरजेचे िाटू लागले आहे.  ( independent living , assisted 
living and  nursing home ). 
            
 ‘िदृ्धाश्रम म्णज ेम्ाताऱया लोकानंा अडगळीत टाकण्ाराठी जागा ‘ अशारारख्ा 
रमजतुी आता भारतातही  बदलत चालल्ा आहते. मागणी तरा पुरिठा या नात्याने 
चागंले वनितृ् वनिार आशण िदृ्धरंगोपन वनिार  भारतातील मोठ्ा गािी वनमा्सण होऊ 
लागले आहेत. पुण्ात आशण अन् दठकाणी “अथश्री” रारख्ा िराहती प्थम रुरु 
झाल्ा.  म्णज ेविायत् रहाण्ाची आशण  जिेणाची रोय अरेलला िदृ्ध वनिार ! आता 
त्यापुढील पायऱयाचंा विचार करून बाधंलेले विविध प्कारचे िदृ्ध  वनिार ददरू लागले 
आहते.

“आपले आईिडील रुरशषित दठकाणी राहू शकतात आशण त्याचंी काळजी घेतली जात”े 
हा ददलारा परदेशी अरणाऱया मुलानंा ममळत अरल्ामुळे अशा दठकाणी रहाण्ाराठी 
मुलेही आईिदडलानंा प्ोत्साहन देत आहेत.  ‘या ियात ‘ पुन्ा भारतात परत जाऊन 
निीन तडजोडी करायच्ा नव्त्या, ते लोकही अशा  िदृ्ध  वनिाराचंा दजा्स पाहून ; 
“अमेररकेतनू परत ‘पुण्ाला’ जािे का “ याचा विचार करताना ददरू लागले आहेत. 

पुण्ाजिळील  प्ावतवनसधक अशा तीन िदृ्ध रंगोपन  वनिाराची मादहती घेण्ाची रंधी 
मला या िरडी ममळाली.  
१. मधरुभाि : ( www.ajmedicalfoundation.com; 
ajfoundation05@gmail.com)   
२. तपर : ( info@tapashealthcare.com)
3. रन ि्ड्स /Sunworld (  www.oldage-home.com ; 
sunworldforseniors@gmail.com)  

दरमहा रुमारे २०हजार त े३०हजार रुपयात रहाण्ाची रोय होऊ शकत.े( 
दकमतीबद्दल असधक तपशील त्या त्या रंकेतस्ळािंर अथिा इमेलिर ममळू शकतील.)   

मधरुभाि :  अजंली देशपाडें यानंी जवे्ा आपल्ा स्वृतभ्रम   झालेल्ा िदडलानंा 
िदृ्धाश्रमात ठेिले तवे्ा त्यानंा दोघानंाही काही विपरीत अनुभि आले. काळजी रेिक 
म्णज ेकेअर मगव्र्स च्ा एकूण रेिाचं्ा प्ितृ्ीत मोठे बदल करणे आिश्क आहे 
अरे अंजलीला िाटले. त्यामुळे त्यानंी वितः:च मंुबईच् टाटा रंस्तेनू जजरान्ोलॉजी 
चे प्शशषिण घेतले. त्यातनू मधरुभाि या रंकल्पनेचा आविष्कार झाला आशण 
२०१२मध् ेत्यानंी मधरुभाि नािाची रंस्ा रुरु केली. दैनंददन जीिनात ज्ानंा मदत 
लागते त्याचं्ाराठी आशण स्ृती विरयक आजार अरणाऱया ंज्ेठि नागररकारंाठी हा 
िदृ्धरंगोपन  वनिार चालिला जातो. “भािनाहीन रंस्ा”  ही  िदृ्धाश्रम आशण िदृ्ध 
रेिा पद्धतीची  कल्पना बदलून त ेआपुलकीच्ा रेिकाचंा रहिार अरलेले  आपले घर 
िाटले पादहजे. वतथ ेप्ते्यकाला आत्मरन्ानाने रहाता आले पादहज.े हे मधरुभािाचे रूत् 
आह.े ‘’िदृ्धत्ाची आनंंदयात्ा’  ह ेत्याचें बोधिाक्. 
या वनिारात पुढील प्कारच्ा रोयी आहेत: 
१.  कायमचे रहाण्ाची रोय. 
२.  पण शस्तदक्रयेनंतरच्ा पुनि्सरनाराठी काही ददिर तातु्रती  रेिा. 
३. फक् ददिरा   रकाळपारून रंध्ाकाळपयतंत येऊन येथील  रेिा आशण उपक्रम 
याचंा लाभ घेण्ाची रोया. .  ( डे  केअर)  
४. घरी  रहाणाऱया  िदृ्धारंाठी गृहरेिा म्णज ेहोमकेअर देण्ाची व्िस्ा 
५.  अवतशय आजारी, अथंरुणाला खखळून अरलेल्ा अथिा विकलागं िदृ्धारंाठी 
विशेर रोयी अरलेला “नर्रग होम”  रारखा     विभाग. 
अथा्सत रेिेनुरार िेगिेगळे दर आहेत.  
.वनिारात प्शशशषित कम्सचारी आहते. २४ तार रुग्णिादहका अरत.े वनिारी लॊकानंा 
उत्म आहार ददला जातो. खोल्ाचंी व्िस्ा चागंली आह.े वनिारी लोकाचं्ा 
करमणकुीराठी विविध काय्सक्रम आशण उपक्रम अरतात. आशण मुख् म्णजे 
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वनिारी लोकाचें कोणी हाल करू नये याराठी बऱया च दठकाणी छायाचचत्क ( CCTV 
camera) पहारा करत अरतात.  
अमेररकेतील काही मराठी लोकाचें नातिेाईक मधरुभािमध् ेरहातात.  
  
तपर :
रण थोरलेपणाचाः ज्ेठिाबंरोबरचा रहज रंिाद’ 
काय्सक्रमाच्ा या शीर्सकातच त्याचे िेगळेपण आह.े या विशेर काय्सक्रमाचे आयोजन 
तपर या  िदृ्ध रंगोपन रंस्चे्ा िधा्सपनददनावनममत्  यंदाच्ा माच्स मदहन्ात  करण्ात 
आले.  जे्ठिाशंी रंबंसधत मानरशास्त, िैद्कीय रेिा, ियोिध्सन आशण रामाजजक काय्स 
अशा विविध पैलंूिर त्या त्या षिते्ातील मान्िरानी या काय्सक्रमात माग्सदश्सन केले.या 
मान्िराशंी ज्ेठि मनोविकारतज्ज्ञ डा.ॅ आनंद नाडकणडी  यानंी रंिाद राधला.  
‘तपर’ या िदृ्धरंगोपन  वनिारात ‘ नू्रो ररहॅवबललएशन’ म्णजे अपघात, पषिाघात ( 
स्ट्ोक) , कंपिात, मज्ारज् ू आघात  (म्णजे   स्पायनल कॉड्स  इंज्ुरी )  िाध्सक्ामुळे 
मेंदूची षिीण होणारी यंत्णा , स्वृतभं्रश अरा कारणानंी शरीरयंत्णिेर येणाऱया मया्सदातनू 
िाटचाल करण्ाराठी ज्ेठि व्क्ीनंा मदत करण्ािर भर ददला जातो.       

तरेच तपर ि आयपीएच तफफे  ‘माध्ान्’ हा ज्ेठिाराठीचंा विमदत गट दर मदहन्ाच्ा 
पदहल्ा रोमिारी आयपीएचच्ा किफे नगर येथील कें द्ात विनामूल् आयोजजत केला 
जातो. 

तपर मध् ेिधृत्ाच्ा पूण्स परािलंबी त े काहीरे परािलंबी अरे रि्स प्कारचे रुग्ण 
येतात. शक् वततक्ा लिकर त्यानंा ‘बरे’ करून घरी पाठ्िण्ािर भर अरतो.    
परािलंबी िदृ्धाना शारीररक, मानसरक, तार्कक,( कॉंमनिदटव्) आशण रामाजजक दृष्ट्या 
रषिम होण्ाराठी योग्य ददशेने प्यत्न करणारी  अशी  रािातंगीण रेिा   देण्ात येत.े 
मेंदूच्ा गमािलेल्ा षिमता परत ममळिण्ाराठी   पुनर्शषिण ( रर लर्नग ) देतात. 
प्ते्यकाच्ा पररलस्तीनुरार व्क्क्गत शशषिण, देण्ािर भरअरतो.त्याराठी रुग्ण  आशण 
त्याचें कुटंुबीय यानंा उपचारात रहभागी करून घेतले जात.े   रुग्ण लिकर रषिम आशण 
विािलंबी करा होईल ह ेध्ये अरते. कारण  व्क्ीला आत्मरन्ानाने   जगता आले 
पादहज.े ( तरच तो शेिटचा ददिर गो ड होईल.)  
 
रनि्ड्स:  
रन ि्ड्स च्ा रंस्ावपका डॉ. रोदहणी पटिध्सन या  मुळात पुण्ातील एका 
महाविद्ालयाच्ा प्ाचाया्स.  पण त्याबरोबरच पत्काररता हाही वपडं अरल्ामुळे , 
िदृ्धाश्रमाचें काही प्श् त्यानंी जिळून पादहले आशण  नुरतीच त्यानंा िाचा फोडून त्या 
थाबंल्ा नाहीत, तर त्यानंी वितः;च िदृ्धाश्रम व्िस्ापनाची पदविका घेतली आशण 
पुण्ाजिळ एक जनुी इमारत घेऊन वतथ े‘रन ि्ड्स फॉर सरवनअर्स’ हा िदृ्ध वनिार 
रुरु केला. त्याराठी इमारतीचे रोयीस्र नूतनीकरण आशण रुशोभीकरण केले. आज 
मुळशी तलािाच्ा काठी वनरग्सरम्य अरा ५० खोल्ाचंा वनितृ् वनिार उभा आहे. 
दोन मोठी रभागृहे, भोजन गृह, मंददर, आशण जीिनाच्ा अखेरी रुश्ररुा करण्ाराठी 
एका रुश्ररुागृहाची योजना अरा हा वनिार. २४ तार रुग्णिादहका, पररचाररका आशण 
अन् रेिेकरी येथ ेअरतात. अमेररकेत जी कॉन्न्न्ूइंग केअर िराहत अरत,े तशी ही  
लहानशी िराहत आहे. पाहुण्ारंाठी आशण वनिारी लोकाचं्ा नातिेाईकारंाठी वितंत्  
खोल्ाचंी रोय  आहे. 
वितंत्पण ेराहू शकणारे ( इंदडपेंडंट ), दैनंददन काय्सक्रमात मदत लागणारे, ( अस्सिसे्ड 
ललविगं िगा्सत मोडणारे)  आशण विकलागं ( नर्रग होम या प्कारात अरणारे) अशा रि्स 
प्कारचे लोक इथ ेरहातात. 
“ज्ेठि नागररक हा आपल्ा रमाजाचा महत्ाचा घटक. आपल्ा दैनंददन जीिनात 
त्याचंा अडथळा होत नरतो; तर त्याचंी रेिा करण ेहा आपल्ा जीिनकाया्सचा एक हते ू
आह.े तशी रेिा करण्ाची रंधी आपल्ाला ममळण ेह ेत्याचें आपल्ािर उपकारच 
आहते.“  ही महात्मा गाधंीचंी विचारररणी आशण त्या विचारािंर या िदृ्ध वनिाराची 
रंकल्पना आधारलेली आह.े 

“‘रनि्ड्स’ हा आपले उत्रायषु् जगण्ाच्ा कल्पनेचा एक रंुदर आविष्कार व्ािा. 
त ेएक रमृद्ध जीिनकें द् अरािे. या राठी  आम्ी धडपड करतो. “ अरे रोदहणीताई 
रागंत होत्या. 
आपले जनुे घर रोडून आलेल्ा ज्ेठि लोकानंा ह े‘आपुले घर ‘ िाटािे .. आपल्ा 
शारीररक उशणिा विररून त्यानंी रकारात्मक  दृष्ीने इथल्ा उपक्रमात भाग घ्ािा, 
आशण आनंदाने रहािे याराठी विचारपूि्सक अनेक रोयी केल्ा आहते आशण अनेक 
उपक्रम आखले आहेत. प्ते्यक व्क्ीला एकीकडे त्याचें व्क्क्गत विातंत्र्य अबासधत 
ठेिता यािे, त्याचंा आत्म रन्ान फुलत रहािा आशण त्यानंा घरचे प्मे ममळािे याराठी 
जाणीिपूि्सक प्यत्न केले जातात. ताजी गरमागरम पोळी प्ते्यकाच्ा पानात पडत.े पण 
काहीनंा चािायला अडचणी अरतात. अशािेळी ती पोळी ममक्सरमधनू  छान मऊ 
करून देण्ाची रंिेदना षिमता आशण जागरूकताही जेिणघरातील रेिेकरी दाखितात. 
हा वनिार रुरु केला तवे्ा प्थम गािातल्ा लोकानंा ‘हे आपले ममत् आहेत ह े
रमजलेच नाही. गािकऱया  ( गुं डानंी ) थो डा त्ारही ददला. पण इथे रहाणारे लोक 
गािच्ा मुलानंा अभ्ारात   मदत करू लागले आशण  मग गािाने रिा्सना रामािनू 
घेतले.  अथा्सत  वनिाराभोिती कंुपण, रुरषिा छायाचचत्क ( CC TV camera ) 
अशी योग्य व्िस्ा  केलेली आह.े 
या वनिारात  तातु्रती रहाण्ाची रोयही   होऊ शकते. 

 या वनिाराला भेट ददली तवे्ा तथेील बऱयाच लोकाशंी वितंत् गप्ा मारण्ाची रंधी 
ममळाली आशण त्यातनू त्याचें रमाधान जोखता आले.  

 “इथ ेतमु्ी का आलात” अरा एक प्श् त्या गप्ाच्ा ओघात मी विचारला. त्यातनू 
रमजले, की येथ े  विविध कारणानंी लोक रहायला येतात. 
रुट्टीिर जाताना  काही लोक आपल्ा िदृ्ध पालकानंा मदहना दोन मदहने इथे रोडून 
वनधा्सस्त होऊ शकतात. 
अरे तात्ुरत ेआलेल्ा काहीनंा हा वनिार इतका आिडला की  त्यानंी  आपण होऊन 
मुलानंा रामंगतले , की ,” आता आम्ी कायमचे इथचे रहातो.  कारण इथ ेआम्ाला 
ममत् ममळाले आहेत. त्याचं्ाशी गप्ा मारायला मजा येत.े  तमु्ी मधनू मधनू भेटायला 
येत जा, तेिढे पुरे आहे. “   
काही पालकाचंी मुले परदेशी स्ाययक झाली आहते. त्यानंा आशण त्याचं्ा मुलानंाही हा 
वनिार रुरशषित िाटतो. 
काहीना जीिनराथी च्ा वियोगाने आलेले एकाकीपण नको िाटले. ते आता इथ े
आनंदाने रहातात. 
काहीनंा पषिाघात झाला आशण घरी २४ तार रोय  होणे खर्चक आशण अरुरशषित 
िाटले. त्यानंा इथ ेमदत ममळत.े 
काही त्याचं्ा मनाविरुद्ध मुलानंी येथ ेआणनू रोडलेले आहेत.
एकूण ४३ लोक रध्ा इथ ेरहातात. कोणत्याही कारणामुळे आलेले अरोत, त ेरगळे 
“आनंदी” ददरले. 
त्याचं्ापैकी दर दोन रदहिाशामंागे एक अशा प्माणात रेिेकरी आहते. त्यामुळे 
कोणाला अरे िाटत नाही की “रेिेत दलु्सषि होते.”  रत्र ते बाणंि या ियोगटातले ह े
रि्स लोक आहते.   
रभागृह आशण रहाण्ाची व्िस्ा अरल्ामुळे येथ ेकाही रंस्ाची शशवबरे होतात. 
नेहमेीच्ा िदृ्ध रदहिाशाना दह एक रतं्सगाची पि्सणी िाटत.े चागंली व्ाख्ाने आशण 
परररंिाद ऐकायला ममळतात. 
 वबले भरण्ापारून त ेऔरध ेघेण्ापयतंत ममळणारी मदत, उत्म िातािरण, उत्म 
जेिण, रमियस्ाचंा रहिार, उत्साह जागता ठेिणारा ददनक्रम, दर रवििारी होणारे 
मेळािे आशण रहलीरंारखे काय्सक्रम , वितः;चे छन्द जोपारण्ार ममळणारा वनिातं 
पणा, रंध्ाकाळी खोलीबाहरे बरून मारता येणाऱया गप्ा… 
वनिातं वनितृ्ीचा  आशण ‘िदृ्धस्त्त वनज शैशिार जपणे’ याचा आनंद यापेषिा िेगळा 
काय अरतो ? 
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 ही रािली कुणाची ?

रंुगंधाची ही रािली                                                    
जागोजागी विखुरलेली,

मातीच्ा पुतळानंा
रंजीिनी ती देिनू गेली  (१)

अनंत वतचा रुगंध तो
आरमंत दरिळतो,

डोलती पुष् ेउरन्ा गंधी
रंुदर रंुदर जीिनरंगी  (२)
काळाची ती दीघ्स रािली
शातंिी राऱया अिनीला ,
हरते मनातं हरिी जगातं
आनंद पररे पिनाला  (३)
आकाशातील चंद्कोर ती

पाहुनी खुदकली रािलीला ,
अितरली ती धरती िरती
नाच नाचिी जीिनाला ;

रूय्स उगविता परार झाली,
सथरकत ठेिी िरुं धरेला (४) 
तप्त रूय्स तो अिनीिरती ,
काय रागंतो रािलीला ?
राखोडंी बनिनुी भस्तरे,

पािन करतो असधक वतला (५)
शातं रुगंधी शीतल रािली

ज्ान अदंकती अनंत जिळी ,
हरा हरिा रुगंध पररिा

घोकीत घोकीत जगती जगली (६)
ज्ानाची ही राउली

कतृ्सत्ाची ही माउली ,
तारून गेली दललत - दललता

देउन गेली जीिन रररता (७)
 

अज्ानाच्ा कोडंीमध्े
गुदमरलेले अरंख् काठि,

अहो काठिमच काठिमच
चंदन होती रि्सच रि्स (८) 

रािलीचा हा मदहमा
पररे पि्सत - राजी िरती ,

चंदनाची बने उगिती
मगरी- कुव्री शशखरािरती (९)

रि्स रिातंचे अरे अरािे
रािली शशकिी रिातंना ,

प्मे-भािे प्मे पािते
प्मेाचा ती  मदहमा गात े(१०)
मगरी -शशखरी , शातं ररोिरी
तरुतळी अन रागर-लहरी ,

ध्ान धररतरे राजरी रािली
ज्ान देतरे अनंत किनी (११)

करे जगािे , करे मरािे
रािली रागंे रिातंना ,

जरा-मरण त ेअटळ अरािे
काय तयाचें ध्ान धरािे ! (१२)

गंगोत्ी अन केदारनाथ
यमुनोत्ी अन बद्ीनाथ,
रािली रंगे रमािले

पािन पािन तन - मन  झाले (१३)
गीतचेी ही प्वतकृती

अजु्सन िरिी रि्स – मती,
तस्ात उचत्ठि अजु्सना

रािली रागंे रि्स जना (१४) 

मुकंुद माततंड मोहरीर, 
रॅन दडएगो , अमेररका
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Post-Diwali stockpiles of snacks can be transformed into some 
rather exotic dishes
In a time when, fortunately for us all, the world had not thrown 
up the phrase and the concept of Super Woman/Super Mom, 
there were some things that your mom did well, and some 
things that she just threw up her hands over and said – ‘can’t do 
it’. Of course, not without a bit of a struggle.
In her younger, more optimistic days, my mother insisted on 
making all Diwali snacks at home, from scratch. And no, they 
were not the world’s best and did not send us into raptures of 
‘maa key haat kaaa ...mmmm” . Her productions were only 
remotely related to the things her more deft friends made. 
Come Diwali, we would be happy to see the misshapen little 
things being sent off to kind, tolerant neighbours - and plates of 
much better stuff landing up in return.
Our hands would be rather sore with her early attempts at home 
productions - since we would be press-ganged into squeezing 
down on some beautifully archaic but highly inconvenient 
kitchen equipment. There were wooden gadgets with shiny 
brass discs and what-nots, from which one was expected to 
extrude chaklis and shev directly into a cauldron of angry oil. 
You were then supposed to fish them out all nice and evenly 
brown – well-fried and not soft inside and hard outside. There 
were also those motor-ability defying karanjis ...needing the use 
of all ten fingers. You had to roll, fill, seal, turn, twist, tweak and 
then they had to be fried just enough to keep them all white and 
pristine. Somehow things never worked out exactly that way.
 
Pre-Diwali, while from the neighbour’s house we could hear the 
low murmur and soft laughter of happy, industrious women, 
and an occasional snatch of a well-hummed Marathi song, our 
kitchen was the Battle of Panipat. It usually ended with my 
mother having to lie down with a dark scarf tied around her 
eyes and my brother scraping stuff off the kitchen wall with 
sand paper. Really.
After some years of this seasonal struggle, our mother decided 
to just let it go. ‘Ahhh forget it’ she said and began buying it 
all from more patient and enterprising women and the famous 
mithai walas...and we all rested easy, as did our teeth and our 
hands. What did emerge though, from those Panipat days and 
from later, saner times, was a rather wonderful repertoire of 

 Diwali Leftover-Makeovers  

Gouri Dange Pune
dishes that she invented to use up the stockpiles of snacks of all 
kinds of hues and textures. While there are some people who 
rule the kitchen when it comes to making Diwali sweets, there 
is a small, unsung lot, who specializes in leftover-makeovers.
So post Diwali, or any festival, if you’ve got a rather odd mix of 
leftovers on your hands, they must be something like this: Tins 
with broken bits of chakli and kadboli, chiwda picked clean of 
all the kaju and kismis; crushed and half-broken ladoo, karanji, 
shankarpali, a few pieces of pedha and barfi sitting all alone in 
their boxes.
The savouries first. Broken chakli pieces were simply introduced 
into a boiling kadhi and allowed to sit there for about half 
an hour - and then eaten with a soft velvety moong-dal-rice 
khichadi. Or chakli pieces were lowered into a bubbling aamti. 
Scooped up into a hot phulka, they taste terrific. Chaklis 
crumbled on to a cool mound of curd-rice makes another nifty 
meal.
All kinds of leftover sevs and chiwdas would be mixed together 
and used as the base for a misal. The really exotic cousin of this 
dish was what came to be called ‘dhaplak’ amongst family and 
friends. The etymology of that word is lost to humanity…but 
one suspects it was a desi version of ‘pot luck’. Everyone pooled 
their leftover chiwdas etc, my mother made a really spicy 
green masala potato-onion curry. Someone else made fiery 
red usal; the people downstairs got beautifully set dahi; finely 
chopped onions, tomatoes and dhania came with my aunts; 
and pavs materialized from somewhere. The dhaplak was then 
assembled in soup plates. Pav sliced half and placed face up, 
chiwda sprinkled over liberally, the two wet dishes layered on, 
the whole garnished with onion-tomato-kothmir, and finished 
off with a tablespoon of rich dahi. Eaten with a spoon - as a 
one-dish meal, piping hot, off Wedgewood soup plates - there’s 
Anglo meets India for you.
The sweet snacks reinvented themselves too. Shankarpalis got a 
twirl in the mixer - and became the base for apple pie. Karanjis, 
chirotas, anarsaas - all the broken, bottom-of-the-pile lot, were 
crushed and boiled well in milk for an exotic kheer. A medley 
of pedhas and barfis lent body and character to gajar and dudhi 
halwas - you just crumble them in and enjoy the rich milky 
flavour and the little dots of colour and silver.
At the very tail end, just before all the bins and tins of snacks 
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were washed and put away, the last and final crumbs of 
everything were emptied out on to a big plate ...sweet, savoury, 
sour…everything. Then the kids were given this eclectic mix 
to use for our games of ‘house-house’. We then processed it 
further - we mixed in water, we added haldi, salt, red masala 
...stolen imli….even tea leaves for some reason ...and dished it 
on to tiny plates and vessels (made of some dark, indeterminate 
metal with a rather funny smell). Then we, sundry pets and 
miscellaneous dolls, and any indulgent adult who was willing 
to participate, sat around and ate like lords, off these dubious-
metal miniature plates. And lived to tell the tale. Happy, Happy 
Diwali.

   गझल     
 

नशील्ा धुंद रात्ीच्ा, दकती कैफात आह ेमी

गुलाबी गोड ओठाचं्ा, पुन्ा प्मेात आह ेमी

िथृा तू शोसधरी िेड्ा, मला देिालयामध्े

इथ ेराऱयात आहे मी, तझु्ा हृदयात आहे मी

फुलाचंा माळुनी गजरा, दकती करतरे त ूनखरा

तझु्ा नखऱयात आहे मी, धिल गजऱयात आहे मी

नकोश्ा ित्समानाची, जरी जाणीि झालेली

अरे का िाटत ेअजनुी, मला विनिात आह ेमी

अण-ूरेणूं त आहे मी, वन प्ते्यकात आह ेमी

ददिरभर राबणाऱया या, तझु्ा हातात आहे मी

कशी तोऱयामध ेम्टली, वतला मी फोन केल्ािर

तझु्ाशी बोलत ेनंतर, जरा कामात आहे मी

हरपली भूक अन ्तषृ्ा, रुचत नाही निे काही

अता माझ ेमला कळले, दकती व्ापात आह ेमी

कधी काळी वनघत होता, म्ण ेतो धरू रोन्ाचा

प्दूवरत जो अता झाला, अशा देशात आह ेमी

जगाची ना तमा उरली, जण ूविगा्सत आहे मी

रख्ा रे घट्ट बाहंूच्ा, तझु्ा विळख्ात आह ेमी

कुठे आहे ?, कशी आहे ?, जशी आहे, तशी आहे

नव्ा ध्ारात आहे मी, तझु्ा श्वारात आहे मी

जरी गझला नव्ा ललहुनी, ररिली रि्सही पाने 

मला ठािकू आह ेकी, तरी कचऱयात आहे मी

उमा पाटील धळेु

Painting by Meenakshi
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मुली पाहण्ाचा काय्सक्रम. 

अजय चव्ाण ठाण े

मुली पाहण्ाचा काय्सक्रम हा प्ते्यक वििाहइचु्क तरूणाच्ा िाटेला येतोच आशण त्यात 
जर तो पदहलाच काय्सक्रम अरेल तर

आणखीनच गंमतीदार िाटतो आशण आजच अरा काय्सक्रम पाहण्ाचा,अनुभिन्ाचा 
योग माझ्ा नशशबी आला. मुलाने विशी गाठली,ममररूडे फुटल की तो वििाहर पात् 
झाला अशी एकंदरीत जनुी रमजूत अजनूही काही पालकाचं्ा मनात ठाण माडूंन आहे.

मग त्या रमजूतीआड चाईॅर, करीअर, “नोट रेडी नाऊॅ” अरले कुल शब् येत नाही 
आशण अरे विचार करणार् या माझ्ारारख्ा तरूणानंा मग  तोडं दाबनू बकु्ाचा मार 
रहन करािा लागतो.जन्दात्यापुढे काय करणार बापुडे ?? अरो ..

तर अशाच काहीशा मनलस्तीत एकंदरीत मला यदु्धापेषिा भयानक पररलस्तीला रामोर 
जािं लागलं.

नाही म्णजे, ही रुरूिात लनिाळू नातेिाईकापंारून होते.

प्ते्यकाचं्ा नात्यात अशी एक तरी व्क्ी अरत ेजजला लनि म्टलं की, हुरहुरी येत े
दकंबहुना लनि जमिणं आशण ते पार पाडणं हाच त्याचंा पाट्स टाईम हाबॅी अरतो आशण 
अशा व्क्ीनंा काळ, िेळ, प्रंग  कशाचेही भान नरते.अमकी म्ातारी गचकली वतच्ा 
तरेाव्ाला गेलो की, रुतकामध्रुेद्धा रुतकी बामॅ्ब फोडतात मग माझ्ारारखा डबल 
गॅ्ज्ुएट, तरणाताठा, ददरायला बरा मुलगा ददरला की, ह्ाचं्ा चाभंारचौकशा रुरू..

अशाच काहीशा चाभंारचौकशीनंतर एकेददिशी भल्ापहाटे व्ाटॅर् अपिर एका 
मुलीचा फोटो, घराणे, आशण त्याचें दडटेल्स माझ्ा मोबाईलिर येऊन टपकले.पाठिणारा 
आपल्ाच रख्ा बदहणाचा निरा अरल्ाने काही बोलताही येत नाही

आशण बोलणार  काय हो? रख्ख्ा बदहणाला नादंायच आहे वतथ े म्णनू रगळं ऐकून 
घ्ािं लागतं. फोटो पाहून “ आिडली नाही” इतकं पुरेरे उत्र देऊनही 

“अरे लेका परते्यकाशात बघ तरी, फुटुमध् ेअन ्ररअल ददरण्ामंदी फरक अरता.” 
अरे  ह्ाचें डायलॉग अगोदरच ठरलेले अरतात  त्यामुळे मन मारून जािं लागतं.

तर मी अगदीच आपला रॅम्ल म्णनू मुलगी पाहयलो गेलो..

मुलीचा बाप तर अगदी नम्र नम्र होऊन बोलू लागतो ऐरिी त्याचं िागण बदेारक जरी 
अरलं तरी अशा प्रंगामध् ेअगदी कशी कोण जाण ेत्याच्ा विभािात राया्स जगातली 
नम्रता एकिटलेली अरत.ेबोलणं चालणं रुरू झालं आम्ी अमकं अमकं करतो, अमुक 
अमुक आमची पररलस्ती,अमुक अमुक आमची मुलगी, अमुक ढमुक छान करत ेिैगेरे 
िैगेरे..अशा काहीशा गप्ा त्या वतथ ेजमलेल्ा मोठ्ा माणरातं रंगलेल्ा अरतात 
आशण मी मात् भेदरलेल्ा रशाप्माण ेइकडे वतकडे ऊगीच आपला पाहू लागतो.घराचें 
पडदे,शोकेर, घड्ाळ मग त्या मुलीचा लहानपणीचा अरणारा फोटो ह ेरगळं पाहून 
झाल्ानंतर दकचनमधला पडदा हलल्ारारखा िाटतो आशण बारीक कुजबजु कानी येत े
.”मुलगा ददरायला बरा आह ेहो.”

त ेआपल ऊगीचच बायका बायका रंग , डोळे, केर, अशा एकंदरीत माझ्ा िणा्सिर चचा्स 
रुरू अरत.े

मग थोड्ािेळाने चहा आशण नाश्ा आला हल्ी कादें खुप महाग झाले आहेत त्यामुळेच 
की काय कादेंपोहऐेिजी एका बशीमध् ेरेडीमेड दकंिा खार हाटेॅलिरून मागिलेला 
ढोकला माझ्ा िाटेला आला.

मुलगी अगदी लाजत लाजत खाली मान करून बरलेली अरत.ेनेमकं त्याचिेळी बाजचू्ा 
खखडकीतनू कुणीतरी आपल्ाला पाहतयं अरा भार होतो रहजच म्णून नजर जाते तर 
एक भन्नाट आयटम रमोरच्ा दारात ऊभी अरते आशण वतच्ारमोर ही मुलगी अगदीच 
चाय कम पाणी िाटत.ेझालं..रगळं लषि इथचे विचललत झालं.मग अमके ढमके प्श् 
आशण अमकी तमकी चौकशी झाल्ानंतर मोचा्स परत जायला लागतो.कुठेतरी बरून 
वनिातं विचारविवनमय करािं म्णनू एका हॉटेलमध् ेआमची गाडी िळत ेमग पाहुण्ाचे 
आशण आमच्ा िदडलधाराचें बोलण रुरू अरताना अगदी एक मुलगी एका मुलाबरोबर 
बाईकिरून उतरत.े

मगाशीच  राडीिर रतीराित्ी भारणारी मुलगी स्ट्सिर अगदीच िेगळी िाटत ेआशण 
नेमकं आमच्ा पाहुण्ाच लषि वतच्ाकडे जात आशण त्यानंा चहा वपताना लागलेल्ा 
ठरक्ाबरोबर माझ्ा लनिाचं घोड काहीिेळ तरी वतथचे अडत.

खडतर िाटेिर 

अनेक काटे टोचत होते

आशा होती फुलाचंी

म्णनूच पाय थाबंत नव्ते

उद्ाच्ाच आशेिर

आजच जगणं आहे

कधीतरी यश ममळेल

याराठी हा प्यत्न आहे

िैद् रुवप्या विवनिल शशदें, य ूके 
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रखी 

रोनाली तलंेग नाशशक 

मी रखी. माझीच. ही माझीच कहाणी. मी श्ोका. आज बऱयाच ददिरानंी वितःशीच 
रंिाद राधणार आह,े अगदी ठरिनू.

आज एक प्ोजके्ट पूण्स झाला. त्याचीच पाटडी आटोपून श्ोका घरी परतत होती. त्यापेषिा 
आनंद हा होता कारण वतची उद्ापारून आठिडाभर रुट्टी होती. आता मुलाचं्ा शाळा 
आशण अवनकेतची प्ोजके्ट डेड लाईन जिळ म्णनू त ेकुठेच बाहरे जाणार नव्ते. ही 
रुट्टी फक् वतची. घरी पोहचायला दोन िाजलेच. पण उद्ा रवििार त्यामुळे काळजी 
नव्ती. घरी गेल्ािर कधी एकदा अथंरूण गाठत ेअरं वतला झालं होतं. दरुऱया ददिशी 
रकाळी ती आरामात उठली. अवनकेत ऑदफरच्ा तयारीत होता. वतने लागलीच आिरून 
ब्केफास् केला आशण तो वनघाला. मुलानंा बघायला ती त्याचं्ा खोलीत गेली. इतकी गोड 
ददरतं होती ना, वतला अचानक जाणिलं आपण दकती ददिरानंी आपल्ा मुलानंा एिढं 
शातंपण ेबघतोय. छान िाटलं. मग वतने त्यानंा उठिलं आशण भरपूर गप्ा मारत वतघानंी 
नाश्ा आटोपला. आज लेकीला छान नाहु घातलं. मुलाला पण मस्त अघंोळ घालून 
ददली. वतघे आिरून बाहरे पडले. आज वतघाचंाच ददिर होता. मस्त भटकले, थोडी 
खरेदी केली. जिेणाराठी अवनकेत पण आला. मस्त गप्ा मारत रगळे जिेले. अवनकेतने 
परस्पर ऑदफर गाठले तर ह ेवतघे घरी परतले. दकतीतरी ददिरानंी ती दपुारची वनिातं 
झोपली. ताराभरात जाग आली पािराच्ा आिाजाने. मग काय, कॉफी ची हुक्ी आली 
आशण ही उठली. छान िाफाळत्या कॉफी चा मग हातात घेऊन ही व्राडं्ात वनिातं 
बरली. ती आशण फक् तीच.

काहीबाही आठित, उगाच डोळे भरून आले. आठिणीनंा कुठे काळ िेळेचे भान. त्या 
आपल्ा येतात आशण गाठतात आपल्ाला, कधी एकातंात, कधी एखाद्ा गाफील 
षिणी. मग होतो गोधंळ आपलाच, काय काय आिरायचे आशण काय काय रोडून 
द्ायचे. अशीच काहीशी त्धेा श्ोकाची उडाली. वतला अजजबात रडायचे नव्ते. 
कुठलेच जनुे दखुण ेउकरून काढायचे नव्ते, पण तरीही त ेरहजच झाले.

निीन लनि झाल्ािर होणारी कुचंबणा, निीन घरात जळुिनू घेतानंा झालेले प्रंग. वतचा 
आशण अवनकेतचा काही प्मे वििाह नव्ता त्यामुळे रगळेच जळूुन यायला थोड्ा िेळाची 
आहुती दयायला लागली. वतच बोच दकतीिरतं वतच्ा मनात रलत होती. तवे्ा नोकरी 
पण निी होती, वतथल्ा तऱहा अजनूच िेगळा. विचार करता करता वतला हरू आले, 
वतकडे जळिनू घेतानंा मनाला एिढ्ा िेदना झाल्ा नाहीत, जिेढ्ा घरात जळिनू 
घेतानंा झाल्ा. का बरं अरं, अथा्सत उत्र होतं अपेषिा, ज्ा घरच्ाकंडून होत्या आशण 
बाहरेच्ाकंडून अजजबातच नव्त्या. आता त्यस् पण ेविचार करतानंा वतला जाणिलं, 
की घरच्ाचं्ा रमोर झकुतानंा कमी पणा िाटत होता, तोच बाहरे चूक अरला तरी बॉर 
होता, ियाने मोठा होता त्यामुळे वतथ ेबरोबर अरूनही बरेचदा माघार घ्ािी लागली. 
मनुष् विभाि. आता पुला खालून बरेच पाणी िाहून गेलंय.

लनिा आधी आशण नंतर हा फरक पटकन पचनी पडत नव्ता आशण गोधंळ िाढत होता. 
त्यात मुलं लहान. रगळेच एकाचिेळी. आपणही राभंाळू शकलो नाही, ह ेवनदान वतला 
आता मान् करता येतं होतं. आता रगळंच रुळािर आलंय. आता ही रोजच्ा कामाची 
कररत जाणित नाही, कारण ते विीकारणं जमलं आहे.

विचार करता करता, जाणिलं की आधी कधी भाडंणं झाली की आधी आपण 
दरुऱयािर दोरारोपण करतो आशण मग वितःिर. आशण ह्ा रगळात आपण वितः 
स्पधफेत उतरतो, मी कशी योग्य आह,े माझंच करं बरोबर आह ेह्ा स्पधफेत. आशण 

त्याचे पररमाज्सन होत,े वितःिर दोररोपण करण्ात. मग एकप्कारची आतंररक लढाई 
रुरू होत,े वितःची वितःशी. कुणीही जजकंलं तरी आपली हार वनजचितच अरत.े मग 

ददिराच्ा ददिर वनराशेच्ा गतफेत जातात, हाती काहीच येत नाही. कधीतरी त्यातून बाहरे 
पण येतो, पण नुकरान वनजचितच झालेले अरते. मग ते रािरण्ात ददिर जातात.

श्ोकाला जाणिलं वतचीही कथा ह्ापेषिा िेगळी नाही. पण वतला आनंद आहे की वतने 
िेळीच ह्ाला आिर घातला. कारण वतला मैत्ीण रापडली, वतची मैत्ीण. ती रखी झाली 

वितःची, जजने वतला ती जशी आहे तशी विीकारायला शशकिले, रमाधान मानायला 
शशकिले, वितःिर प्मे करायला शशकिले आशण रमोरच्ा व्क्ीला रुद्धा आह ेतरा 

विीकारायला शशकिले. एका मैमत्णीने वतचे आयषु् बदलून टाकले.

एिढ्ात मुलानंी हाक मारली. वतची विचार श्रुंखला तटुली, पण तरीही ती लगेच उठली, 
पुन्ा मैमत्णीशी गप्ा मारणार ह्ा बोलीिर.

रखी मीच माझी

रखी रुख दःुखाची

रखी एकातंाची

रखी गोतािळाची

आधार मीच माझा

आधार भल्ा बऱुयाचा

आधार अरल्ा नरल्ाचा

आधार आल्ा गेल्ाच

रोबत मलाच माझी

रोबत आज उद्ाची

रोबत ऊन पािराची

रोबत ददिर रातीची
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लूव्र म्यजुझयममध् ेतातडीची बठैक बोलिण्ात आली होती. जम्सनीने पोलंडिर विजय 
ममळिला होता. नाझी रैन्ाचा मोचा्स आता पॅरररकडे िळेल अरा रगळाचंा अदंाज 
होता. पॅररर शहराच्ा मध्भागी अरणारे प्सरद्ध लूव्र म्यजुझयम हे तवे्ा  तीन लाखापेषिा 
असधक कलाकृतीचें माहरेघर होत.े या ऐवतहारीक कलाकृती यदु्धकाळात िाचिायचा 
वनधा्सर क्ुरेटर एवतएन ममकोन (Etienne Michon) केला होता आशण तशी तयारीही 
केली होती. दरुऱया महायदु्धाचे ढग जेव्ा यरुोपमध् ेघोघंि ूलागले तवे्ा लूव्र म्यजुझयमने 
वियंरेिकाचें ताफे तयार केले होत.े त्यानंा कलाकृती काळजीपूि्सक हाताळण्ाचे 
प्शशषिण देण्ात आले होत;े आपत्ालीन डट्ील मध् ेतरबजे करण्ात आले होत.े 
त्यामुळे क्ुरेटरला खात्ी होती की एका ददिरात म्यजुझयम मधील रि्स कलाकृती रुरशषित 
स्ळी हलिता येतील. तो ददिर आज आला होता. रगळेजण दार (Daru)  जजन्ाच्ा 
टोकाशी विगंड व्व्क्टरीच्ा ऑफ रामोथ्ारच्ा पुतळाखाली जमले.     

विगंड व्व्क्टरी ऑफ रामोथ्ार म्णजेच विजयाची िाता्स आणणारी ग्ीक देिता नाईकी 
(Nike)! मोनाललरा ह्ा चचत्ाइतकेच लूव्र म्यजुझयमचे एक प्मुख आकर्सण अरलेली 
नाईकी - भरारी रंपिनू जहाजािर अलगद उतरलेली, रगळा भार पुढे अरलेल्ा 
उजव्ा पािलािर, वतचा लाबं अगंरखा रमुद्ािरच्ा भन्नाट िाऱयाने मागे उडत आहे, 
त्यामुळे फक् उजिा पाय पूण्स झाकला आह.े वतचे दोन्ी पंख मागे पररलेले. ह्ा पंखाना 
कुठलाही बाह् आधार नरल्ाने बॅलन्सच्ा दृष्ीने  हे शशल्प अद्तुच म्णायला हिे. गती 
जजथ ेस्यैा्सला शभडते तो षिण रंगमरिरात  कैद करण्ाचा प्यत्न शशल्पकारानंी केला 
होता. लूव्रच्ा कमानीतनू ही पुन्ा भरारी मारेल इतकी जजिंत विगंड व्व्क्टरी. 

रध्ा विगंड व्व्क्टरीला शशर आशण हात नाहीत. जर उजिा हात रापडला अरता तर 
तो बहुतके विजयाचा रंदेश देण्ाराठी तोडंाजिळ धरलेला अरता अरा जाणकाराचंा 
कयार आह.े खाली िळलेल्ा डाव्ा हातात एखादे विजय चचन् अरािे. पायथोक्रीटोरने 
ह ेशशल्प ऱहोडरच्ा नौदलाच्ा विजयोत्सिात रामोथ्रेच्ा देिानंा (ग्ेट गॉडर ऑफ 
रामोथ्रे) भेट म्णनू बहुतके खरिस्त पूि्स २००-१९० राली बनिले अरािे.  हे अिजड 
शशल्प बनिताना आशण ते रंतलुलत ठेिताना कल्पकता िापरािी लागली. रहा रंगमरिरी 
भागात ह ेशशल्प बनिले आशण नंतर त ेभाग एकमेकानंा लोह दकंिा ब्ाझं धातनूी जोडले. 
रामोथ्रेच्ा देिळातील अनेक शशल्पापंैकी एक अरािे. मात् काळाच्ा ओघात ह ेशशल्प 
पुढे गायब झाले. त्यामुळे वतच्ा िनिाराची रुरुिात नक्ी कधी झाली त ेमादहती नाही. 
ज्ात-अज्ाततचे्ा रीमारेरेिर ह ेशशल्प अनेक िर्स रादहले.    

चाल्स ्स शोम्र  (Charles Champoiseau) ह े१८६३ राली फारंचे तकु्स स्तानातील 
दूतािारातील एक असधकारी होत ेआशण पुरातत्तशास्ताचा त्यानंा छंद होता. रामोथ्रे 
बटेानंा भेट देत अरताना त्याचें लषि जममनीतून िर येणाऱया एका रंगमरिरी पुतळाकडे 

गेले. वतथ ेउत्खनन केले अरता आधी दोन भागात धड, मग पंखाचें काही भाग आशण 
शेिटी अगंरख्ाचे काही भाग रापडले. त्यािरून त्यानंी हा विगंड व्व्क्टरीचा पुतळा 
अरािा अरे अनुमान बाधंले. (काही चौरर तकुडेही रापडले पण त ेइतर शशल्पाचे 
अरािे म्णनू त ेवतथचे रोडून ददले.) ह्ा पुतळाचे तकुडे  के्रटर मध् ेपॅक करून 
िेगिेगळा बंदरातनू मजल दरमजल प्िार करीत शेिटी रेल्नेे पॅरीरला लूव्रमध् े
आणण्ात आले. 

लूव्र मध् ेहा पुतळा दाखल झाला तेव्ा त्याची तत्रतनेे डागडुजी करण्ात आली. 
छातीचा भाग इतर धडाशी जळेुना. मात् कंबर, पाय ि अगंरख्ाचे भाग धातचू्ा 
पट्ाचं्ा रहाय्ाने जळुिनू हे शशल्प प्षेिकारंाठी खुले करण्ात आले. रामोथ्रे बटेािर 
िेगिेगळा इवतहार तज्ाच्ा उत्खनन मोदहमा चालूच होत्या. दहा िरा्सनंतर विएन्ना 
विद्ापीठाच्ा मोदहमेत काही नाणी रापडली ि त्यािरील चचत्ािंरून लषिात आले की 
नाईकी जहाजािर उभी अरािी. चाल्स ्स शोम्र ह्ानंी रोडून ददलेल्ा तुकड्ाचंा अथ्स 
आता लागला - त ेजहाजाचे भाग होत.े त्याच बरोबर डाव्ा पंखाचे आणखी काही भाग 
रापडले. चाल्स ्स शोम्र यानंा ह ेकळताच त्यानंी त ेभाग लूव्रमध् ेआणायची व्िस्ा 
केली. 

नंतर मात् (१८८० राली) ‘नाईकी’च्ा पुनबातंधणीच्ा कामाने िेगळे िळण घेतले. शशल्प 
पूण्स भारािे म्णनू तत्ालीन प्घातानुरार उजिा न रापडलेला पंख प्ास्रने तयार 
करून जोडण्ात आला. अशा पद्धतीने शशल्पानंा प्ास्रची जोडणी हल्ी केली जात 
नाही. ह्ा पुनबातंधणी नंतर रिा्सनुमत ेठराि झाला - विगंड व्व्क्टरीला दार जजन्ािर 
पदहल्ा मजल्ािर (landing) स्ानापन्न करायचे ठरले. रि्स तुकडे जोडल्ािर ह े
शशल्प ३० टन िजनाचे अिजड शशल्प झाले होत.े शशल्पाचे ह ेिजन जममनीला पेलायला 
हिे. ह्ाराठी आधी त्या जममनीची (landing) पुनबातंधणी करािी लागली. शेिटी तीन 
िरातंच्ा ह्ा डागडुजी नंतर १८८३ राली विगंड व्व्क्टरी दार जजन्ािर स्ानापन्न झाली.   

दरुरे महायदु्ध रुरु होईपयतंत ती वतथचे ददमाखात उभी होती. महायदु्ध रुरु झाल्ािर 
रैन्ाद्ारे कलेची नारधरू होि ूलागली. पण त्यापूिडीच  ऑगस् १९३९ मध् ेम्युजझयम 
क्ुरेटरने विगंड व्व्क्टरीच्ा पायाशी बठैक घेतली आशण रातोरात म्यजुझयम ररकामे 
करायचा वनण्सय घेतला. आपल्ा देशातील कलाकृती जपायच्ाच ह्ा वनधा्सराने जनता 
एक झाली. िेगिेगळा  स्ोअर्स मधले कामगार कलाकृतीिंर िेष्ने लािण्ाराठी आले, 
कुठल्ा कलाकृती कुठे गेल्ा याच्ा याद्ा करायला अनेक रेके्रटरी जमा झाले. ‘पवित् 
कारणारंाठी रजा’ घेतलेले लोकही धम्स पालनाआधी कलारषिण करायला कामािर 
परतले. अनेक लोक रात्ी घरी न जाता २-३ ददिर म्यजुझयमच्ा जममनीिरच झोपले.  
दार जजना आठ -दहा खोल्ाइंतका लाबंलचक (३४ मीटर लाबं) आशण जममनीपारून 

िनिार - विगंड व्व्क्टरी ऑफ रामोथ्ार

अदिती जोशी, सैन फांससस्ो
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पाच रहा मजले िर (२० मीटर) उंच आह.े त्या जजन्ािरून एकरंध विगंड व्व्क्टरीचे 
अिजड शशल्प (३० टन िजनाचे आशण आठ फूट उंच) लूव्रच्ा इतर कलाकृती रोबत 
रुखरूप बाहरे न्ायचं होत.े थोडयाच िेळात जड मनाने ते शशल्प लाकडी पट्ािर 
बंददस्त केले गेले - जण ूलाकडी अरंुद बाल्कनीत वतला उभे केले. दार जजन्ािरही 
लाकडी पट्ा ठेिल्ा गेल्ा. रात्ी हळू हळू इंच इंच करीत त ेशशल्प जजन्ािरून 
खाली जाऊ लागले.  पहाटे जवे्ा विगंड व्व्क्टरी रिाना झाली तेव्ा क्ुरेटर ममचो 
(Michon) रद्गददत विरात म्णाले “ही परतले तवे्ा कदाचचत मी नरेन.” त्या 
ददिशी आठ टट्कर द्ारे रदोतीर फेऱया मारून म्यजुझयम ररकामे करण्ात आले.     

ह्ा यधुदकाळात विगंड व्व्क्टरी कुठे रादहली ? ड्कू ऑफ रगान हा महायदु्धात 
तटस् रादहला होता. त्याच्ा तटस् धोरणामुळे जम्सन रैन्ापारून त्याला अभय होत.े 
त्याने लूव्रच्ा कलाकृती जपण्ात रहाय् केले. पॅरररपारून तीन ताराच्ा अंतरािर 
ह्ाचा अललशान प्राद होता. हा तीन ताराचा प्िार फार रुखाचा नव्ता.  रात्ीची 
िेळ, दाट धकेु, यदु्धामुळे हेडलाईट िापरण्ार बंदी आशण पॅररर बाहरे कधीही 
गाडी न चालिलेले  निखे डट्ायव्र ह्ामुळे शशल्प शातो मध् ेपोहोचेपयतंत रिातंनाच 
काळजी िाटत होती. यदु्धकाळात विगंड व्व्क्टरी शातो द व्ालेंर (Chateau de 
Valencay) मध् ेरुरशषित रादहली. ड्कू ऑफ रगानने आिश्क त्या अमनिशामक 
रुविधा, गाड्सर, राफरफाईची रोय िगैरे ही पुरिले. (मोनाललरा ह्ा रुप्सरद्ध  
पेंटीगला मात् यदु्धकाळात अनेक जागी दफरत रहािे लागले.) दरुरे महायदु्ध रंपले. 
जवे्ा लूव्र म्यजुझयम मध् ेविगंड व्व्क्टरीचे शशल्प परतले तवे्ा एक आनंदाची लाट 

चल ममळूवनया दोघे.

थेंबाथेंबाने घागर माझी भरली भरली
यगुायगुाचंी तहान माझी भागली भागली
होती उपडी घागर आता रुलटी जाहली

होती कोरडी घागर वतची तहान भागली  // १ //

आता घागरीिरती छान कोरली मी नषिी
तझुा मेंदीचा गं हात माझ्ा नषिीला या राषिी

कवितनेे भरलेले तझु ेअस्स्तत् गुलाबी
भरगच्च पाणिठा आशण घागर भरली  // २ //

तझु्ा माझ्ा अस्स्तत्ाला रृजनाची ही झालर
बघ दोघानंी ममळून रखे भरली घागर

तझु्ा माझ्ा अस्स्तत्ाच्ा मायािी गं छटा दोन
तरी दोघानंी ममळून एक घागर ही थोर // ३ //

आता कळली गं मला तझुी नषित्ाचंी भारा
आता कळल्ा गं राऱया तुझ्ा रंकेताचं्ा रेरा

चल ममळूवनया दोघे जाऊ पाणिठ्ािर
चल ममळूवनया दोघे आण ूभरली घागर // ४ //

भरत उपारनी, नाशशक

पररली. विगंड व्व्क्टरी एकरंध लूव्र मधनू बाहरे पडली ह ेजजतकं कौतकुास्पद होत, 
वततकंच ती यदु्धानंतर एकरंध रुरशषित परतली ह ेरुद्धा. विगंड व्व्क्टरी हे फारंच्ा 
विजयाचे एक प्तीक झाली होती. 

मंडळी, आजही विगंड व्व्क्टरी लूव्र मध् ेआहे. हजारो प्षेिक वतला रोज बघून 
जातात. लोकाचं्ा िािरामुळे वतच्ािर तपदकरी रंगाचा थर चढतो जो विशेर प्दक्रयेने 
काळजीपूि्सक दूर करािा लागतो. नुकतीच २०१४ राली वतची राफरफाई करण्ात 
आली आशण वतला पुन्ा ददमाखात दार जजन्ाच्ा टोकािर स्ानापन्न करण्ात आले. 
वतचा िनिार रंपला म्णायला हरकत नाही.    

रंदभ्स :

१)http://www.louvre.fr/sites/default/files/Press%20pack%20
Winged%20Victory%20of%20Samothrace_ok.pdf

२) Lynn H. Nicholas, The Rape of Europa: The fate of Europe’s 
treasures in the third reich and the second world war; 
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There are several myths related to kidney diseases, causes as well 
as treatments.First of all, not all patients have the same kidney 
disorders as the causes for the various types of disorders range 
from genetics to lifestyle related causes. Thus, it is a tall order to 
discuss the various ways in which to protect the kidneys, a vital 
organ of the body.
Our body has two kidneys, located in the abdomen. They are 
bean shaped and perform various functions like- maintaining 
homeostasis (balance) in the body, maintaining fluid and 
electrolyte balance in the body, maintaining the blood pressure 
of the body, producing hormones like Erythropoietin which 
is required for production of red blood cells, maintaining the 
balance of calcium and phosphorus in the body thus ensuring 
strong bones.
The kidneys have a complex network of blood vessels and 
filters known as Glomerulus, which perform multiple tasks. 
They are affected by factors like fluid loss, smoking, diabetes, 
hypertension, high grade fevers, drugs like painkillers. The two 
common types of diseases are acute renal failure and chronic 
kidney failure. Acute kidney failure is a condition when kidneys 
are temporarily shut down over a period from hours to weeks. 
Majority of patients, if they survive this catastrophe, will recover 
the kidney functions. Chronic kidney failure is a condition 
in which the kidney function deteriorates slowly over weeks 
to months. Kidneys do not recover function completely once 
chronic kidney failure sets in.
We shall focus on prevention of chronic kidney failure.
 “African, American Indian, Hispanic, Asian and Aboriginal 
populations are known to suffer from higher rates of diabetes 
and high blood pressure, which are leading causes of chronic 
kidney disease (CKD). These populations are therefore at 
higher risk of developing severe kidney disease and ultimately 
kidney failure.” (Ref: World Kidney Day 2019 website. CKD in 
disadvantaged populations).
This being scientifically proven, Asians in particular need to first 
of all adopt lifestyles that will avoid the feared central obesity, 
and development of Diabetes mellitus and Hypertension. Once 
these are developed it then becomes mandatory to keep these 
under control, as the kidneys are affected by these diseases after 
15-20 years or earlier. 

Table 1- Tips to protect kidneys.
1.       Control blood sugars.
2.       Control Blood pressures.
3.       Do not take over the counter medications- pain killers.
4.       Stop smoking.
5.       Exercise regularly – reduce obesity.
6.       Check urine for protein once a year after the age of 40 
years.
7.       Do go for a checkup if you suspect kidney disease. 

The old Asian habit of “que sara sara, what will be will be…” 
is detrimental to our wellbeing. It is essential to take medicines 
on time, go for routine checkups, exercise adequately and 
adopt proper diet to control these diseases. Thus, controlling 
blood sugars, and keeping blood pressure under strict control is 
perhaps the single most important factor in prevention of kidney 
disease.

Table 2- Check for kidney disease if you answer yes to any one of 
the following-  
1.       Patients of diabetes mellitus type 2.
2.       Patients with high blood pressure.
3.       Smokers.
4.       Obese individuals.
5.       Taking painkillers regularly.
6.       Have urinary problems like – less urine, more urine at 
night, burning sensation during urination.
7.       Have swelling of feet or puffiness around eyes.
8.       Unexplained nausea, loss of appetite, vomiting.
9.       Unexplained low Hemoglobin levels, weakness.

It is often seen that many Asians believe in self-medication - over 
the counter drugs like painkillers adversely affect the kidneys 
and may cause acute kidney injury which could be lethal. Avoid 
unnecessary self-medication and painkillers. Always consume 
drugs prescribed by a good physician.
Smoking causes the blood vessels to narrow and thus can cause 
blood flow in the kidneys to reduce, in turn leading to failure. 

Protect your kidneys

Dr. Dhananjay Ookalkar
Nagpur India
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Thus although it may seem harmless and even macho at times, it 
is preferable to avoid smoking.
Obesity is a contributing factor to developing kidney disease. 
Obesity can aggravate the development of Diabetes and Blood 
Pressure and thus indirectly enhances the chances of developing 
kidney disease. Thus proper diets, control of weight and daily 
exercise are necessary to ensure that kidneys are protected.

Table 3- Some tests to do for routine check up or to confirm 
kidney disease.
1.       Urine routine – check for proteins, sugar, pus cells, red 
blood cells and other tests.
2.       Urine protein creatinine ratio.
3.       Check blood pressure.
4.       Check fasting and post meal blood sugars.
5.       Keep track of weight – sudden changes.
6.       Blood test- Serum Creatinine.
7.       Hemoglobin.

Symptoms like burning during urination, getting up at night 
frequently (more than 3 times) for urination, reduced urine 
frequency, swelling on the feet or puffiness around the eyes, 
unexplained nausea, vomiting or loss of appetite and easy 
fatigability should prompt a person to seek healthcare advice.
A simple urine and blood test, a check up of blood pressure and 
blood sugars should be undertaken at the earliest. The blood test 
to check for kidney functions like Blood Urea, Serum Creatinine 
levels is done. If both the kidneys have started becoming weak, 
then Blood Urea and Serum Creatinine will start rising. 
Appearance of proteins in the urine above the normal level also 
indicated damage to the kidneys.
In some persons, in whom there is sufficient suspicion  of kidney 
disease, an ultrasound abdomen may be ordered to check the 
details of the kidneys. 
And finally once there is some modicum of suspicion that the 
kidneys are affected, regular check ups are a good way to take 
care of our precious organs – the kidneys.

रादहत्य.. जगण्ाचे
कधी नेमस्त श्वाराचंी कविता 
तर जगण्ाचीच होत ेकथा..

षिणभंगुरतचेी चारोळी 
अन ्बफेाम जगण्ाचा विरै अनुिाद..

चाकोरी बधदतेचे विडंबन 
अन ्ररळमागगींची िात्दटका..

काळोखी जगताचे प्हरन
तर कधी टागंलेल्ा जीिाचंी कादंबरी..

मुक् अविष्काराचे लललत 
अन ्वबकटिाटीचे प्िारिण्सन..

षिशणक मोहाचे हायकू 
अन ्कुढत जगण्ाचे आत्मचररत्..

कधी रंपन्नतचेा पोकळ शब्कोश 
तर अललप्ततचेे रंतिाड़मय..

कधी िास्तितचेी दखुरी दकनार
अन ्कधी कल्पनाविलार शषितीजपार.. 

रंजीिनी खरे, ठाण े

Painting by Mangala Tata
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अशोक रप्े
लॉर एंजलेलर

ध्येपूतडीची िाटचाल 

प्ते्यक प्ाणीमात्ातं नैरर्गकरीत्या एक दकंिा अनेक कलाचंं िास्ति अरतंच. त्या कशा 
मागा्सने
प्कट होतात आशण त्याचंा आशय काय अरतो यातं फरक अरणंही विाभाविकच 
म्णायला
हिं. चतुष््ादानंा बोलता येत नरलं तरी िेगिेगळे आिाज करून अथिा शारीरीक 
हालचालीतंनू
त ेआपलं  मनोगत राध् करत अरतात - म्णजेच  त्यानंा ‘लषिय ’ दकंिा 
‘ध्ये’हीअरतंच.मानिाच्ा बाबतीत या प्िृच्त् असधक रुधारलेल्ा अरतात आशण 
बदुधद-िाणी याचं्ाद्ारे तो कायमच प्गवतपथािर तऱहे तऱहेचे प्योग करीतच अरतो. 
शास्तीय-रासृं्वतक-रादहत्य आशण इतर अनेक षेित्ातं रतत भरभराट होतच रहाते 
आशण तहेी राहजजकच म्णायला हिं. जरजशी
शतकामागून शतके पुढे ररकतात तरतशी कला षिते्ातही प्गवत होत रहाते. मानिाच्ा 
गरजा
आशण आकलन शक्ीही िमृदं्धगत होत रहातात आशण कलािंताकंडून मनोरंजनाबरोबरच 
बौदधदक पातळीिरही रंबोधन होतच रहातं. अथा्सत ्मानिी मनाची ि मेंदूची मशागत होत 
रहात.े

       याच विचारररणीचा धागा पकडून एक अिघड पण मानिी जीिनराफल्ाचा माग्स
दाखिणारी अनोखी कल्पना ब-ेएररया (कॅललफोन्सया) येथील प्भाकर राठे याचं्ा मनातं 
२०१०
रालच्ा अखेरीर उदयाला आली. श्री राठे ह ेतवे्ा ियाच्ा अिघ्ा पाऊणशे मध् ेहोत े
!
 ह ेकठीण पण उद्ोधक राध् सरधद कारण्ाराठी राठे यानंी भगव्द्गीतचेा विरय 
वनिडला. गीतचंे तत्ज्ान िरकरणी जरा रुषि दकंिा अिघड िाटलं, तरी योग्य 
माध्माचं्ा आधारे रंजक आशण रुलभ करं करता येतं त ेआपल्ा रि्सच रंतशे्रठिानंी 
रप्माण दाखिनू ददलं आहे. तेंव्ा लोकवप्य अशा नाट् आशण रंगीत माध्माचं्ा 
आधारे त ेजनरामान्ाचं्ा रि्स स्तरातं पोहोचिािं ह ेराठे यानंी ठरिलं. एकादी गोष् 
करायचं मनातं पक् झालं की आपली रि्स शक्क्, बदुधद आशण कलात्मकता एकिटून 
नेटाने वतचा पाठपुरािा करणं ही शशकिण अगदी अल्प ियातंच त्याचं्ा रक्ात पूण्सपण े
शभनली होती. राहजजकच ध्येाचं रुपातंर ध्ारातं होणं अोघानेच आलं. 

     राठे यानंा नाट् आशण रंगीत कलाचंी थोडीफार जाण लहानपणापारूनच होती. खार 
करून नाट्षिते्ात त्यानंी बऱयापैकी कौशल् रंपादन केलं होतं. महत्ाचा प्श् होता तो 
गीततेील
तत्ज्ानाचा. त्या विरयातं प्थमत: उत्सुकता ि गोडी वनमा्सण झाली ती विरूपयोगचे 
पूज् विामी माधिानंद याचंी प्िचने ऐकता ऐकता. विामीचंं अध्ात्म आशण 
गीतबेरोबरच ज्ानेश्वरी, तकुारामाचें अभंग, दारबोध आशण तत्सम इतर रादहत्याविरयी 
अरलेलं अगाध ज्ान आशण प्भुत् याचंा राठे दापंत्यािर नुरता ठराच उमटला नाही 
तर त्या विरयारंबंधी असधकासधक रमजनू घेण्ाची उत्सुकता आशण ओढ वनमा्सण 
झाली. पररणामत:, गीतचे्ा शशकिणीची थोडीफार ओळख झाल्ािर गीतचे्ा रि्स 
१८ आध्ायािंर आधररत एक रंशषिप्त लेख (२८ पाने) राठ्ानंी ललहीला.  तरं 
करतानंा विामी विामी विरूपानंद, विनोबा भािे, गुरुदेि शंकर अभं्कर आशण 
इतरही विचारिंताचं्ा ि रंतरादहत्याचा अभ्ार करून ि त्यातील उतारे, श्ोक, गीत े
याचंी जळुिाजळुि केली होती. अथा्सत ्विामी माधिानंद याचं्ा प्िचनातंनू आकलन 
झालेल्ा ज्ानाची त्यात भर होतीच. मुं बईच्ा गीता पटिध्सन याचं्ा ‘विरमयी गीता’ 
या पुस्स्तकेतील काही गीताचंा भाग होता. तो लेख िाचून विामी माधिानंदानंी रुचविले 

की रि्स अध्ायाऐंिजी काही म हत्ाचे वनिडून त्यातंील आशयाचा विस्तार करािा. 
महत्ाची बाब म्णजे त्यानंा कल्पना एकदम आिडली होती आशण आनंदाने पुढचं 
माग्सदश्सन करण्ाची तयारी त्यानंी दश्सिली.  

     त्या आशीिा्सदाने राठ्ाचंा आनंद दद्गुणीत झाला इतकेच नाही तर त्यानंी उत्साहाने 
आपला प्यार रुरु ठेिनू एक निा मरुदा तयार केला ज्ात अध्ाय क्र. ३,६,९, १२ ि 
१५ यातंील महत्ाच्ा आशयाचंा परामश्स घेऊन वनिेदने असधक आकर्रत केली. त्याच 
रुमारार गुरुदेि शंकर अभं्कर याचंी भेट होण्ाचा रुयोग आला. गुरुदेिानंाही कल्पना 
आिडली आशण त्यानंीही पादठंबा दश्सिनू माग्सदश्सन करण्ाचं विचेे्ने आश्वारन ददलं. 
ह ेहोईपयतंत २०१२ राल अधफे-असधक रंपायला आले होत.े दरम्यान ‘एकता’ मासरकाचे 
रंपादक अरुण जतकर याचं्ा रागंण्ाने टोराटंोचे नाना दातार याचं्ाशी रंपक्स  झाला. 
दैिी योगाने एकादी चागंली गोष् व्ायची अरली की प्रंग करे जळूुन येतात ह्ाचंच ह े
उदाहरण म्टलं पादहज.े कारण नाना दातार याचंा गीतचेा रखोल अभ्ार आह ेइतकेच 
नव् ेतर त्यानंा रंगीताचीही जाण अरून १९८२ राली 
‘गीत-गीता’ ही त्याचंी पुस्स्तका पुण ेयेथील ‘गीता-धम्स मंडळ’ रंस्तेफफे  प्काशशत झाली 
होती ज्ातं एकूण ५२ गीताचंा वििरणारंदहत विस्तार होता. मंुबईचे शास्तीय गायक 
प्दीप धोडं त्यातील काही गीतानंा चाली लािनू काय्सक्रम रादर करीत अरत. त्यानंीही 
विचेे्ने ध्ववनफीती पाठिल्ा. त्या आशण नानाचंी ‘गीत-गीता’ लगेच पुण्ार विामी 
माधिानंदाकंडे रुपूत्स केली गेली. थोड्ाच अिधीत विामीचंी परंवत आली. नाना ललखीत 
१२-१३ गाणी वनिडली आशण त्यानंा जोडून विामीनंी वनिेदनेही ललदहली. अशा रीतीने 
दोन अवत महत्ाच्ा अंगाचंी (तत्ज्ान ि गीतरचना) तयारी झाल्ािर इकडे अमेररकेत 
राठे यानंी आपला चंग बाधंनू योग्य अशा कलाकाराचंा गट तयार केला. त्यातं पट्टीचे 
गायक-िादक आशण नाट्प्िीण हौशी लोकाचंा रमािेश होता. 

टोराटंो येथनू नाना ि कॅललफोर्नयातनू राठे पुण्ात पोहोचले आशण त्यानंी
विामीबंरोबर प्दीघ्स विचारविवनमय करून रंपूण्स काय्सक्रमाचा मरुदा तयार केला. ह े
होईतो २०१२ राल रंपले होत.े २०१३ च्ा रुरुिातीर रादरीकरणाच्ा दृष्ीने  भाग 
घेणाऱया कलाकाराचं्ा तालमी घेण,े त्यानंा रंगमंचािरील हालचाली, रंिाद-फेक ही 
जबाबदारी राभंाळण्ाचं काम राठे करीत होत.े दाताराचें रुपुत् नरेंद् ह्ा गायन कलेत 
उच्चदजा्स प्ाप्त केलेल्ा अनुभिी कलाकाराने वनिडलेल्ा रि्स गीतानंा रुमधरु चाली 
लािनू त्या राठ्ाकंडे पाठविल्ा. त्या गायक कलाकाराकंडे रोपिनू त्यानंी आपले 
ररयाजही रुरु केले. अमेररकेत अरे काय्सक्रम बरिण्ातं आशण रादर कारण्ातं ज्ा 
अरंख् बारीक-रारीक गोष्ीचंी दखल घ्ािी लागत ेत्या राकारताना वनयोजक/
ददग्दश्सकाला जजिाचं दकती रान करािं लागतं त ेयेरा-गबाळाचं काम नक्ीच नव्.े 
पुण्ाहून आठ फूट उंच ि १२ फूट लाबं अरा शुभ्र घोडे अरलेला रंगीत रथ विशेर 
कम्सचाऱयाकंडून प्ास्स्क पडद्ािर  छापून आणिला आशण अमेररकेत तो कापून 
प्ायिडुिर
अरा बरविला की घडी करता यािी. गीततेील विश्वरूप दश्सनाचे देखािे आकर्सक रीत्या 
पडद्ािर दाखिण ेहा अवत महत्ाचा भाग अतलु िैद् याचं्ा मदतीने राठ्ानंी उत्म 
रीतीने राभंाळला. म्णता म्णता २०१४ राल कें व्ा उजाडलं रमजलंही नाही आशण 
एवप्ल मदहन्ाच्ा ७ ि १३ तारखानंा अनुक्रमे लारॅ एंजलेीर ि रॅन रमोन (ब-ेएररया)  
येथ ेदोन अवत देखण ेकल्पनेच्ा बाहरे यशविी प्योग रादर केले गेले. श्रोत्याचं्ा 
टाळाचंा गजर तीन-राडेतीन ममवनटे रतत रुरु होता. त्याचंा उत्सू्त्स प्वतराद नुरता 
रुखिनू जाणाराच होता अरं नाही तर अनेकानंी हा प्योग २०१५ मध् ेहोणाऱया लारॅ 
एंजलेीर येथील बीएमएम असधिेशनातं अिश् रादर व्ािा अशी इच्ा प्कट केली. 
पण ददुदैिाने त ेराध् झाले नाही. रुमारे ४००० हजार मराठी प्षेिकापंयतंत पोहोचण्ाचा 
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चमत्ार घडला  नाही. 

    गुरुदेि शंकर अभं्कर यानंी २०१४ च्ा प्योगानंतर ददलेली प्वतदक्रया ‘ अहो 
राठे,अरा अप्वतम काय्सक्रम आजपयतंत अमेररकेतच काय, पण भारतातही कोणी केला 
नाही दठकदठकाणाहंून अशभनंदनाचे रंदेश येण्ाचा भदडमार रुरुच होता.अमेररकेतही 
इतर दठकाणाहंून हा काय्सक्रम त्याचं्ा गािी रादर करण्ाराठी विचारलं जात होतं. काही 
अवनिाय्स अडचणीमंुळे तरं होऊ
शकलं नाही ही गोष् िेगळी. राठे याचं मन मात् अजनू थोडं अरमाधानीच रादहलं होतं. 
आपलं प्मुख ध्ये काय होतं (अजनूही आहे) त ेराध् करण्ात काहीतरी तटृी राहून 
गेल्ात ही रल त्यानंा रतत रतािीतच रादहली आहे. गीतेचा मुख्ा रंदेश, मानिी जीिन 
राफल्ाकरता वतची शशकिण, जनरामान्ाचं्ा रि्स स्तरातं पोहोचविण्ातं आपण कमी 
पडलो ही खंत त्यानंा बोचतच रादहली. करा आशण कोणता माग्स आचारािा ह ेशोधण्ात 
ददिरामागून ददिर जात होते. आम जनतेला भािणाऱया, कमीत कमी खचा्सत राधता 
येणाऱया, ददिराकाठी कोणत्याही रोईस्र िेळेला, मनाला विरंगुळा देणाऱया अशा 
एकाद्ा चचत्पाटातं जर या प्योगाचं रुपातंर करता आलं तर ध्येपूतडीराठी तो एक उतृ्ठि 
माग्स ठरेल ह्ा कल्पनेने ते भारािनू गेले. तरं होण्ार प्थम गीत-गीता काय्सक्रम पुण ेयेथ े
नाट् गृहात रादर करािा अरं त्याचं्ा मनातं आलं. 

विामीचं्ा २०१६ रालच्ा अमेररका भेटी दरम्यान तो विचार विामीरंमोर प्कट केला 
तेंव्ा त्यानंाही तो योग्य िाटला. लगेचच राठ्ाचंी तयारी रुरु झाली आशण २०१७ 
च्ा दडरेंबरातं शेिटच्ा रप्ताहात दोन प्योग ‘बालगंधि्स’ आशण ‘यशिंतराि चव्ाण’ 
नाट्गृहातं करण्ाचं ठरलं. आिश्क ती आरषिणे आशण इतर व्िस्ाचंी तयारीही 
झाली. पण हाय! अचानकच विामीचंी प्कृवत इतकी वबघडली की त्याचंा रहभाग 
अशक्प्ाय झाला. रि्स आकाषंिािंर पाणी पडलं. पण खचणारे अरतील तर त ेराठे 
नव्तेच! भर रणमैदानातनू पळपुटेपणा कारणाऱयाचंा त्याचंा बाणा नव्चे! ‘बचेंगे तो 
अौर भी लढेंगे’ हे एका शूर मराठी ररदाराचे बोल त्याचं्ा मनातं खोलिर रुजले होत.े 
विामीचंी प्कृवत ठीक नरतानाही त्यानंी थोडारा िेळ ददला. त्या अिधीत, काय्सक्रम नाही 
तर वनदान आधीची डीव्ीडी तरी जनतेला दाखिनू त्याचं्ात  आिड वनमा्सण करािी 
ह्ा कल्पनेला विामीनंी ताबडतोब होकार ददला. एिढंच नाही, तर उपक्रमाला रि्सतोपरी 
रहाय् करण्ाचं आश्वारन ददलं. रतरा रालच्ा बाराव्ा मदहन्ातला तो तरेािा ददिर. 
राठ्ाचंा दोन-अडीच मदहन्ाचंा पुण्ातला मुक्ाम जिळ जिळ रंपायला आला होता. 
पण 
१६ तारखेर ‘विरूप होटेल’ आशण १८ तारखेर ‘गीता-धम्स मंडळ’ येथ ेडीव्ीडी 
प्षिपेणाची तयारी झाली आशण दोन्ी काय्सक्रम यशविी झाले. दोन्ी दठकाणी हजर 
अरलेले श्रोत ेबहुताशंी शशशषित िगा्सतलेच होत ेही गोष् राठ्ानंा जरा खटकलीच. कारण 
रमाजाच्ा ज्ा िगा्सतील रमुदायापुढे प्षिपेण दाखिािं अशी त्याचंी मनीरा होती ती 
अजनू तरी दूरच रादहली होती.

         पुनचि, एकादं रत्ाय्स घडायचं अरेल, तर दैिी शक्ीचंी कृपादृष्ी आपल्ाकडे 
कशी िळत ेयाचा रुखद प्त्यय राठ्ानंा आला. रहज एका रायंकाळी टीव्ी बघतानंा 
एक विशशष् घटना त्याचं्ा नजरेर आली. ती म्णजे येरिडा कारागृहातं बंदीिानानंा 
‘ज्ानेश्वरी’तील काही प्रंग दाखिले जात होते आशण रि्सजण तल्ीनतनेे  ररभोग 
घेण्ात मनि होत.े आयोजक होत ेजले-प्मुख जाधि. राठे काही रेकंद स्स्तममत झाले. 
लगेचच मनातं विचार आला की ‘गीत’े िरचा काय्सक्रम दाखिायला ही रंसध दिडता 
कामा नाही.दरुरेच ददिशी त्यानंी चक् येरिडा कारागृहाकडेच गाडी िळिली आणी 
गेटिर जाधिाचंी भेट घेण्ाची
विनंवत केली. पण त ेगृहस् तेथ ेनरून रेंटट्ल वब्डीगं मध् ेअरतात अरं कळलं. मग 
वतकडे गाडी िळिली तर राहेब येण्ार एक-दीड तार तरी लागेल अरं कळलं. तथेचे 
दठय्ा मारून राठे जाधिाचंी प्वतषिा करत रादहले. त ेयेताच रुदैिाने काही ममवनटातंच 
त्यानंी पाचारण केलं. जाधिाचं्ा कचेरीत ज ेकाही विनिित ्घडलं त ेराठे यानंा अिाक् 
करूनच रादहलं( ता. २६). कोण, कुठले, येण्ाचं प्योजन काय इ. अौपचाररक चौकशा 
झाल्ा आशण राठ्ाचं्ा खुलाशाने प्भावित होऊन जाधिानंी फोन उचलला आशण 
जलेच्ा असधकाऱयानंा रामंगतलं की ‘नव्ा िरा्सचा पदहला काय्सक्रम राठे याचंा करायचा’. 
त ेऐकताच राठे ‘उडालेच’ (प्त्यषिातं नव् ेहं).६ जानेिारी २०१८ रोजी काय्सक्रम 
करायचं ठरलं. तरा िेळ बराच होता. प्थम विामीजीचंी रंमवत (फोनिरूनच)घेतली. 
नाना दातारानंाही रूचचत करून हजर रहाण्ाची विनंवत केली. (अौपचाररकच होती पण 
नानाचंा उत्सू्त्स पादठंबा आशण माग्सदश्सन याचंा रततच राठे यानंा लाभ झाला आह)े. 
कारािारातील बंदी ह ेरि्सच िगा्सतले अरणार आशण त्याचंी बौदधदक पातळीही वततकीशी 
उच्च नरणार याचा अदंाज घेऊन राठे यानंी बंददिानानंा रहज रमजेल अशा खार 
ग्ामीण भारेत आपली वनिेदने रचली. प्षिपेणाराठी आिश्क रि्स तंत्ज्ान व्िस्ा

विरूपयोगच्ा राधकानंी चोख ठेिली होती. चारशेहून असधक बंददजनापंुढे अप्वतम 
प्योग झाला. हालॅ खच्च भरला होता आशण काय्सक्रम रंपेपयतंत पूण्स शातंता अरून रगळे 
एकचचत्ाने मनि झाले होते. आचिय्स म्णज ेराठे याचं्ा शेिटच्ा आिाहनानंतर ४-५ 
जणानंी चक् काही प्श् विचारण्ाची याचना केली. त्या केिळ एकाच प्रंगाने राठे याचं्ा 
डोक्ात एक अवतशय उत्साहदायी योजना अितरली. त्या स्तरातील जनतलेा रमजले 
उमजले अशा माध्मामंाफ्स तच जाण्ाचा माग्स त्यानंा स्पष् ददरला. परतीच्ा िाटेिर 
नानाचं्ा कानािंर त्यानंी आपलं मनोगत व्क् करताच त्याचंी रहमवत ममळाली. अमाप 
आनंददत होऊन विामीचं्ाही कानािर रि्स
रमाचार घालून त्याचंा आशीिा्सद घेण्ार राठे विररले नाहीत. त्या उत्साहातच त्यानंी 
२०१८, जानेिारीच्ा ८/९ तारखेर अमेररकेकडे प्स्ान ठेिले.

 अथा्सत ्आता ‘निी विट्टी - निं राज्’ अशी पररलस्वत वनमा्सण झाली होती. आधीच्ा 
(२०१४) प्योगामंधील उत्म अरे भाग - गीत,े रंिाद, वनिेदने यानंा बाधा न आणता, 
त्याचें प्माण जरा कमी करून  नव्ा धतडीची वनिेदनें, गीते, रंिाद याचंी योजना करायची 
वनकड होती. गीताचंी रंख्ा कमी न करता ि त्यातंील आशयाला बाधा न आणता कडिी 
कमी करणं आिश्क होतं. केिळ शास्तीय रंगीतािर भर न ठेिता लोकवप्य अशा इतर 
रंगीत प्काराचंा अिलंब करणं आशण वनिेदनाची भारा ग्ामस्ानंा जिळची िाटािी ह े
ही राधायला हिं होतं. अथा्सत ्, अंवतम ध्येािर लषि कायम ठेिनू त ेराधण्ाच्ा मागा्सत 
जास्त िळणं घ्ािी लागणार होती.
तात्य्स, पुनचि असधक िाचन ि अभ्ार करण्ाशशिाय गतं्यतरच नाही हे अोघानंच आलं. 
राठ्ानंी करली कंबर अन ्लागले कामाला. 

रंत एकनाथ महाराजाचंं ‘विचूं चािला’ ह्ा भारुडाची चाल तशीच ठेिनू त्यानंी विरचचत 
‘अहो आली आली, अपुल्ा गािी, गािी गीता’ ह ेभारूड प्योगाच्ा रुरुिातीरच घेतलं. 
नव्ा प्योगाचं बाररं
करून त्याचं नामकरणही ‘गािी-गीता’ अरं बदललं. कै. बाबा गदफे (कै. अण्ा 
दकललोस्राचें वनकटचे आप्त) याचं्ा शतकापूिडीच्ा ‘गीतामृत शतपदी’ ह्ा रुलभ 
मराठीतील काव्रंग्हाचा अभ्ार करून त्यातील ‘धम्स बाधंिा िम्स रागंतो, कमा्स रोडू 
नका’े गीताची चाल ि काही कडिी वनिडली (कारण ती चाल शाहीर राम जोशी ललखखत 
‘हटा तटाने पटा रंगिनुी जटा धररशी का शशरी’ ह्ा ठरकेबाज गीताचीच). विामी 
विरूपानंद ललखखत ‘श्रीमत ्भािाथ्स गीता’ यातील काही श्ोक, रंत तकुारामाचं्ा ‘अभंग 
मंत्गीता’ मधील काही अभंग, गीता पटिध्सन याचं्ा ‘विरमयी गीता’ मधील काही गीत े
आशण त्या रिातंच्ा जोडीला राठे यानंी वित: रचलेल्ा काही निीन गीताचंा रमािेश 
‘गािी-गीता’ मध् ेकेला. नट ि गायक-कलाकार मनोज ताम्नकर यानंी या गीतानंा 
कण्समधरु चाली लािण्ाची माहत्ाची काममगरी केली.   ियाच्ा 85 िरडी ताज्ा दमाने 
‘गािी गीता’ च्ा रूपाने राठेकाकानंी  आपल्ा ध्येपूतडीचे रमाधान ममळिले आहे. 
‘एकतरी ओिी  अनुभिािी ‘ म्णतात तशी ही गािी गीता एकदा तरी अनुभिािी आशण 
ध्येाची निी निी शशखरे गाठायला ियाची अट नरत े हा अनुभिही घ्ािा !
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Nightmares

Natasha Dighe Badri

Inseparable during their school years, they had gradually 
gone their separate ways, some even to different countries, in 
different time zones. Phones, internet and social media has 
made it possible for them to stay in touch. Now all of them 
were in their old hometown and had got together one weekend 
for a sleepover, just like old times.
They chatted about old times and one would have thought 
those twenty-somethings were school girls once again, 
enjoying pizza, ice cream amid chattering and laughter. 
Conversation flowed, topics changed and somehow they were 
talking about nightmares. Opinions were as varied as the girls 
themselves.
“Nightmares are born out of our subconscious fears,” claimed 
one.
“They are just a more exaggerated version of the troubles of our 
waking life,” suggested another.
“I think our dreams that don’t come true haunt us as 
nightmares,” said Richa.
This somber statement caused a rather ominous silence.
“That’s deep.”
“That’s just pessimistic. It’s not that our dreams don’t come 
true, it’s just that they sometimes take longer than we 
expected.”
Fearing a barrage of opinions, Richa interrupted, “Oh, I wasn’t 
being serious, just trying to be poetic, that’s all,” and the 
conversation veered on to other topics. The sleepover went 
well. All of them were happy to have been able to get together 
at leisure after so long. But it wasn’t to last. They had their lives 
to go back to.
Before Richa’s flight, her friends came to see her off. “We got 
you something,” they said. She looked inside the bag they 
handed her. It was a dream-catcher. A small hoop decorated 
with feathers and beads like the ones made by ancient Native 
Americans.
“You have to hang it up in your bedroom. It is supposed to 
allow only sweet dreams to pass. So, when you sleep, you will 
have good dreams.”
“And it is also meant to remind you that if nightmares of 
dreams that did not yet come true haunt you, you have friends 
whom you can share things with, always.”

Richa smiled. This may have added to her luggage but had 
made her heart feel much lighter.

Painting by Mangala Tata
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१ जानेिारी २००९ ला मी लनि करून अमेररकेत आले. तशी मी लहानपारूनच म्णज े
रहािीपारून हॉसे्ल मध् े रादहल्ामुळे मला घरापारून लाबं राहायला फार काही त्ार 
झाला नाही. प्थमच मी निीन देश पाहणार म्णनू मी फार उत्सुक होत.े रुरिातीला रगळं 
दफरायला आशण बघायला फार मज्ा येत होती आशण त्यामुळे ददिर पटापट जात होत.े 
अमेररकेत येण्ाआधी मी पुण्ात नोकरी करत होत,े वितंत् होत.े अमेररकेत आल्ािर 
रुरिातीचे ४-५ मदहने रगळं निीन बघण्ात आशण शशकण्ात छान िाटलं पण मग नंतर 
कंटाळा यायला लागला. आपण दरुऱयािर अिलंबनू अरण्ाचा िैताग यायला लागला 
होता. खूप राऱया नोकरी राठी अज्स करून पण आर्थक मंदी अरल्ामुळे कुठूनही काही 
ररप्ाय येत नव्ता आशण माझ्ा व्व्रा मुळे नोकरी ममळणं अजनू कठीण जात होतं. 
काहीही करायच म्टलं तर रगळात आधी मला डट्ायविगं लायरेन्स ममळणं गरजचंे होतं 
म्णनू निऱयाकडून गाडी शशकण्ाचा वनचिय केला. थोड्ाच ददिरातं माझ्ा लषिात आलं 
की निऱयाकडून गाडी शशकण िाटत वततक रोपं नाही. शेिटी कर बर गाडी शशकून मला 
एकदाच लायरेन्स ममळालं. निीन देश, कुणाशी ओळख नाही, ददिरभर घरात बरून तरी 
काय करणार?  एक मैत्ीण एका यवुनव्र्रटीत MS करत होती. वतच्ा कडून मादहती 
ममळाल्ामुळे  एका कोरफे ला प्िेश घेतला. कोरफे राठी रंध्ाकाळी ६-९ यवुनव्र्रटीत 
आठिड्ातनू एकदा जािं लागायचं. तो कोरफे चालू अरतानाही मी नोकरीच्ा शोधात 
होतचे. कोरफे झाल्ािर २-३ मदहन्ानंी मला ददिर गेले. मी ६ मदहन्ाचंी गरोदर अरताना 
मला EAD काड्स ममळालं आशण ८ मदहने रंपले तवे्ा ग्ीन काड्स ममळालं. या काड्समुळे 
मला नोकरी करता येणार होती पण अजनूही मंदी अरल्ामुळे नोकरी ममळणं इतकं रोपं् 
नव्त. खरंतर रगळं रुरळीत चाललं होतं तरीही मला नोकरी नरल्ाचं रारखं िाईट िाटत 
होतं. िाईट िाटण्ाचं कारण अर की लहानपनापारून आमच्ािर रंस्ार झाले होत,े 
लस्तयानंी नोकरी करणं  दकती गरजचंे आहे आशण आम्ी ते बघतच मोठे झाले होतो.
       माझ्ा िदडलानंा तरा लहानपारूनच त्याचं्ा आई िदडलाचंा काही आधार 
नव््ता. त ेत्याचं्ा काका काकंूकडे ि आजीकडे िाढले.  माझी आई २० िरा्सची अरताना 
वतचं लनि झालं. वतचं लनि झालं तवे्ा ती BA झाली होती. लनिानंतर िदडल्ाचं्ा 
प्ोत्साहनामुळे आईने MA केलं. वतला हिी तवे्डी मदत त्यानंी केली. माझ्ा मोठ्ा 
बदहणीच्ा जन्ाच्ा दरम्यातं आईने MA केलं. बहीणीनंतर राधारण अडीच िरातंनी माझा 
जन् झाला. माझ्ा जन्ानंतर लगेचच माझ्ा आईला नोकरी लागली. माझ्ा िदडलानंी 
आईला आम्ी लहान अरताना खूप मदत केली. त्यानंा नोकरी करताना अनेक अडचणी 
आल्ा पण आईने कधीच नोकरी रोडली नाही. २०१६ ला दडरेंबर मध् ेती BDO च्ा 
पोस् िर वनितृ् झाली. ३५ िर्स नोकरी करताना वतच्ा चचकाटी आशण कष्ाना माझ्ा 
िदडलाचंी राथ ममळाली. मला आठित माझ ेिडील दपुारी ऑदफर मधनू घरी यायचे आशण 
माझ्ा भािाला जिेण भरिनू जायचे. लहान अरताना ही मदत दकती मोठी मदत आह े
याची मला जाणीि नव्ती पण जवे्ा माझ ेमुलं daycare ला जायला लागले तेव्ा त्याची 
जाणीि झाली. िदडलाचंं ऑदफर घरापारून जिळ अरल्ामुळे आम्ी काहीही लागलं की 
िदडलाकंडे जायचो. अशी अनेक प्कारची मदत माझ्ा िदडलानंी आईला नेहमी केली. 
पुढे जवे्ा माझी मािशी LLB करायला लागली तवे्ा वतला परीषिचे्ा िेळी फार अडचणी 
आल्ा. वतच्ा मुलाचे फार हाल होत होत.े माझ्ा मािर भािाला मािशीच्ा परीषिचे्ा 
िेळेर आई िदडलानंी रंभाळल. रोज दपुारी िडील घरी जेिायला आले की मािशीच्ा 
मुलालाही भरिनू आशण झोपी घालून जायचे. पुढे मोठ्ा बदहणीला मुलगी झाली तवे्ा 
वतला जवे्ा कधी अडचणी आल्ा तवे्ा िदडलानंी वतच्ा मुलीला रंभाळल. त्या िेळी 
िडील रेिावनितृ् झाले नव्त ेपण गरज पडली तर त ेनातीला ऑदफर ला घेऊन जायचे 
पण कधी दीदीला नाही म्णाले नाहीत. अर शक् होईल वततकी मदत माझ्ा िदडलानंी 
रगळानंा केली. खरंतर इतक्ा िरातंमागे त्याचं्ा मनाचा मोठेपणा आठिला की त्याचें 
कौतकु िाटते. ह ेरगळं अर अरल्ामुळे मला पुण्ाची नोकरी रोडल्ाच फार दःुख होत 

होतं आशण त्यात निीन नोकरी ममळणं फार अिघड ददरत होतं.
          एवप्ल २०१२ मध् ेमला माझी मुलगी ददया झाली. माझ्ा रारूबाईंनी अमेररकेत 
येऊन माझ बाळंतपण फार प्मेाने आशण न कंटाळता केलं. मुलगी रहा मदहन्ाचंी झाल्ािर 
मी एकदा भारतात जाऊन आले. परत आले तवे्ा ती राधारण ९ मदहन्ाचंी होती. परत 
आल्ािर मी पुन्ा अभ्ार चालू केला. ददया १८ मदहन्ाचंी अरताना मला नोकरी लागली. 
एव्ड्ा कष्ाने नोकरी ममळाल्ाचा मला जेिढा आनंद झाला तेव्ढच दःुख ददयाला 
daycare  ला रोडून जाताना झालं. थोड्ाच ददिरात ददया daycare ला रुळली आशण 
माझा रोजचा ददनक्रम चालू झाला.  पदहली नोकरी जरा लाबं होती. राधारण ४५ ममवनटाचंा 
डट्ाईव् एका बाजनूे होता. Los  Angeles चे टट्ॅ दफक खूप अरल्ामुळे मी रकाळी ६ त े३ 
नोकरी करायला लागली. राधारण ती िेळ मला आिडायला लागली कारण त्यामुळे मुलीला 
लिकर घरी आणता यायचं. ददिर पटापट जात होत ेआशण २०१५ मध् ेमाझ्ा मुलाचा 
जन् झाला. आम्ी त्याचा नाि नील ठेिलं. आधी थोडे ददिर मी मॅटर्नटी ललव् होत ेतवे्ा 
नील घरी माझ्ारोबत रादहला मग मी जॉईन झाल्ािर २ मदहने नील daycare ला गेला. 
तो ६ मदहन्ाचंा होता तेव्ा रारू रारयातंनी त्याला प्मेाने न कंटाळता ६ मदहने राभंाळले. 
तो राधारण 8 मदहन्ाचंा अरताना मी निीन नोकरी शोधायला चालू केली जणेकेरून माझं 
डट्ायविगं कमी झालं अरतं आशण मुलारंोबत जास्त िेळ ममळाला अरता. तो ९ मदहन्ाचंा 
अरताना मी daycare शोधायला रुरिात केली. मी राधारण १०० फोने केल्ािर शेिटी 
एक daycare ठरिलं, रगळं बॅकग्ाऊंड चेक केल्ािर नीलच ऍडममशन वतथ ेफायनल 
केल. मधं्तरी मला घराजिळ नोकरी ममळाली तवे्ा मी एक मदहन्ाचा गॅप घेतला म्णज े
मला मुलारंोबत राहता येईल. त्या गॅप नंतर नीलचं पण daycare  चालू होणार होतं. 
रारू राररे गेल्ािर नीलचं daycare आशण माझा निीन जॉब रोबतच चालू झाला. नील 
daycare ला ऍड्जस् होत नव््ता आशण त्यामुळे मी माझ्ा निीन जॉबला ऍड्जस् होत 
नव्ते. तो रारखा रडायचा. अगदी ददिर ददिरभर रडायचा. त्याला अगंठा चोखायची रिय 
होती आशण तो daycare मध् ेघाबरून अंगठा इतका चोखायला लागला की शेिटी त्याला 
अगंठ्ाला जखम व्ायला लागली. मला िाटलं की १-२ आठिडयानंी तो रुळून जाईल पण 
ददड मदहना झाला तरी काहीही फरक ददरत नव््ता शेिटी मी िैतागून नोकरी रोडायची 
ठरिली.  दरुऱया रगळा ऑपशन्सचा विचार करून झाला होता. मला नोकरी रोडायची 
मनातनू भीती िाटत होती पण दरुरा काही उपाय उरलेला नाही. माझा वनण्सय झाल्ािर 
मी आईला फोने करून रामंगतलं. माझ्ा आईनेही नोकरी केली अरल्ामुळे वतला माझ्ा 
मनाची ताराबंळ कळत होती. आई अजनूही नोकरी करत अरल्ामुळे वतला अमेररकेत 
येणं शक् नव्तं पण िडील रेिावनितृ् अरल्ामुळे आईने िदडलानंा रमजािनू अमेररकेत 
येण्ार तयार केले. खरंतर त्या िेळी माझ्ा िदडलानंाही वितःबद्दल मूल राभंाळण्ात 
इतका आत्मविश्वार नव््ता आशण मलाही शंका िाटत होती की रगळं व्िस्तीत होईल 
ना. िदडलाचंी तबे्त बरी नरल्ामुळे त्यानंा अर िाट होत की मूल राभंाळणं त्यानंा जमेल 
की नाही कारण त्या िेळी माझ्ा िदडलाचंं िय ६६ होतं. हे रगळं कर शक् आहअेर रारखं 
िाटत होतं पण मग मी विचार केला की िदडलानंाही जमलं नाही तर मग मी नोकरी रोडीन 
पण एकदा प्यत्न करून बघायला काही हरकत नाही.
 वतकीट बकु झालं आशण एकदाचे िडील आले. तो अमेररकेचा वितंत्ददिराचा रुट्टीचा 
ददिर आशण लागून आलेला शवनिार, रवििार होता. त्या िेळेचा फायदा घेऊन मी नीलला 
पापाचंी रिय करून ददली. रुरुिात डायपर पारून होणार होती. रुरिातीचे काही ददिर 
त ेिैतागत होते पण मग हळू हळू रुळले. मी त्यानंा मदतीला आया बोलािते म्टलं पण 
त्यानंी नकार ददला. मी रकाळी उठून िरण भात तयार करून जात होत े पण मग नंतर 
िदडलानंी कूकर लािायला शशकायची तयारी दाखिली. माझ ेपप्ा मग रोज ताजा िरण 
भात आशण उकडलेल्ा भाज्ा नीलला भरि ूलागले. नीलला पण त्याचंी इतकी रिय झाली 
की अगदी मी घरात अरतानाही  त्याला पप्ा लागायचे. माझ्ा िदडलानंा पुस्तक िाचायची 

आपली माणरं  

प्ीती कोठािळे, कॅलीफोर्नया
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आिड त्यामुळे नीललाही खूप पुस्तक िाचायची रिय त्यानंी लािली. ह ेरगळं रुरळीत 
होत अरताना मीही निीन नोकरीत रुळू लागले. हळूहळू िडील अजनू मदत करू लागले. 
ह ेरगळं बघून मला आचिय्स िाटत होतं. नीलला तर बरच राभंाळायचे पण त ेबऱयाचदा 
मला भाजी कापून द्ायचे, दडश िॉशर लािायचे. मला िाईट िाटायचं की त ेआपल्ाला 
इतकी मदत करतात पण ह े रगळं ते आनंदाने करायचे. बऱयाचदा शवनिारी, रवििारी 
मला जास्त िेळ झोप ममळािी म्णनू नील लिकर उठला तर लगेच त्याला घेऊन जायचे. 
खरंतर िडील गेल्ािर लगेच आई आली ६ मदहने नीलला राभंाळायला. वतनेही आनंदाने 
रगळं केलं ज ेिदडलानंी केलं पण मला आशण माझ्ा मैमत्णीनंा माझ्ा िदडलाचंं कौतकु 
जास्त िाटत होतं कारण पुरुरानंी इगो रोडून इतकं काम करणं भारतीय रंसृ्तीत इतकं 
बघायला ममळत नाही.
 नीलचं आशण िदडलाचंं बॉस््डगं छान झालं. रहा मदहन्ानंी पप्ा गेल्ािर नीलने पपानंा 
खूप ममर केलं. त्याचं्ा रूम मध् ेजाऊन तो खूप िेळ खेळत बरायचा. हे रगळं अनुभित 
अरताना माझ्ा लषिात आलं की आपली रंसृ्ती दकती चागंली आहे, ज्ा मुळातंनू 
आपण िर आलो त ेमूळ दकती भक्म आहते. धन् ती भारतीय रंसृ्ती जजथ ेआई िडील 
घरं गहाण ठेिनू मुलानंा शशकिण्ाची तयारी दाखितात, मुलं रुखी व्ािीत म्णनू कज्स 
घेऊन मुलाचंी लनि करतात, त्याचं्ा ललममट बाहरे जाऊन मुलारंाठी रगळे कष् घ्ायला 
तयार होतात. भारतीय रंसृ्ती ि आपले आई िडील दकती चागंले आहते याची जाणीि 
मला आधी कधी झाली नव्ती. आई पेषिा मला माझ्ा िदडलाचंं कौतकु जास्त याराठी 
आह ेकारण त्याचंं बालपण इतकं कष्ात गेलं अरताना, कुणाचाही आधार नरतानाही 
त्यानंी रगळानंा मदत करायची, रगळानंा रमजनू घ्ायची तयारी दाखिली. रगळानंा 
मदत करताना त्यानंी फक् याचाच विचार केला की रमोरच्ा माणराला आपल्ा मदतीची 
गरज आह ेआशण त्यानंी रगळानंा भरभरून मदत केली. कुठलीही व्क्ी अरो मग ती 
स्ती आहे की पुरुर आह ेह ेमहत्ाचं नाही पण त्या व्क्ीची आपण गरज भागिनू देत 
आहोत ह ेमहत्ाचं आह.े या अनुभिातनू मी इतकंच शशकले की जवे्ा केव्ा कुणालाही 
मदतीची गरज अरेल तवे्ा भरभरून मदत करािी, करलीही अपेषिा न ठेिता. कठीण 
आह े पण अशक् नक्ीच  नाही. आता नील४ िरातंचा आह,े daycare  ला जायला 
लागला आह,े पुढच्ा िरडीपारून दकंडरगाटफेन ला जाईल. ददया शाळेत दरुरीत आह.े मी 
नेहमी शक् तवे्डी मुलानंा आपली रंसृ्ती रमजािण्ाचा प्यत्न करत राहीन. माझ ेआई 
िडील ि रारू राररे अजनूही अधनू मधनू मुलारंाठी येत अरतात आशण मुलानंा त्याचं्ा 
दोघही आजी आजोबाचंा चागंला लळा लागला आहे. 

प्ज्ा ,श्रधदा ,भक्ी

प्ज्ा ,श्रधदा ,भक्ी
तीन भमगनी जणू
विभािधम्स अलग

काय मी िणू्स ?

भक्ी ,भोळी भाबडी
दृढ विश्वार मनात
श्रधदा ,डोळर अती
 डोकािी अतंम्सनात

प्ज्ा ,ररविती रुता
बधुदीचा कर लावितरे
विज्ानवनठि प्ज्ा अरे
रहजी विश्वारत नरे

एकतफफी भाडंण प्ज्ा
कररतरे श्रधदाभक्ीरिे ती

बधुदीचा कर लािनूी पाहे
रमजािनूी न रमजे ती

श्रीकृष् जगत्ालक
ठरविले दािािी लीला
विराट रुप जैरे त्याने

 त ेरमयी दाविले अजु्सनाला

प्भात रमय पातला
पषिीकररती कूजनाला
प्ाचीिर रोनेरी रथात

रुिण्स उधळीत रिी आला

कंुजिनी फुले तोडाया आल्ा
श्रधदा भक्ी नी  प्ज्ा बाला
ददव् श्रोत अर्पयले कृष्ाने
भगिंताची अजब ही लीला

बारुरीचे  मंजळु विर  ऐकूनी
श्रवुतबोध होई श्रधदा भक्ीर 
धाि ूलागल्ा इतरत् दोघी
श्रतुीचें मधरु रूर शोधण्ार

प्ज्ेला कळेना का धािता
दोघी भमगनी अरे िनी

पकडूनी ती त्यानंा पुरतरे
रागंा मज उत्र झणी

झाडामागूनी कृष् हरला
हलकेच िदला प्ज्ेला

शोधतात या बाला
विश्वरुप परमात्माला

मानिी कणातंना मया्सदा अरे
ददव् श्रतुीनी ऐका मजला

रौख्ाने नादंा वतघी भमगनी
आशीि्सचन देतो मी तजुला

ररवितीची रुता तू
रहा वतघीही आनंदात

श्रधदा ,भक्ी ,प्ज्ा मेळ
ददव्त्ाची ज्ोत उजळेल मनात

प्ाची प्काश देशपाडें, कँललफोनडीया
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चाहती

रौ. शैलजा शेिडे, मंुबई 
रर,
तमुच्ा पुस्तकाला पुरस्ार ममळाल्ाचं काल पेपरात िाचलं. खरं तर तमु्ाला फोन 
करायला हिा होता. नाही केला. कारण मलाच मादहत नाहीयं आपल्ात नेमकं अंतर 
दकती आह ेत.े..!
जमेतमे चार मदहने तमु्ी मला रतार शशकिलीत.मी विद्ार्थनी, तमु्ी गुरू...कदाचचत 
एिढचं नातं तुमच्ा लेखी अरेल. पण माझ्ा मनात? तमु्ाला कल्पनाही नरेल, मी एक 
भािविश्व तयार केलं होतं. त्यात तुम्ी कृष् होता, आशण मी विरिेडी राधा...! अवतशय 
झपाटलेला तो अनुभि होता. तमुच्ा तो कधीच लषिात आला नाही. तमु्ी म्णायचा, 
‘बघत काय बरलात? िाजिा ना, मी रामंगतलेलं...! ‘मी खुळागत रतारीिरून बोटं 
दफरिायचे. माझ्ा मनात शब् अरायचे,
नको माझ्ा अधरी, हरी लाि ूपािरी
एक नाद एक घोर तझु ेनाि अतंरी...!
मी काय राग, रामगणी ओळखणार? एकच ध्ववन तुमच्ा नािाचा मनात घुमतोयं. मला 
रंुदर िाजिता यायचेच नाही.तमुच्ा मी का लषिात राहीन? पण तो रंुदर अनुभिही 
रंपला. आमची दूर बदली झाली.रंबंध रंपले. तमुच्ा दृष्ीनं, जगाच्ा दृष्ीनं. पण माझ्ा 
काव्विश्वात तमु्ी भरून रादहलात. कळतचं नव्तं,नेमकं आपल्ात दकती अतंर आहे 
त.े..!
तमुचा तरूण मुलगा गेल्ाचं कळलं.तवे्ाही मी नाहीच तमु्ाला फोन केला. तमुच्ा िेदना 
मी भोगत होत.े तमुचं अतंःकरण जाणनू होत.े प्ते्यक षिणी अषिरशः रडत होते. तमुचे 
झपाटलेले रतारिादन कानािर येत होत.े दःुखातनू बाहरे पडण्ा माग्स तमु्ाला रापडला 
होता. मला जाणित होतं. खरचं नेमकं दकती अतंर आहे आपल्ात?
..........................................................................................................
वतने पत्ाची घडी करून कपाटात चोरकप्प्ात ठेिली. अशी अरंख् न पाठिलेली पतं् 
होती. ररानंा ललदहलेली. त्यात एकाची भर पडली. डोळे पुरून ती कामाला लागली.
........
वतचे मन मागे मागे गेले.
अशाच एका रुं दर रकाळी ती लिारला रराचं्ा घरी गेली होती. वतला जायला काही 
कारणाने उशीर झाला होता.वतची िाट पाहून ती येत नाही,अरं रमजून ररानंी त्याचं्ा 
ररयाझाला रुरुिात केली होती.रराचंी पत्नी घरात नव्ती. जाळीचे दार लािले होत.े 
ती जजना चढत अरतानंाच रराचें रतार िाजिणे ऐकू येत होत.े ती षिणभर दारापाशी 
रेंगाळली.दार िाजिािं का?नकोच. रतार िाजिण्ात व्त्यय नको. वतने जाळीतून 
पादहले. रर रतार िाजिण्ात रंगले होत.े त्याचें डोळे ममटले होत.े ती दूर झाली. 
जजन्ात बरली. रतारीच्ा विराचं्ा धो धो पािरात शभजत. दकती िेगळी दवुनया होती 
ती..!वतच्ा रिातंगाला, मनाला िेढून रादहलेले ते विर...! दकती िेळ गेला कोण जाण.े.!
एकदम ती भानािर आली, रराचंी पत्नी वतला म्णत होती,
‘अरं जजन्ात काय बरलात? आत का नाही गेलात?’
‘अ.ं.रर िाजिताहते ना..उगीच त्यानंा दार उघडायचा व्त्यय कशाला? ‘
रराचं्ा पत्नीने विचचत् नजरेने वतच्ाकडे पादहलं. पुढे होऊन दाराची बले िाजिली. रराचें 
िाजिण ेचालूच होत.े मग िैतागून त्यानंी जोरजोरात कडी िाजिायला रुरुिात केली. 
ररानंी दार उघडले. 

‘काय ह.े..!दकतीिेळ दार िाजिायचं?दकती नाददष्पणा...!’ रराचंी बायको जाम 
िैतागली होती.
‘तुम्ी कधी आलातं?’ ररानंी वतला विचारलं.
‘बराच िेळ झाला.कुठला राग होता हा?खूप छान िाटत होतं.’ वतने विचारलं.
त ेरागंणार, तोपयतंत खर्स...आिाज आला. रराचं्ा बायकोनं ममक्सर रुरु केला होता. 
.
एकदा ती रतारीच्ा लिारला गेली होती. ररानंी वतला काही िाजिायला ददले. ती 
िाजित बरली.रर बाहरेच्ा खोलीत होत.ेतोपयतंत कुणी आल्ाचा आिाज आला. 
खूप आनंदाने हरण्ाचा. पाठोपाठ रराचंा आिाज,’व्ॊट अ प्ीझंट ररप्ाईज, 
िेलकम..िेलकम...! 
नंतर नुरते खखदळण्ाचे आिाज..मंडळी आत आली. वतनं पादहलं, एक एकदम 
स्ाईलीश तरूणी,आशण एक तरूण आले होत.े वतला एकदम अिघडल्ाररखे झाले. 
ती वियंपाकघरात गेली. पाण्ाचे ग्ारेर भरत अरलेल्ा िंदनाला, रराचं्ा पत्नीला 
वतने विचारले, ‘कोण आहेत?’िंदना हरून म्णली, ‘अशणमा आहे. तमुच्ा रराचंी 
शशष्ा..आशण वतचे ममस्र आहेत.तमु्ी बरा ना.’ ती बरली. मध्चे अशणमाने वतची 
दखल घेतल्ारारखं करून ररानंा विचारल, ‘न् ूसु्डंट?’ रर म्णले, ‘येर..!’त्याचं्ा 
परत गप्ा रुरू झाल्ा. ती अशणमाकडे बघत होती. चेह-यािरून, पेहरािािरून खूप 
श्रीमंत िाटत होती. रफाईदार इंग्ीश बोलत होती. रुं दर होती. पण रराशंी बोलतानंा 
अवतशय विनम्रपणे बोलत होती. वतला रर एकदम परके िाटू लागले. उगीचच 
वितःबद्दल न्ूनगंड वनमा्सण झाला. वितःची कशीतरी गुं डाळलेली राडी, केराचंा 
लाबंरडक शेपटा, इंग्ीशमध् ेबोलायची भीती...!
ती ररानंा म्णली, ‘मी घरी जात.े’ ररानंीही थाबंायचा आग्ह केला नाही.

पुढच्ा िेळी ती लिारला गेली,तवे्ा िंदनाकडून वतला कळले, रर य.ूके.ला 
रतारीचे काय्सक्रम करायला जाणार आहते. त्या रंदभा्सतच अशणमा आली होती. 
वतला हहेी कळलं, अशणमा रतार उत्म िाजित.े ती रराचंी विलषिण चाहती आह.े 
घरात, कारमध्,ेती रतत रराचंी रतार िादनाची री.डी.ऐकत बरलेली अरत.ेरर 
परदेशात काय्सक्रम करायला गेले. वतला खूप भकार िाटू लागले. तो रतारीचा लिार 
वतच्ाराठी आनंद होता. आता प्ते्यक ददिर कंटाळिाणा िाटू लागला. आपल्ाकडे 
री.डी.प्अेर अरता, तर आपणही अशणमारारखे रतत ऐकत बरलो अरतो. वतच्ा 
मनात विचार आलो. घरात अिती भोिती इतकी माणरं होती, पण रराचंी आठिण 
खूपच येत होती. मुलाचंा गलका चालू होता.वतने रहज म्णून रेदडओ लािला. 
रेदडओिरची वनिेददका वनिेदन करत होती, ‘आता ऐका श्रीयतु ....याचें रतारिादन. 
नेमके वतच्ा रराचें रतारिादन लागले. काय हा योगायोग...! वतच्ा डोळातून 
नकळत अश्रधूारा येऊ लागल्ा. ती डोळे ममटून रेदडओ ऐकत बरली.आरपारच्ा 
त्या कोलाहलातही विलषिण शातंता अनुभित होती.
रर आले. रगळीकडे त्याचें कौतकु होत होत.े त्याचंा चाहतािग्स परदेशातही झाला 
होता. ती लिारला गेली. नेमका रराचंा मुलगा छोटू रडत होता. िंदनाला काम करून 
देत नव्ता. ती म्णली, ‘ मी छोटूला माडंीिर घेऊन बरत.े तमु्ी वियंपाक करा.’ 
छोटूही वतच्ा माडंीिर शातं बरला. रर रतार िाजित होते. नेहमीप्माण,े डोळे 
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आशण एक अदभूत घडलं. बाहरे काळोख दाटून आला.ढग गरजू लागले. पाऊर 
कोरळू लागला. तानरेनाच्ा रंगीताबद्दल ऐकलं होतं. पण मनाने नेहमी थट्टा केली 
होती. अरं एखाद्ा रागाने ददिे लागतात का? अरं राग म्णण्ाने पाऊर पडतो का? 
पण आज तो अनुभि प्त्यषि आला होता.वतचं मनही गाऊ लागलं,
लेऊन आले, ग्ीष्मझळानंा, त्या दपुारी भॆटीराठी,
छेदडला मल्ार तू, माझ्ाचराठी, माझ्ाचराठी...!
तडफडणारं मन, त्या पािरानंं शातं झालं होतं.ती वनघाली, रराचंा वनरोप घेऊन...!
पण घरी वतच्ाराठी िेगळचं िादळ िाट पहात होतं. ती घरात न रागंता बाहरे पडली 
होती. जोरात पाऊर रुरु झाला होता. वतचा पत्ा नव्ता. वतच्ा नि-याला काळजी 
िाटू लागली. कुठे गेली अरेल ती? त्याने वतच्ा मैमत्णीकंडे फोन लािला. त्यानंा 
मादहत नव्ते. वतच्ा रराचं्ा कडे फोन लािला. पण पािरामुळे नेमका त्याचंा फोन 
डेड झाला होता. कुठे शोधायचं वतला?
वतला जाऊन तीन तार झाले होत.े वतचा पुतण्ा आला होता. त्यामुळे तो, आशण वतचा 
निरा दोघं ममळून रंभाव् दठकाणी वतला शोध ूलागले होत.े 
अचानक आलेल्ा जोरदार पािरामुळे वतचीही ताराबंळ झाली होती. ती पाऊर 
थाबंण्ाची िाट बघत बरली होती.शेिटी एकदाचा पाऊर थाबंला. ती घरी गेली. 
इतका िेळ निरा वतची काळजी करत होता, त्या काळजीचं वतला बघून एकदम रागात 
रुपातंर झाला. नि-या रौद्ाितार पाहून ती घाबरून रडूच लागली. निरा असधकच 
चचडला. ‘कुठे गेली होतीर तू?’ या राध्ा प्श्ािर रडायला काय झालं? 
शेिटी वतने रडत रडतच रराकंडे गेले होत,े अरं रामंगतलं. पण का गेली होतीर? 
आशण न रागंता का गेली होतीर? या प्श्ाचे वतला उत्र देताच आलं नाही.
शेिटी पुतण्ारमोर, मुलारंमोर तमाशा नको. म्णून निरा गप् बरला. घरात 
िादळानंतरची शातंता पररली होती.
रात्ी मुरमुरणा-या वतला वतचा निरा म्णला, ‘तुझ्ा रतारीच्ा शशषिणाला मी कधी 
नाही म्णलं का? उलट तुला हौर आहे, म्णनू मी रतार विकत घेऊन ददली. मी 
कधीही तझु्ा रराबंद्दल रंशयही घेतला नाही. मग तू अशी का िागलीर? मला राग 
तझु्ा बजेबाबदार िागण्ाचा आला. मला न रागंता रराकंडे गेलीर, त्याचा आला. 
तझुा माझ्ािर विश्वार नाही, या विचाराचा आला.’
ती असधकच खजजल झाली. ‘ चुकलचं माझं...!’ती मनापारून म्णली. वतच्ा 
बोलण्ामुळे तणाि कुठल्ाकुठे पळून गेला. राधचे्ा नि-याला करं िाटत 
अरेल,आपली बायको कृष्ाराठी िेडी झाली आहे या जाणीिेनं? मनात हा विचार 
चमकून गेला. ती चपापली. एकदम नि-याबद्दल कणि, प्मे दाटून आलं. ती नि-
याच्ा कुशीत घुरली.
.......................................................................................................
..................................निा गाि, निं घर, मुलानंा शाळेत घालण्ाची प्दक्रया... 
काही ददिर तर गडबडीत गेले. खूप ददिरानंी दपुारी मोकळा िेळ ममळाला. रतार 
घेऊन बरली.िाजिण्ाचा प्यत्न करू लागली. एकदम रराचंी भळभळ आठिण येऊ 
लागली. ररानंा येत अरेल आपली आठिण? उगाच मनात प्श् आला. उदार िाटू 
लागलं. 
कृष् गोकूळ रोडून गेल्ािर गोपीनंा करं िाटलं अरेल?
.

प्ाण आह ेकंुठलेला, प्ाणिाय ूकुठे?
िषृििेलीनंो, झ-यानंो, कृष् तो आहे कुठे?
कशा त्या गोपी कृष्ाची, त्याच्ा बाररीिादनाची आठिण काढत व्ाकूळ होत 
अरतील.. करं त्यानंा आयषु् नीरर िाटत अरेल..याचा ती अनुभि घेऊ लागली. 
आशण पदहलं पत् ललदहलं ररानंा,
काल काललदंी तीरािर, घुमली त्याची बाररी,
मेघ होऊन तो बररला, मी ती िीज नाचरी..
विररप्तक त ेलुप्त झाले, विग्स अितरला जजथ,े
िषृििेलीनंो, झ-यानंो, कृष् तो आहे कुठे?

ममटून. िंदना वियंपाकघरात होती. छोटू माडंीिर झोपला होता. ती रराकंडे बघत 
होती. रूर कानात राठित होती. तेिढ्ात िंदना वतथ ेआली. का कोण जाण,े वतला 
खटकले. छोटूला कॊटिर झोपिनू ती ही मुद्दाम रतार ऐकत बरली.
एकदा रराचंा काय्सक्रम एका मोठ्ा हॊलमध् ेहोता. हॊल खचाखच भरला होता.तीही 
वतच्ा पतीबरोबर गेली होती. काय्सक्रम रुरू झाला. अवतशय रंगत आली होती.रर 
नेहमीप्माण ेडोळे ममटून िाजित होत.े मध्चे एक दफरत घेऊन बहारदारपणे रमेिर 
आले. रगळा रसरकानंी एकराथ व्वा..! केले. ररानंी डोळे उघडून एकिार वतच्ाकडे 
पादहले. जण ूवतची पािती महत्ाची होती. वतने नजरेनेच दाद ददली. अरं िाटत होतं, 
लिार चालू आहे.रर आशण ती दोघचं आहेत.
काय्सक्रम रंपल्ािर रराचें अशभनंदन करण्ाराठी ती से्जकडे गेली. पण 
रराचं्ाभोिती चाहत्याचंा गराडा होता. त्यामुळे भेट झालीच नाही. घरी येतानंा वतचा 
निरा म्णला, ‘िा िा..! लाडकी शशष्ा ददरतयेरं तू.जण ूतझु्ाराठीच िाजित होत े
त.े तझु्ाकडेच बघत होत.े’
काहीतरीच काय...!वतने नि-याचे म्णणे झटकून टाकले. नक्ी त्याचं्ा विरात काय 
होतं? मत्सर होता का? पण वतला त्या बोलण्ाने आतल्ा आत गुदगुल्ा झाल्ा. 
खरं तर िंदना, अशणमा, पदहल्ा लाईनीत बरल्ा होत्या. पण माझ्ाकडेच ररानंी 
बसघतलं. का? का?
त्या ददिशी घरी पाहुण ेयेणार होत.े वतच्ा नि-याने वतला आज लिारला जाऊ 
नकोर,म्णनू रामंगतलं.तीही बरं म्णाली. पण लिारची िेळ होऊ लागली, तशी ती 
बचैेन झाली. भाजी आणायला म्णनू घराबाहरे पडली, ती थटे रराचं्ा घराकडेच 
गेली. वतच्ा मनात ओळी उमटत होत्या, 
‘ह ेिेध त्या रुराचें, की िेड माधिाचे,
तटतटा तटुती बंध, मनमोर मुक् नाचे..!
नेहमीप्माण ेकाहीतरी कारण काढून वतने वितः िाजिायचे टाळले. रराचें िादन 
ऐकत रादहली. िेडी होऊन..! रराचें िाजविण ेरंपले.तिेढ्ात त्याचंा फोन िाजला. 
वतच्ा घरून होता. ती त्याचं्ा घरी आह ेकाय, याची चौकशी करायला. रर म्णले, 
‘घरी जा. पाहुण ेिाट बघताहते.’ ती अवनचे्नेच वनघाली.मनात ओळी उमटल्ा,
तझु ेरूप चचत्ार मोदहनी घाली, मना ओदढत ेरे, तझुी बाररी,
आम्ी गोपलस्तया नादािलो रे, नको वनठुिरा, रागंू, जाण्ा घरी..!
ती जजना उतरू लागली.रराचं्ा मनात अजनू रूर घोळत होत ेबहुतके. कारण ररानंी 
परत रतार िाजिायला रुरुिात केली होती.
छेदडलीर का दफरूनी, तार त ूरतारीची,
रोखलीर का अशी, दफरून िाट दारीची...?
ती परत जजन्ात बरून रादहली. दकती प्यत्न केला, तरी ती जाऊ शकतच नव्ती. 
देिापाशी प्ाथ्सना करत रादहली, कुणी आपल्ाला अरे बरलेले बघू नये..
.
.
त्याददिशी घरात खूपच चचडाचचड झाली.
खरचं नेमकं काय नातं होतं रराचं्ात आशण आपल्ात? रराचं्ामुळे आपल्ाला 
भागितील गोपीचंी मनःलस्ती कळू शकतयंे.
खूप खूप रंुदर होतं रगळं. पण अचानक मध्चे रगळं थाबंलं. वतच्ा नि-याची 
बदली झाली होती. आता जािं लागणार होतं दूर.. दूर...! 
पाऊर लाबंला होता. उन्ाने अंगाची लाही लाही होत होती. त्यात आशण हा दरुाव्ाचा 
विचार...!
जायच्ा आधी दहमंत करून ती रराचं्ा घरी गेलीच. ररानंाही कळलं होतं, त्याचंी 
बदली झालीयं ते..!पण ते कधीच प्वतदक्रया देतच नरत. त्या ददिशी ती दपुारी 
रराचं्ा घरी गेली खरी, पण मनात विलषिण भीती होती. घरचे काय म्णतील?
त्या ददिशी ररानंी वतच्ाराठी,खार वतच्ाराठी, रतार िाजिली. बाहेर ऊन मी 
म्णत होतं. ररानंी रागाचं नाि रामंगतलं, ‘मेघमल्ार’
इतका रंुदर अनुभि वतने यापूिडी कधी घेतला नव्ता. तो राग वतने पदहल्ादंाच 
ऐकला. ते विराचंं बररणं...!
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................................................

................................................
एकदम वितःच दचकली. ह ेपत्, ही कविता आपण करं पाठिणार? काय रमजतील 
लोक..!छे..छे..आपल्ाला रंरार करायचा आह.े यापुढे या भािना आपल्ापुरत्या 
रीममत ठेिायच्ा.वतने त ेपत् चोरकप्प्ात ठेिलं.
दकती ददिर गेले...तीही रमली होती रंरारात. आशण अचानक एक ददिर वतची जुनी 
मैमत्ण वतला भेटली.रहज बोलता बोलता ती म्णली, ‘तझु्ा त्या रराचंं, आशण त्याचं्ा 
बायकोचं पटत नाही का गं? कोण ती अशणमा वतच्ािरून बायको त्याचं्ा िैतागलेली 
अरत ेम्ण.े वतच्ािरून रंशय घेत.े माझ्ा आपलं काहीबाही कानािर आलयं हं 
फक्..! मलाही नक्ी मादहत नाही.’
...’छे..! काहीतरीच काय..! अरं होऊच शकत नाही...! लोक काय िाटे्टल त ेबोलत 
अरतात.’ती फणकारून म्णाली.
‘का? त ूकरं काय एिढं छातीठोकपण ेरागंू शकतरे अरं काही नरेल म्णनू? तझुा 
आशण रराचंा दकती अरा रहिार तो?’ मैत्ीण म्णली.
‘कारण मला रराचंा विभाि मादहत आह ेगं. माझ्ािर विश्वार ठेि. आशण प्ीज अरं 
त्याचं्ाबद्दल बोलू नकोर..!’
मैत्ीण आचिया्सने पहातच रादहली. वतच्ा डोळात पाणी आलं होतं.
‘जाऊ दे तो विरय...!’मैत्ीण म्णली.
त्या रात्ी वतनं पदहल्ादंा रराचं्ा पत्नीराठी पत् ललदहलं.म्णज ेललहायला घेतलं. 
पदहल्ादंाच ती रराचंा नाही, तर त्याचं्ा पत्नीचा विचार करत होत होती. करं अरेल वतचं 
आयषु्? करं अरेल वतचं भािविश्व? एका मनविी कलाकाराची पत्नी म्णनू जबाबदारी 
पेलतानंा वतची ओढाताण होत अरेल का?मदहन्ाचं रामान, मुलाचंं दखुलं खुपलं, 
लाईटवबल, पाणीवबल भरणं...बाकी इतर जबाबदा-या...शशिाय रराचें काय्सक्रम..त्याचंा 
ररयाझ..त्याचें चाहते..त्याचं्ा घरची रसरकाचंी उठबर...खरचं रगळ करं करत अरेल 
ती?
मागे रर य.ूके.ला गेले होत,े तवे्ा ती रराचं्ा घरी गेली होती, तवे्ा गप्ा मारता मारता 
रहज त्याचंी पत्नी म्णनू गेली होती, ‘याचं्ा डोक्ात रतारीशशिाय काही नरतचं. 
आमचं नुकतचं लनि झालं होतं, तवे्ाची गोष्..रारुबाई बाहरे गेल्ा,की मी एकदम 
मोहरून जायचे. मला िाटायचं, एकातंाचा फायदा घेऊन त ेमला जिळ घेतील, प्मेाच्ा 
गोष्ी बोलतील..पण याचं्ा त ेगािीही नरायचं.. तलेगेच रतार ओढून ररयाझ करायला 
घ्ायचे.
वतनं पत् ललहायला रुरुिात केली.
‘वप्य िंदना,
कशी आहरे? आज तुमच्ा दोघाचंी खूप आठिण येत होती. माझ्ा मैमत्णीकडून 
कानािर काही आले. त्यामुळे मन विलषिण बचैेन झाले.
िंदना, तू रराबंद्दल अरा करा काय विचार करू शकतरे? तलुा मादहत आह,ेकी रराचं्ा 
मनात फक् रतारीचे रूरच घुमत अरतात. कबलू आह,े अशणमा त्याचंी चाहती आह.े 
पण मला जाणिलयं, वतच्ाही मनात फक् दाददडदा चालू अरतं. वतला केिळ रूर 
मोदहत करत नाहीत, ती केिळ विरिेडी नाही, तर वतच्ा मनात विररम्राज्ी बनण्ाची 
प्बळ इच्ा आहे. त्याराठी वतला रराचंी मदत हिीयं.बाकी काही नक्ीच नरणार गं 
वतच्ा मनात..!
तझु्ा मनात अरा रंशय का आला आपल्ा नि-याबद्दल? अशणमाचं अतंरंग एकिेळ 
तलुा मादहत नरेल..पण तझु्ा नि-याचं तर तलुा मादहत अरेलच ना..! स्दटकारारखं 
विच् आहे गं रराचंं मन..! त्यात कुठेही िाईट िारना नाहीत. चार मदहन्ाच्ा तुटपंुज्ा 
रहिारातनूही माझ्ा जे लषिात आलं, त ेतझु्ा का येऊ नये? 
करले तरी भलतेरलत ेविचार करू नकोर..देिानं इतका मौल्िान ठेिा तलुा ददला आह,े 
राभंाळ गं तो..!
...........................................................................................................
..................
ती पत् ललहीत होती, आशण वितःशीच दचकली. हे पत् पाठि ूशकू आपण वतला? 
आपला रंबंध काय? काय हा िेडेपणा..!
वतने तेही पत् पाठिलेच नाही. तहेी पत् वतच्ा चोरकप्प्ात गेलं.रतारीच्ा रुराचंी 

कोिळीक वतच्ा मनात होती. रराचंं आशण वतचं एक अनोखं नातं वतनं जपून ठेिलं होतं. 
वतला खात्ी होती अशणमाच्ा रुपानं रराचं्ा रंरारात आलेलं िादळ शमणार आह.े 
तरचं झालं होतं. नेमकं काय झालं होतं मादहत नाही, पण रराचंा रंरार छान चालला 
होता. रराचंा ररयाझ, लिारेर, काय्सक्रम रि्स छान चाललं होतं.
.......निीन गािी वतनेही रतारीच्ा लिारची चौकशी केली. जायलाही लागली. पण 
नाही आिडलं निीन रराचंं शशकिणं..! निीन शहरात प्ते्यक गोष् पैशािर तोलली जात 
होती. फी तर बरीच होती, पण परत एकदा रारेगमप..च शशकिायला रुरुिात केली 
होती. मदहनोन मदहने तेच ते. गाडी पुढे ररकलीच जात नव्ती. शशिाय एकाच िेळेला 
बरेच विद्ाथडी..! वतच्ाकडे िैयक्क्कररत्या शशषिक कशाला लषि देतील? रगळाबंरोबर 
वतचं शशषिण..! वतने दकतीही ररयाझ केला अरू दे,ती बाकीच्ापंेषिा दकतीही छान 
िाजित अरू दे, जोपयतंत एखादी गत रगळेच चागंले िाजि ूशकत नाहीत, तोपयतंत पुढे 
जायचे नाही, अरा वतथला खाक्ा होता. 
वतला रराचंी आठिण यायची. दकती वनरपेषिपण ेत ेशशकित होते..! दकती रंुदर रतार ते 
ऐकिायचे...! रंगीतात ऐकणंही दकती महत्ाचं अरतं...!
वतनं कधीतरी तो लिार रोडून ददला..! वतची रतार गिरणी ओढून कधीची कोप-यात 
जाऊन बरली.
.................दकती ददिर...दकती मदहने... दकती िरफे....! आशण अचानक एक ददिर 
वतला पेपरात रराचंा फोटो ददरला. त्याचं्ािर लेख ललहून आला होता. त्यानंा कुठलारा 
पुरस्ार ममळाला होता.
वतनं बरीच धडपड करून रराचंा फोन नंबर ममळिला. फोन केला. ररानंीच उचलला. 
‘ नमस्ार रर...! आजच्ा पेपरात तमुची बातमी िाचली. खूप आनंद झाला. 
अशभनंदन...!’
ती खूप उत्साहानं बोलत होती. पललकडून आिाज आला. ‘धन्िाद..! कोण बोलतायं 
आपण?’
ती एकदम थबकली. वतच्ा लषिातच आलं नव्तं,इतक्ा िरातंनी रर वतचा आिाज 
करा ओळखतील? ती तरीपण वततक्ाच उत्साहानं म्णली, ‘ रर मी,....’ रराचं्ा 
लषिात ओळख आली नाही. तरी वतचा उत्साह कमी झाला नव्ता. ‘मी पंधरा िरा्सपूिडी 
तमुच्ा घरी लिारला यायचे......’ 
‘रॊरी..! आठित नाही.पण परत एकदा धन्िाद..!’ फोन रंपला.
वतच्ा डोळात मेघ दाटून आले होत.ेनंतर दकती काळ वतचे डोळे गळत होत.े वतला 
एकदम रगळाचंा राग आला. वतने ती चोरकप्प्ात ठेिलेली पत् ेकाढली. फाडून 
टाकािी का रगळी? वतने तािातािाने एक पत् हातात घेतलं. पण त ेफाडण्ाऐिजी 
िाचत बरली.मग दरुरं मग वतररं....! शेिटी वतनं ती पतं् फाडलीच नाही. परत एकदा 
त्या मनोहर भािविश्वात रमून गेली. शेिटी शातंपण ेडोळे पुरले.ती पत् ेजागेिर ठेऊन 
ददली.
........काळ पुढे ररकतच होता. अचानक वतच्ा कानािर ती िाईट बातमी आली. 
अपघातात रराचंा तरूण मुलगा गेला. मन विदीण्स झाले. दकती दःुख ररानंा...! करे 
रामोरे जातील रर? फोन करायला हिा..! ती फक् रडत होती. नको... फोन नको..! 
आपण वितःच गेले पादहज.े..
.
.
नेमकी वतच्ा मुलाची बारािीची परीषिा चालू होती. वतनं नि-याला रराचं्ा मुलाच्ा 
मृतु्यची बातमी ददली. नि-यालाही खूप दःुख झाले. तोही हळहळला.पण पुढे ती म्णली, 
‘मी जात ेवतकडे.’ तवे्ा निरा दचकलाच. पटकन म्णला, ‘डोकं दठकाणािर आह ेना 
तझंु? तलुा ह ेरुचतं तरी करं? इथं बोडा्सची परीषिा चालू आहे. आशण तू वतकडं वनघून 
जाणार?मला चालणार नाही. इतकचं नाही तर तो विरय घरात परत परत काढायचाही 
नाही.त्याच्ा अभ्ारािर परीणाम होईल. तराही आपला इतका रंबंध रादहला आह े
कुठे?’
घरात नि-याचं िाक् शेिटचं िाक् होतं. त्यापुढे बोलायचं नाही...! ती मनातल्ा 
मनात रडत रादहली.काळ पुढे ररकला. 
एक ददिर रराचंं रतारिादन रेदडओिर लागलं होतं. त ेऐकून वतचं मन रराचं्ा 
आठिणीनं फार बचैेन झालं. न राहिनू वतनं ररानंा फोन केला. पण या िेळेला ररानंी 
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वतचा आिाज ओळखला. रर म्णले, ‘खरं तर मीच तमु्ाला फोन करणार होतो. काही 
कामावनममत् मला त्या भागात यायचं आहे. ममटीगं झाल्ािर मध् ेथोडा िेळ आह.े तवे्ा 
तमुच्ा घरी यायचा विचार आह.े’
ती मोहरून गेली. खरचं? खरचं रराचंी भेट होणार? दकती िरातंनी..! वतनं नि-याला ती 
बातमी रामंगतली. बायकोच्ा चेह-यािर उत ूजाणारा आनंद बघून तोही रुखािला. 
‘िा! छानच बातमी आहे. पण मी ऒफीरात अरेन. माझी गाठ पडणार नाही.काही 
हरकत नाही. त्याचंं चागंलं आदरावतथ्य कर. आशण हो..! त्याचं्ा मुलाचा विरय काढू 
नकोर. उगाच जखमेिरची खपली काढल्ारारखं होईल.’
वतचा निरा खरोखरच रमजतूदार होता. वतला नि-याचं कौतकु िाटलं.
मग पुढचे काही ददिर मंतरलेले गेले. परत एकदा ती पत्,े त्या कविता बाहरे वनघाल्ा. 
शेिटी रराचंा यायचा ददिर उजाडला. वतनं रकाळपारून वियंपाकघरात राधंायला 
रुरुिात केली होती. आपले करब पणाला लािनू चार जजन्नर बनिले. घरात ती एकटीच 
अरणार होती. वतनं रतार बाहरे काढून ठेिली.ररानंा आज जेिण झाल्ािर रतार 
िाजिायला रागंायचे. अथा्सत आपण रागंायची गरज पडणारच नाही म्णा...! ते 
वितःहून िाजितील. माझ्ाराठी.. आज आपण त्यानंा ती पत् ेप्त्यषि िाचायला द्ायची 
का? आपल्ा मनात इतकी िरतं जपलेलं गुवपत आपण रागंािं ररानंा..! काय हरकत 
आह?े त्यात गैर तर काहीच नाहीयं.
त्या विचारानेच वतच्ा मनातली धडधड िाढली. तोपयतंत रराचंा फोन आला. त ेरस्ता 
विचारत होत.े घराच्ा जिळ आले होत.े वतनं घराची खूण रामंगतली. आता फक् काही 
षिण..केिळ काही षिण उरले होत.े 
बले िाजली. अतं्यत असधरतनंे वतने दरिाजा उघडला. आशण प्चंड अपेषिाभंग झाला. 
वतची कॊलेजातली एक जजुबी ओळखीची मैमत्ण दारात होती.’हाय..! ओळखलरं का 
मला? मी वनकीता..! तझु्ाच कॊलेजात, पण केममस्ट्ी वप्लन्सपल रबजेक्ट...! ररप्ाईझ 
ददलं की नाही तलुा?’
‘हो! ओळखलं ना तलुा...! कशी काय आलीर आज? आशण पत्ा करा ममळाला माझा?’
ती मनातली विलषिण नाराजी लपित, उरनं हरू तोडंािर आणण्ाचा प्यत्न करीत 
म्णली.
‘ती पण एक मज्ाच आहे. पण आधी कुणाला बरोबर आणलयं, त ेबघ.’वनकीता 
म्णाली. 
वतच्ा आडून एक व्क्ी पुढे आली. ज्ा व्क्ीची ती आतरुतनंे िाट पहात होती. हो..! 
वतचे रतारीचे रर..!
‘रर...! या ना. आत या ना...’ ती आनंदानं म्णली.
दोघं आत आली. वनकीताची टकळी रुरू झाली.
‘अगं आज ममटीगं झाल्ािर रर म्णले, म्णजे मला नाही, दरु-या कुणाला तरी, 
की मला xxx च्ा घरी जायचयं. तझंु नाि ऐकताच मी म्णलं, ‘अहो, ती तर माझी 
कॊलेजातली मैमत्ण. मीही येत ेतमुच्ाबरोबर. वतला ररप्ाईज देत.े आशण आले 
त्याचं्ाबरोबर..मजा आली ना?’
‘हो ना..! ‘ ती बळेबळेच हरत म्णाली.
रराकंडे पादहलं. केर विरळ झाले होत.े चेहरा थकल्ारारखा ददरत होता. 
पुढचे दोन तार वनकीता अखंड बडबडत होती. त्यातनं वतला कळलं रर आशण वनकीता 
एका प्ोजके्टच्ा ममटीगंराठी आज एकत् आले होत.े पदहल्ादंाच एकमेकानंा भेटत 
होत.े 
जेितानंाही वतची बडबड चालूच होती. ररानंी खाद्पदाथा्सचे मनापारून कौतकु केले. पण 
तवे्ाही वनकीतानं आपलचं घोडं पुढे दामटलं. ती तो पदाथ्स करा िेगळा प्कारे करत,े 
िगैरे.. िगैरे..!
जेिण झाल्ािर वतनं कौतकुानं रतार पुढे घेतली. रराचंा विशेर मूड ददरत नव्ता 
िाजविण्ाचा. पण वतला रतार ऐकायचीच होती. परत एकदा रराचंी रतार ऐकतानंा 
वतला हरिनू जायचं होतं. अगदी वनकीताची अखंड बडबडही..
वतने रतारीची गिरणी काढली. रतारीला मोकळा श्वार घेऊ ददला. आशण एकदम 
खजजल झाली.
......रतारीच्ा तारा गंजल्ा होत्या....

वतला खूप िाईट िाटलं. अशा कशा तारा गंजल्ा? रगळं आपण गृदहत का धरलं? 
आपल्ाला िाटलं होतं, तारा उतरतील फक्. आशण रर परत जुळिनू देतील. आता 
रराचंी रतार ऐकायला ममळणार नाहीच. खूप रडािरं िाटत होतं. पण त ेशक् नव्तं. 
बोलायला तोडं उघडलं तरी शब्ाऐिजी हंुदकाच बाहरे पडेल, अशी भीती िाटत होती. 
‘काय ह.े.! आज रर येणार म्णल्ािर रतारीची गिरणी काढून तरी बघायची होतीर 
ना.. मलाही रराचंं रतारिादन ऐकता आलं अरतं.’वनकीता बडबडली. ररानंी एक दोन 
षिण त्या दोघीकंडे पादहलं. आशण ते टीपॊयिरचा पेपर िाचण्ात गक्स  झाले. 
वतला वनकीताशी बोलािरं िाटेना.
मनातली वनराशा कशी लपिायची हचे कळेना. मग ती वनकीताला म्णली,’बरा तमु्ी 
बोलत. मी दकचन आिरून येत.े’
वनकीता आशण रर ते ज्ा कामाराठी ममटीगंला आले होत,े त्याबद्दल बोलत बरले. 
मध्चे रर म्णले, ‘मी जरा बाहरे जाऊन सरगारेट ओढून येतो.’आशण त ेबाहरे गेले. 
वनकीता काहीतरी िाचत बरली.
वियंपाकघरात ओटा राफ करतानंा ती विचार करत होती.’नक्ी आपल्ाला करलं 
िाईट िाटतयं?’अचानक वतला रर परके िाटू लागले. रराकंडे फक् एक व्क्ी म्णनू 
कधी बसघतलेच नव्ते. रर म्णजे फक् रतार िाजितानंा.. अरेच चचत् डोळापुढे 
होत.े सरगारेट ओढणारे रर?... ओके ना..! त्यात काय झालं? त्याबद्दल नाही िाईट 
िाटत.मग कशाबद्दल?
आपल्ा मनानं रराचं्ा भेटीचं ज ेचचत् रंगिलं होतं, त ेभंगलं म्णनू?...ही मध्चे 
जजुबी ओळखीची मैत्ीण कशी टपकली चचत्ात? म्णनू िाईट िाटतयं? 
नाही नाही ..जे होतं त ेभल्ाराठीच होतं. रमजा आपण जरं चचत् रंगिलं तरचं झालं 
अरतं तर? दकती िेडेपणा ठरला अरता..ररानंा काय िाटलं अरतं आपल्ाबद्दल? 
नाही..नाही. काय करणार होतो आपण..! छे..! चुकीचचं होतं तरा विचार करणं. 
आपला रंरार.. रमाजातलं आपलं स्ान..!
दकती बदलली आहते आयषु् आपली...काळही दकती ररकलायं पुढे.. गंजलेल्ा 
तारानंी हचे दाखिनू ददलयं ना, की आपल्ा जीिनात इतर गोष्ी आपल्ाला जादा 
महत्ाच्ा िाटताहते. 
.
.
वतच्ा लषिात आलं, रंुदर, कोिळं, हळिं काहीतरी वतच्ा हातातनू वनरटून गेलं होतं. 
आता परत ती रतार ऐकतानंाची धुंदी नव्ती येऊ शकणार आयषु्ात...!
आशण त ेराधा बनणं.. रराचं्ा रुपात कृष् पाहणं... हेही रंपलं होतं. त्याचंं दःुख जास्त 
होतं. पण इलाज नाही. ‘कालाय तस्ै नमः’वतनं मनाची रमजूत घातली आशण ती तोडं 
धिुनू हॊलमध् ेआली.
‘ह ेकाय?रर कुठायतं?’ वतनं वनकीताला विचारलं.
‘रर गाडीतनू काहीतरी आणायला गेलेत.’ वनकीता म्णली.
इतक्ात रर हातात एक लेदरबगॆ घेऊन आलेच. 
‘द्ा ती रतार इकडे.’ रर रहजपणे म्णले. ती अचंवबत होऊन पहात होती. ररानंी वतची 
रतार हातात घेतली. खंुट्ा वपरगळल्ा. आशण रगळा तारा काढून टाकल्ा. मग 
त्याचं्ाकडच्ा लेदरबगॆमधनू काही रामान बाहेर काढलं.
‘रर...’ ती गदगदलेल्ा विरात म्णली. वतच्ा लषिात आलं, रर आपल्ा रतारीला 
निीन तारा बरिताहते.
‘इतकं इमोशनल व्ायची गरज नाही. मला आठिलं माझ्ा कारमध् ेरतारीच्ा तारा, 
पकड िगैरे अरलेली माझी बगॆ आहे. म्णनू मी जाऊन आणली. आता निीन तारा 
बरितोयं.परत रतारीचा ररयाझ रुरू करा.’ रर हरत म्णले.
वतनं फक् मान हलिली. आशण रराचं्ा रमोर बरली. 
नंतर बराच िेळ तारा लािणं चाललं होतं. ती अवतशय शातंपण ेबरली होती. अथा्सत ह े
काम चालू अरतानंा शातं बरायचं अरतंच. वतला याची रिय होती. वतला खूप आनंदही 
होत होता.
पण वनकीताला इतका िेळ शातं बरायचं अगदीच जजिािर आलं. वतची चुळबळु रुरु 
झाली. शेिटी ती कंटाळून म्णली. ‘मी वनघत.े’ रर तारा लािण्ात गक्स  होते. त्यानंी एक 
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षिण मान डोलािनू वतला वनरोप ददला.
ती मात् वनकीताबरोबर दारापयतंत गेली. आशण कुजबजुणा-या आिाजात म्णली, 
‘थाबंली अरतीर अजनू जरा िेळ तर ह्ाचंीही गाठ पडली अरती.’
‘अरू दे.परत येईन. आता घर माहीत झालं आहेच.’ वनकीता हरत म्णाली. आशण 
गेली.
ती आत येऊन परत रराचं्ा रमोर येऊन बरली.तारा लािनू झाल्ा होत्या. आता रर 
त्या तारा विरात जळुित होत.ेमनारारख्ा तारा जळुिनू झाल्ािर ररानंी रतार खाली 
ठेिली. वतच्ाकडे बघून मंद हरत विचारलं, ‘बोला. काय िाजि?ू’
ती एकदम रंकोचली. काहीच बोलली नाही. मग ररानंी रतार िाजिायला रुरुिात 
केली. 
एकदम हळिे, कोमल विर िातािरणात भरून रादहले. बततुके पुररया राग होता. रर 
िाजित होत.े आलापी चालू होती. वतच्ा डोळात पाणी तरळत होत.े रराचें अथा्सतच 
वतकडे लषि नव्ते. त ेडोळे ममटून िाजित होत.े
ती फक् ऐकत होती. जजिाचे कान करून ऐकत होती. दकती िेळ गेला कुणार ठाऊक. 
वतनंही डोळे ममटले होत.े अचानक करलीतरी जाणीि झाली, म्णनू वतनं डोळे उघडले. 
वतचा निरा लॆचकीनं दार उघडून आत आला होता. ती गडबडीनं उठायला गेली. नि-
यानं हातानचं वतला बरून रहायची खूण केली. हात पाय धिुनू तोही रतार ऐकायला 
वतच्ाजिळ येऊन बरला.रराचें डोळे ममटलेलेच होत.े
विलषिण आनंद वतच्ा मनात भरून रादहला होता. हे रंगीत कधी रंपूच नये...! 
कोण आहते रर? कोण आहे मी?...रगळे प्श् रंपले होत.े फक् रूर उरले होते. एक 
कविता उरली होती.
....
रूर कोिळे मंतरलेले,
जागिती ती मोहनबाधा,
थरथरणा-या षिदु् देही मग,
अितरत ेती मत्काल राधा ।

भगिंत
जाशणि नेशणि दोन पातळा जीिाचं्ा

आधार मायेचा भगिंत
 

आशा वन वनराशा दोन पापण्ा डोळाचं्ा
ओकंार श्वाराचंा भगिंत

 
अधंार उजडे दोन अिस्ा मनाच्ा

आररा कृतीचंा भगिंत
 

अिर पुनि दोन चचतंा चचतंनाच्ा
प्श् उत्राचंा भगिंत&#39;

 
चंद् आशण रुय्स दोने व्था भािनाचं्ा

पैल रागराचा भगिंत
 

जन् अन मृतू्य या रमाधी राधकाचं्ा
आर जीिनाचा भगिंतरो

रोनाली तलंेग, नाशशक

कंुपण 
कंुपणाच्ा रक्ाळलेल्ा अस्स्तत्ाचा

कुणी िाली नाही ,
कारण कंुपणाला तक्रारीची

मुभाच नाही !
त्याने जगािे जीिन

घशातच  हंुदका दाबनू ,
तहान लागली म्णनू

तक्रारी ची मुभाच नाही ,
त्याने जगािे लाख

अश्र ूमूकपण ेवपऊन !
उन्ात पािरात ,

रात्ी आशण ददिरा !
डोळात तले घालून ,

रतत पहारा देत
राखायचे घरातील वपलानंा ,
त्यानंा ओरखडा ना देता !

वपले मोठी होतील
तरे बघायचे त्यानंा

आकाशाला गिरणी घालताना !
त्याचे जीण्स अस्स्तत्

जाणि ूद्ायचे नाही कुणाला ,
कारण त्याला तक्रारी ची

मुभाच नाही !
देतील शशव्ा-शाप घरातील लोक ,

तोच आहरे मानायचा
त्याने मात् रतत हरतमुख राहायचे ,

तक्रारी ची  त्याला मुभाच नाही !
त्याचे महत् तो अरेपयतंत
कळतच नाही कुणाला ,
कोलमडून पडल्ानंतर

रुरु होत ेबागेची िाताहत !
कत्या्स  मुलाला मग ल्ािेच लागते,

प्ाक्न एक ददिर कंुपणाचे !
कुणीतरी माझी जागा घ्ािी ,
कंुपणाला रतत िाटत अरत े,

जजिंतपणी मात् त्याच्ा
कंुपणाचे दान त्याला ममळतच नाही !

रखाराम देशपाडें, कुिैत
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The festival of lights, “Diwali” signifies the victory of light 
over darkness. Light symbolises knowledge, tranquillity and 
posterity. Lighting lamps is auspicious. It removes darkness, 
ignorance and evil creating a calm and divine atmosphere. 
Mahatma Gandhiji said “Even a single lamp dispels the deepest 
darkness”. The word ‘Diwali’ derived from the Sanskrit word 
‘Deepavali’ means a series of lights. From an exile of 14 years 
and after killing Ravana, Lord Rama returned to Ayodhya 
along with wife Sita and brother Lakshmana. People lit 
Ayodhya with a series of lamps to welcome them. Every year 
Diwali is celebrated in honour of this homecoming of Lord 
Rama.

 Lakshmi Pooja (worshipping Goddess Lakshmi) is significant 
during Diwali. It is a belief that Lakshmi devi manifested on 
this day after churning of ocean and accepted Lord Vishnu as 
her consort. To welcome Goddess Lakshmi, people try to keep 
their houses and premises spotlessly clean. They draw rangoli 
at the doorstep, decorate house with lights and prepare sweets 
as offerings. They also exchange sweets and gifts with near and 
dear ones. It is believed that Lakshmi devi likes cleanliness and 
she will visit the cleanest house first. Broom is worshipped by 
some people during Diwali with offerings of turmeric (haldi) 
and vermillion (kumkum).

Goddess Lakshmi is the goddess of prosperity and wealth. 
In Rigveda Sri Sukta, Lakshmi is described as ‘Hiranya 
varna’ (means golden complexioned) who radiates golden 
grace. The picture or deity of Goddess Lakshmi symbolises 
many important facts. Lakshmi  holds lotus bud which is a 
sign of purity and beauty. Devi Mahalakshmi is seated on 
a full bloomed lotus. Lotus flower which blooms in dirty 
mud symbolises that we have unlimited potential to bloom 
in any environment with will and hard work. Water stands 
for life which constantly flows. The four hands of Lakshmi 
represent the four pillars of human life described in Vedas and 
Upanishads namely Dharma (Righteousness), Karma (Desire), 
Artha (Wealth) and Moksha (liberation from the cycle of 
birth and death). Lakshmi showering gold coins denotes her 
blessings in the form of wealth. Goddess Lakshmi is either 
dressed in green saree (which denotes growth, fertility and 

energy) or red saree (which depicts activity and energy). The 
white owl symbolises luck and wisdom.

 The two white elephants standing next to the Goddess and 
spraying water shows that efforts with wisdom and purity leads 
to spiritual happiness and prosperity.

 Puja of Devi Lakshmi is done in the evening on the day of 
Diwali. Lord Ganesha is worshipped first followed by Lakshmi 
puja. Kubera, the treasurer of Gods is also worshipped during 
Diwali.

 Eight forms of Lakshmi (AshtaLakshmi) are worshipped 
during Diwali.

1. Adi Lakshmi who emerged from the ocean with ambrosia 
pot.

2. Dhanya Lakshmi who provides an abundance of food.

3. Dhairya Lakshmi who gives endurance and courage.

4. Gaja Lakshmi who is seated on an eight petalled lotus and 
who bestows fortune, wealth, power and beauty.

5. Santana Lakshmi who confers children.

6. Vijaya Lakshmi who blesses with success.

7. Vidya Lakshmi who grants education and knowledge.

8. Dhana Lakshmi who gives wealth and prosperity.

On Diwali day, recitation of Sri Sukta of Rigveda or 
Kanakadharastotra (by Adi Sankaracharya) at midnight in 
front of Sri Yantra is believed to bless devotees with good 
fortune, health and wealth.

There should always be an odd number of flames on the lamp 
in front of the Goddess. Even numbers of flames are said to 
cancel each others’ positive energy.

Diwali and Lakshmi Puja

Dr[Major] Nalini Janardhanan,Pune 
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According to Sri Sri Ravi Sankar, “Deepavali is a time to 
throw light on the wisdom you have gained and welcome a 
new beginning and also the time for Pujas that add depth to 
the festivities by infusing spiritual aspect. When the darkness 
of ignorance within you is dispelled through the light of 
wisdom, goodness prevails.”

Let us also light our hearts with the eternal light of Divine 
love. The following sloka is recited while lighting a lamp.

“Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhansampada

Shatru Buddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute

Deepajyoti parabrahma Deepajyoti Janardhana

Deepo me hara tu papam Deepajyotir Namostute”

Wishing a very Happy Diwali to all of you !

 खबरदारी
षिलु्क कारणािरून 

तलुा अरे 
मुळूमुळू 

रडतानंा पाहून,

मी थोडातरी 
विरघळेन, 

अरे िाटले अरेल तलुा -

माझ्ा 
य:कजचित जजिाराठी

त ू
अनमोल अश्र ूढाळतेर...

माझ्ा रुषि चेहऱयािर
त ूजाऊ नकोर -

माझ्ा 
कठोर काळजातही 

तझु्ा 
आरिाचें मोती 

जपून राठिताना -

माझी 
दकती ताराबंळ

जजिाची घालमेल होतये ...

तलुा 
तीच न ददरण्ाची 

खबरदारी घेत आह ेमी !
.

विजयकुमार देशपाडें, रोलापूर 

Painting by Meenakshi
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ममदटंग रूमचं दार बंद करून, िदडलाचं्ा तरवबरीरमोर अनुजाने हात जोडले. वतचे 
डोळे बंद अरले, तरी वतच्ा  कानानंा गौतम खुचडीिरून धडपडत उठत उभा रादहल्ाचं 
रमजलं. चौकोनी टेबलाभोितालची मानाची जागा अनुजाने घेतली. तातु्रत े
गळाभोिती अडकिलेले हडेफोन्स पुन्ा कानानंा लाित; गौतमची नजर लॅपटॉप 
स्कीनिर लस्र झाली. बोड्स ममदटंगचे रदस वनयोजजत िेळेला हजर नरल्ार, वनण्सय 
घेण्ाराठी त्याचं्ाराठी थाबंनू िेळेचा अपव्य न करण्ाचा; िदडलाचंा दकत्ा अनुजा 
मगरित होती. 

ममदटंग रुरु व्ायला अजनू अिकाश अरल्ामुळे, ‘आत्ा, गौतम काय करतोय?’ 
विचारणं वतच्ा असधकाराचं्ा वनयमातं बरत नव्तं. त्याच्ा डाव्ा हाताला काटकोनात 
बरलेली अनुजा, वतची खुचडी एकदा तीर अंश डािीकडे आशण तेिढीच उजिीकडे 
दफरित अरल्ाने, वतला गौतमशी नक्ीच महत्ताचं बोलायचं अरल्ाचा रंकेत त्याला 
ममळाला.

“’एक रुका हुआ फैरला’, तो सरनेमा बघतोय! चतरुाईने विधानं माडूंन प्तु्यत्रं कशी 
द्ायची… शशकण्ारारखं आहे हं मुव्ीतनू…, मॅडम!!!” स्कीनिरून नजर न हटिताच 
गौतमने पाण्ाचा ग्ार अनुजारमोर ररकिला. 

ियाने मोठा अरूनही, बोड्स ममदटंग दरम्यान, वतच्ा खुचडीचा आदर ठेित; गौतम अनुजाला 
‘मॅडम’च उदे्दशत अरे. बोड्स मीदटंगमध् ेगौतमचं अनुजाशी िागणं-बोलणं वतला अनेकदा 
कृमत्म िाटायचं. त्याला वतचाही इलाज नव्ता.

पारेख राहबेानंा खार पुण्ाहून पाचारण केलं गेलं होतं, रत्यप्काशला ‘वबझी’ िेळापत्क 
बदलायला लािलं, रुरेश रराचंं, अविास्थाचं कारण नाकारलं आशण गौतमला मोकळा 
िेळ आह ेकी नाही, रुद्धा वतने विचारलं नव्तं… अनुजाने तातडीने बोलािलेल्ा 
बठैकीची विरयपमत्का न पाठिताही, आजच्ा चचफेचा विरय ओळखण्ाइतका गौतम 
चाणाषि होता.

ग्ारिरील पकड घट्ट करत, “’गौतमला डायरेक्टर बोडा्सिर ठेिािं!’, एिढंच बाबाचं्ा 
मृतु्यपत्ात अरल्ाने, मॅनेजजगं डायरेक्टर होण्ाची तझुी रंधी हुकली ना रे?” अनुजाचं 
ब्ीदिाक् प्ते्यक ममदटंगच्ा आधी गौतमला ऐकािं लागे.

‘मॅनेजजगं डायरेक्टरच्ा पदाची खरी मानकरी तचू!’ गौतमकडून िदिनू घेतल्ािर, 
वतच्ा चेहऱयािरचा आनंद बघण्ारारखा अरायचा.

हडेफोन्स गुं डाळून ठेित गौतम, “तझु ेयजमान माझ्ा उजिीकडे विराजमान होणार 
अरतील… म्णजे पारेख राहबे माझ्ारमोर आशण त्याचं्ा शेजारी रुरेश रर!” 

 ‘चौकोनी’ रचनेतील रगळाचंी स्ानं ठरलेली अरली तरी गौतमला खोचकपण े
बोलल्ािर मानसरक रमाधान ममळायचं. अशीलाच्ा आिश्कतेनुरार खोट्ाचं 
खरं आशण खऱयाचं खोटं करणारा काळा कोटातला रत्यप्काश, शेजारी अरण्ाच्ा 

कल्पनेने, गौतम अविस् व्ायचा; विशेरतः अनुजा रत्यप्काशची पंधरा िरातंपूिडी पत्नी 
झाल्ापारून!

एकमेकाकंडे बघून-हरून मान्तनेुरार नमस्ार, गुड मॉर्नग झाल्ािर बोड्स मेंबर्स 
स्ानापन्न झाले. खार ममदटंगमधल्ा मुद्दािर केिळ तीर ममवनटातं वनण्सय होऊ शकला 
नाही, तर रिा्सनुमते ‘नाही’ अरा ठराि पार होत अरे. फेरविचार अथिा पुन्ा बठैक 
घेतली जात नरे.

“आजच्ा मुद्ािर, िेगिेगळा दृवष्कोनातनू चचा्स व्ािी आशण प्ते्यकाची मतं रमोर 
यािीत म्णज ेयोग्यच वनण्सय घेता येईल.” अनुजाने वतचं प्ारंभीचं विधान करत, 
चौघारंमोर आजच्ा विरयाच्ा राराशंाचा कागद ठेिला. 

 कागदािरचं न िाचताच, ‘अरा कोणताही वनयम आपल्ा कंपनीत नरल्ाचं’ गौतमने 
छातीठोकपण ेरामंगतलं. रंपूण्स तयारीवनशीच गौतम विधान माडंत अरल्ाने, कोणी 
आव्ान देण्ाचा प्श्च नरायचा. 

तरी, ‘निीन कायदे वनमा्सण करण्ाची जशी आपल्ा रंविधानात तरतदू आहे, तरंच 
गरज अरेल तर कंपनीचे वनयमही बदलता येऊ शकतील’ रत्यप्काशचं म्णणं पडलं. 

अनुजा रत्यप्काशच्ा िक्व्ाचीच िाट बघत होती. 

लगेच तचे शब् पकडून अनुजा, “एक्झॅक्टली!! त्याराठीच आज ममदटंग बोलािलीए!” 

काही वनण्सय वितंत्पण ेघेण्ाचे असधकार अनुजाकडे राखीि अरले, तरी वनयम 
बदलण्ाराठी बोडा्सच्ा रभारदाचं्ा रंमतीची आिश्कता होती. िेळ पडल्ार, बारा 
ताराचं्ा नोटीरिर बोड्स ममदटंग ठरिण्ाचा; फक् अनुजाकडे अरलेला असधकार वतने 
प्थमच उपयोगात आणला.

ररयाच्ा एका अजा्सराठी कंपनीचे वनयम बदलणं, पारेख राहबेानंा मान् नव्तं. राराशं 
पूण्सतः िाचल्ािर, “ररयाच्ा िदडलाचं्ा आकस्स्क वनधनानंतर, कंपनीकडून शक् 
तेिढी मदत त्यानंा केली आह.े बवेनदफटर् पदरात पाडून घेतल्ािर आता त्याचं्ाजागी 
वतला नोकरीिर घेण्ाची वतची मागणीच मी अमान् करतो… चचा्स इथचे रंपली!” 

िीर-बािीर िरफे ररयाच्ा िदडलाचंी ख्ाती, कंपनीतले वनठिािंत, प्ामाशणक कम्सचाऱयाची 
होती. त्याचं्ानंतर घर चालिण्ाराठी ररयाने नोकरीराठी अज्स केला होता.

रुरेश रराचं्ा आठिणीनुरार एक घटनाक्रम, ते कंपनीतनू वनितृ् होण्ापूिडी झाला होता. 
काही ददिर बरंच गाजलं होतं प्करण. कंपनीतील कम्सचाऱयाच्ा वनधनानंतर, त्याच्ा 
‘मुलाला’ त्या जागी नोकरी देण्ाचा कंपनीचा वनयम होता. त्या कम्सचाऱयाला मुलगा 

चौकट

ऑस्ट्रेललया
िैशाली फाटक - काटकर 
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नरून ‘मुलगी’ अरल्ाने पेच वनमा्सण झाले. तवे्ाच्ा वनयमानंुरार ‘मुलीला नोकरी’ न 
देण्ाराठी कम्सचारी मोचा्स आणायलाही वनघाले होत.े तातडीने वनण्सय घेऊन वनयमच 
बाद करून प्श् ममटिला होता अनुजाच्ा िदडलानंी. तरी एकंदरीत आटोक्ात 
आणणं जडच गेलं होतं. 

रुरेश रराचं्ा रागंण्ामागचं कारण, “अनुजा, तलुा अशाराठी रागंतो, की ररयाचे 
िडीलही तवे्ा ‘मुलीला’ नोकरी देण्ाच्ा विरोधात होत ेबर का!”

अनुजाला चचा्स एिढ्ा लिकर रंपिायची नरल्ाने, “मग ररयाला वतच्ा िदडलाचंा 
दकसिा रागंून, वतचा अज्स फेटाळून लािािा… अरं तुम्ाला रुचिायचं नाही ना? 
आधीच्ा वपढीच्ा विचाराचं्ा ‘चौकटीतनूच’ त्याचं्ा पुढच्ा वपढीला बसघतलं पादहज,े 
अरा काही वनयम आहे का कंपनीचा?” 

पररलस्ती विचार बदलायला लाित,े तरंच बदलणाऱया विचारानंी पररलस्तीही बदलत.े 
ररयाचे िडील हयात अरताना ररयािर पैरे कमािण्ाची िेळ आली अरती, तरीही त े
अडून बरले अरत ेका?

अनुजाच्ा िदडलानंी कंपनी स्ापन केल्ापारून गेली चाळीर िरफे पारेख राहबे 
डायरेक्टर बोडा्सिर अरल्ाने ‘कंपनीला रंकटात टाकणारे वनयम न करण्ाचं’ त्याचंं 
स्पष् मत होतं. रुरेश रराचं्ा दृष्ीने, एकदा अनुभिलं अरताना पुन्ा वितःच्ा 
पायािंर धोडंा का पाडून घ्ायचा? 

 ररयाला आत्मवनभ्सर व्ायचं होतं. वतला राहाय् करण्ाच्ा हतेूने अनुजा, “तशाच 
एका वनण्सयातनू आपल्ा कंपनीला जािं लागलं होतं…, बाबाचं्ा पचिात ‘मी’ मॅनेजजगं 
डायरेक्टर झाले, तवे्ा िादािादी दकंिा वनयमािंर उलट-रुलट चचा्स का नाही झाली?”

िेगळा ददशेने जाणाऱया िादाला रािरत गौतम, “स्ती-पुरुर अरमानता दकंिा 
त्याचं्ातील ज्ेठि-कवनठितलेा आपल्ाकडे थारा अरता ना, तर ‘तुम्ाला’ डािलून 
तमुच्ा जागी मी बरलो अरतो अनुजा मॅडम…, आशण तुम्ी…?? तमु्ी तर कुठे 
ददरलाच नरतात!”

“अनुजा…, ‘गौतम’ तझुा चुलत भाऊ अरला, तरी तमुच्ा घराण्ातला एकमेि 
पुरुर अरल्ाने, कोणत्याही वनष्ात िकीलाला आपल्ा कंपनीिर गौतमचा िाररा 
हक् सरद्ध करण्ाराठी; फार कौशल् पणाला लािािं लागलं नरतं.” अनपेशषितपण े
रत्यप्काशने गौतमचा मुद्दा उचलून धरल्ाने गौतमला तो अचानक वप्य िाटला.

“म्णजे…, चार विरुद्ध एक -- लढाई आह ेतर आपली!” अनुजाला उघडपण ेददरत 
होतं. 

खुचडीिर अडकिलेला ब्ेझर अगंात घालत गौतमने लॅपटॉप ताबडतोब बंद केला. 
‘ममटीगंच्ा मध्ातनू उठण्ाची अपमानास्पद ित्सणकू गौतमला शोभत नाही’ रुचिनू 
रुरेश ररानंी गौतमला बरायला लािलं. त्याने ब्ेझर पुन्ा खुचडीिर अडकिला.

“आपल्ा चौघाचं्ा विरुद्ध मॅडमला ‘लढा’ िाटत अरेल…, तर ररयाला कंपनीत 
नोकरी देण्ाचा अनुजाचा वनण्सय आधीच झालाय…, अजनू तमुच्ा लषिात आलं 
नाही का? आता िायफळ चचा्स हिी आहे कशाला?” बोड्स ममदटंग बोलािण्ाची 
गौतमला गरज िाटली नाही.

‘आधीच्ा घटनाचं्ा पाश्व्सभूमीिरून, ररयाच्ा केरचा वनण्सय घेण ेयोग्य ठरणार 
नाही!’ पारेख राहबेानंी विचार माडंला. ररयाचा ितृ्ातं पदहल्ापारून रमजून घेऊन, 
वितंत्पण ेचचा्स करण्ाचं ठरलं. अनुजाला हिं अरणारं होणार होतं.

पूिडी कारखान्ातील कामगाराच्ा मृतू्य अथिा अपघातानंतर त्याच्ा मुलाला त्या 
जागेिर कामाराठी ठेिलं जायचं. त्या पररलस्तीची तलुना ‘ररयाच्ा’ घटनेशी करणं 
योग्य ठरलं नरतं. मालकानंा कामगाराचंी गरज अरायची आशण कुटंुबाला नोकरीची. 
दोघाचं्ा फायद्ाच्ा दृष्ीने वनयम तराच चालू रादहला अरािा. आता काळाने 
‘बदलाची’ मागणी केली होती!

“ररयाच्ा कमाईची वतच्ा कुटंुबाला गरज वनजचितपणे आहे, पण आपल्ा कंपनीला 
ररयाची गरज आह ेका?” गौतमने योग्य मुद्दा उठिला. 

अजनू एक महत्ताचा तक्स  रत्यप्काशाला ददरला, “ररया अवििादहत अरल्ाने, वतच्ा 
रध्ाच्ा कुटंुबात वतची आई, ियोिदृ्ध आजी आशण धाकट्ा बदहणीचाचा रमािेश 
आह.े ररयाच्ा वििाहानंतर वतच्ा कुटंुबातील घटक हचे राहतील?”

“ररया नोकरीराठी पात् आह ेरमजून वतला कंपनीत घेतलं, आशण उद्ा वतचा हेत ूरफल 
झाल्ािर ती रोडून जाणार नाही ‘ह्ाची’ ग्ाही कोण देणार?” रुरेश रराचें तीर िरातंचे 
अनेक मानाच्ा पदािंर काय्सरत अरल्ाचे, अनुभिाचे बोल बोलत होत.े 

“ममळकतीचा उपयोग, ररया वतच्ा बदहणीच्ा शशषिणाराठी आशण घराला आधार 
देण्ाराठीच करेल कशािरून? एकदा पैरा हातात खुळखुळायला लागला की काय 
बदलत नाही?” पारेख राहबेानंा अनुभि कमी नव्ते. ररयाच्ा िदडलानंा जाऊन िर्स 
उलटून गेल्ािर मुद्दाच चचफेत का यािा?

“आपल्ा कंपनीला हजार अनुभिी ररया ममळतील, पण एका अननुभिी ररयाला 
आपण ‘एक’ नोकरी तरी देऊ शकतो ना… गौतम? मुलीच्ा वििाहानंतर ‘रारर’च 
वतचं कुटंुब आशण जबाबदारी अरल्ाच्ा कालबाह् विचारािंर अजनू दकती िरफे आपण 
झापडं लािनू चालणार आहोत? कंपनीतला कोणताही कम्सचारी, एक मदहन्ाची नोटीर 
देऊन नोकरी रोडू शकतो. त्या वनयमाने मीही राजीनामा देऊ शकत,े अरा विचार करून 
बघूया का आपण? िर्सभर झगडून नोकरीचं पकं् जमलं नरल्ाचं ररयाने अजा्सरोबत 
जोडलेल्ा पत्ात ललदहलंय. ज्ाची एक प्त तमुच्ा प्ते्यकाच्ा रमोर आहे.” 
चौकटीबाहरे येऊन विचार करण्ाराठी अनुजाने चौघानंा उदु्क् केलं.

‘हक्च ममळिायचा अरता तर ररयाने कोटा्सकडे धाि घेतली अरती. ररयाच्ा केरकडे 
न्ायालयीन खटल्ाप्माण ेन बघता, नोकरीराठी आलेला एक अज्स अरल्ाचं 
बसघतलं तर? ररया वतच्ा षिमतेनुरार, वतच्ा पातळीच्ाच कामाराठी आिेदन करत 
होती. ररयाच्ा म्णण्ाप्माण,े वतने उत्न्नाचा उपयोग कुटंुबाराठी केला नाही, तर 
वतचं पत् वतच्ा विरोधात कोट्स-कचेऱयारंाठी कामी येऊ शकतं. तिेढा पुरािा, खटला 
उभा करण्ाराठी पुरेरा अरल्ाचं रागंायला रत्यप्काशरारख्ा विद्ान िदकलाची 
आिश्कता नव्ती. शशफारर घेऊन आलेले अनेक अनुग्दहत, कंपनीत उत्मप्कारे 
त्याचं्ा भूममका वनभाित आहते’ रुरेश ररानंाही पटलं. अषिम कम्सचाऱयानंा नोकरीतनू 
वनलंवबत करण्ाचा असधकारही कंपनीकडे अरल्ाचं रि्सज्ातच होतं. वनयमाचंं 
अिलंबनही िेळोिेळी केलं जात होतं.

अनेक मुद्दािंर रमाधानकारक चचा्स होत अरताना, “ररया कम्सचारी बनण्ाराठी पात् 
अरेल तर वतला नोकरी द्ािी!” पारेख राहबेाचंं एकच िाक् जिळ-जिळ वनण्सय 
ददल्ारारखंच होतं. 

गौतमची आता हरकत नव्ती. 

‘कोणताही वनयम कायमचा करण्ाचा विचार कंपनीला गोत्यात आण ूशकेल’ 
रत्यप्काशने रल्ा ददला. 

‘कारणमीमारंा करून वतला नोकरी ददली जात अरल्ाची जाणीि मात् ररयाला करून 
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द्ािी’ रुरेश रराचंं म्णणं होतं.

कायमविरूपी वनयम करण्ाची अनुजाचीही इच्ा नव्ती. कोणताही असधकार दकंिा 
पद आपल्ाला विकतृ्सत्तािर ममळिािं लागतं आशण आपल्ा कमा्सने दटकिािं लागतं. 
रररकट रगळानंा लागू पडणारा वनयम प्ते्यक दठकाणी करता येत नाही. कोणतीही 
गोष् धडपड न करता रहजगत्या ममळाल्ािर अिमूल्न व्ायला िेळ लागत नाही!

 ररयाच्ा विनंतीचा वनकाल ‘चार विरुद्ध एक--- अरा होकाराथडी’ लागताच अनुजाने वतचं 
अपॉइंटमेंट लेटर तयार करून रहीराठी आणायला रामंगतलं. विरुद्ध गटात अथा्सतच 
अनुजा एकटी होती. वतच्ा वनण्सयाला ररया खरी उतरेपयतंत वतला वतचं मत राखून ठेिायचं 
होतं! िैचाररक रूढीचं्ा ‘चौकटी’ला फाटा देऊन, बदल घडिनू आणण्ाराठी वतला 
पायंडा घालून द्ायचा होता! ‘एका मुलाच्ा नोकरीच्ा आधारािरच घर उभं राहतं आशण 
मुलगी शशकली की घरदार शशकतं… अरमान ‘आयताकृती’ विचारातून बाहरे पडून, 
रमानतचेा ‘चौरर’ विचार करण्ाची िेळ आल्ाची जाणीि करून द्ायची होती’.

वनण्सय होऊन बोड्स मेंबर्स बाहरे पडले. अनुजाची रही होईपयतंत गौतम वतच्ाराठी थाबंला 
होता.

“रख्ी-चुलत ममळून आपण पाच भािंडं. त्यातलं तSूS शेंडेफळ! ‘अनु-जा’… त ेतझु्ा 
नािात लपलं अरूनही उघड आहे. तरी रगळानंा पुरून उरणारी आहरे बरं!!” गौतमने 
एकीकडे टेबलािरचं रामान आिरलं.

“हं… तरीही दरिेळेर, आपण आमने-रामने आल्ािर, ‘केिळ’ बाबाचं्ा इचे्मुळे 
मी ‘चौकटीबाहरेच्ा’ खुचडीिर अरल्ाच्ा पूि्सग्हाने माझ्ाकडे बघतोर आशण मला 
वितःला सरद्ध करण्ाराठी अजनू एक आव्ान देतोर…, ज्ा रंधीची मीही िाट बघत 
अरत!े!” लेटरिर रही करत अनुजाने हरणाऱया गौतमकडे हरून बसघतलं. 

प्ते्यक भािंडाला कंपनीत िाटा अरूनही, अनुजा आशण गौतम, दोघंच एकमेकाचंी ताकद 
होऊन खऱया अथा्सने काय्सरत होत!े त्याचं्ा इतर बदहणीपं्माण ेआपापली भागीदारी 
घेऊन, तहेी अगं काढून घेऊन मोकळे होऊ शकले अरत.े पण कंपनी रमथ्सपण े
राभंाळल्ाने, हजारो कम्सचाऱयाचें रंरार उभे अरल्ाची जाणीि दोघानंा होती.

ब्ेझर गौतमच्ा हातात देत अनुजा, “ब्ेझर घातलेला गौतम आशण न घातलेला... दोन 
िेगळी रूपं आहेत तझुी!”

रूमचं दार अनुजाराठी उघडत गौतम, “काय करणार अनुजा मॅडम? काकानंी एिढ्ा 
विश्वाराने आपल्ा दोघानंा कंपनीच्ा बोडा्सिर ठेिलंय... टेंशन येतं कधीकधी… की 
वनण्सय घेताना आपली चूक तर होणार नाही ना? आशण दरिेळेर तझु्ाबद्दलचा आदर, 
विश्वार िाढत जाऊन तुझा अशभमानच िाटतो गं! आशण हो… रत्यािर प्काश टाकणारे 
तझु ेपती… अचूक वनिड आहे बरं तझुी!” 

“रत्यप्काशबद्दलचं तझंु मतपररित्सन अजनू ‘दकती’ काळाराठी दटकणार आह?े” 
अनुजाचा गेल्ा पंधरा िरातंचा प्श्. 

स्स्तहासाने ममदटंग रूमचं दार बंद करत गौतम, “अनुजा मॅडम पुढची बोड्स ममदटंग 
ठरिनू, पुन्ा एक ‘चौकट’ 

खखळखखळी करेपयतंत!”

स्ी फक् भोग्यिस्त?ू 
अनादद काळापारून  स्तीला
भोग्यिस्त ू रमजलं गेलंय

उलटली यगंु तरी स्तीिाट्ाला              
      अपमावनत आयषु् आलंय

रामायणातल्ा रीतेला काय
     आशण महाभारतातल्ा द्ौपदीला
दकती अपमानास्पद  आयषु्  आलं
     राण्ा अरून दोघीचं्ा िाट्ाला 

पुराणकाळात स्तीच्ा िाट्ाला 
      फक् अिहेलना  आली
अजनूही रुधारला रमाज तरी

      पररलस्ती  मुळी नाही  बदलली

मीही अशीच नराधमाच्ा एका
       ददुदैिाने भषिस्ानी पडले

रहानुभूती  रोडा उपेशषित होऊन
       कुचेष्चेा विरय मात् झाले 

करं जगायचं  रागंा तुम्ीच
      अपमावनत आयषु्  घेऊन िाट्ाला 

जगािरं िाटत नाही पण काय दोर
      कशाराठी किटाळायचे मृतू्यला

मुळीच करणार  नाही आत्मघात
      धडा शशकिीन त्या नराधमाला
लस्तयारंाठी  कररन नक्ीच काही मी

      प्ण आहे  मी आता केला

रुवनता रुरेश महाबळ,  पुणे

Painting by Maneesha Purandare
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भारत आशण नेपाळ ह्ा दोन्ी देशातील ग्ामीण आशण आददिारी रमाजाचा ‘एदककृत 
आशण रमग् विकार (इंदटग्ेटेड अडँ होललस्स्क डेव्लोपमेंट) हे ध्ये अरलेला उपक्रम’ 
अशी ‘एकलविद्ालय’ ची थोडक्ात व्ाख्ा कररता. 

 

‘विद्ाथडी शाळेत येऊ शकत नरल्ार शाळा विद्ाथ्या्सकडे नेण ेआिश्क आहे’ ह्ा 
विामीवििेकानंदाचं्ा विचारािर आधारलेला हा उपक्रम ‘एक शशषिक एक शाळा’ ह्ा 
तत्ािर १९८५ रालापारून रुरु आह.े रुमारे ८३००० शाळा अरलेला ह्ा उपक्रमात 
रुमारे २० लाख विद्ाथडी शशषिण घेत आहेत. विद्ाथ्या्सची ही रंख्ा लिकरच ३० 
लाखापय्सत नेण्ाचा उपक्रमाचा मानर आह.े 

 

१९४७ भारतार यब्दटश राजिटीपारून विातंत्र्य ममळाले तेव्ा भारतात राषिरतचेे प्माण 
रुमारे ११% होत.े २०११ च्ा जनगणनेनुरार हे प्माण रुमारे ७४% इतके िाढले 
अरले तरी जागवतक पातळीच्ा  तलुनेत हे प्माण रुमारे १०% नी कमी आहे. शशिाय 
ही आकडेिारी राष्ट्ीयस्तरािरील आह.े ग्ामीण ि आददिारी रमाजात हे प्माण केिळ 
६७% अरून तथेील शशषिणाकररता आिश्क अरणाऱया रुविधा योग्य प्माणात आशण 
रुधारलेल्ा अिस्ते अजनूही उपलब्ध नाहीत. आर्थक ि रामाजजक पररलस्तीमुळे 
तथेील रमाजामध् ेशशषिणारंबंधीची अनास्ा असधक आढळून येत.े शशिाय अशी 
अनास्ा मुली आशण लस्तया याचं्ा शशषिणात अजूनही जास्त प्माणात आढळून येत.े 
१९८० च्ा दशकात भारत ररकारने शशषिणारंबंधी स्ापलेल्ा काही रममत्यानंी 
केलेल्ा शशफाररी प्माण ेएकल विद्ालयाच्ा वियंरेिकानंी ग्ामीण आशण आददिारी 
भागामंधनू उपक्रमार उत्साहाने रुरुिात केली. 

 

एकल विद्ालयाच्ा उपक्रमात प्ते्यक शाळेत ‘एकल’ नािाप्माणे एक शशषिक अरतो. 
रुरिातीला उपक्रमातील वियंरेिक शशषिक होत अरत. शशषिणक्रमात राष्ट्ीयस्तरािरील 
दकमान पातळी अिश् ठेिली जात अरे. पण त्याहीपललकडे विद्ाथ्या्सचे व्क्क्मत् 
तयार करणे, आरोग्यारंबंधी योग्य मादहती देणे, रामाजजक ि नागररक शास्त, आशण 
जीिनमूल् याचंा शशषिणक्रमात अविभा्सि अरे. अश्ा रिातंगीण शशषिणक्रमामुळे 
विद्ाथडी, पालक िग्स (दक ज्ानंा दकमान शशषिण ममळू शकले नव्ते), आशण 
आजबूाजचू्ा प्देशातील रि्स रमाज एकमत्त येऊन रिा्सगीण प्गतीकडे िाटचाल 
करू शकेल हा उदे्दश् वियंरेिक डोळारमोर ठेिीत अरत. ग्ामीण आशण आददिारी 
रमाजात मुख्त्केरून िय िरफे ८ अथिा १० नंतरचे शालेय विद्ाथडी कुटंूबार 
उपजजविकेकररता हातभार लाितात ि तरा तो आिश्कही अरतो. ह्ा विचाराने शहरी 
भागातील शाळापं्माण ेकेिळ शाळेच्ा िेळातच ि शाळेच्ा आिारातच शशषिण ददले 
जाणे ह ेग्ामीण आशण आददिारी रमाजार पोरक नाही. हा विचार ि त्या अनुरंगाने 
शशषिणक्रम करा अरािा ह्ाचा अभ्ार करून शशषिणक्रम तयार केला जात अरे.  

ग्ामोन्नतीकररता अरा रिातंगीण शशषिणक्रम अगंीकृत केला जात अरे की जणेकेरून 
ग्ामीण आशण आददिारी रमाजाचा रमग् विकार होण्ार मदत होईल. शशषिणक्रमात 
िय िरफे ८ अथिा १० नंतरच्ा विद्ाथ्या्सबरोबर प्ौढानंा शेतकीविरयी मादहती, विछता, 
आरोग्य आशण विास्थ राखण्ाकररता आहार, विहार, आशण औरधोपचार, इत्यादद 
मादहती देणहेी शशषिणक्रमात रामािलेले अरे. 

 

१९८५ राली ह्ा उपक्रमार रुमारे ४०० शाळानंी रुरुिात झाली ि १९८८ राली 
उपक्रमार असधकृत विरूप प्ाप्त झाले. ही रंख्ा २०१८ माच्स पय्सत ६८००० च्ा िर 
गेली.  २०१९ अखेरपय्सत शाळाचंी रंख्ा १ लाखाच्ािर नेण्ाचा ह्ा उपक्रमाचा मानर 
आह.े उपक्रमाची राथ्सकता केिळ रंख्िेर अिलंबनू नाही. ह्ा उपक्रमातनू शशकलेले 
विद्ाथडी वितःच्ाच विभागातील शाळा पुढे चालू ठेितात. ह ेविद्ाथडी पुढील शषिणाराठी 
बाहरे गािी जाऊन यशविी झाल्ाची अनेक उदाहरणे आहेत. ग्ामीण ि आददिारी 
विभागातील ही तरुण वपढी भारताच्ा राष्ट्ीय काया्सत अश्ाप्कारे रमरर होत आहे. 
उपक्रमाच्ा ह्ा यशाबद्दल भारत ररकारने त्यार २०१७ रालचे ‘गाधंी शातंी पाररतोरक’ 
बहाल केले. 

 

एवप्ल २०१९ पय्सत उपक्रमाची झपाट्ाने प्गती झाली काही आकडेिारी खालील 
प्माण:े

भारतातील जिळजिळ रि्सराज्ामध् ेरुमारे ८६००० ग्ाममण अथिा आदीिारी 
भागातनू हा उपक्रम रुरु अरून रुमारे लाखाहुन असधक विद्ाथडी ि त्याचेंबरोबर गािातील 
प्ौढ पुरुर, लस्तया आशण शेतकरी ही शशषिण घेत आहेत.

विशेरकरून ह्ात रुमारे ६०% मुली आशण लस्तया आहते. 

उपक्रमात रंगणकाचें आशण रोगराई वनिारणाचे विशेर शशषिण याचा रमािेश केला गेला 
अरून त्यापारून अनुक्रमे २००० विद्ाथडी ि १०००० खेडेगािे यानंा फायदा होत आहे.

शशिाय शेतीचे विशेर शशषिण रुमारे ५००० गािात उपलब्ध करून देण्ात आले आहे.

लस्तयाचं्ा विािलंबी करण ेह्ा उदे्दश्ाने त्याचं्ा शशषिणािर असधक भर देण्ात येत 
आह.े

 

ह्ा उपक्रमार आम्ी उभयता आमच्ा ११ िरा्सच्ा नातिाबरोबर रुमारे दीड िरातंपूिडी 
भेट ददली. पुण-ेनाशशक रस्तािर राजगुरूनगर पारून एक फाटा जातो. त्यािर पाभें 
नािाचे एक छोटे गाि भीमा नदीच्ा काठी िरलेले आहे. गािात रुमारे ३० त े४० 
विद्ाथडी अरून एक शशशषिका ह्ा शाळेत शशकवित.े शशशषिका ह्ाच गािातली अरून 
लहानपणी ह्ाच शाळेत वतचे प्ाथममक शशषिण झाले. नंतर वतने पुढील शशषिण घेतले 
ि परत गािात येऊन आता शशशषिका झाली आहे. वतला अरलेला गािाचा ि शाळेचा 
अशभमान बघून आम्ाला वतचे खूप कौतकु िाटले. विद्ाथ्या्सना श्ोक, पाढे, राष्ट्गीत,े 

एकल विद्ालय - राष्ट्ीय स्तरािरील एक 
यशविी उपक्रम  लॉसएंजेललस 

शरि िांर्रेकर,
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वनरवनराळी स्तोत् वतने शोकाविली आहते. शशिाय भक्क्गीत,े नाच, गाणी, चचत्कला, 
इत्यादी विरयात मुलाची उत्म प्गती होत अरल्ाचे आम्ाला प्त्यषि अनुभिण्ार 
ममळाले. ग्ामीण विभागातील मुलाचंी ही प्गती पाहून आमच्ा नातिार खूप आनंद 
झाला. शाळा गािातील एका मंददरात भरत अरल्ाने शाळेतील िातािरण शातं ि 
आल्ादायक होत.े मुलाचं्ाबरोबर काही पालक ि प्ौढ मंडळीही शाळेत उपलस्त होती. 
‘आम्ाला ह ेकाहीच शशकता आले नाही ि म्णून आम्ीही जमेल तवे्ा शाळेत येतो’. 
त्यापैकी एका पालकाचे ह ेउद्गार बरच काही रागंून गेले. शाळेत भेट देऊन झाल्ािर 
गािकऱयानी आम्ाला पलीकडल्ा शेतािर नेले. एकल उपक्रम रुरु झाल्ानंतर शेती 
रंबंधी खत,े बी वबयाण,े जममनीचा कर, इत्यादी माहीती कशी उपलबद्ध होत गेली 
ि त्यामुळे शेतीच्ा उत्न्नात कशी रुधारणा ह ेत्यानंी रविस्तर रामंगतले. त्यानंतर 
गािकऱयानी त्याचं्ाच शेतातल्ा तादंळुाची भाकरी ि पालेभाज्ा याचें रुग्ार जेिण 
देऊन आमचे आदरावतथ्य केले. ही गािाकडील माणरे दकती राधी ि नम्र अरतात हा 
अनुभि घेऊन आम्ी जड पािलाने वतथून वनघालो. महाराष्ट्ात रध्ा २००० पेषिा जास्त 
शाळा रुरु आहते. मराठी बाधंिानंी ह्ा शाळानंा अिश् भेट द्ािी. 

 

एकल विद्ालयाच्ा उपक्रमार रुरुिातीच्ा काळात रामाजजक, आर्थक, राजकीय, 
इत्यादी अनेक अडचणी आल्ा. त्या रिातंिर मात करून हा उपक्रम जोमाने पुढे 

जात आहे. उपक्रमाची आर्थक योजना काय्सषिम अरून रंस्चे्ा काया्सकररता अिश् 
अरणारा खच्स एकूण खचा्सच्ा केिळ ७% आहे. एक शाळा िर्सभर काया्सव्वित 
ठेिण्ाकररता आर्थक रहाय्य् िरा्सला $ ३६५ एिढेच अपेशषित आहे.

 

भारतातनू ि परदेशातनू िैयक्क्क आर्थक मदत उपक्रमार रतत ममळत आहे. शशिाय 
अनेक भारतीय ि परदेशस् वियंरेविक रंस्ा याचें आर्थक रहाय् उपलब्ध होत आहे. 
अरे आर्थक रहाय् यापुढेही ममळत राहील अशी उपक्रमार आशा आहे.  

 

उपक्रमारंबंधी असधक मादहती खालील रंकेत स्ळािर उपलब्ध आह ेती अिश् पहा. 

https://www.ekal.org/
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You don’t own your children.” If those five words were 
ingrained in us, half the parenting problems in the world, and 
half the parent-child relationship strains would disappear. 
“No, I can’t bring them to your wedding, because they are not 
suitcases or trophies; they would rather be doing something 
else.” “No, he doesn’t like computer programming or 
mathematics, so just quit nagging him.” In some households, 
parents continue to control their children’s lives well into 
adulthood, sometimes even as children enter their thirties and 
forties.

Besides basic caregiving, as a parent the principal help you 
can provide is to facilitate your children finding their central 
passion during their teenage years. If one is not there, suggest 
that they develop one, gently so. Ask them to go on a voyage 
of discovery about what it takes to achieve the goals they are 
passionate about; as a rule, the higher the goal, the greater 

the effort required, the higher are the chances of failure. Then 
let go. Let go. Do not manipulate. Do not expect reward and 
gratitude, you do not have that as a right, no matter what 
your sacrifice; it was not bargained for by a young child. Do 
not expect anything. Do not sit there hoping this happens 
or that happens. Do not ever show off your children. Do not 
ever interfere in their relationships or manipulate their career 
choices.

Do not become a tiger mom or a tiger pop. Just let go. Let…go. 
It is a new, different human being. Watch what happens. Let the 
flower bloom. Why is this so hard to understand?

Parents are often nosey. They interfere. They preach.

For a start, parents are often nosey. They interfere. They preach. 
They firmly believe that they know exactly how the world 
works, while their adult children somehow do not. Why is 
that?

Culturally, the world has not yet fully evolved into a modern, 
industrial civilization. In a tribal society, the tribe feels like it 
has a claim on every individual. Tribal elders opine that the 
tribe does best when tribespeople conform, and no one rebels. 
Nevertheless, even a tribe functions a lot better when all adult 
relationships are voluntary, and modern society certainly does. 
“You don’t like jazz?” Fine, you do not need to go to a jazz joint. 
In a primitive, tribal society however, the chief decides what 
music is playing and everyone must go. Families must attend 
weddings and even lesser functions of related families. “You 
must go, as a representative of our family.” In a modern society, 
adults choose who they want to be with. In a tribal society, a 
chief gives his daughter’s hand in marriage to placate a warlord, 
just to get peace for his people.

The defining principle is—in a tribe, people (especially 
children) are things that can be traded. In a civilized society, 
every adult is a trader. We are trading all the time. At work, we 
trade effort, expertise, and results, for money and perks. We 
then trade money for goods and services that enhance our life. 
Time spent on one activity is gone forever. We trade time with 

Don’t Act Like You Own Your 
Children

Australia
Vinay Kolhatkar



©https://www.marathicultureandfestivals.com40

chosen friends in activities that we think will make us happy, 
or spend it on an investment (like education, or wooing) 
which we think will give us more joy in the future. If I go 
cycling with my friend, I may be happier if she does not bitch 
and moan about her ex, unless that was part of the unstated 
deal. Good trades are the ones that pan out as planned, or 
better than planned. Just as in business deals, the victory of 
one does not mean the other side gets a raw deal. Two friends 
may both thoroughly enjoy an evening spent together.

Even in such a civilized trader society, the act of bringing 
children into this world must carry the responsibility of 
caregiving. Three important questions arise. When does 
this responsibility end? Just what it is required in the period 
before it ends? What happens after it ends? The first two 
are very difficult questions. The third is easier, but not easy. 
Legally at least, the responsibility ends when the child 
becomes an adult. Caregiving in the responsibility period 
is more than food, clothing, and shelter. It must necessarily 
involve performing a watchdog function over the child’s 
welfare.

Prior to the sudden sunset of the end of legal responsibility, 
many parents have indeed given their children much more 
than food, clothing, and shelter. There is education. There 
are vaccinations and vacations, health and dental care 
plans, tennis lessons and violin classes, and a whole lot of 
sermonizing. Are the parents entitled to feel like they are 
due something? It depends. The trouble is, these are not 
trades. The child did not negotiate these unless he/she did 
so expressly as a teenager. “If you buy me a car, I’ll finish 
college” is a promise the child must be held accountable for. 
The child however, owes no duty at large; he owes only what 
is expressly agreed to as a teenager or as an adult. Love and 
care must come from the heart, and the parent must put all 
expectations aside. Instead of lecturing to her, if you treated 
your child as a capable thinker, traded and negotiated with 
her like an adult once she became thirteen, and put yourself 
in her shoes to understand her feelings, the results should be 
pleasant, but please understand that there are no guarantees 
in life.

“Blessed is the man who has found his work. Let him ask no 
other blessedness,” said Thomas Carlyle.

“Blessed is the man who has found his work. Let him ask 
no other blessedness,” said Thomas Carlyle. Even atheists 
concede that he was right. Finding your central passion is 
not merely about finding what you like doing. It is about 
what you can be competitive at, while getting joy from it as 
well. Being able to enjoy playing baseball is no guarantee 

of being able to be make money playing it. Once your child 
finds his dream to chase, and comprehends what is required to 
achieve it, it is time to step away. It all happens automatically 
after that—the hard work, the planning, and the brushing 
aside of failures. The results will follow. Do not preach, or even 
express unsolicited opinions. The only thing to do is make the 
child aware (once is enough, they remember) that you are there 
if they need you—to lend a hand, to give a solicited opinion, 
to make a call, to travel with them if asked. Now sit back and 
watch the flower bloom, and never enter the garden uninvited.

Unfortunately, this takes faith, faith in the magic of self-
motivation that most adults lack. Parents try to control their 
children’s lives. They force, or emotionally manipulate their 
children into educational courses, colleges, residences, careers, 
status-based relationships, and marriages that the children 
would not have chosen as orphans. ‘All for their own good of 
course’—so goes the rationalization. At a lesser level, they push 
their children into accompanying them to events where they are 
shown off as trophies.

In China, Japan, South Korea, India, and the Middle East, 
societies are still extremely tribal.

In China, Japan, South Korea, India, and the Middle East, 
societies are still extremely tribal—the ethos of a trader society 
has not taken root. Even the Western world is deficient in this 
respect, only much less so. China is about the worst prototype 
one can draw upon. Youth suicide rates remain astronomically 
high, in part fuelled by irrational tribe-conforming pressures, 
much of it from parents.

What if your teenage child says he is going to experiment with 
hard drugs? What if he keeps producing academic results 
well below his potential? It should be possible to enter into 
discussions without preaching if the foundation has been laid 
in early childhood. If you treat a six-year old as a human who 
deserves to be heard and understood, he will likely consult 
you when he is sixteen. A leading psychologist affirms our 
hypothesis that supportive parenting, the type that recognizes 
that the offspring is a new human being in its own right, 
generates the best results. Authoritarian parenting could do 
much more harm than good, argues another psychologist. A 
recent study says that authoritarian parenting does not even 
produce high academic results. This should not surprise us—
authoritarian anything does much more harm than good. Social 
ethos must move toward an individual-centric trader mentality, 
and parenting is no different.
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बले िाजली एकदा,दोनदा,वतनदा,चौथ्यािेळी आतनू आिाज आला...कोण आहे?..
आलेच हं...दकती घाई..

रािकाश,शभतंीनंा धरत,फर्नचर चा आधार घेत ती दाराजिळ आली. वपप होल मधनू 
हळूच बसघतलं... कळलच नाही कोण त.े. कचरा तर ठेिला मगाशीच आशण, कामिाली 
बाई यायला िेळ होता...इतक्ात आतून त ेओरडले..
कोण आह ेगं..उघडलरं का दार...मी येऊ का??
नको उघडत ेमी..
परत बले िाजली..

हो हो थाबंा उघडतै...
तीनं दार दकलदकलं केलं...डोकिनू बसघतलं...
पटकन ओळख लागेना..कोण?
अग..काय त ूआsssजी
मी...काय गं तझु्ा नातिाला विररलीर..
अsssगो बाई...ये रे....अगदी आजोबाचं्ा िर गेलायरं..त ेही अरेच..दार उघडेपयतंत 
धीर नाही..दकती िेळा बले िाजिलीर रे....आशण गागँल मुळे रे..तलुा ओळखलचं नाही..

अरे तझु्ा बाबाने कळिलं नाही तु येणार म्णनू..म्णजे तयारीत रादहलो अरतो.. 
विागताच्ा...आता इकडे भारतात येऊन तुला आठ ददिर झाले अरतील ना रे....

जाऊ दे गं आजी ..मुद्दामूनच न कळिता आलो..मँनर्स पाळून कंटाळलोयं....

ये हो....चेहरा खुलला तीचा..हरतच दार पूण्स उघडले.. आशण जिळपार ओरडलीच...
आहो लिकर या बाहरे बघा तरी कोण आलयं.....आिाजात कंप आला..आशण डोळे 
पाणािलेले... तो झटकन नमस्ारा राठी िाकला..थरथरत हात तीने डोक्ािर ठेिले...
औषििंत हो..बाळा...रुखी रहा..
एिढ्ात त ेही आले...
आssबा म्णत तो त्याच्ा पाया पडला...
Yes my dear..रुखी रहा ..अरं म्णत कडकडून ममठी मारली..तगडा आहेर रे 
चागंलाच..बापा रारखा उंच ही... आशण िाकण्ा इतका नम्र...माझ्ा रारखा...
एकदा काय त ेठरिा..मी बाबानंा रारखा आहे की,तमुच्ा रारखा...वतघही हरले..

ये बर बर.. बायको.. झक् पैकी गोडाचा शशरा कर बर ..या आपल्ा बब्ड राठी...
बब्ड...वतघही ंखळखळून हरले...या घराला कैक िरा्सनी आनंदाने हरल्ाची कंपन 
जाणिली....

आजी..काही नको..फक् गप्ा मारायला,भेटायला आलोयं मी...आशण खायला तर नको, 
हेिी ब्केफास् करुन आलोयं मी...So त ूबर इकडे....

आलायं मोठा शहाणा... ते काही नाही..अजनू दहडंती दफरती आह ेहो मी... वियंपाक 

करत ेआजही..फक् पोळा करायला बाई आहते.. आज माझी कढई,झारा रुधदा खूश 
होतील...गोडाचा शीरा करणार म्णनू ...ह्ानंा डायबटेीर.. त्या मुळे शशरा करतच नाही...
फक् औरधाचंा आग्ह करत.े. आज मात् देणार हो तमु्ाला.. नातू आलायं ना...म्णून.. 
ती रािकाश चालत आत गेली..

त्याचा विरोध षिणात मािळला.. खर तर त्याला हचे अपेशषित होतं.. पण करं रागंायचं..
की..आजी तझु्ा हातचा मस्त पैकी खार प्रादारारखा केळ घालून शशरा कर...पण 
आजीच ती, तीनं माझं मन ओळखलं....

आsssजी, बरचं काही खायचयं बर का तझु्ा हातचं. मामँ च्ा हातचं जिेण...Hmm..
त्याने एक रुस्ारा रोडला..मी वियंपाक शशकलो..नाईलाजाने आशण आता आिडीने 
करतो....अगं मामँला विशेर आिड नाही कुकीगंची..तझु्ा मामँला राधी आिड रुधदा 
नाही..विशेर कुठली अरायला....

 तो आबाचं्ा जिळ बरला..मग लगेच म्णाला घर बघून येतो..त ेही गेले त्याच्ा 
बरोबर..चार खोल्ाचं्ात काय बघण्ा रारखे..अरं आबानंी म्णताच...लगेच म्णाला 
बरचं काही अरतं..काही आठिणी..

बडेरूम,वियंपाकघर, बाल्कनी..आहे तरं..फर्नचर आशण िस्त ूजनु्ा झालेल्ा,पण 
तरी दटकून होत्या..आबा लगेच बोलून गेले.. ह्ा िस्त ूआमच्ा रारख्ाच आहेत..धड 
टाकित नाहीत आशण कालप्िाहात जनु्ा िाटतात..अरून अडगळ नरून खोळंबा...

ह ेकपाट अजनू आहे?? तो जोरात ओरडलाच..अरे या िर तमु्ी मला बरिायचात..उडी 
मारायला शशकिायचात..
होय..रे
पण लेका त ूलाबं उडी लिकर शशकलार...आशण मारलीर रुधदा..
हम्म...
लाकडी कपाटाला लागूनच  त ेजनुे आरशाचे कपाट होतं....त्यािर लािलेले िेगिेगळे 
स्स्कर्स अजनूही होते....काळे पडलेले,काही फाटले गेलेले,तो वितःशीच हरला..

तेिढ्ात आजी मागून येत म्णाली.. तझु्ा आई ला नाही हो चालायचे..अरं स्स्कर 
डकिणं... तीने तीच्ा कपाटाला हात रुधदा लाि ूददला नाही..पण मी रामंगतले..इकडे 
लाि.. दकत्ी छोटा आनंद होता तुझा आशण या आरशात खरे चेहरे ददरत नरतातच...
मुखिटेच रगळे..त्या पेषिा स्स्कर्स बरे..जरं आहेत तरेच ददरतात..म्णत हरली... 
तो ही रमला आठिणीत....ती भन्नाट चचत्ानंी रजलेली शभतं...तो बाल्कनीत अरलेला 
झोपाळा... आजीच्ा कपाटातली जनुी खेळणी,पाटी....तो बाल्ात हरिला...

चल बरं..शशरा दे आजी... 
हो रे..होतच आलायं..ममरगुं ड तळू का रे... आिडायची तलुा.. पण काय त ेतझंु पथ्याचं 
बघ बाबा..
हो चालतील..इनफकँट तळचं...

   वपकलं पान 

संजीिनी खररे, पुणे
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झाली होतीर गं.. आशण आता बघ मी कायमचा परत आलोयं...आहेर बघ छान 
धडधाकट... काही होणार नाही तलुा.. 
चल..कर चेष्ा..पण आता काही िाटत नाही..पूिडी िाटायचं..आता गळून पडायची शभती 
नाही.. मुळात तग धरािे अरेच काही नाही..
तो गूढ हरला..खाण झालं तो अचानक म्णाला..महत्ताचे बोलायचयं.. चला बाहरे बरू..
आजीला हाताला धरून तो घेऊन आला..बर..

..रािकाश रुरुिात करत बोलायला लागला..
मी आता कायमचा इकडे परत आलोयं..डबल गँ्ज्ुएट झालो..नोकरी केली..अनुभि ही 
घेतला..पैरे ममळिले.. लोन फेडत आलयं.. वतकडे गेलो..खूप आनंदाने नक्ीच नाही....
रुरिीतीपारून इथ ेआिडायचे..तमुचा लळा होता,,मस्त िाटायचं रुरशषित,आपलं 
कुणी आह.े. मोठ्ा घरात गेलो गशणत बदलल.. मामँचा जीिघेणा धाक,बाबाचंा 
राग,महत्काषंिी धोरणं..यात रहािीत अरताना.. इथनू बाहरे पडलो..कुठेतरी, लाबं 
घर घेतलं होतं त.े.रगळं छान होतं.वितंत् होतं..ऐरपैर होतं..पण काहीतरी ममरीगं 
होतं..बोलू शकेन ,कुणाला रागंू शकेन अरं नव्तं कोणी.. राधं या घरी यायचं तरी 
कधीतरी,क्वचचत...मला आिडायचं..पण मामँला पटायचे नाही..राहू द्ायची नाही तुमच्ा 
जिळ.. मग काय..छंद,लिार,भारंभर अकँ्क्टव्व्टीज.्.गुं तिनू ठेिलं मला.. पण त्यात 
आजीच्ा गोष्ी नव्त्या..लाड नव्ते.. त्या नंतर अभ्ार िाढला..हळूहळू लषिात येत 
गेलं..

 पण स्रणात,विचारात तमु्ी कायम होतात.. माक्स्सिादी झालो..यश ममळित गेलो..
बाहरे गेलो..जग बसघतलं..आनंद रमाधान शोधत होतो.. तुमच्ा रंका्सत होतो..पण अतंर 
जाणिायचं..
 कुठेतरी िाटायचं मी परत येईपयतंत तमु्ी अराल ना या जगात??
आता वनण्सय घेतला..परत आलोयं.. इथचे नोकरी ममळाली आह.े.नि घर घेणार आहे..
पण विचारपूि्सक.. जीथ ेतमु्ी ही रामािनू जाल अरं...जीथ ेआपण एकत् राहू..मी मामँ 
आशण बाबानंा बघेनच...पण वनराळं..ती जबाबदारी माझीच...त ेएकत् रहायला नक्ीच 
तयार नाहीत..बोललो मी त्याच्ाशी..तमुच्ा बद्दलचे त्याचें विचार माझ्ा विचारा ंपेषिा 
वनराळे आहेत..

एक,जीिाला जीि देईल अशी मैत्ीण ममळाली आह.ेशशकलेली आहे,मूल् जपणारी 
आह.े.
जीला चकाचक घरं,गाडी,बँक बँलन्स,छानछोकी,हाटेँललगं,खरेदी या पेषिा  माणरं,नाती  
आशण प्मे ह ेहियं... माझ्ारारखीच आह.े.िेगळी...म्णनू विचार,मन जुळलं... लनि 
करणार आहे  तीच्ाशी.. तोपयतंत मी इथ ेया घरात रहायला आलो तर चालेल का 
तमु्ाला???...... तमुचा रहिार हिायं..मला शक् आहे त ेकरायचयं तमुच्ाराठी..
पण प्मे हियं.... माणरं आयषु्ात अरतानाच जपायला हिी आहते.गेलेली िर्स भरुन 
काढता येणार नाहीत.. जे काही अरेल मनात त ेरागंा.....स्पष्, खरं.. आग्ह नाही, 
जबरदस्ती तर वबलकुल नाही....

त्या दोघाचं्ाही डोळात वनव्वळ अश्र ूहोत.े. मन म्णत होतं..मुलगा..नात ूदोघही 
आपलेच..
मुलगा िागण्ाने परका झाला..नातिाने आपलेपणाने जिळचं केलं... आजी इतकच 
म्णाली...बब्ड... वपकलं पानं इतक्ात नाही गळणार..

तीला काय करु नी काय  नको अरं झालं..
तो आबानंा म्णाला एक फोन करुन घेतो.... मामँ ला..
म्णत त्याने फोन लािला..अजनू चार तार तरी मला यायला लागतील,बोलणं 
व्ायचयं अजनू..िाट बघशील म्णनू रामंगतले....

काय रे पँ्न चेंज..म्णजे तु हिाच आहरे रे आम्ाला..पण तरी..नजरकैदेतनू रुटायचं 
कर काय ठरिलरं...म्णत आबा जोरात हरले..
त ेहोतं आबा..िेळ आली ती आता.. बोलू आपण OK..

तेिढ्ात आजीने बोलािले... आतच ये रे...
गरम शशरा,ममरगुं ड..खाराची ममरची..फक्ड होतं रगळं..मुळात चविष्..
खूप ममर ्करतो गं हे रगळं..

रहािीत ह ेघर रोडलं..मग अजनू मोठ्ा घरात..मग काय से्टर राठी..अजून 
मोठं् घर घेतलं बाबानंी..एकेका खोलीत एकेक अियि राहील अरं.... मग काय 
बारािी नंतर बाहरेच गेलो...आता फायनली शशषिण रंपलयं... जी मजा तुझ्ा कुशीत 
झोपायला यायची ना ती कशालाच नाही..
ती गोधडी.... Yesssssss आजी मला गोधडी हिी आहे..मागे ददली होतीर ती 
िापरुन फाटली... निी दे...
अरे खुश्ाल घेऊन जा...
पण मोठी आह ेना ...लाबं गं..6 फूट झालोयं मी...
हो..आशण नरली तर शशिून देईन...
मागून मागून काय मामगतले तर गोधडी..
अगं तीच तर नाही ममळत..
अरे राड्ाच नेरल्ा नाहीत तर कुठली गोधडी आशण करलं कायं...  अगदी बापाच्ा 
िळणािर गेलायरं.. त्यालाही लागायची गोधडी..पण...

बायको...आिरतं घ्ा.. तो शशरा खायला आलायं, गप्ा मारायला आलायं..त्याला 
भलतचे विरय काढून गप् करु नका...
हो..जरं काही तमु्ी कधी त्याचं्ा बद्दल बोलतचं नाही.. पण दठक..

बरं बाबा लनिाचं काय रे तझु्ा..िेळेत कर हो.. कुणी आह ेका..माझी नात रून..व्ायला 
तयार..

छे अजनू िेळ आहे..बाबा आशण मामँ कडे बसघतलं की लनि नको िाटतं..रारखे िाद, 
भाडंणं..कुठल्ाही विरयािर..रुरुिात कशी होत,े कोण करतं..तेच कळत नाही..अरे...
ह ेअरं कुठे लव् मँरेज अरतं का...प्मे कमी आशण िादच जास्त..पण हल्ी बाबा 
बोलतात हं मामँला..बार कर..दकती घालून पाडून बोलतेर..आता बब्ड चे लनिाचं िय 
आलयं......कंटाळतात..बहूतेक

तर..तर..जवे्ा बोलायला हिं होतं तवे्ा नाही बोलला.. बार कर अरं..आशण त्याचं 
लव् मँरेजच हो.. प्मेाराठी हातापाया पडला होता.. जरं काही आमची परिानगी 
महत्ाची होती.. अरो ..
तझु्ा आई,बाबानंा..एकंदरीतच िाद घालायला आशण विरय जजकंायला आिडतं... 
माणरानंा हरिनू..नात्यानंा लाथाडून..

बायssको..
हो कळलं....विरय भरकटतोयं..
अरे बब्ड ..तू बोल..
आजी तझुा तो वपकलं पान िाला डायलॉग....मी बाहरे गेलो शशकायला तेंव्ा म्णाली 
होतीर.लिकर ये परत बब्ड...आम्ी वपकलं पान  कें व्ाही गळून पडू..जाम रेंटी 
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अरं म्णतात राजहट्ट, बालहट्ट आशण स्तीहट्ट यापुढे कुणाचं काही चालत नाही. वतथ े
भल्ा भल्ानंा हात टेकािे लागतात! ततूा्सर राजहट्ट बाजलूा ठेियूा. त्याच्ाशी तरा 
फाररा रंबंध नाही आला  पण स्ती हट्ट आशण बालहट्ट दोन्ीही एकत् येऊन त्यानंी एका 
स्ती पुढेच पेचप्रंग वनमा्सण केला तर? 

तर ह ेदोन्ी हट्ट परिा एकिटले त ेमाझ्ा लेकीत! आशण एरव्ी घरात ‘राज’ करणाऱया 
माझं वतच्ापुढे काही एक चालेना !

गोष्ी ची रुरूिात झाली मागच्ा रवििारी!

आमच्ा रुदैिाने (की ददुदैिाने ) जगभरात गाजलेलं आशण आपल्ा उद्ाटनाच्ा 
ददिशीच वितः चेच अनेक रेकॉड्स तोडत विक्रमी विक्री करणारं IKEA home 
furnishing store आमच्ा घराच्ा अगदी जिळच ठाण माडूंन बरलं आहे! 
IKEA (आयदकया दकंिा मुळ विीडीश उच्चार इकीया) म्णज ेचमच्ा पारून दटव्ी 
यवुनट पयतंत गृहरजािटीच्ा रि्सकाही िस्त ूममळणारं विीडन मधनू रुरू झालेलं मोठं 
राखळी रंकुल (chain store) आहे. जगभरातील पन्नार देशात त्याचें जिळ पार 
450 विक्री कें दं् /outlets आहेत. निीन रंरार थाटू पहाणार् या जोडप्ारंाठी तर ही 
पंढरीच आह!े  इतर मोठ्ा दकुानाचं्ा ंतलुनेत याच्ा दकंमतीही परिडणाऱया आहते. 
अथा्सत परदेशात राहीलेल्ा दकंिा राहून आलेल्ा रिातंनाचं IKEA भलीभावँत पररचचत 
आह!े 

अमेररकेच्ा आमच्ा िास्तव्ात IKEA ने आमचा निीन रंरार बऱयापैकी लािनू ददला 
होता त्यामुळे त ेभारतात, तहेी हैद्ाबाद मध् ेआशण ते रुद्धा आपल्ा घराजिळ आलंय 
मं्टल्ािर आम्ी देखील भेट देण्ाराठी अतु्यत्सुक होतो. पण आगमनाच्ा ददिशीच 
तोबा गदडी, लोक रहा रहा तार रागंेत उभे, चेंगराचेंगरी, हाणामारी ह ेरगळं ऐकलं आशण 
मं्टलं दूरूनच नमस्ार! अजनू वनदान मदहनाभर तरी वतकडे पाऊल ठेिायचं नाही.

मदहनाभरात मुलाचंी ंउत्सुकता मात् शशगेला पोहोचली. आशण “आता झाला ना एक 
मदहना, जाऊया ना आपण” अशा धमकीिजा रूचना मुलाकंडून यायला लागल्ा. शेिटी 
मनाचा वनग्ह करून, “जल तू जलाल त।ू आयी बला को टाल त।ू” अरं म्णत IKEA 
त पाऊल टाकलं.

अपेषिपे्माण ेभव्ददव् माडंणी, model houses, उंच उंच फडताळं, ह ेरगळं होतंच. 

गदडी होतीच पण आजूबाजलूा अनुभिी लोकं रागंत होती, “आमा ये तो कूछ न।ै उर 
ददन देखना। पािा ंरखने कू जग्ा नै था। दकतने की लोगंा ंिापर चले जाते। कारा ंलाए 
रो पाकातं करने कू नै ममलता।..” अरं हदै्ाबादी िण्सन ‘यदु्धस कथा रम्या’ म्णत ऐकलं 

विविध प्कारच्ा िस्त ूहोत्या खऱया पण भाि िाटले वततके कमी नव्ते. जाहीर केले 
होत ेतरे भारतीय उत्ादकही फाररे ददरत नव्ते. त्यामुळे दृष्ीरुख म्णूनच आम्ी 
भटकंती करत होतो. पण मुलानंा धीर धरिेना. “आई तलूा काही आिडत नाहीये का? 
ह ेबसघतलंर का?” अरे एकेक रूचक प्श् येऊ लागले. ‘आम्ाला तरी काहीतरी घ्ा’ 
अराही रूर वनघू लागला. मग त्या दृष्ीने शोधाशोध रुरू केली. वततक्ात लेकबाईंची 
नजर सररॅममक च्ा छोट्ा कपबशािंर पडली. आशण इतका िेळ रोखून ठेिलेल्ा 
रहनशीलतलेा बाधं फुटला. खरं तर मला वितःला चचनी मातीच्ा /सररॅममक /पोरफेललन 
च्ा िस्तूं चं प्चंड आकर्सण! या कारामगराचं्ा हस्तकौशल्ाला तोड नाही! प्थम रुबक, 
आखीि-रेखीि भाडंी घडिणं, ती िाळिणं आशण मग भाजणं त्यानंतर िळणदार 
थाटातलं नषिीकाम.. दकती टप्प्ातंनू जािं लागतं त्या भाडं्ानंा!ं अथा्सत आता हल्ी 
रगळं काम मशीनच्ा रहाय्ाने होतं तरी रौदंया्सत कमतरता नाही आली. त्यामुळे अशा 
िस्तूंचा रंचय करण्ाची मला भारी हौर! आशण माझा नेमका हाच गुण लेकीत तंतोतंत 
उतरलाय! 

आमच्ा “बाईराहबेानंा” आिडलेल्ा कपबशा ददरायला बऱया होत्या पण एकेरी 
रंगात, कुठलंही नषिीकाम नरलेल्ा... फक् चारच! या पेषिा दकतीतरी रुं दर आशण 
विस्त कपबशा मी माझ्ा नेहमीच्ा बाजारात बसघतलेल्ा होत्या. वतला तरा एक रेट 
मी गतिरडी च वतथनू आणला होता. त्या मानाने या अगदीच राध्ा होत्या. माझ्ा काही 
मनात भरेनात. रियीप्माण ेउलटं करून आधी दकंमत बसघतली.. 799/-ONLY!!  
छे! आता तर शक्च नाही!  “छे गं खूप महाग आहे. आपण आपल्ा नेहमीच्ा 
दठकाणी जाऊन घेऊ” मी फमा्सन रोडलं. पण मुलानंा माझा हा “डायलॉग” आता 
रियीचा झालाय. त्यामुळे त्याचा काही फाररा पररणाम होताना ददरेना. बाईंनी ंभर 
दकुानात बठैा रत्याग्ह रुरू केला. इतका िेळ बाहेरून पादठंबा देणाऱया त्याचं्ा थोरल्ा 
बंधूंनीहंी ररंगणात उतरुन जाहीर पादठंबा द्ायला रुरुिात केली. आता हळूहळू रास्ता 
रोको, चक्ा जाम आदंोलन, धरण ेआदंोलन, दठय्ा आदंोलन आशण राखळी उपोरण 
रुरू होण्ाची चचनं् ददरू लागली. “मी तलुा अजनू छान घेऊन देत”े िगैरे िचननामा 
िाचण्ार मी रुरुिात केली. पण बाईंचा ंनाकाचा शेंडा लाल आशण जीभेचा शेंडा 
असधकच धारदार व्ायला रुरुिात झाली. नेहमीप्माण ेमनात आलं, “बाई गं तझुी उंची 
दकती त ूबोलत ेदकती?”  आधीच मुलगी, त्यात धाकटी, आशण शशिाय कहर म्णजे 
दोन्ीकडून देशपाडें!!  त्यामुळे माघार घेणं वतच्ा रक्ातच नाही! (आशण अरा बाका 
प्रंग उद्िल्ार रोयीनुरार नामावनराळं रहाण्ाची कला मुलाचं्ा बाबाने आत्मरात 
केलीये. त्यामुळे प्रंगाची रगळी धरुा माझ्ािर रोपिनू विारी इलेक्टट्ीकल्स विभागाच्ा 
ददशेनं रिाना झाली! )

 हट्ट आशण हौर!!  

र्ॉ. शरयू िरेशपांर्रे, हदै्ाबाि 
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बराच िेळ आमच्ा िाटाघाटीनंा ंयश येईना. तेिढ्ात माझी नजर बाजचू्ा ममनी दकचन 
utensils िर गेली. माझ्ा कडे अरलेल्ा रेट चीच ती ममनी आितृ्ी होती. तो इतका 
महाग नव्ता शशिाय रोजच्ा वियंपाकातही िापरता येण्ाजोगा होता. त्यामुळे मलाही 
आिडला होता. त्याची उपयकु्ता लषिात घेता रौदा िाईट नव्ता. “हे बघ आत्ा ह े
घेऊन देत.े आईरारखाच तझु्ा कडे.. मग उद्ा आपण जाऊन तुझा कपबशाचंा ंरंुदर 
रेट आणयूा. चालेल का?” “आईरारखा” ही मात्ा बरोबर लागू पडली. गालाचें फुगे 
थोडे कमी झाले आशण, “promise त ूमला उद्ा design चे कप आणनू देशील?” 
“पक्ा promise!” अरं रागंून utensil च्ा रेटिर माडंिली केली . इतर काही 
छोटी मोठी खरेदी करून आम्ी “नाि तरं मोठं..पण.. “ अरा विचार करत बाहरे 
पडलो. परदेशी वबयाणं आकर्रत करत अरलं तरी रूजायला िेळ लागणारच.. 

दरुर् या ददिशी शाळेत जाताना माझ्ा कडून िचननाम्याच्ा कलमाचंी उजळणी करिनू 
झाली. रंध्ाकाळी शाळेच्ा बरमधनू उतरून घेऊन परस्परच तडक माझं नेहमीचं 
खरेदीचं दठकाण गाठलं. वतथला सररॅममक चा खजजना पाहून वतचे डोळेच ददपले. 
चचनीमातीच्ा रुबक, राजऱया िस्तूंिरून वतची नजर हटेना. IKEA च्ा आठिणी 
केव्ाच मागे पडल्ा होत्या. माझ्ा अपेषिपे्माण ेवतला हिी ती िस्त ूवतथ ेहोतीच पण तो 
भव् खजजना चचमुकल्ा डोळात रामािनू घेताना वतलाच ती कधी ददरतीये याची मी 
िाट पहात होत.े आशण पुढच्ाच षिणी, “आई sss, Here it is! I found it! बघ 
तर दकती रंुदर आहे..आशण तू म्णत होतीर तरा दडझाईन िाला.. आशण दकत्ी रंग 
आहते त्यात!.. िस्त ूपहाण्ात ती हरखून गेली होती. आशण माझं मात् त्या कपबशापंेषिा 
वतच्ा चेहऱयािरच लषि खखळून होतं . षिणाषिणाला बदलणारे अविभा्सि, लुकलुकणारे 
डोळे, ओठाचंें चंबू, आशण अखंड बडबड! माझं माततृ् रुखाित होतं.

“कुठला घेऊया आई?” “त ूम्णशील तो!” तडक उत्रले. खरं तर रगळेच रंुदर 
होत.े शशिाय त्या रोबत केटली, ममल्क sugar pot अरं रंपूण्स Tea Set येत होता. 
माझ्ा डोळात वनळाशार, रुबक नषिीकाम केलेला, यरुोवपयन touch अरलेला 
रेट भरला होता मात् तरी वतला आिडेल तो घ्ायचा अरं ठरिलेलं. वतने षिणाधा्सत 
उत्र ददलं, “तो Blue िाला छान ददरतोय.. मला तो आिडला रिा्सत!  तत्ाल त्या                                                                                                                                             
                                                                                         वतथल्ा मुलाला 
रामंगतलं,” भैय्ा, ये blue िाला set दे दो.” दकंमत माझ्ा budget मध् ेअरणार 
अरा अदंाज होताच पण तो म्णाला, “पुरा रेट दोरौ पचार रूपये”. कुठे तो चार 
कपाचंा ंIKEA चा बरंेगी महागडा रेट आशण कुठे हा रंपूण्स, रुबक रेट! “दठक है, पॅक 
कर दो अरं मी म्णणार वततक्ात,” दददी बच्ची के ललए 200/-लगा दंूगा!ं” आपल्ा 
कडची इतकी अशभनि काररमगरी आपण दकती किडीमोल दकंमतीत विकत घेतो.. त े
ही भाि करून! मी तर चार पाचशे रुपयाचंी ंतयारी ठेिली होती आशण इथ ेतर.. लगेच 
पैरे द्ायला वनघाले तरा म्णाला, “दददी और कुछ भी देख लो आज बोहनी नही हूआ 
रूबह रे.. “ िाईट िाटलं. मग मं्टलं, “दठक ह ैये रेट के राथ कुछ मॅचचगं ददखाओ “ 
आशण राजेशी प्टे आशण spoon cum tissue stand वनिडला. रगळे ममळून 
राडेचारशे रुपये! छान बाधंनू द्ायला रामंगतलं.

मायलेकी दोघीही खूर! लेकीचा हट्ट आशण आशण आईची हौर (ती ही बजेट मध्)े 
रगळंच राध् झालं!  लेकीला तर एका ददिरातं दोन दोन खेळभाडंी रेट ममळाले होत.े 
(गेलो होतो चचनी मातीच्ा छोट्ा कपबशा घ्ायला आशण रोबत लाकडी खेळभाडंी 
पण घेऊन आलो.)

रंध्ाकाळी बाल्कनीत लेकीने जनु्ा नव्ाचा रंगम करत वपतळी, लाकडी, आशण वनळी 
अशी रि्स भाडंी ंमाडूंन रिातंना ंखोटा खोटा चहा करून ददला. अगदी स्ाईलमध्!े चहा 
वपण्ाची action करताना मी मं्टलं, “छानच केलार गो.. अगं पण केव्ढा ददलार.. 
रंपायचा नाही हो आम्ाला” माझ्ा िाक्ातला विनोद रमजला तशी खुदकन हरली. 
मला येऊन वबलगली. आपले इिले इिले हात माझ्ा गळात टाकून, नाकाला नाक 
लाित, ओठाचंा ंचंब ूकरत म्णाली, “आई, माझ्ा एव्ढाच माझा कप अरणार ना 
गं !!” वतची ती घट्ट ममठी म्णजे आईच्ा वनिडीबद्दल खूर झालेल्ा लेकीने आईला 
ददलेली मोठी पािती होती ! आकाश ठेंगणं आशण विग्स दोन बोटं उरला होता मला....

Painting by Mangala Tata
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पालक मग त ेभारतीय दकंिा इतर कुठल्ाही देशाचे अरोत, आपल्ा मुलारंाठी जे काही 
करतात त्यामागे त्याचंा एकाच हते ूअरतो. तो म्णजे आपला मूल जजथ ेजाईल वतथ े
आनंदी राहािं . माझी ८३ िरातंची आई, फोन केला दक पदहला प्श् विचारत ेतो म्णजे 
त ूकशी आहेर? आशण माझ्ा एका ”मी छान आहे” मध् ेती  माझी प्कृती छान आहे, 
मी मजते आहे, माझं माझ्ा निऱयाशी उत्म चाललंय, मुलं छान आहेत िगैरे, ही रगळी 
उत्रं शोधत.े माझ्ा आिाजात जराही बदल जाणिला तर ती कारािीर होत.े 

माझ्ा रारूबाई मृतू्य पूिडी दोनच ददिर आधी म्णाल्ा होत्या की आता मरण आलं 
तरी मी आनंदाने जायला तयार आह ेकारण माझी मुलं, नातिंडं रगळे त्याचं्ा त्याचं्ा 
आयषु्ात रुखी आहते, आणखी काय पादहज ेमला? 

म्णज ेमरताना रुद्धा पालकानंा हाच ध्ार अरतो दक माझी मुलं माझ्ामागेही आनंदी 
अरािीत. 

रंसृ्ती या शब्ात रंस्ार आशण कृती या दोन शब्ाचें भाि येतात. यातला रंस्ार हा 
शब् काळ, स्ळ आशण व्क्ीशंी वनगडीत अरतो. आशण कृती म्णज ेिागणं. आपले 
रंस्ार आपण आपल्ा िागण्ातनू व्क् करत अरतो. तरच  पालक आपल्ा 
िागण्ा बोलण्ातनू बालकािंर रंस्ार करत अरतात. आपण काय बोलतो त्याहीपेषिा 
करे िागतो यातनु मुलं जास्त शशकत अरतात आशण तरंच त ेत्याचं्ा आचरणात 
आणतात. फक् आपल्ाच नव् ेतर त्याचं्ा आजूबाजचू्ा लोकाचं्ा िागण्ाचे 
रंस्ार देखील मुलािंर होत अरतात. आशण म्णूनच जन्ल्ापारून अपण रतत दह 
काळजी घेतो दक त्याचं्ा आजूबाजलूा कशा प्कारचे लोक अरािेत. म्णजे रंस्ार 
ह ेव्क्क्-रापेषि आहेत. आपण कोणाबरोबर आहोत त्याप्माण ेरुद्धा आपलं िागणं 
बोलणं बदलतं.  माझ्ा मुली जवे्ा त्याचं्ा इथल्ा अमेररकन ममत्मैमत्णीशंी बोलतात 
तवे्ा त्याचं्ा इंच्ग्श बोलण्ाची पद्धत थोडी िेगळी अरत.े त्या अमेररकन एक्सेंटमध् े
बोलतात. पण तेच त्या भारतीय लोकाशंी बोलताना भारतीय पद्धतीने बोलतात. अमेररकेत 
आमचे भारतातले ममत्-मैमत्णी दकंिा कुटंुबीय येतात तवे्ा त्याचं्ाबरोबर िागण्ाची, 
बोलण्ाची मुलाचंी पद्धत िेगळी अरते. कपडे घालताना रुद्धा त्या ह ेभान ठेितात. माझी 
धाकटी मुलगी १० िरातंची आशण मोठी १६ िरा्सचीअरताना आम्ी अमेररकेत आलो. 
त्या दोघीमध्हेी मला त्याचं्ा िागण्ात फरक जाणितो. धाकट्ा मैसथलीिर मोठ्ा 
रानेयीपेषिा इथल्ा रंस्ाराचंा जासं्त पगडाआहे. आशण हे मुलाचंाच नाही, काही अशंी 
माझंही काहीरं तरंच झालंय. मी इथ ेजरी उशशरा म्णजे ियाच्ा चासळशीनंतर आले 
तरी आता इथल्ा जगात िािरताना वितःमध् ेिेगळेपणा जाणितो. 

दरुरा वनकर म्णजे काळाचा. रंस्ार ह ेकाळाप्माणे बदलतात. माझ्ा आजीच्ा 
काळातले रंस्ार, त्या ंकाळच्ा लोकाचंं िागणं-बोलणं, कपडे घालणं, ज्ा प्कारचे 
खाद्पदाथ्स त ेकरत, खात अरत हे रगळं माझ्ा आईच्ा काळापेषिा िेगळं होतं. माझी 
आजी नऊिारी राडी नेरत अरे परंत ुमाझी आई पाचिारी नेरते. आशण मग ते माझ्ा 
आई पारून जेव्ा माझ्ा पयतंत आले  तवे्ा त्यात आणखीन बदल घडले. मी पाचिारी 
राडीतनू पंजाबी डट्ेर आशण जीन्सपयतंत आले, राडी फक् खार रणरमारंभातच नेरली 
जाऊ लागली. आशण माझ्ा लेकीरंाठी तर राडी हा फॅन्सी डट्ेर झालाय. जरा काळ 

बदलतो तरे रंस्ार बदलतात, भारा बदलत,े राहणीमान बदलतं. 

रंस्ारानंा वतररा वनकर जर आपल्ाला लािायचा झाला तर तो आह ेस्ळाचा. भारतात 
राहताना आपण ज्ा पद्धतीने िागतो, बोलतो त्यात अमेररकेत आल्ानंतर थोडाफार 
फरक पडलाच आहे. भारतात मी जवे्ा माझ्ा नातिेाईकानंा िर्स दोन िरातंनी भेटते, 
तेंव्ा  भेटल्ा भेटल्ा दकती जाड झालीर गं, नोकरी करत नाहीर ना गं मग भागातं 
का ंतमुचं, अगं लेकीचा बॉयफें ड गोरा आहे िाटतं िगैरे अगदी िैयक्क्क प्श् रहजपणे 
केले जातात. पण अमेररकेत अरे प्श् विचारणं अगदी गैर मानलं जातं. रॉरी, थँक 
य,ु excuse me इथ ेप्ते्यक िाक्ागशणक पेरलेलं अरतं आशण भारतात मात् याला 
अजनूही खुळचट रोपस्ार रमजतात आमची ममत् मंडळी. भारतामध् ेमी गाडी उजव्ा 
बाजनूे चालित अरे पण इथ ेडािीकडून चालित.े अशा अनेक गोष्ीतनू जाणितं दक 
छोट्ा छोट्ा गोष्ीमंध् ेरुद्धा स्ळ बदललं दक आपल्ा िागण्ामध् ेबदल होतात. 

थोडक्ात रंस्ारानंा आपण तीन हे वनकर लािले तर आपण ज्ा दठकाणी राहतो, ज्ा 
लोकाबंरोबर िािरतो आशण ज्ा काळात जगतो त्याप्माण ेआपली िागण्ाची पद्धत 
बदलत अरत.े आता या बदलाचं कारण जर बसघतलं तर आपल्ा लषिात येईल दक 
आपल्ाला अपेशषित अरलेल्ा आनंदाशीच ह ेबदल जोडलेले अरतात.  कुठल्ाही 
पररलस्तीत आपण आनंदी राहण्ाचा प्यत्न करत अरतो. आपल्ा आयषु्ाचं एकमेि 
लक्ष्य ह ेआनंदी अरणं हचे आहे. आशण म्णूनच आपण दकतीही रंस्ारानंा धरून 
ठेिण्ाचा प्यत्न केला तरी वपढी दार वपढी ते बदलतच अरतात. कारण मानिी जीिनाचा 
विकार हा या रतत होत राहणाऱया बदलताच आहे.  

गेल्ा १५ िरातंच्ा माझ्ा अमेररकेतल्ा िास्तव्ात मी अनेक घरामंध् े, इममगं्ट 
पालकामंध् ेआशण अमेररकेत जन्ाला आलेल्ा, इथ ेिाढलेल्ा त्याचं्ा मुलामंध् े
रंस्ाराबद्दल होणारे िाद बघतेय. “आमच्ाकाळी अरं नव्तं, आमची काय टाप 
आईिदडलानंा उलट बोलण्ाची”, हे आशण अशारारखे उद्गगार रतत कानािर येतात. 

मला िाटतं दक आज २१व्ा शतकात, रंस्ारामधल्ा बदलाबद्दलचा एिढा गाढा 
अनुभि आपल्ा गाठीशी अरतानंा देखील पालकानंी आपले १०/२० िरातंपूिडीचे, 
िेगळा िातािरणातले आशण िेगळा देशातले रंस्ार मुलानंा शशकिण्ापेषिा अरे 
रंस्ार शशकिािेत दक ज्ामुळे मुलं कायमविरूपी आनंदी राहू शकली पादहजेत. 

आजच्ा काळात मुलं कायम आई िदडलाबंरोबर राहतील याची काहीच शाश्वती नाही. 
उलट ती शशषिणाराठी अथिा नोकरीधंद्ाराठी दूर जातील हचे नक्ी. तेंव्ा अगदी 
महत्ाचे  अरे आनंदाचे रंस्ार मुलािंर बालपणापारून झाले तर मुलं नक्ीच आनंदी 
जगू शकतील आशण जजथे जातील वतथ ेवित:च आनंदी जग घडि ूशकतील.  

तेंव्ा ं मी तर म्णेन दक जे स्ळ, काळ आशण व्क्ीचं्ा पलीकडे जाऊन, रतत बदलत 
राहून वितः:ला आनंदी ठेितात त्यानंाच खरे जीिनाचे रंस्ार म्णता येतील. 

१. पदहला रंस्ार विनारायार, रहजपणे, रदैि आनंदी राहण्ाचा - आनंद हा माझा 

रंस्ार आनंदाचे  

विशाखा पुरिंररे, केललफोदननि या 
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मूळ भाि आह ेआणी  त्याकररता मला बाहरेच्ा कुठल्ाही राधनाचंी, खेळण्ाचंी, 
मदतीची गरज नाही याची जाणीि हा पदहला रंस्ार मुलाचं्ा मनािर झाला पादहज.े 

जन्ापारून राधारण ३ ते ४ िरातंपयतंत मुलं या वनखालर आनंदी अरण्ाचा अनुभि 
घेत अरतात आशण म्णूनच लहानं मुलाबरोबर अगदी थोडा िेळ घालिला तरीही 
आपणही आनंदी होतो. त्याचं्ा अतंग्सत आनंदाने त ेबाह् जगाशी नातं जोडतात आशण 
वित:चा आनंद इतरानंा देतात. 

खर तर दह मानिाला जन्ात: ममळालेली अमौललक अशी देणगीच आह.े परंत ुजरे 
आपण िाढत जातो तरे या आपल्ा मूळ विभािापारून दूर जातो. या रंस्ारामुळे 
मुलं आत्मशोधन करू शकतात आशण विाभाविक आनंदी राहू शकतात. 

अतंग्सत आनंदाचा अनुभि ध्ान दकंिा मेदडटेशन मध् ेममळतो. हा रंस्ार मुलानंा 
लहान ियात म्णज ेअगदी ७ व्ा िरातंपारून घ्ायला शशकिलं पादहजे. आई िडील 
जर वितः अशा प्कारचं आयषु् जगात अरतील तर मुलािंर हा रंस्ार करणं रहज 
शक् अरतं. 

गेल्ा माझ्ा २० िरातंच्ा काया्सत मी अशा अनेक कुटंुबानंा ओळखत ेज ेध्ानराधना 
करतात. 

या एका रंस्ाराने इतरही अनेक उत्म विभािविशेर वनमा्सण होतात. धीर धरणे, 
उतािळेपणातून बाहरे पडण,े वििेकाने िागणे, त्स्तततेनू मोकळेपणा ममळण,े मनाचा 
गोधंळ शातं होण ेअरे अनेक विभािविशेर रहजपण ेमुलामंध् ेविकसरत होतात. 
विातकडे आशण जगाकडे बघण्ाचा निा दृवष्कोन वनमा्सण होतो.

२. रंस्ार वित:तील अतु्यत्म शोधण्ाचा आशण त ेइतरानंा देऊ करण्ाचा - 
आत्मशोधनातनू मुलं वितःतल्ा आनंदाबरोबरच नैरर्गक अरलेल्ा कलागुणाचंा 
शोध घेऊ लागतात. वित:ची कौशल् जोपारू लागतात आशण त्यातनूच त्याचंी 
एकाग्ता, अथक पररश्रम घेण्ाची षिमता रहज विनारायार िाढत जात े. वित:त जे 
रापडत त ेरहजपणे आनंदाने व्क् करू लागतात आशण विाभाविकपण ेघेण्ापेषिा 
देण्ातील आनंद अनुभिायला लागतात. मुलाचंा खराखुरा बौमद्धक विकार हा या 
आत्मशोधनातनूच होऊ शकतो. शशषिणाचा खरा अथ्स हा वित:तले उत्मोत्म शोधण े
आशण त े१०० टके् प्ामाशणकपण ेइतरानंा देऊ करणे हाच आहे. यामुळे िैयक्क्क 
षिमता उच्चतम होते ि कामातील रमाधान पुरेपूर ममळू शकतं .

बाजारात काय विकलं जातंय ह ेपाहून शेतात वपकिायला गेलं तर जरं अपयश हाती 
येतं तरंच काहीरं आजच्ा आधवुनक शशषिणपद्धतीच झालय. माक्स  ममळिण,े नोकरी 
ममळिण ेहाच शशषिणाचा अथ्स झाला आहे. खेळातही आनंदाराठी खेळ नव्ें तर 
जजकंलार तरच आनंद. रतत स्पधा्स, इतराशंी तलुना, आशण कौतकुाराठी प्यतं्न करािे 
लागण.े या रगळामुळे विनाकारण विाभाविक रहज ममळणाऱया आनंदाचे पय्सिरान 
ह ेहळू हळू मानसरक, बौमद्धक आशण अनुरंगाने शारीररक ताणातणािात  होत आह े. 
व्क्क्विकारापेषिा रंपत्ीविकाराकडे जास्त लषि ददल जातं आशण आनंदाचं पय्सिरन 
वनराशा आशण दःुखात कधी होतं त ेकळतच नाही.  

३. रंस्ार प्ते्यकाशी प्मेाचे, रदहष्ुतनेे नात ेजोडण्ाचा  - आनंदी व्क्ी दह 
वितः:चा आनंद रहजपणे इतरानंा देऊ करत.े प्ते्यक व्क्ीला आनंदी व्क्ीशी 
मैत्ी करािीशी िाटत.े आनंदी विभाि आशण मनाचा मोकळेपणा यातनू आपण अनेक 
ममत्मैमत्णी जोडू शकतो. आशण जेंव्ा आपल्ा अिती भोिती अरा जजिाभािाचा 
ममत्पररिार अरतो तवे्ा दःुख लहान आशण रुख मोठं होतं. भेटलेल्ा प्ते्यक 
व्क्ीचंा रंग, जातपात, शशषिण, पैराअडका, देश, धम्स या रगळाचं्ा पलीकडे 
जाऊन प्मेाचं नातं जोडता येणं हा रंस्ार आयषु्भराच्ा ना रंपणाया्स आनंदाची 
गुरुदकल्ीच आह.े या रंस्ारातनू रहजपणे इतरानंा वित:त रामािनू घेण्ाची ितृ्ी 

वनमा्सण होत.े प्मेाच्ा नात्यात देण्ाकडे जास्त कल अरतो. एकमेकाचंी काळजी घेण,े 
अडीअडचणीला उपयोगी पडण ेिगैरे गोष्ी रहज जमून येतात. 

िरिरच्ा विरोधाभाराकडे दलु्सषि करून आन्त्मक नाती जोडणं हा रंस्ार आजच्ा 
काळाची मोठी गरज आह ेह ेवनर्ििाद रत्य आहे. यामुळे आपण रातारमुद्ापललकडे 
अनोळखी जगात आपलं कुटंुब, निं जग उभं करु शकतो. 

४. रंस्ार रेिेचा, रामाजजक बासंधलकीची जाणीि अरण्ाचा - मी या विश्वाचा एक 
घटक आह ेदह भािना खूप ताकद वनमा्सण करणारी आहे. ज्ा हिेत आपण श्वार घेतो 
ती हिा, ह ेपाणी, हा रूय्सप्काश आशण दह पृथ्ी ह ेया विश्वाचा भाग आहते. आपण 
या राया्सचा उपभोग घेत अरताना आपणही यातला उपयोगी घटक बनण ेआिश्क 
आह ेही जाणीि आपल्ाला अरणं ह ेअतं्यत महत्ाचं आहे.  जरं फळ देणाया्स 
झाडाला पाणी ममळतं  आशण विरारी तणंृ उपटून काढलं जातं तरंच उपयोगी मनुष् 
आनंद देतो ि त्यालाच मान ममळतो आशण वनरुपयोगी, उपद्िी मनुष्ाला अिहलेना 
ममळत ेयाची जाणीि मुलामंध् ेझाली तर उपभोगाच्ा आयषु्ापुढे त्यानंा उपयोगाचं 
आयषु् आकर्रत करेल . मी आनंद ददला तर माझा आनंद दटकून राहील हा राधा, 
ररळ विचार लहान ियातच मुलामंध् ेरुजिािा लागतो. प्मे ददल्ाने िाढतं, आदर हा 
भपक्ापेषिा रेिेने िाढतो अशा प्कारच्ा जाशणिेची ओळख दह अगदी घरापारूनच 
ममळाण गरजचंे आहे. यातनू आयषु्ापारूनच्ा अिाजिी अपेषिा ठेिण्ाच्ा ितृ्ीिर 
ताबा राहील. छोट्ा छोट्ा गोष्ीमंधला आनंद उपाशभगण्ाचा राधपेणा शाबतू राहील 
आशण रुखाच्ा खुळा कल्पनामंागे धािण्ात आयषु् िाया जाणार नाही. िैयक्क्क 
रुखाबरोबरच  वित:च्ा बदु्धीचा, बळाचा उपयोग दबुळा, पीदडत, िंचचत, उपेशषित 
लोकारंाठी करण ेयाकडे तरुणाचंा ओढा राहील. 

५. रंस्ार वितःत आशण प्ते्यक व्क्ीत देित् बघण्ाचा - मंददरं आशण मूतडीमध् े
देि बघण्ापेषिा माणरातलं देित् बघणं आज जास्त गरजेचं आहे. ज्ा ज्ा दठकाणी 
चैतन्ाचा िार आह ेत्या त्या दठकाणी देित्ाचा िार आह ेदह जाणीि वितः ला रमृद्ध, 
रशक् आशण विस्ततृ करणारी आह.े अशा व्क्ीराठी रि्स जगाचे दरिाज ेखुले 
होतात. विश्वाची माझ ेघर ह ेरत्य होतं आशण जजथ ेजाईल वतथ ेतो रुखात राहू शकेल.

िरील रगळा रंस्ारामुळे आयषु् वनराशािादाकडे न जाता उत्साही होईल, जगाकडे 
रौदंय्स दृष्ीने बघण्ाची ितृ्ी वनमा्सण होईल. आयषु्ाबद्दलचा विश्वार िाढेल. 

तवे्ा माझी रि्स पालकानंा दह नम्र विनंती आह ेदक - चला देऊया आनंदाचे रंस्ार 
आपल्ा बाळािंर आशण करून देऊया त्याचं्ाराठी खया्स अथा्सने विश्वाचं द्ार खुलं. 

त्यातच त्याचं्ा भविष्ाची शक्ी आह ेआशण आपल्ा आयषु्ाची मुक्ी आह.े
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आज फायनल इअरची ही शेिटची पाटडी..  गदडी आशण कल्ोळ चहुकडे पररलेला होता.

कॉलेज रंपल्ािर आपली मैत्ी अशीच दटकून राहणार याची खात्ी प्ते्यक जण एक 
दरुऱयाला १०० टके् देत होता.

अवनकेत एकटाच कोपऱयात उभा होता. ददरायाला जेमतमे, फार राधा. आर. के. 
लक्षणच्ा ‘कॉमनमॅन’ रारखा. त्याला तर त्याचे ममत्ही भाि देत नव्ते. पण आज त्याने 
कपडे दटपटाप घातलेले होत.े काय कुणार ठािकु पण त्याच्ा चष्माआड डोळात मात् 
एक तजे होतं.

... ती आली...  ती आली...  अशी कुजबजु रुरु झाली.... आशण मग शातंता...

अच्सना धापा टाकतच पाटडीत शशरली होती. दम टाकत वतने रभोिार नजर दफरिली 
आशण कोणालातरी “Hi” करुन मैंत्ीशणचं्ा घोळक्ात विलीन झाली. रगळ्ाचं्ा नजरा 
वतच्ािरच होत्या, ह ेवतला मादहतच अरेल ...मादहत होतच

खूप रंुदर होती ती. राहजजकच वतच्ा मागे खूपजण होत.े पण ती कोणालाच जिळीक 
राध ूदेत नव्ती.

कधी नव् ेतो दामोधर उफ्स  “दाम्या”, अवनकेत च्ा जिळ आला आशण कानाजिळ येिनू 
हळुिार बोलला. “अरे बघीतली की नाही वतला?” “दाम्या, ररळ रागं की रे, कोणाला 
बघू म्णतोर?” अवनकेत जरा भाभंािल्ा आिाजातच म्णाला. “अरे अच्सना बद्दल 
बोलतोय” दाम्या म्णला. “ आजच्ा नंतर ती ददरणार पण नाही बघायला”

“त ेतर खरच आहे” आवनकेतच्ा डोक्ातला उगाच एक विचार. 

ती बदुधदमानही होती. रिातंनाच हिीहिीशी िाटणारी. मग वतच्ारारख्ा मुली तर 
चंद्ाइतक्ा अप्ाप्च!

त्यानं कोणालादह ददरणार नाही ह्ा भािात वतच्ाकडे नजर टाकली.. वतचं त्याच्ाकडं 
लषिही नव्तं. त्या पाटडीत, आपल्ाच विश्वात मशगुल होती ती!

या नंतर ती कधी दीरणार पण नाही.. एकदा जरा “Hi” तरी म्ण.ू काय होईल.. तोडं 
िाकडे करेल, बोलनार नाही.  That’s OK .. अवनकेत वितःशीच पुटपुटला.

पण आपण धाडर करायचच, अरं ठरिनू, रारं बळ एकिटून त्यानं वतला विचारलं, ‘ 
अच्सना त ूपाटडी रंपल्ािर माझ्ाबरोबर कॉफी प्ायला येशील?’ 

तो वतला फाररा ओळखीचा िाटला नाही.

वतला ‘नाही’ म्णणं फार रोपं् होतं. पण त्याच्ा डोळातंले वनतळ, पारदशडी भाि आशण 
आिाजातलं  आज्सि जाणिनू वतला का कोण जाणे, ‘हो’ म्णािरं िाटलं. 

ती ‘हो’ म्णाली आशण त्याचं टेनशन शतपटीनं िाढलं. या शक्तेचा त्यानं विचारच केला 
नव्ता!

वितःच्ा ह्रदयाच्ा ठोक्ाच्ा आिाजात रि्स जग तो षिणभर विररला.

करंबरं अिरान गोळा करुन अवनकेत पुटपुला. “चल आपण “Good Day” मध े
जाऊया का ं?”

जिळच्ाच कॉफी पाल्सरमध् ेदोघं कोपरातल्ा टेबलािर बरली.  अवनकेत खुपच नव््सर 
झाला होता. 

कॉफीची ऑड्सर ददली. पण काय बोलायचं, हे त्याला रुचेचना! आशण या गप् गप् अशा 
विचचत् डेटनं ती रुधदा अिघडली.  झक मारली आशण याला हो म्टलं, अरंही मनात 
आलं अचा्सनाच्ा !

कॉफीचा एक घोट पोटात गेल्ािर अचानक त्याला कंठ फुटला. 

त्यानं िेटरला हाक मारली. िेटर प्श्ाथ्सक चेह-यानं टेबलाजिळ येऊन उभा राहीला. 

तो म्णाला, ‘थोडं मीठ देता? मला कॉफीत टाकायचंय!’ रारं कॉफी शॉप या त्याच्ा 
अनपेशषित मागणीनं गोधंळात पडलं. विचचत् नजरेनं रारे त्याच्ाकडे पाहु लागले. 
तीरुधदा!

िेटरनं मुकाट्ाने मीठ आणनू ददलं आशण देताना - “कैरे कैरे लोग आत ेहैं!” अशा 
अथा्सचा चेहराही केला.

त्यानं मीठ कॉफीत टाकलं आशण तो कॉफी वपऊ लागला! ती खरंच गोधंळली होती. अशी 
विचचत् डेट

आशण आता कॉफीमध् ेचक् मीठ! 

अखेरीर वतनं विचारलंच “ तझु नािं काय म्णालार ?”

“अ अ अ ...अवनकेत”

 “अरे अवनकेत, ही काय अशी जगािेगळी रिय?”

अवनकेत गारठालाच.. शब्ाचंी जळुिाजुळि करत तो म्णाला,” अच्सना रागि ूनकोर. 

मीठ 

रक्षित कांबळे, लॉस एंजेललस
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माझं लहानपण रमुद्काठी गेलं.....रारखा मी रमुद्ाच्ा पाण्ात खेळत अरे. आई 
कॉफी प्ायला हाक मारायची, तरा मी धाित धाित व्राडं्ात येई आशण खारटलेल्ा 
पाण्ानं खारटलेली बोटं बशीतल्ा कॉफीत बडुिनू पीत अरे. ती कॉफी मला फार 
आिडायची. आता आई रादहली नाही. आशण ते रमुद्काठचं घरही नाही.पण खारट 
कॉफीची चि जजभेिर आह.े 

खारटलेल्ा कॉफीनं मला लहानपणच्ा आठिणी पुन्ा भेटतात. ती चि बरोबर रगळं 
बालपण घेऊन येते...” त्याच्ा डोळातनु अश्रचेु थेंब कॉफीच्ा कपात पडले .

“अरे, तझुी कॉफी अजून खारट का ंकरतोर?”, वतचं ह्रदय भरून आलं - त्याच्ा 
वनरागरतनंे. दकती हळुिार होतं त्याचं मन. 

मग तीही बोलली...आपल्ा दूरिरच्ा घराबद्दल, बाबाबंद्दल..वतच्ा विनिाबंद्दल... खरचं 
खूप छान डेट झाली ती!

मग त ेपुन्ा पुन्ा भेटत राहीले. अखेर वतला पटलं, हाच आपला जीिनराथी. तो शातं 
होता. रंयमी होता.हळुिार होता. वतची काळजी घेणारा होता. मग एके ददिशी दोघानंी 
ठरिलं आशण लनि केलं! चार-चौघारंारखं आयषु् रुरु झालं आशण ददिर खूप मजते 
जाऊ लागले. एखाद्ा परीकथरेारखे. खरंच त्याचंं आयषु् खूप रुखी होतं.

तो तीच्ाराठी रि्सकाही करायचा, ती रुद्धा त्याच्ाराठी रि्सकाही करायची. कॉफीरुधदा! 

आशण हो, त्याच्ा बालपणाशी त्याची नाळ जोडलेली राहण्ाराठी चचमुटभर मीठही 
टाकायची त्या कॉफीत! 

अशीच भर्सकन ५ िरतं कधी उडून गेली, त ेकळंलच नाही. 

एके रात्ी तो झोपला, तो पुन्ा कधीच न उठण्ाराठी...!

रगळी नातेिाईक मंडळी येिनू गेली. दाम्या मधनू मधनू भेटायला यायचा. जनु्ा 
आठिणीची भरपाई करुन जायचा.

 

काही ददिरानंी अच्सना रािरली. रोजचे व्िहार नेहमीप्माण ेकरू लागली. एकदा 
रहज म्णून त्याचं पुस्तकाचं कपाट आिरायला घेतलं अरताना वतला त्यात एक चचठ्ी 
रापडली. त्याच्ा अखेरच्ा ददिरात त्यानं ती कधीतरी ललहीली होती.

“अच्सना! वप्ये, मला माफ कर! आयषु्भर मी तझु्ाशी एका बाबतीत खोटं बोललो 
त्याबद्दल् मला षिमा कर! ह ेएकच अरत्य मी तझु्ाशी बोललो... पदहल आशण शेिटचं! 
आयषु्भर ही खंत मला जाचत रादहली. पण मी कधी तलुा खरं रागंण्ाची दहमंत करू 
शकलो नाही... केिळ त ूमला खोटारडा म्णशील आशण मी तलुा गमािनू बरेन या 
भीतीने! 

वप्ये, आपण रि्सप्थम जेव्ा कॉफी पाल्सरमध् ेभेटलो, तेव्ा मला कॉफीमध् े
घालण्ाराठी खरं तर राखर हिी होती! त्या षिणाला मी इतका नव््सर झालो होतो, 
की मी राखरेऐिजी चुकून मीठ मामगतलं िेटरकडे आशण मग त्या विरयािरून आपलं 
रंभारण रुरू झालं. म्णनू मी त ेतरंच पुढे चालू ठेिलं... खारट कॉफी मला आिडत 
नाही. दकती विचचत् चि ती! पण मला त ूखूप आिडतेर... आशण तुला गमाि ूनये म्णनु 
आयषु्भर मी खारट कॉफी मी पीत रादहलो.  आयषु्भर तुझी पूजा, अच्सना करत 
राहािी, तलुा कधी काही कमी पडु द्ायचं नाही.. हेच माझ विनि होतं.

...आता मरण्ाआधी मी तझु्ापाशी रत्य उघड केलंच पाहीज.े नाही तर हे खोटेपणाचं 
ओझं मी पेलू शकणार नाही! प्ीज - मला माफ करशील?” नकळत वतच्ा डोळातुन 

अश्रुं चा बाधं फुटला. काही केल्ा तो थाबंनेा.

ती तशीच ओरडली ..”राधा बाई, राधा बाई...एक कप कॉफे करा बघू... राखर न 
टाकता..”

भाबंािल्ा नजरेनी राधाबाईनी कॉफी टेबलािर ठेिाली. एक चमचा मीठ कॉफीत 
टाकून वतने परत चचठ्ी    िाचायला रुरुिात केली. अश्रुं चे थेंब कपात टपाटप पडत होत.े 
भािनाचंा िेग ओररता ओररत नव्ता.

“अच्सना.. अच्सना... अग िेडे... तुझी कॉफी खारट होतयंे बघ.. माझ्ा रारखी रिय 
लागायची बघ तलुा..” अवनकेतच्ा आिाजाचा भार अच्सनाच्ा कानात गुंजला. 

Paintings by Mangala Tata
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Friends      

Ninad Vengurlekar, Mumbai

I have many friends. A lot of people ask me how do I cultivate 
and manage so many friendships. My answer is simple. I look 
for friends without any agenda.

When you make friends without benefits, only pure love and 
fun comes out of that relationship. Gender does not matter. 
Because even your best friend’s husband or wife experience the 
sanctity of your relationship. 

In times of an overdose of social media, our idea of cultivating 
friendships is restricted to WhatsApp and FB and Instagram. 
But such relationships seldom last. Because there is little 
personal involvement. 

What do I mean by personal investment?

A personal investment is spending time and effort to calling 
a friend over for dinner at home or vice versa. A personal 
investment is baking a cake for a friend on her birthday with 
a personalised message from you. A personal investment is 
picking up the phone and wishing a friend for the good things 
that happen in his life. 

Texting is not a personal investment. Sending a Whatsapp 
message is easy. The sender and the receiver know that there is 
very low personal investment.

As Sherry Turkle, Professor of Social Studies and Technology 
at MIT, USA,  says, “Texting offers just the right amount 
of access, just the right amount of control. She is a modern 
Goldilocks: for her, texting puts people not too close, not 
too far, but at just the right distance. The world is now full of 
modern Goldilocks, people who take comfort in being in touch 
with a lot of people whom they also keep at bay.”

This is exactly what we do in our lives everyday. We show we 
have close friends but we are actually keeping people at bay. 
Which is why we have a long list of friends and followers but 
nobody to talk to when we are feeling low. What use are such 
friendships? How will such relationships flower?

Now imagine you call a friend, wish her and reminisce about 
the good memories you shared as old friends. See how you 
both will be recharged with a renewed sense of connectedness 
with that short 10 minute talk. But we are more worried 
about wifi connectivity and our battery recharge. Friends and 
relationships are sadly ignored.

Please understand that there is a difference between 
connectivity, connections, and connectedness. Think deeply 
about this difference.

Here is a personal experience. I had lost contact with a school 
friend for 20 years. I knew he stayed in a small town in 
Maharashtra. One day on my trip to Goa, I stayed in a hotel 
in that town. I borrowed their phone directory and made 
calls to all sharing his names. But I could not connect to him. 
Dejected, I continued my journey. I searched for him online 
but could not locate him. 

A few years later, I had a late night party and came back home 
at 2 am. And I was shocked to see a message from him in my 
inbox. At 2 am, I called him back and we spoke for 2 hours. 
We reminisced 20 years in 2 hours. Within the next one week 
we decided to meet at Mahabaleshwar on a foggy day. Another 
close friend decided to drive from Bangalore. I still remember 
the joy on our faces when we met each other after 20 years.

So to all you youngsters who believe you have close friends in 
your life, consider yourself lucky. Rather than investing time 
with them online, invest it offline. Offline may be passé to 
many of you, but trust me, that’s what works in real life.  

As Turkle says, “We expect more from technology and less 
from each other.” 

Tech has replaced our everyday lives. But tech can never 
replace relationships. We should ensure it doesn’t. Because if 
it does, humans can turn into robots. And robots can never be 
humans.
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मी एकदा रंध्ाकाळी ६ च्ा रुमारार एका प्ख्ात गाण्ाच्ा काय्सक्रमाला एका 
हॉलमध् ेगेलो. तो गाणारा उत्म शास्तीय रंगीत तरेच नाट्गीत, भक्क्गीत ेउत्म 
तऱहनेे रुरेल गात अरे. अशी त्याची ख्ाती होती. त्यामुळे श्रोत्याचंी गदडी भरपूर 
अरल्ाने रभागृह पूण्स भरला होता. गाण्ाला राथ करणारे हामलोवनयम िाजविणारे 
ि तबल्ाची राथ करणारे पण वततकेच अभ्ारू ि अनुभिी होत.े त्यामुळे रंगीताचा 
काय्सक्रम बहारदार होणार यात शंकाची नव्ती.

    रुरुिातीला त्याने रंध्ाकाळची िेळ अरल्ाने पुरीया धनाची रागाने रुरुिात केली. 
नंतर हळूहळू ताना, ररगम गाऊ लागला. शेिटी धपृद गाण्ार गाताना पदाची दपु्ट 
घेण्ार रुरुिात केली. त्यामुळे श्रोत ेगाण ेऐकण्ात तल्ीन झाले. ि अधनू मधनू 
टाळा िाजिनू गाणाऱयाला प्ोत्साहन देत होत.े जोरजोराने ताना घेत अरताना त्याचे 
तोडं उघडे रादहले. काही प्यत्न केला तरी तोडं बंद होत नव्ते.

अखेर डॉक्टरला बोलाविले. त्याने तपारले ि म्णाले- ह्ाचें ऑपरेशन करािे लागेल ि 
येथ ेत ेऑपरेशन होणार नाही. तुम्ाला परदेशात जाऊन करािे लागेल. 

    त्याचें नातिेाईक घाबरले ि परदेशात जाण्ाच्ा तयारीला लागले. त्यामुळे गाण्ाचा 
काय्सक्रम रद्द करािा लागला. 

    तेिढ्ात एक आयिुफेददक ज्ेठि ियस्र डॉक्टर चालत चालत से्जिर आले. इकडे 
वतकडे पादहले. गाणाऱयाच्ा तोडंाचे वनरीषिण करून पाहताच षिणीत त्याच्ा गालािर 
४-५ थोबाडीत मारल्ा. त्याषिणी तोडं पूि्सित झाले ि पुन्ा तो गायला लागला. 

    अखेर त्या डॉक्टरचा रत्ार केला ि भैरिी ठुमरी गाऊन काय्सक्रमाची रागंता झाली. 

    रत्ाराचे िेळी श्रोत्यानंी डॉक्टरानंा प्श् विचारले तवे्ा डॉक्टरानंी खुलारा केला की 
गाताना जबडा ताणला गेल्ाने हाडाचे राधं ेएकात एक अडकले होत.े त्यामुळे तोडं बंद 
होत नव्ते, पण मी त्याच्ा गालािर २-४ थपडा मारल्ामुळे अडकलेले राधं ेमोकळे 
झाले ि तो पूि्सित गाऊ शकला. ह ेकेिळ माझी अनुभिी नजर ि गालािर मारण्ाचे 
करब यामुळेच शक् झाले. 

तेिढ्ात एक आयिुफेददक ज्ेठि ियस्र डॉक्टर चालत चालत से्जिर आले. इकडे 
वतकडे पादहले. गाणाऱयाच्ा तोडंाचे वनरीषिण करून पाहताच षिणीत त्याच्ा गालािर 
४-५ थोबाडीत मारल्ा. त्याषिणी तोडं पूि्सित झाले ि पुन्ा तो गायला लागला. 

अखेर त्या डॉक्टरचा रत्ार केला ि भैरिी ठुमरी गाऊन काय्सक्रमाची रागंता झाली. 

रत्ाराचे िेळी श्रोत्यानंी डॉक्टरानंा प्श् विचारले तवे्ा डॉक्टरानंी खुलारा केला की 
गाताना जबडा ताणला गेल्ाने हाडाचे राधं ेएकात एक अडकले होत.े त्यामुळे तोडं बंद 
होत नव्ते, पण मी त्याच्ा गालािर २-४ थपडा मारल्ामुळे अडकलेले राधं ेमोकळे 
झाले ि तो पूि्सित गाऊ शकला. ह ेकेिळ माझी अनुभिी नजर ि गालािर मारण्ाचे 

करब यामुळेच शक् झाले.

करामत िैद्ाची  

अरविंि िरेशपांर्रे, पुणे
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गोपनार! दंडकारण्ाच्ा कुशीत अरलेलं…पामुलगौतमी नदीच्ा काठी िरलेलं आशण 
मोठ-मोठया डोगंरानंी िेढलेलं गाि. गडचचरोली जजल्हाच्ा भामरागड तालुक्ातील 
१२१ गािापंैकी एक मादडया आददिारीबहुल गाि… बाहरेच्ा जगाशी कुठलाही 
रंपक्स  नरलेले. इथ ेजाण्ाराठी आहते फक् जंगलिाटा….िाटेत ३ मोठ-मोठे नाले! 
मातीच्ा रस्तािरून शेिटचं कधी गेला होतात हो तमु्ी, आठिा बरं? जाऊ द्ा...
नाही आठिणार तमु्ाला. िाटेत अनेक जातीचें पषिी, त्याचंी मधरु गीतं...झाडं, झडुुपं, 
दकटक, फुलानंी बहरलेलं जंगल...जंगलातील भव् िषृिाचं्ा पानाचंा आिाज. आशण 
हचे रगळं आपल्ाला शहरात ममळत नाही म्णनू तर यटू्बूिर आपण “रीलॅक्सीगं 
म्यजुझक”,”मेदडटेशन मु्यजझक” म्णून ऐकतो…खरं ना !!

पण पािराळामध् ेइथं जाणं थोडं क्लिष्च आहे. नद्ा-नाले दथुडी भरून िाहतात ना. 
मग काही जागी लाकडी डोगंा आशण काही भागात तुमचे दोन पायच कामाला येतात. 
एकदा तमु्ी गािात पोहोचलात की तमुच्ाराठी काही धक्ादायक गोष्ी ददरतील. गािात 
िीज नाही .... मोबाईल नेटिक्स  नाही. टेनशन आलंय ना.? बरोबर आपल्ारारख्ा शहरी 
लोकानंा येणारच. पण इथ ेलोकं याशशिाय रुखाने राहतात. माणरं घोटुल (रमाज मंददर) 
मध् ेबरून चक् एकमेकाशंी बोलतात. बायका एकत् बरून त्याचंी मादडया गाणी (पाटा) 
म्णतात, मादडया नृत्य करतात. आशण रि्स लहान मुलं घराबाहरे मातीत, नदीत, झाडािंर 
खेळतात हो. गोपनारच्ा घोटुलपाशी उभे रादहले की एक रंुदर डोगंर ददरतो. दोन 
तारािर अरलेल्ा या डोगंरािर एक म्ातारा-म्ातारी राहतात. काही नरतानंाही रुखाने 
जगत आहेत हो ती दोघं. उन्ाळामध् ेइथ ेतर घराबाहरे वितः तयार केलेल्ा बाबंचू्ा 
मंड्ािर झोपतात. आशण शूदटंग स्ार्स बघण्ाराठी टेललस्ोप-वबललस्ोपची गरज 
पडत नाही...ते रहज उघड्ा डोळानंी ददरतात. इथली घरं बाबंू, माती, लाकडाचंी, 
सरदंीची....उन्ाळात थंडािा आशण दहिाळात उब देणारी. आता एअर कंदडशनर मध् े
उगाच पैरे खच्स केले…अरं नक्ीच िाटलं अरणार तुम्ाला.! घराला कुठलाही रंग 
नाही, फार फार तर गायी-बलैाचं्ा शेणाने रारिलेलं. पण ददरायला तिेढंच रंुदर. आशण 
आपण शहरामंध् े‘इको-फें डली हाउर’ म्णून उगाच ममरित बरतो. गाय, बलै, शेळा, 
पोपट, कोबंड्ा, डुक्र रगळारंाठी तिेढेच प्शस्त घर, आशण तेही िन् प्ाण्ापंारून 
रंरशषित. यातील बहुताशंी पाळीि प्ाण्ाचंी विठिा एकत् जमा करतात आशण जवैिक खतं 
म्णनू शेतात-रादंिाडीत िापरतात.

ऋतनुुरार लागणारी रि्स फळे पोट भरेस्तोिर खायला ममळतात. रगळीच्ा रगळी 
ऑगॅ्सवनक बरं का ..!! जंगली भाज्ा, अबंाडी, बाबंचेू कोबं आशण बरंच काही रहज 
उपलब्ध आह.े रादंिाडी ... त ेआपलं ‘दकचन गाड्सन’ नाही का ? तेच ते, प्ते्यकाच्ा 
घरी अरते. रोजच्ा जेिणातला बराचरा भाग इथचे वपकतो. जजिंत लाल मुं ग्या दकंिा 
त्याचंी चटणीरुद्धा ही मंडळी खूप-खूप आिडीने खातात. तरेच ताडी, गोरगा, सरदंी आशण 
मोहाच्ा फुलाचंी दारूरुद्धा मोठ्ा आिडीने वपतात, दकंबहुना तो त्याचं्ा जीिनाचा एक 
अविभाज् घटकच आह ेअरे म्णायला हरकत नाही.

पािराळामध् ेरि्सत् दहरिी-कंच धानाची शेतं. पािराळामध् ेरेकी (बाबंनूे बनिलेली 
घेरदार टोपी) घालून दफरण्ाची मज्ा आपल्ा प्ास्स्कच्ा रेनकोटपेषिा वनजचितच 
िेगळी येत अरणार. हातरडीचे तादूंळ...रॉरी रॉरी ‘हॅन्ड पौडेंड राईर’.... .हं, आता बरं 

िाटलं ना...तचे त,े ही लोकं रोज खातात. वितःच्ा हातानंी विणलेल्ा बाबंचू्ा जाळानंी 
भरपूर मारे पकडतात आशण मनरोक् आनंद लुटतात. “गायीचं दूध फक् गायीच्ा 
िारराराठीच...मनुष्ाकररता नाही” अशी उच्च विचारररणी अरणारी ही मंडळी. मग 
विरंगुळाराठी काय...? बायका, माणरं, लहान मुलं...रंपूण्स गाि जातं हो जंगलात 
शशकारीला. काही जण आपला गुं टील घेऊन वनघतात पषिी मारायला.

रगळा बायका-मुलीचें केर काळेभोर आशण लाबं...कुठलाही महागडा तले-शॅमू्, 
कंदडशवनगं िगैरे कशाचाही िापर नाही... तरीपण. कानामध् ेआलाकी, नाकात बरेो, 
चेहऱेयािर काही अंशी गोदंण, गळात एक रुपयाच्ा नाण्ानंी ंविणलेली माळ, राडी 
नेरण्ाची विशशष् तऱहा आशण रंगी-वबरंगी माळा यामुळे इथल्ा बायकाचं्ा रौदंया्सत 
आणखीनच भर पडते. पुरुराचं्ाही अगंािर मोजके आशण ज्ात कंफटफेबल िाटेल अरेच 
कपडे ... त्यात कुठलाही देखािा नाही.

‘बा’ळापंारून तर ‘ब’ुढ्ा आजी पयतंत ‘बाबं’ू हा येथील जीिनाचा अविभाज् घटक. 
बाबंचूा िापर करून बनिलेल्ा नानाविध िस्त ूजरे उटूम, खटुल, गुडा, जागंी, जोली, 
झारा, डंुका, डोम्म,े येती, रेकी आशण बरंच काही इथ ेलोकं िापरतात. जेिणाराठी 
पत्ािळी आशण पाणी वपण्ाराठी द्ोण चा िापर…िाह छानच…कुठे ही टाकलं तरी 

खरे प्गत कोण ? 

र्ॉ लोकेश चंद्कांत तमगीररे, नागपूर
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पया्सिरणाला कुठलीच हानी नाही, उलट फायदाच. बरीचशी म्ातारी मंडळीरुद्धा 
वनिातंपण ेददिरभर बाबंचेू विणकाम दकंिा पानाचं्ा पत्ािळी तयार करीत िेळ 
घालितात. हो...हो...त्याच पत्ािळी ज्ा ललफ ररपस्ब्क नािाची जम्सन कंपनी 
बायोदडग्ेडेबल प्टेर् म्णून मोठ्ा दकमतीत विकत आहेत.  

कधी आग्हास्ति फोटो काढण्ाराठी पोज देतानंा यानंा श्वार रोखून पोट आत 
घ्ायची गरज पडत नाही... हा...हा...! रगळाचंी अगंकाठी अवतशय रडपातळ. 
अहो, इथ ेकुठलं टट्ेड-ममल आशण डंबले्स? ... मातीच्ा रस्तािंरून नेहमी चालणं 
आशण बाबं-ूलाकडं डोक्ािर िाहून नेणं. बसि ..!! मला तर नेहमीच िाटते की 
कुणाला िजन कमी करायचे अरेल ना तर त्यानंी फक् एक मदहना इथ ेयेऊन याचंी 
जीिनशैली अमंलात आणािी...ररझल्ट लगेच ददरतील आशण तेही फुकटात.

तेंदूपत्ा, बाबंू, मोह, चारा, बाबंचू्ा टोपल्ा, रुपं विकणं हचे येथ ेरोजगाराचे 
राधन. पण मुळात जास्त पैशाचंा लोभ नाही बरं का. रोजच्ा लागणाऱया इंधनाची 
(ररपणाची) रोय जंगलातनूच होत.े ररपणाराठी कुठलीही निीन झाडं न तोडता 
जंगलातील िाळलेली लाकडं जमा करतात. आशण हे जमा करण्ाचं काम रंपूण्स 
उन्ाळाभर चालते. येथील तरुण मुला-मुलीमंध् ेरहनशक्ी इतकी प्चंड की, पुढे 
उत्म टट्ेवनगं ममळालं तर भारताला जागवतक स्तरािर चार पदकं वनजचितच जास्त 
ममळिनू देतील. मृतू्य झाल्ािरही असधकासधक जणानंा पुरतात. हं ... कुठल्ा 
रंरग्सजन् रोगाने मृतू्य झाला अरेल तरच त्यानंा जाळतात. मृत व्क्ीचं्ा स्रणाथ्स 
गािाच्ा अगदी रुरुिातीला एक मोठी रमाधीशीळ उभी करतात.

कंुदडू, ढोल, पगई, दकले्काया, तडंुुब ही इथली िादं्, इथचे तयार होणारी. डी.ज े
िरची कक्स श गाणी आशण या िाद्ातंनु वनघालेला मधरु आिाज...वनजचितच फरक 
जाणिेलं तमु्ाला. गािाला रभेराठी एकत् बोलिायचं अरेल तर घरोघरी जाऊन 
प्ते्यकाला आमंत्ण द्ायची गरज नाही. घोटुलमध् ेलटकिलेला ढोल िाजिला की 
रगळं गाि जमा होतं. धान पेरायचे अरो, रोिणी करायची अरो, धान कापणी अरो, 
मोहाची फुलं तोडायची अरो दकंिा आबं ेतोडायचे अरो .... हे रि्स करायच्ा आधी 
गािामध् ेएकत् ममळून पंडुम (रण) राजरा करतात. आपल्ा रि्स रूढी-परंपरा, 
चालीरीती आिडीने जोपारतात. मराठी रमजते का? अरं विचारल्ािर “मराठी 
इले्” म्णजेच मराठी रमजत नाही अरं अशभमानाने मादडया भारेत रागंतात.

(आता या पुढे कृपया “कमजोर ददलिाले ना पढे ….)

“मुलगी वतचा आिडीचा मुलगा रहज वनिडू शकत.ेअहो, त ेरोडा, मुलगा-मुलगी 
लनिापूिडीच एकत् राहू शकतात. हं, “ललि इन ररलेशनशशप” मनात चाललंय ना 
तमुच्ा….त ेफार आधीपारूनच आहे इकडे. काय “ऑनर दकललगं”....?? नाही..
नाही ...अरल्ा गोष्ीमंुळे इथं कुणी जीि घेत नाही हो एकमेकाचंा. इथ ेकोणताही 
पुरुर, मुली-लस्तयाकंडे िाईट नजरेने बघत नाही. कोणत्याही िेळी आशण कुठल्ाही 

जागी लस्तया मुक्पण ेदफरू शकतात. विनयभंगाची तर आजिर इथ ेएकही घटना 
झाली नाही. लनिात मुलाला मुलीकडच्ा मानिाईक मंडळीचंी पूण्स तयारी करािी 
लागते. नाचत-गात मुलीची िरात मुलाकडे लनि घरी जात.े मग हंुडा...?? थाबंा हो…
लगेच हंुडा काय विचारता? इथ ेलनिात येणारी रि्स पाहुण ेमंडळी - तादूंळ, मोहाची 
दारू, ताडी, पत्ािळी, द्ोण, थोड्ा प्माणात पैरे - अरं रगळं घेऊन येतात. लनि 
म्टल्ािर लनिघरी उगाच आर्थक फटका नको बरायला ना, म्णनू हे रगळं चालतं. 
चचचेंच्ा झाडाखाली बाबंचू्ा चटई िर बरून, पत्ािळीत भात-भाजी-मटण खाण्ाची 
मज्ा काही औरच.

कुठलीही महागडी खेळणी नाहीत, लहान मुलाचंी खेळणी त्याचें आई-बाबाच तयार 
करून देतात. इथ ेकुणीही स्विममगं लिार लाित नाही तरी पण रगळेच उत्मपण ेपोहू 
शकतात. कोणत्याही झाडािर पटापट चढू शकतात. पया्सिरणाचं रंरषिण आत्मीयतनेे 
करतात, कुठल्ा विशशष् जातीच्ा झाडाचंी पानं कोणत्या िेळी तोडािी याचे ज्ान 
त्यानंा आहे, बाबंपूारून कैक दैनंददन गरजेच्ा िस्त ूबनवितात, कोणत्याही कंपार 
डायरेक्शन इंदडकेटरचा िापर न करता जंगलातील रि्स िाटा अचूक दाखितात, 
प्ास्स्कचा अवतशय अल्प िापर, शेतात जवैिक खताचंा िापर, दोन रायकलीचं्ा 
मध् ेखाट बाधंनू काम भागेल अशी रुग्णिादहका तयार करतात, झाडाचं्ा रालापंारून 
दोऱया तयार करतात, पािराळात नदीिर बाबंचूा पूल बनितात, पािराळामध् े
बाबंपूारून चेक डॅम बनितात, बाबंपूारून तयार केलेल्ा मागईिर जड िजन रहज 
िाहून नेतात, दाई उत्मपणे प्रूती करू शकत,े येथील पुजाऱयानंा औरधी िनस्पतीचंं 
उत्म ज्ान शशिाय त ेमानसरक रमाधानही करतात इ. ……. इतके रगळे गुण, मग 
तमु्ाला िाटतं का हो, ही लोकं अशशशषित आहेत म्णनू ? कधी-कधी तर आपली 
राषिरतेची ऑपरेशनल डेदफवनशनच चुकीची आह,े अरं िाटतं.

कुठल्ाही वबचेरला मागे टाकेल अरा रंुदर विच् नदी दकनारा आशण िाळू तर 
अगदी गुळगुळीत मऊ. इथल्ा खळखळत्या पाण्ात पाय टाकून तारंतार बरायची 
मज्ा तर वनराळीच. पौर्णमेचा चंद् आशण अमािसेचा काळोख याचा अविस्रणीय 
अनुभि इथल्ापेषिा जास्त कुणीच घेऊ शकणार नाही. कुठलाही रनराईज-रनरेट 
पॉईंट नाही पण कधीही आशण कुठूनही अनुभिली तरी इथली पहाट तेिढीच प्रन्न 
आशण रूया्सस्त तिेढीच विलोभनीय. आशण ऐकून आचिय्स िाटेल तमु्ाला; इथ ेरात्ी 
लोकं लिकर झोपतात आशण त्याहूनही आचिया्सची बाब म्णज ेत्यानंा झोप लागत.े 
काय झोपेच्ा गोळा ? नाही...नाही... श्रमाने शीणलेल्ा देहाला त्या गोळाचंी काय 
गरज? भाडंण-तंटे झालेच तर रि्सजण एकत् बरून रोडितात. आयषु्ात कुठल्ाच 
टेकनॉलॉजीची भेरळ नाही. वनरग्स उपारक आशण वनरगा्सचे रदैि ऋणी अरणाऱया या 
मादडया लोकानंा कुठलाही गोष्ीचा लोभ नाही...कुठलाही अहंकार नाही...गि्स नाही. 
गरजा कमी आशण अल्परंतुष् अरणारी ही मंडळी जगण्ाचा अरीम आनंद लुटतात. 
आशण हे फक् गोपनारमध्चे नाही तर आरपारच्ा २०० हून असधक गािामंध्रुेद्धा 
हाच आनंद.

मग ह ेरगळं बघून आपल्ाला वनजचितच प्श् पडेल की, ... खरे प्गत कोण ?
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Diwali commemorates the return of Lord Rama to Ayodhya 
after a 14-year exile. Sometimes, in our busy schedules, we 
often take up an exile from the things we love to do. Here is a 
Diwali-special story to inspire its busy readers to put that stitch 
in time and return from their exile to start an activity they have 
been procrastinating because they are busy.

A roar of applause followed the outstanding performance from 
Pari at the musical concert. She had started her performance 
with a few pieces from Mozart and Beethoven. But then, 
very gradually she had moved into the unknown – her own 
creations.

Her long fingers danced on the white and black keys 
effortlessly. She had her eyes closed and a divine calmness on 
her face as she performed. She was playing passionately and 
was carrying her audience with her into a world so dreamy, so 
lovely. After she finished there was silence for a few seconds.

The audience needed a few seconds to absorb and assimilate 
the magic of that music – so serene, innocent, and 
mesmerizing. After that, there was a loud applause! There was 
no doubt that Pari would win the first prize in the contest.

The third and second prize winners were a couple of teenagers. 
They received their awards from Madame Laila, a prominent 
figure in the music industry. As Pari’s name was announced, 
she was rather embarrassed. But after some hesitation she 
bravely walked to the stage.

The audience gave a standing applause as the fifty-year-old 
reached for her award. Her teenage children were in the first 
row with their dad. Their eyes were moist with joy and pride.

Madame Laila handed over the award to Pari and invited her 
to tell the audience about her music. Where did she find her 
motivation?

Pari was obviously not prepared for this; she hesitated and 
looked at her husband. He smiled and nodded. Yes, she should 
share her story with the audience – the audience who had been 

so kind to her, had listened to her music patiently.

“I am truly honored today, and I cannot thank you enough for 
lending me your ears and attention this evening. That means a 
lot to me.

You are surprised to see a fifty-year-old woman participating 
in this contest where the other participants are all young 
musicians – all of them are so talented. I am sure you have the 
question in your mind – why she is here. So, let me tell you my 
little story that will hopefully answer that for you.

As I was growing up, I had a musical mindset – that is, I loved 
the music, I sang in tune and I picked up new tunes very 
easily. But I never trained myself in music. My parents tried 
to get me to learn music – they always said that I’d be good at 
it one day if I was disciplined and trained myself. But I always 
procrastinated. It was always something else that took priority. 
The music lessons were pushed to ‘the next month’.

As the years passed, time became less and less available. I 
finished university, got into a high paying, demanding job, got 
married and life simply took over. I was always busy – no time 
for anything! So, these ‘nice-to-have’ activities such as music 
were further procrastinated.

At get-togethers with friends and family I’d be asked to sing – 
and I always did. Everyone said I was really good at this and 
asked me if I was trained in music. My response was always 
– Ah, singing that’s just a hobby – not trained at all; never had 
the time! When people said – why don’t you take the time and 
get trained in music, I would simply laugh and say – yes sure, 
some day. So music training would be again pushed to ‘the next 
year’ when things would get calmer.

Oh, but things never got calmer. Before I knew it, I was a 
mother of two! Managing the job, the household and the 
children were demanding – I sometimes wished I had 36 hours 
in a day. I was only getting busier.

Again, my occasional performances in front of my dear friends 

A Stitch in Time 

Smruti Kulkarni Shanbhag, Paris
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and family continued. The same questions would be asked– 
why you don’t train yourself a bit Pari, you would be a star 
if you did. And each time I laughed and responded with the 
famous – ‘I have no time’ answer.

I still remember the day when one of my friends who ran a 
not-for-profit school run by volunteers, for under-privileged 
children, had asked me to provide a few poetry singing 
classes to the kids. What an opportunity that was! Making a 
difference to the lives of young children! I so wanted to do it! 
But I couldn’t – as I was so busy. I simply had to postpone the 
request to ‘another time’. You see, that ‘another time’ never 
really came.

Procrastination can be very harmful. This is something I 
learned when I was at my doctor’s office. I was visiting a 
specialist on account of some mild abdominal pains. The 
doctor checked me, took an x-ray and gave me the news 
that I had a tumor in my abdominal cavity. That had to be 
operated on immediately and sent for a biopsy.

I had to take a long medical leave of 4 weeks from work to get 
the complex medical procedures done. The time between the 
surgery and the results of the biopsy was the scariest one in 
my life.

I somehow started thinking that I had little time left. And 
that is when I decided strongly, that I need to put a stitch in 
time. I enjoyed my job, I enjoyed parenthood and I enjoyed 
all my priority tasks. But there were a few things that I always 
procrastinated because I was ‘too busy’.

I realized that given the short time I had, I had to manage 
and re-organize my left-over life to ensure I achieved what I 
could. So very quickly I reached out to a few piano teachers. 
One of them agreed to give me private lessons every Saturday 
morning.

You see, the fear of death made me realize how important 
it was to stop procrastinating any further. The last thing I 
wanted was me lying on my deathbed thinking – ‘oh, if only I 
had trained myself in music – everyone said I was gifted and 
now it’s too late!’

So without further delay, I started piano lessons – I was 
already 42 years old then. After I had the first class, I realized 
I enjoyed this so much!

That afternoon, after the first piano session, the doctor’s office 
called. They had the results of the biopsy. My body shivered 
as I answered the phone, and I literally fell to the ground with 
relief when I was told that the tumor was benign.

I was not going to die. I had been granted the gift of additional 
time. But I had received my warning - I did not take this 
warning for granted. I was not going to let this gift of time 
pass by. I was going to put a stitch in time right away and 
start doing all those things I had always wanted to do but had 
procrastinated – just because I was too busy.

Dear friends, young and old - We are all busy. So, there will 
never be a good time to get started with something new that 
brings no immediate or short-term gains to you. But imagine 
you had only a few days left. Now think of those two or three 
things you have always wanted to do but did not do because 
you had no time. Get started with them now. Now is the best 
time – there will not be a better time to start doing something 
you have always wanted to do.

Put that stitch in time now and stop being busy”

There was another round of applause for Pari, as she gracefully 
descended from the stage. The following morning the news 
of the concert was in the papers. Pari’s performance had been 
praised at length!

As she was in the process of digesting all that praise the 
door-bell rang. She had a visitor. He introduced himself as “I 
am Mr. Krishna and I run the orphanage in the city. I was at 
your concert yesterday Madame and was truly impressed and 
inspired by your talent.” Pari did not know how to react.

“Madame, I can imagine that you are busy, but I wanted to 
try. I have a request for you – if it is not too much to ask. Will 
you have the time to come and teach Piano to children at our 
orphanage? We do not have enough funds to train children in 
skills outside of the regular academic curriculum. So we often 
look for volunteers who can take the time to spend with our 
children.”

Pari did not have to think. “Of course Mr.Krishna! How about 
we started today?”

Painting by Mangala Tata
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रंत जनाबाईच्ा अभंग आशण ओिीकाव्ातील 
स्ती 

 वकरण लशिहर र्ोंगरदििे, बुलढाणा

आता पुरे हा रंरार। कुठे फेडू उपकार।।                                                                                                                                          
     राडुंवनया थोरपण। करी दळण काडंण ।।                                                                                                                       
नारी रूप होऊन हरी। माझ ेन्ाण ेधणुे करी।।                                                                                                                                            
                                                                        एक स्ती म्णून आपल्ा  
िाट्ाला ज ेरुख द्ायला हिे विठ्ल रूपाने आपल्ाला ममळत ेअशाच जाशणिेतनू ज्ाचें 
रि्स जीिन विठ्लमय होऊन गेलेले आहे अशा रंत जनाबाई या रंत किययत्ी म्णनू 
जनमानरात लोकवप्य आहेत. विठ्ल नारी रूप घेऊन आघंोळ घालतो  यामध् े माऊली 
म्णनू ओळखल्ा जाणाऱया स्ती हृदयी विठ्लाची मातरृूपी रूपातील  आणखी गडद 
करण्ाचे काम तत्ालीन काळामध् ेरंत जनाबाई यानंी केलेले आहे. त्याच िेळी आईची 
थोरिी  व्क् करताना रुद्धा जनाबाई म्णतात,

पषिी जाय ददगंतरा | बाळकारंी आणी चारा |

घार दहडंत ेआकाशी | झापं घाली वपल्ापारी ं||

माता गुं तली कामारी | चचत् वतचें बाळापाशी ं|

िानर दहडें झाडािरी | वपला ंबाधंनुी उदरी || 

आकाशात उंच उडणार् या घार, घरातील कामामध् ेगुं तलेली आई दकंिा झाडािर 
दफरणारी  िानर मादी या रि्स आपापल्ा कामामंध् ेगुं तलेल्ा अरल्ा तरी रि्स लषि  
त्याचं्ा लेकरा ंकडेच अरत.े  अशा शब्ात आईचे िेगिेगळे दाखले देत विठ्ल आशण 
आई फरक नरल्ाचे जनाबाई स्पष् करतात. नामदेिा रारख्ा वनसिीम भक्ाकडे 
राहताना जनाबाई  त्याचें कृष्भक्ी विठ्ल भक्ीत परािर्तत झाली द्ारकेची जागा 
पंढरी ने घेतली आहे. विठ्लाला कधी रखा तर कधी मात ृरूपामध् ेपहात जनाबाईंनी 
विठ्लाला पूण्सपण ेआपल्ा भक्क्भािाने बाधंनू ठेिले आहे.आजही खेड्ापाड्ातनू 
लस्तया जात्यािर दळण दळताना, काडंताना त्याचं्ा ओव्ा गायल्ा जातात.                                                                                                                                           
              हृदय बंदी खाना केला। आत विठ्ल कोडंीला।। जनी म्णे बा विठ्ला। जीिे न 
रोडी मी तुला।।                                            हृदयाच्ा बंदी खान्ामध् े विठ्लाला 
बंद करून ठेिले आहे आशण आता ती त्याला जजिंत आहे तोपयतंत रोडणार नाही अशा 
ररळ ररळ होळी मधनू स्ती हृदयामध् ेएकदा स्ान प्ाप्त झाल्ािर स्ती जीिात जीि 
अरेपयतंत त्या नात्याला जपत राहते.  त्याचा स्हे शेिटपयतंत रोडत नाही अरे रागंणाऱया 
जनाबाईंचा जन् परभणी येथील गंगाखेड येथील दमा नािाच्ा विठ्लभक्ाच्ा घरी 
झाला. जनाबाईंच्ा एका अभंगातील “माझ्ा िदडलाचें दैित| तो हा पंढरीनाथ |” या 
ओळीिंरून त्याचें िडील दमा हदेेखील िारकरी होत ेह ेलषिात येत.े त्याचं्ा आईचे नाि 
करंुड. रंत जनाबाई या रंत किययत्ी म्णनू जनमानरात लोकवप्य आहेत. . त्याचं्ाच्ा 
िदडलानंी जनाबाईंला नामदेिाचें िडील दामाशेट शशपंी याचं्ाकडे दैिी राषिात्ार झाला 
म्णनू  पाठिले अरे रामंगतले जात.े तवे्ापारून त्या रंत नामदेि याचं्ा कुटंुबीयातंील 
एक घटक बनल्ा. त्या वितःला नाममयाची दारी म्णिनू घेत अरत. रंत नामदेिाचं्ा 
रहिारात जनाबाईंनीही विठ्लाच्ा भक्ीचा ध्ार घेतला होता. ‘दसळता कादंडता तजु 
गाईन अनंता’ अरे त्या म्णत,                                                         ‘विठू माझा 

लेकुरिाळा, रंगे लेकुराचंा मेळा।                                                                                                                                            
                                                 ’ हा प्सरद्ध अभंग जनाबाईंचाच आह.े महाराष्ट्ाचे 
आराध् दैित म्णजे पंढरपुरचा विठ्ल होय त्याला लेकुरिाळा या रंबोधनाने मातृरूप 
देत जनाबाईने एकप्कारे मात ृरुपाला देिपण ददले आहे दकंिा देिालाच मात ृरूप देऊन 
स्तीत्ाचा गौरि केला आह ेअरे ददरून येत.े नामदेिाच्ा घरी  पूण्स जीिन घालिलेल्ा 
जनाबाईचा रंत ज्ानदेिावंिरयीही त्याचंा भक्क्भाि अनन्राधारण होता.                                                                       
मायेहूनी माय मानी करी जीिाची ओिाळणी परलोकीचे तारू। म्ण ेमाझा ज्ानेश्िरु।’                                                                             
अरे त्यानंी ज्ानेश्िरावंिरयी म्टले आहे. यात देखील ज्ानेश्वरानंा मायहुनी माय मानी 
अशा उच्चारातनू मातसृ्ाना देत जनाबाई मातहृृदयी ज्ानेश्वराचा गौरि करतात. विठ्ल 
दकंिा ज्ानेश्वर यानंा महत्त रूपात पाहण्ा मागे जनाबाईंचा  लहानपणी आईचे छत् 
हरिले अरल्ामुळे त्याचं्ा मनामध् ेअरलेला अव्क् मातधृ्ार िेळोिेळी प्कट होतो 
अरे मला िाटत ेतरेच आई पेषिा कोणी प्मेळ नरत ेहे दश्सिण्ाचा मनोभाि ददरून येतो.                                                                                                                                            
                                                                             दु:शारन द्ौपदीरी घेऊन 
आला तो रभेरी। दयुलोधन आज्ा करी ननि करािी रुं दरी।                                                      
आता उपाय कृष्ा काय ? धाि माझ ेकृष्ा माय...                                                                                                       
खरे तर कौरि दरबारातील िस्तहरण प्रंग अनेक दठकाणी, कविता कथा नाट्रूपात 
रमोर आला आह ेमात् कृष्ाचा धािा करताना द्ौपदीने कृष्ाला रुद्धा कृष्ा माय 
म्णनू रंबोधले अरािे अरा मात ृगौरिाथडी विचार जनाबाईच्ा रचने मधनूच ददरून 
येतो. कृष्ाला माय रंबोधने म्णज ेतो स्तीच्ा लज्ारषिणाचे महत् रमजून घेऊन 
त्रेने मदतीराठी धािेल अराही विचार या दठकाणी त्याचं्ा मनामध् ेअरािा. मात् 
त्याचिेळी भारतीय व्िस्मेध् ेराजलस्तया रुद्धा रुरशषित नव्त्या हे त्या अप्त्यषिपण े
रागंून जातात. ज्ा पाडंिानंी द्ौपदीला जगुारात पणाला लािले, वतनेच पाडंिाचें 
रत्हानी करण्ाराठी आलेल्ा दूिा्सरारारख्ा ऋरीला अन्नपूणफेच्ा रूपात तपृ्त करून 
पाडंिाचें रत्हानी होण्ापारून िाचविले हे स्तीच्ा मोठेपणाचे उदाहरण देत त्या 
म्णतात,      द्ौपदीने धािा केला वनजला देि जागा झाला, ऋरी तपृ्त केले िनी म्ण े
नाम्याची जनी ।                                                थालीपाक या प्सरद्ध रचनेचे मुळ ह े
स्तीच्ा अन्नपूणा्स ह्ा दैिी रूपात आह ेअरेच ही रचना िाचतानंा जाणित राहत.े 
ज्ानेश्वरादी भािंडाबंद्दल जनाबाई आपल्ा भािना प्कट करत अरताना तीन भािानंा 
ब्ह्ा-विष्ू-महशे रंबोधतात तर मुक्ाबाई ला मात् आददशक्ी मुक्ाबाई, दारी जनी 
लागे पायी।                                                                                                    
अशा शब्ामंध् ेरंबोधले आहे. या दठकाणी पुरुराला रृष्ीचे रिफेरिा्स करतानाच स्तीला 
आददशक्ी म्णनू वतचा गौरि करण्ाचे महत्ाचे रंबोधन जनाबाईनी ददले  आहे ह े
लषिात घेतले पादहज.े स्तीचा जन् घेतला म्णनू करलाही कमीपणा नाही आपण आपले 
काय्स केले म्णज ेजीिनामध् ेकोणतीही न्ूनता जाणित नाही अरे रागंताना त्या म्ण
तात,                                                                                                                                                  
              स्ती जन् म्णिूनी न व्ािे उदार। राधरंुता ऐरे केले मज रंत पहा ।                                                                 
रंताचे घरची दारी मी अदंकली विठोबाने ददली  प्मे कळा ।                                                        
स्ती जन् घेतला मन उदार न होता  रंत नामदेिाचे घरी दारी म्णनू जगणाऱया 
स्तीलारुद्धा रंत रहिारामुळे  देिाचे प्मे  लाभू शकत ेहा विचार  जनाबाईनी त्याकाळात 
ददलेला आह.े यािरूनच जनाबाईचे क्रावंतकारी आशण पररित्सनिादी विचार धाडरी होत े
याचा विचार करािारा िाटतो.                                                                                                                                        
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देि खात ेदेि वपत।े देिािरी मी वनजत े। देि देत ेदेि घेत।े देिा रगळे व्िहारीत।े                                                                                      
देि खाण ेवपण ेइतक्ािरच न थाबंता देिािरी मी वनजत ेही त्या काळामध् े  
कल्पनेच्ापलीकडे अरलेला विचार जनाबाईच्ा  रचनेमध् ेददरून येतो.  आपण 
आपला रि्स व्िहार देिा रोबत करतो याबद्दल करलीही खंत दकंिा मनामध् े शंका न 
ठेिता स्पष् करणाऱया जनाबाईच्ा विचारची स्पष्ता  आशण िैचाररक विातंत्र्य याची 
ओळख आपल्ाला त्याचं्ा रचनामंधनू होते.रंत जनाबाईंची भािकविता ही 
भगिंताच्ा प्मेाने ओतप्ते भरलेली आहे.  कृष्भक् अरलेल्ा जनाबाई पूण्स 
वनष्काम होऊन लौदकक, ऐदहक भािना विररून त्या विठ्लाला शरण गेलेल्ा आहते. 
पुढे तर द्ारकेचे पंढरपूर मध् ेरूपातंर झालेले आहे अरे त्यानंा िाटत.े रंत जनाबाईंच्ा 
जीिनातील अनंत अनुभूती त्यानंी त्याचं्ा रचनातंनू रेखाटल्ा आहते. िेळप्रंगी 
देिाशी भाडंायला पण त्या कमी करत नाहीत यातून त्याचें विठ्ला रोबत अरलेले 
ऋणानुबंध आशण परस्परािंरील स्हे प्तीत होतो.                                                                   
माझ ेजनीला नाही कोणी। म्णनू देि घाली पाणी। जनी रागंे रि्स लोका।  न्ाऊ घाली 
माझा रखा।                                  आई-िदडलांनी दरुऱयाच्ा पदरी टाकलेली पोर 
दारी म्णून जीिन जगत अरते अशािेळी वतला विठ्ला शशिाय दरुरे कोणीच नाही या 
विचारामंधनू आई-िडील रखा ममत् ह्ा रि्स नात्यालंा प्माण  रमजनू विठ्ल मला 
आघंोळ घालतो इथपयतंतच्ा स्तीरुलभ भािना जनाबाईच्ा रचनामंधनू व्क् होताना 
ददरतात. कधी कधी तर अरे िाटत े की वतच्ा ज्ा इच्ा पूण्स होण ेकदापीही शक् 
नव्ते त्या रि्स इच्ा विठ्ला कडून पूण्स होतात अराच काल्पवनक भाि जनाबाईंनी 
शब्रूपात रजीि केला आहे. कारण स्तीरुलभ दःुख कधीकधी त्याचं्ा रचनामंधनू  
रमोर येत.े                                                                                                 
राजाई गोणाई। अखंड तझु ेपायी ।। मज ठेिीयले द्ारी। नीच म्णोनी बाहरेी।                                                                                                
राजाई गोणाई ह्ा नामदेिाच्ा घरातील रारा रुना  पत्नी आशण आई  म्णून 
नामदेिाच्ा घरामंध् े राहतात त्यानंा एक मानाचे स्ान आहे, आपण मात् या घराची 
दारी अरून आपल्ाला नीच रमजनू बाहेर ठेिले आहे अशी खंत जाणिल्ाशशिाय 
राहत नाही. जनाबाईच्ा रचनेमधील स्ती बंडखोर आह,े वबनधास्त आह ेअगदी 
रोखठोकपण ेव्क् होणारी आहे अरं िाटत अरताना ती क्रातंी क्रावंतकारी आशण 
पररित्सनिादी स्ती वितः जनाबाई आह ेह ेवनजचितपणे लषिात ठेिले पादहज.े देि 
आपल्ा रोबत दळणकाडंण करतो याचे स्तीरुलभ  अप्पू  तर जनाबाईला आहचे. 
मात् त्याचिेळी देि आपल्ाकडे येतो, आपल्ाशी प्मेभराने गुजगोष्ी करतो हे कुणाला 
रमज ूनये म्णनू स्ती जाशणिेच्ा लोक लाजतेनू आटावपटा करणारी जनाबाई त्याच 
देिामुळे अडचणीत आल्ािर देिाला शशव्ा देत.े अथा्सत ह्ा  शशव्ा वतच्ा 
विठ्लभक्ीच्ा वनसिीम उदाहरणाचे प्तीक अरत ेह्ात शंका नाही.                                                          
अरे विठ्ा विठ्ा मूळ मायेच्ा कारट्ा, तझुी राडं रंडकी जाली, जन् रावित्ी चुडा ल ्
याली,                                तझु ेगेले मढे तलुा पाहून काळ रडे, उभी राहून अगंणी ,                                                                                     
विठ्ल रात्ीच्ा िेळेर मंददरात न राहता जनाबाई कडे जातात तथे े वतच्ाशी प्मेाने 
गुजगोष्ी करतात याची चचा्स पंढरपूर मध् ेअरताना जनाबाई कडे विठ्लाचे  दामगने 
रापडले मग वतला रुळािर देण्ाराठी देण्ात आले त्यािेळी त्यामध् ेविठ्लाला शशव्ा 
देत जनाबाईने िरील शब्ामंध् ेविठ्लाशी भाडंण केले आहे, त्यािेळी रुळाचे पाणी 
होण ेि जनाबाईच्ा वनसिीम विठ्ल भक्ी िर शशक्ामोत्सब होण े अशी कथा रमोर येत.े 
अशािेळी फक् विठ्ला मुळे आपण िाचलो अरून विठ्ला शशिाय आपले काहीच नाही 
याची जाणीिही जनाबाईंनी शब्रूपात करून ददली आह.े                                                                               
ये गे माझ ेविठाबाई   कृपादृष्ीने त ूपाही,  तजुविण  न  रूचे काही आता रषिी नाना परी.                                 
अशा रीतीने विठ्ल आपल्ाला िेळोिेळी िेगिेगळा पद्धतीने िाचित आला आह ेअशा 
भािनेतनू त्या व्क् झाल्ा आहेत. खरे म्णज ेजनाबाईच्ा विठ्ल भक्ी ची तलुना 
मीरेच्ा कृष्भक्ी रोबत पडताळून पादहले पादहज.े मूर्तपूजा, देिाच्ा ददव्त्ाचा 
राषिात्ार, देिाला देदहक पातळीिर आणून त्यामध् ेआपल्ा रख्ाहरी चे शोधन 
करण,े ईश्वरा रोबत रंबंधामुळे मीरा दकंिा जनाबाई रारख्ा लस्तयाचं्ा चाररत्र्यािर 
रुद्धा तत्ालीन रमाजामध् ेशशतंोडे उडिण्ात आले. राजघराण्ातील मीरा 
कृष्भक्ीत लीन अरली तरी  वतने रमाजाचा  प्वतकार न करता मुकाट्ाने रमोर 
आलेला विराचा प्ाला वपऊन स्तीला अशभव्क् होण्ाचे विातंत्र्य नाही यािर जण ू

शशक्ामोत्सब केले, लोकलज्ा आशण स्तीचे चररत् याच्ा नाजकू धाग्यामध् ेअडकल्ािर 
येईल ती शशषिा विीकारून विर घेऊन  जीिन रंपिण्ाराठी ती रज् झाली.  मात् या उलट 
जनाबाई मात् दूरण देणाऱया रमाजाला वततक्ाच प्खरतेने उत्र देतात. त्या रमाजाला प्श् 
विचारून वनरुत्र करतात. मराठी रादहत्य परंपरेत महानुभि पंथीय काळापारून लस्तयाचें 
लेखन रुरू अरले तरी जनाबाई खऱया अथा्सने  पदहल्ा बंडखोर आशण पररित्सनिादी किययत्ी 
होत्या अरे म्णायला हरकत नाही. डोईचा पदर आला खादं्ािरी, भरल्ा बाजारी जाईन मी 
। हाती घेईन टाळ खादं्ािरी विणा,  आता मज मना  कोण करी।।  व्िस्वेिरुद्ध 
लढण्ाराठी एक बळ हिे अरत े त ेबळ अगंी एकिटून जनाबाई लढण्ाराठी रज् झाल्ा 
डोई िरचा पदर खादं्ािर आला म्णज ेआता रि्स ररतभात, लोक लज्ा इत्यादीची पिा्स 
केल्ाशशिाय टाळ आशण खादं्ािर िीणा घेऊन विठ्लाच्ा प्मेापोटी विठ्लाला भेटण्ार 
वनघाल्ािर आता कोण  मना करेल अरा बधेडक  रिाल विठ्ल भक्ी मध् ेरंगलेली 
जनाबाईच्ा रूपातील स्ती  करत आह.े  विठ्लाच्ा आशण जनाबाईच्ा स्हेा रंबंधािर नगरी 
मध् ेचचा्स रंगू लागली त्यािेळीरुद्धा जनाबाई मागे न हटता ररळ आलेल्ा प्रंगाशी रामोरे 
जात विचारत,े                                                                                                 
पंढरीच्ा पेठे  मादंडयले पाल मनगटािर तले घाला तमु्ी।  जनी म्णे देिा मी जाले िेरिा 
ररघाले केशिा  घर तझु।े। विठ्लाची अरलेल्ा रंबंधामुळे होणाऱया बदनामीला न घाबरता 
विठ्ल भक्ी मध् ेआपण पाल माडूंन िेश्ा व्िराय करणाऱया स्ती प्माणे विठ्लाचे घर 
केले आहे, त्याच्ा घरामध् ेजाऊन रहात आहे यािर कुणाला काय म्णायचे आहे? अरा 
ररळरोट प्श्च त्यानंी केला आह.े  जनाबाईच्ा याच वनर्भड पणामुळे  आशण वनरागर 
भक्ीमुळे  विठ्ल रुद्धा नामदेिाच्ा घरी वतला भेटायला जातो.  रंत नामदेि रारखे वनसिीम 
विठ्ल भक् रुद्धा यािेळी आपल्ाकडे आलेला देि आपल्ाला भेटायला न येता जनाबाई ला 
भेटायला आलेला आह ेयाचे भान ठेितात आशण धन् धन् जनाबाई अरे म्णतात, हा 
नामदेिानंी जनाबाईच्ा विठ्ल प्मेाचा केलेला गौरि आह.े त्याचिेळी  नामदेिा रमषि 
विठ्लाने  जनाबाईला अललगंन ददले अशी कथा रामंगतली जात.े त्यािेळी जनाबाई म्णतात, 
विठोबा चला मंददरात। गस्त दहडंती बाजारात।। रागंोळी घातली गुलालाची।  शेज म्या केली पु
ष्ाची।।                                     मंददरात म्णज ेवितःच्ा खोलीत विठ्लाला घेऊन जािे 
त्याच्ाशी प्मेाने गुजगोष्ी कराव्ात त्याच्ाराठी फुलाचंी शेज रजिािी ह्ा रि्स भािना 
जनाबाईंनी व्क् केल्ा आहते. नामदेिाच्ा प्पंच रुखात दारी म्णनू रमाधान मानणाऱया 
जनाबाईला रखाहरी म्णनू, दकंिा प्पंचाच्ा मेळा मध् ेजोडीदार म्णनू राषिात विठ्ल हिा 
अरतो अरे त्याचं्ा भक्ी मधनू ददरून येत.े जनाबाई ची भक्ी आशण प्मे यामध् ेफरक 
करता येत नाही. भक् म्णून ती विठ्लािर जीि ओिाळून टाकत ेत्याच िेळी एक रामान् 
स्ती म्णनू आपल्ा वप्यकराशी प्णय रुलभ रंिाद राधत.े त्याचें विठ्ल प्मे इतके 
पराकोटीचे आह ेकी                                                                                                                                       
येऊवनया देि  दळूु लाळे अंग, रखुमाई चा रंग दूर केला...                                                                                
विठ्लाला प्मेाने इतके जजकूंन घेतले की विठ्ल आशण रुक्मिणी ला रुद्धा दूर केले. यामध् े
रामान् पातळीिरील लस्तयाचंा रिती मत्सर ददरून येत नाही तर  विठ्लाला आपलेरे  
करताना रुक्मिणीला रुद्धा रखुमाई म्णजचे रुक्मिणी आई अरेच रंबोधन जनाबाईच्ा 
तोडंातून बाहरे पडत.े यातनूच जनाबाई ना हिा अरलेला विठ्ल दैिी अरून  तो जनरामान् 
पातळीिरील रखा रुद्धा आह.े विठ्ला मध् ेकृष्ाला शोधणाऱया जनाबाईने वितःला गोवपका 
दकंिा राधा या रूपामंध् े रंबोसधत केलेले कुठेच ददरून येत नाही. महाभारतातील द्ौपदी, 
ज्ानेश्वराचें  मुक्ाई, नामदेिाचं्ा घरातील राजाई, गोणाई शभल्ीनीची फळे कैरे, चाखून 
िाहतरे देिारी  या रचनेमधील शबरी चा उले्ख अरे मोजके लस्तयाचें उले्ख रोडल्ािर 
जनाबाईच्ा काव्ामध् ेमी त ूपातळीिर रंिाद राधणारी स्ती रातत्याने रमोर येते. वतची भी 
भक्ी आशण प्मे रमोर येत.े ती स्ती दरुरी कोणीही नरून वितः जनाबाई आहेत. अरे अरले 
तरी राधारण इरिी 1251 त े1350 च्ा  कम्सठ आशण रनातन रमाजव्िसे्मध् ेजनाबाई 
रारखी पररित्सनिादी, मुक् विातंत्र्याचा वनिा्सळा देणारी बंडखोर स्ती आपले विचार माडंत ेही 
िाटत ेवततकी रोपी आशण राधी  गोष् नाही.                                           अविदे्च्ा िो 
रात्ी । अडकलो अंधारी ॥

तथेवुन काढािे गोविदंा । यशोदेच्ा परमानंदा ॥
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तझु ेरवन्नध ेचे पाशी । ठाि नाही अविदे्री ॥

तझु ेरंगती पािन । उद्धररले ब्ह् ेपूण्स ॥

अजामेळ शुद्ध केला । म्ण ेदारी जनी भला ॥

  आपण अशशशषित अविद् आहोत. त्यामुळे आपण जीिनाच्ा अधंारात अडकलेलो 
आहोत  या अज्ानातनू नामदेिानंी आपल्ाला बाहरे काढािे अरा आग्ह धरणारी 
जनाबाई रारखे दारी दकती पुरोगामी विचार करणारी होती हा विचार मुलीचं्ा 
शशषिणाकडे आजची दलु्सषि करणाऱया रमाजाने करण्ाची गरज आहे. महात्मा 
ज्ोवतराि फुले रावित्ीबाई फुले याचं्ा दकतीतरी अगोदर जनाबाई रारख्ा 
घर काम करणाऱया दारी ला रुद्धा शशषिणाचे महत्त रमजलेले होत ेमात् इतर 
रमाज त ेमान् करत नव्ता, लस्तयानंी शशषिण घेऊन पुढे जािे अरे तत्ालीन 
रमाजव्िस्लेा िाटत नव्त ेतरीही त्या काळामध् ेजनाबाई, मुक्ाबाई कान्ोपात्ा 
, महदंबा यानंी केलेले लेखन कायमविरूपी प्रेक ठरणार ह्ात शंका नाही.                                                                     
बाई मी ललदहणें शशकलें रद ्गुरायापारी ं                                                                                                                                 
                  आपण नामदेिा कडून शशषिण घेतले ह ेरागंताना नामदेिाचा रदु्गरुराया 
म्णनू उले्ख करणाऱया जनाबाईंनी त्याही काळामध् ेकाय काय शशषिण घेतले त े
आपल्ा एका रचनेत रचनेतनू रामंगतले आहे,

कातंीण तंतशूी ंकाढून ! िरी क्रोडी कररती जाण ! शेिटी ंतंतशूी ंमगळून ! एकटी राहे 
आपैरी ! !

 कातीण तंत ूकाढून जाळे  विणत ेआशण त्या  तंत ूपाशी आलेल्ा भक्ष्याला मगळुन घेत,े 
हा राधा खेळ िाटत अरला तरी पुरुरी रमाजव्िस्मेध् ेलस्तयानंीही क्रीडा रमजून 
घेऊन रािध रादहले पादहज ेअरा इशारा जनाबाईच्ा या रचनेमध् ेदडलेला आह े
अरेही िाटत.े

िेदशास्त आशण पुराणा !याचा अथ्स आनीता ंमना ! कनकी ंनगाच्ा भूरणा !अनुभि 
िाटे जीिारी ं! !

 िेदशास्त आशण पुराणाच्ा अभ्ारामुळे मनामध् ेिाईट विचार येत नाहीत आशण 
रोन्ाच्ा आभूरण याप्माण ेया ज्ान अलंकाराचा गि्स अनुभिारा िाटतो हा फार मोठा 
विचार जनाबाईनी त्या काळामध् ेददला आहे, लस्तयानंा रिा्सत जास्त अप्पू कशाचे 
अरेल तर ते म्णज ेदागदामगने होय, जनाबाई रारख्ा दाररद् आशण घरकाम करणाऱया 
स्तीने रोन्ाच्ा दामगण्ापेषिा ज्ानअलंकार शे्रठि मानला आहे यातच त्याचंी ज्ान वनठिा 
ददरून येत.ेत्याशशिाय महाराष्ट्ाच्ा इवतहारामध् ेअनन्राधारण महत्त अरलेल्ा 
िारकरी रंप्दायाच्ा लस्तयामंधील विचारविातंत्र्य जनाबाईच्ा विचारातनू आपल्ाला 
जाणितचे.                                                          

Enchanted by Paris- 
I came to the city

a complete novice. 
And watched gleefully 

parts of province. 
My first ever visit

to the “city of love”
makes me grateful 

Each time I look above.

Didn’t even take a fortnight
for Paris to embrace me

with open arms. 
Everything seemed to have 

cast magic spells and charms. 
The mighty Seine

Makes one forget all pain. 
Surely giving God’s cues

these aves of myriad hues, 
The majestic Eiffel tower 

Signifying influential power.

And flowery my world became
Oui oui became my second name

Old people so robust 
Learn from them you must 

Cute pups taking a stroll 
Pleasant sight to watch for 

My dog-loving soul. 
Efforts of all and sundry

Make France a mesmerising country. 
The cleanliness so impeccable 

I find everything here incredible 
On me grace has been bestowed 

As I call Paris my abode.

Mrs Radhika Ninad Bhat, Paris
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Painting by Mangala Tata
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Diwali Far From Home
It’s the season of lights,

Of festivities, joy and fun
Getting all dressed up,

In every color under the sun!
 

But when you live abroad,
A few changes must be made

Replacing diyas with LED candles
But your happiness won’t fade

 
Gather up your friends

For they are your family here
And celebrate this Diwali

As you would with people near and dear
 

It’s not just about the tradition
But strengthening those ties

Of love, respect and togetherness
Through generations as time flies

Madhura Gajendragadkar, 
Redmond, WA

The smell of flrecrackers is hard to forget. It’s slightly smoky, 
slightly burnt and what I imagine gunpowder would smell 
like. I experienced this smell nearly after two years at a 4th 
of July celebration. Having missed two consecutive Diwali 
celebrations at home, I had this desperate urge to at least see 
some flreworks to make up for it.

The thing about Diwali is, you don’t realize what a special 
occasion it is until you miss it. The almost month-long 
preparations - from house cleaning, decorating, to making 
delicious faral, buying new clothes, gifts - are something to 
look forward to each year. But what I miss the most is all my 
relatives and friends coming together, sharing food, joy and 
excitement.

I gave up flreworks the year they taught the lesson 
on air pollution in school. Yes, I was one of those kid 
environmentalists who everyone thought was making 
excuses for being afraid of sutali bombs. That was true too. 
But my main motivation was reducing pollution. Anyway, I 
still enjoyed the flreworks display I saw here and it triggered 
such a moment of nostalgia for me. Add to that the orchestra 
playing the theme songs of ‘The Sound of Music’ and 
‘Jurassic Park’ (two of my favorite movies), and it nearly got 
me teary-eyed. Suflce it to say, I will be celebrating Diwali 
with my family this year and it’s going to be a blast!

Madhura Gajendragadkar, Redmond, WA

Fireworks 

Paintings by Maneesha Purandare
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उन्ातलं घर

हमंेत पोहोनेकर,औरंगाबाद

‘खोड्ा करू नकोर, नाही तर तुझं घर उन्ात बाधंने’, बहुधा ह ेिाक् रिातंनीच आपल्ा 
बालपणी ऐकलेलं आहे.पण पूण्सतः नकळतं िय अरायचं ते. खेळणं, खोड्ा करण ेहचे 
एकमेि काम. केलेल्ा खोड्ामंुळेशशषिा होत,े हे कमीअसधक प्माणात रमजलेलं. पण 
‘उन्ात घर बाधंने’ या िाक्ा मागे दकती मोठी शशषिा अरेल याची तरूभरही कल्पना 
नरायची.

तरे पाहता खोड्ा करणे हा लहान मुलाचंा मुलभूत असधकारच. पण एका छोट्ाश्ा 
गुन्हाला एिढी मोठी शशषिा ! अपेषिाचंी प्खर दकरणं तेंव्ा जीिनात पोहंचलेली नव्ती. 
परंत ूउगितीच्ा रूय्सनारायणापेषिा दपुारचे रूय्सदेि कुणीतरी िेगळे अरतात, हे हलकंरं 
कळायला लागलं होतं. पररलस्तीचे चटके कळािेत, ह ेही त ेिय नव्तं. परंत ूकाहीतरी 
टाळलं पादहज,े ह ेनक्ी उमगलेलं. अजाण मन आशण गोड खोड्ा एिढंच काय त े
रमीकरण अरायचं, बालपणीचं. या रुखाच्ा काळातील आठिणीनंी आजही मन भरून 
येतं. आपणच केलेल्ा खोड्ािंर हरूही येतं.पण आता खोड्ा होत नाहीत, तरीही ‘घर 
उन्ात’ आह.े

बहुधा रािलीची जागा आपण खूप मागे रोडली आहे. एखादा छोटारा आडोरा 
जरी ममळाला तरी बरं िाटतं. परंतू आता उन्ातलं घर रोडताही येत नाही.कोिळा 
उन्ात कोिळ बालपण नक्ीच हरिलंय. त ेरोज रकाळी शोधायचा प्यत्नही होतो. पण 
नंतर जाशणि होत ेकी, आपल्ाला तर भर उन्ारोबत रंरार करायचा आह.े म्णनू 
व्ािहाररक जगात मनाला थोडंर बाजलूा ठेिनू बदु्धीच ऐकािं लागतं. भािनाचंी 
घालमेल होत अरतचे.  पण तक्स  मात् रुरंगतपण ेरहजपणे जजकंत जात अरतो.

म्णनूच की काय, एक छानशी रािली ममळािी म्णनू आता एका आनंदाचं झाड 
लािीन म्णतो, अगंणात.मला आज त्याची रािली लागेचच ममळणार नाही, ह ेठाऊक 
आह.े पण पुढच्ा वपढीराठी काही तरतूद हिी ना. ते ही खोड्ा करणार आहेतच आशण 
त्यानंाही िास्तिाला रामोरं जायचं आहे. खोड्ा न करताही भोगािी लागणारी शशषिा 
त्याचं्ाही िाट्ाला कदाचचत येईण.

म्णनू हे आनंदच झाड लािताना त्याचं्ा िाट्ाला, िाराश्ामध ेउन्ातलं घर नको 
आशण ‘खोड्ा केल्ा तर तझंु घर उन्ात बाधंने’ हे िाक्ही नको.

 नारी रूप होऊन हरी। माझ ेन्ाण ेधणुे करी।।                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                        एक स्ती म्णून आपल्ा  िाट्ाला 
ज ेरुख द्ायला हिे विठ्ल रूपाने आपल्ाला ममळत ेअशाच जाशणिेतनू 
ज्ाचें रि्स जीिन विठ्लमय होऊन गेलेले आहे अशा रंत जनाबाई या रंत 
किययत्ी म्णनू जनमानरात लोकवप्य आहेत. विठ्ल नारी रूप घेऊन आ ं                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                               
घोळ घालतो  यामध् े माऊली म्णनू ओळखल्ा जाणाऱया स्ती हृदयी विठ्लाची 
मातरृूपी रूपातील  आणखी गडद करण्ाचे काम तत्ालीन काळामध् ेरंत जनाबाई 

यानंी केलेले आहे. त्याच िेळी आईची थोरिी  व्क् करताना रुद्धा जनाबाई म्णतात,

पषिी जाय ददगंतरा | बाळकारंी आणी चारा |

घार दहडंत ेआकाशी | झापं घाली वपल्ापारी ं||

माता गुं तली कामारी | चचत् वतचें बाळापाशी ं|

िानर दहडें झाडािरी | वपला ंबाधंनुी उदरी || 

आकाशात उंच उडणार् या घार, घरातील कामामध् ेगुं तलेली आई दकंिा झाडािर 
दफरणारी  िानर मादी या रि्स आपापल्ा कामामंध् ेगुं तलेल्ा अरल्ा तरी रि्स लषि  
त्याचं्ा लेकरा ंकडेच अरत.े  अशा शब्ात आईचे िेगिेगळे दाखले देत विठ्ल आशण 
आई फरक नरल्ाचे जनाबाई स्पष् करतात. नामदेिा रारख्ा वनसिीम भक्ाकडे 
राहताना जनाबाई  त्याचें कृष्भक्ी विठ्ल भक्ीत परािर्तत झाली द्ारकेची जागा 
पंढरी ने घेतली आहे. विठ्लाला कधी रखा तर कधी मात ृरूपामध् ेपहात जनाबाईंनी 
विठ्लाला पूण्सपण ेआपल्ा भक्क्भािाने बाधंनू ठेिले आहे.आजही खेड्ापाड्ातनू 
लस्तया जात्यािर दळण दळताना, काडंताना त्याचं्ा ओव्ा गायल्ा जातात.    

Paintings by Maneesha Purandare
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CChhiillddrreenn  

aanndd  

YYoouunngg  aadduulltt  sseeccttiioonn

I am compiling the contents of the “ Children and Young adult” 
section. Articles written by these authors reect their own life 
experiences that are unique and intriguing to them. I feel strongly 
that they will enjoy the innocence in their own articles when they 
will revisit them as an adult. I did not want to edit their articles 
through an adult perspective. Hence sharing their articles in their 
original format.

                                                                                   Smita Dandekar

मी �ा अंकात �काि�त झाले�ा लहान मुलां�ा िवभागातील सव� लेखांचे 

संकलन केले आहे. �ांचे िलखाण हे �ां�ा वैय��क अनुभवाचे �ितिबंब आहे. 

हेच लेखक ज��ा �ां�ा िलखाणाकडे काही वषा�नी बघतील त��ा �ांना �ातील 

िनरागसतेची गंमत अनुभवता येईल.  ��� दुिब�णीतून बघुन �ां�ा िलखाणात 

फेरबदल करणे मला यो� वाटत नाही आिण �णूनच �ां�ा मूळ लेखात 

कोणताही बदल न करता (Unedited) ते मी सव� वाचकां�ा समोर ठेवले 

आहेत. 

                                                                                                                                                                      ����तताा  ददाांंडडेेककरर  
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I wanted to do a solo trip to India for a long time and after quite a bit of back 
and forth with my parents, I was able to convince them to allow me to travel 
on my own without any accompaniment. Finally, the day arrived and my 
long-awaited trip to India started on June 9th, 2019. It was the day after my 
birthday, and I was a bit tense because it was my first time going out of 
California alone. I boarded the plane, waved my parents goodbye, and got 
ready for the first leg of my journey, Los Angeles (LAX) to Newark (EWR). 
During the flight, I was amazed at how tiny the world looked from my 
perspective. Upon reaching Newark, I was a bit tense, as I had never been to 
this airport. Luckily, an airport employee escorted me to my terminal, 
which would then take me to Mumbai.
           
I got to board the airplane early, and by this time I was a bit tired, but still 
excited for the 15-hour flight that would take me to my relatives, who I was 
excited to meet. I quickly acquainted myself with the flight crew and got  
ready for the flight. After a long and strenuous 14 hours, the captain of the 
aircraft made an announcement for everyone to buckle up as there was 
going to be turbulence on the way down. 45 minutes passed, and I saw we 
were still in the air. I couldn’t see Mumbai at all, but I assumed it was 
because of the clouds that were present due to the monsoon season. 
Suddenly, the display showed that the flight was actually going to Delhi! 
Later, I learnt that one runway at Mumbai Airport was closed due to debris 
from another plane due to early monsoon rains. I was extremely worried, as 
I can’t speak Hindi very well, and that I don’t know anybody in Delhi. After 
landing, I switched my phone on, and was flooded by notifications from my 
relatives. I ended up being on the phone with my aunt, father, and one of 
my father’s friends for the next half hour. The airplane staff escorted me and 
another kid to first class, where we sat for about 30 minutes. We were then 
put on a bus to the main part of the airport. After clearing customs and 
immigration, I waited for about an hour to get information about my flight.
         
Upon reaching the airport, I was amazed at the amount of security that was 
present. I basically had to get my documents checked every 5 minutes by 
military police who were present at the airport.  The next flight to Mumbai 
was in 20 hours, and I couldn’t wait that long. I finally got booked on a flight 
to Pune. I was escorted by a United Airlines employee to an airport hotel 
and reached my hotel room at 3 AM. After a nice meal and dessert (thanks 
to United Airlines), I went to my hotel room for little rest. This was my very 
first experience to stay in a hotel all by  myself. It was scary and exciting. At 
about 7 AM, I was woken up by the United employee, and was taken to the 
main part of the airport. From there I was handed off to another United 
employee who was to escort me to Pune and through the 3-hour flight.

After reaching Pune, I took my bags and met my aunt and uncle, who took 
me to their home. Finally, after 36 hrs (instead of 24hrs as planned) 

Aditya Gaiki, 
Simi Valley, USA

 I reached there and had an opportunity to relax. I was looking forward to 
seeing my cousin who was at school. After resting, I enjoyed some ice cream 
(which is far better from the ice cream in the US). I immediately noticed 
how Indian traffic is far different from American traffic, and it made me 
appreciate how much skill and patience Indian drivers have in order to 
navigate through the chaos. I then met my paternal aunt and grandfather, 
and I was really excited to go there too, because I’d be able to meet my other 
cousins. Upon reaching, I ate some really good food, and learnt how to play 
carom and a few new card games. Throughout my trip, I visited a lot of 
places and ate some really good food.
           
In Pune, one major highlight of my trip was I could take in-person lessons 
from my music guru, Dr. Vikas Kashalkar. He helped me fine tune my singing 
skills, and he taught me how to sing with the live accompaniment of tabla. 
On the last day of my music class, I did a live recording for Pandit 
Gajananbua Joshi SwarYadnya festival. It was a very rewarding experience 
to see the results of learning from guruji one-on-one as opposed to 
learning online on Skype. 
          
While in Pune I visited two shopping malls, which I believe are far more 
better than the ones in the US. I also visited the Raja Dinkar Kelkar Museum, 
where I got to see old artifacts related to Indian history, culture and music. I 
also visited Lavasa which is a tourist spot on the outskirts of Pune. I enjoyed 
Dosa, Pani Puri, Wada Pav, a sizzler, among other things. I also went to 
Meher Retreat near Pune with my cousins and aunt, along with their 
apartment neighbors. It was great, because there was boating and horse 
riding. It gave me an insight of village life. I enjoyed the village food(bhakri 
- zunka, eggplant raita, etc.) and bullock cart rides. The day I went to the 
retreat, I also learnt that my return flight to the United States was canceled 
due to Iran airspace issues. However, this was handled by my dad and he got 
us booked us via Japan. My last few days in India were good too, and on my 
last day, I ate Indian pizza, which I hadn’t eaten in ages!
        

MMyy  TTrriipp  ttoo  IInnddiiaa    
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  When I reached Mumbai, I realized that the traffic there was even worse 
than the traffic in Pune, and it took us ages to reach the airport. 
Additionally, once I reached the check in counter, there was a discrepancy 
with my ticket. After a few phone calls to my dad, everything was sorted out 
after thirty minutes and I got my boarding pass. To celebrate this, I enjoyed 
dosa and cold coffee at one of the South Indian joints at the airport 
terminal. On the flight to Tokyo, the seats were equipped with controllers, 
so I could play video games if I wanted to, which I took full advantage of.

 Things in Tokyo, however, were much different from the US. Everything was 
smaller and more compact, and the hotel room my grandfather and I were 
in was pretty tiny, but it fit everything in really well. We were there for 9 
hours total, and I slept for most of it. Before boarding the plane, I tried 
Japanese noodles at the airport and they were so good. On the flight back to 
Los Angeles, nobody sat next to me (my grandfather sat on the other side of 
the aisle), and so there were two extra seats to stretch out on. It was 
absolutely amazing, and space was very plentiful on this flight. After 
clearing Immigration and Customs, I met my parents, and it all took about 
30 minutes to reach the pickup area. Once my parents picked us up, I 
realized that my trip was over.

Overall it was an amazing experience, and I wouldn’t think twice to go back 
to India! Maybe, another Indian destination next time?

Prisha Parikh 
Age: 7 years

NNaavvrraattrrii  

माझे आ�ी आजोबा �णजे मा�ा विड�ांचे आई वडील 

भारतात बंगलोरला असतात. मला भारतात जायला खूप 

आवडते. मी एकदा भारतात एकटी आ�ी आजोबांसोबत 

रािहली ४ मिहने. 

जे�ा मी भारतात गेली ते�ा मी स�ा ३ वषा�ची होती. माझा 

भाऊ  २ मिह�ांचा होता. मला भारतात खूप म�ा आली. माझा 

आजोबा मला रोज कुठेतरी बाहेर िफरायला �ायचा. िफ�न 

आ�ावर मला दुकानात थांबून काहीतरी गोड घेऊन �ायचा. 

आ�ी आिण आजोबानी मला खूप नवीन व�ू आण�ा. माझी 

मावशी आ�ी - िच�ा आ�ी मा�ा आ�ी�ा जवळच राहते. 

ती नेहमी घरी यायची आिण मला चॉकलेट �ायची. मी ित�ा 

घरीपण खूपदा जायचे. ित�ा घरी मी ससे आिण कबुतर पिहले. 

माझी दुसरी मावशी आ�ी- नीता आ�ीच घर लांब आहे मी 

ित�ा घरी पण जायचे. आई आिण बाबा कधी  कधी मला फोन 

करायचे.

    

मला ितथे एक मै�ीण िमळाली. ितचं नाव अ��ता  होतं. मी 

ित�ा घरी खेळायला जायचे. मी सु�ा  रोज अ��ता�ा आई 

सोबत पाक� ला जायचे. मी आ�ीसोबत पु�ाला पण गेली होती. 

मी ितथे पण खूप म�ा केली. मी ितकडे ६ िदवस रािहली. मी 

ितथे ल�ासाठी गेले होते. ितथे माला �ांनी छान खेळणी िदली.

    

जे�ा मी परत अमे�रकेत आले ते�ा मला फार जेटलॅग झालं 

होतं. मला आई बाबा आिण भावाला बघून खूप आनंद झाला.

खालील फोटो माझे व आ�ी आजोबांचे आहेत. 

��ग� २०१५)

Diya Desai,  
Thousand Oaks USA

Vaidehi Dandekar, 
San Francisco

I have been a disciple of Bharatnatyam since I was six years old and it has 
since instilled a thriving passion for Indian arts and culture. In the process of 
learning Bharatanatyam, I have been developing my skills so that I would 
be ready to perform my Arangetram. “Arangetram” is a Tamilian word that 
literally means “ascending the stage”. What is an Arangetram and why is it 
so important? This article will go into depth about how significant an 
arangetram really is, and how my family and I prepared.

Bharatnatyam is an Indian classical dance from the southern region of 
India. It is considered to be one of the oldest dance forms in history. If a 
dancer is to perform their Arangetram, it means that they have been 
training in Bharatnatyam for the past ten to twelve years. Traditionally, the 
Arangetram is the dancer’s debut performance in a public setting. In India, 
it was often performed in the temples.

When I came to know that I was ready to start preparing for my arangetram, 
I was scared and nervous. I had just recently witnessed my cousin’s 
arangetram, and though I had been amazed by the program itself, I also 
knew how much effort and stamina was required in order to pull off such an 
amazing performance. Thus, I was hesitant to accept the fact that I, too, had 
matured enough to handle such a strenuous and arduous feat. However, I 
soon warmed up to the idea after realizing that I would be showcasing all of 
my years of hard work and training in front of my family, friends, and loved 
ones.

If one would like to practice planning for a wedding, planning for an 
arangetram is a great precursor. My family and I started with the more 
general and important details for the production. After establishing that I 
was ready to start training more intensely for the performance, and with 
the blessings of my guru, my parents and I started to look for venues in 
which to hold the program. Simultaneously, we started searching for 
musicians who were available to perform for our event. After successfully 
finding both the musicians and the venue, my guru, my family, and I 
decided that it was time to dedicate more time and effort into this 

गगोोडड  आआठठववणणीी        PPrreeppaarriinngg  FFoorr  MMyy  

BBhhaarraattaannaattyyaamm  
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  When I reached Mumbai, I realized that the traffic there was even worse 
than the traffic in Pune, and it took us ages to reach the airport. 
Additionally, once I reached the check in counter, there was a discrepancy 
with my ticket. After a few phone calls to my dad, everything was sorted out 
after thirty minutes and I got my boarding pass. To celebrate this, I enjoyed 
dosa and cold coffee at one of the South Indian joints at the airport 
terminal. On the flight to Tokyo, the seats were equipped with controllers, 
so I could play video games if I wanted to, which I took full advantage of.

 Things in Tokyo, however, were much different from the US. Everything was 
smaller and more compact, and the hotel room my grandfather and I were 
in was pretty tiny, but it fit everything in really well. We were there for 9 
hours total, and I slept for most of it. Before boarding the plane, I tried 
Japanese noodles at the airport and they were so good. On the flight back to 
Los Angeles, nobody sat next to me (my grandfather sat on the other side of 
the aisle), and so there were two extra seats to stretch out on. It was 
absolutely amazing, and space was very plentiful on this flight. After 
clearing Immigration and Customs, I met my parents, and it all took about 
30 minutes to reach the pickup area. Once my parents picked us up, I 
realized that my trip was over.

Overall it was an amazing experience, and I wouldn’t think twice to go back 
to India! Maybe, another Indian destination next time?

Prisha Parikh 
Age: 7 years
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माझी दुसरी मावशी आ�ी- नीता आ�ीच घर लांब आहे मी 

ित�ा घरी पण जायचे. आई आिण बाबा कधी  कधी मला फोन 

करायचे.

    

मला ितथे एक मै�ीण िमळाली. ितचं नाव अ��ता  होतं. मी 

ित�ा घरी खेळायला जायचे. मी सु�ा  रोज अ��ता�ा आई 

सोबत पाक� ला जायचे. मी आ�ीसोबत पु�ाला पण गेली होती. 

मी ितथे पण खूप म�ा केली. मी ितकडे ६ िदवस रािहली. मी 

ितथे ल�ासाठी गेले होते. ितथे माला �ांनी छान खेळणी िदली.

    

जे�ा मी परत अमे�रकेत आले ते�ा मला फार जेटलॅग झालं 

होतं. मला आई बाबा आिण भावाला बघून खूप आनंद झाला.
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Diya Desai,  
Thousand Oaks USA

Vaidehi Dandekar, 
San Francisco

I have been a disciple of Bharatnatyam since I was six years old and it has 
since instilled a thriving passion for Indian arts and culture. In the process of 
learning Bharatanatyam, I have been developing my skills so that I would 
be ready to perform my Arangetram. “Arangetram” is a Tamilian word that 
literally means “ascending the stage”. What is an Arangetram and why is it 
so important? This article will go into depth about how significant an 
arangetram really is, and how my family and I prepared.

Bharatnatyam is an Indian classical dance from the southern region of 
India. It is considered to be one of the oldest dance forms in history. If a 
dancer is to perform their Arangetram, it means that they have been 
training in Bharatnatyam for the past ten to twelve years. Traditionally, the 
Arangetram is the dancer’s debut performance in a public setting. In India, 
it was often performed in the temples.

When I came to know that I was ready to start preparing for my arangetram, 
I was scared and nervous. I had just recently witnessed my cousin’s 
arangetram, and though I had been amazed by the program itself, I also 
knew how much effort and stamina was required in order to pull off such an 
amazing performance. Thus, I was hesitant to accept the fact that I, too, had 
matured enough to handle such a strenuous and arduous feat. However, I 
soon warmed up to the idea after realizing that I would be showcasing all of 
my years of hard work and training in front of my family, friends, and loved 
ones.

If one would like to practice planning for a wedding, planning for an 
arangetram is a great precursor. My family and I started with the more 
general and important details for the production. After establishing that I 
was ready to start training more intensely for the performance, and with 
the blessings of my guru, my parents and I started to look for venues in 
which to hold the program. Simultaneously, we started searching for 
musicians who were available to perform for our event. After successfully 
finding both the musicians and the venue, my guru, my family, and I 
decided that it was time to dedicate more time and effort into this 
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endeavor. We rented out studios in order to get me used to dancing in a 
larger space. I also made some minor adjustments, such as practicing with 
ankle weights so that I would get used to the weight of the ghungroos I 
would wear for the performance (this is because typically, a dancer will only 
wear their ghungroos for the first time at their Arangetram). I think the part 
of additional training and intense conditioning that I most enjoyed was 
getting the wonderful opportunity to practice alongside the musicians. It 
gave dancing a completely different feel, and I enjoyed it so much more 
than dancing unaccompanied. I believe this was what got me most excited 
about performing at my Arangetram.

 Planning for my Arangetram not only involved rigorous practice for me, but 
also the joy of sharing my performance with others. I wanted to be involved 
in all aspects. This included catering and menu selection for our guests. 
Initially, we had some thoughts as to what kind of food we wanted. One day 
however, while my guru, my mother, and I were at another arangetram, we 
came across one of the most delicious samosas I have ever tasted. I don’t 
know about my mom or my guru, but I had at least three of them. 
Thankfully, this caterer was available and I was thrilled!

It seemed as though the hard part of the planning was over. However, we 
soon came to realize that this was definitely NOT the case. Our planning list 
was still quite long: decorations, lighting, sound, makeup, costumes, 
backstage necessities, parking, and photography were just a few of the 
remaining items. There were so many minor items to still learn about.  For 
instance, I was not aware about gobos, which are basically light stencils 
that can be placed in front of a light beam in order to project an image on 
stage.  

Overall, while I was grateful for everyone’s involvement, I made it a priority 
to take an active role and great ownership of the preparations.  I certainly 
did not want to become a bystander throughout this process, and I am glad 
that I did not.  In the end, after all of these arrangements, my performance 
remained the central focus.  Given the effort of those around me, I hope my 
own effort and preparation matched and exceeded all expectations, 
including my own.  I am thankful to have completed this amazing 
experience!

Ninad Vaishampayan, 
Mumbai

Ninad Dandekar
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Ever since I was a baby, I heard several languages spoken around me. The 
first one was Marathi. Then I also heard Gujarati. And of course, English. 
Now that I am 10 years old, I am fluent in Mandarin. This is because my aie 
(mommy) and daddy put me (and my little brother) in a Mandarin school. 
At first I didn’t know why I was in that school because no one in my family 
spoke it! But then my parents told me that they wanted us to learn 
Mandarin because it would be good for later on in life depending on what 
we wanted to do when we grow up. 

Now that I have been in the school for the past eight years, I am proud that I 
am fluent in both reading and writing of Mandarin, and I am fluent in 
Marathi, and of course English! 

Also what is kind of cool is that all of my friends from school, we all speak the 
same language almost like a code language that we have. Sometimes my 
little brother and I will speak in Mandarin so our parents don’t understand 
us! 

I am really excited because now I’m going into 5th grade and in 5th grade 
my whole grade goes to China so that we can speak to others and 
experience China for the first time. I am going without my mommy and 
daddy but our teachers will be there and plus all of my friends from my class 
will also be going.

I am really proud that I can speak several languages!

Asha Mehta, 
San Francisco, CA

I had the honor of participating in a Student Global Ambassador program. 
This program is a cultural exchange camp between Chinese and American 
students through my school district. In this program, I have experienced 
many wonderful things. I formed new connections and bonds, came across 
countless once-in-a-lifetime opportunities and experiences, and left with 
lots of new memories. Going on this trip changed me, as a person, and 
made me truly realize how important friendship is.
 
During this trip, I created many connections and bonds, which I 
immediately knew would last forever. Some of these connections were 
formed via WeChat, a social media application commonly used throughout 
China. However, most of these friendships were formed in person. For 
example, during our group’s eight day stay in Hengshui, we attended daily 
classes. In these classes, we would participate in various learning activities, 
as well as games. Most of the students were my age, some slightly older, 
some slightly younger. The American students and the Chinese students ate 
together, studied together, and played and exercised together. They told us 
what songs they liked to listen to and what movies they liked to watch. 
Every day, I got to know one of my Chinese friends better.  We would start 
each day with conversations that often involved questions, such as “What is 
your opinion about this school system?”.  Believe it or not, asking simple 
questions, such as “What is your favorite color?” can have a large impact on 
how friendships form. I found these conversations and interactions to be 
very helpful, as well as strong assets in terms of social connections, and 
cultural interactions. I always keep in touch with my Chinese friends that I 
made of this trip. Quoted from a speech made by a Chinese teacher during 
the closing ceremony of the trip, “Americans making Chinese friends, or 
Chinese making American friends does not only add to the peace of the two 
people, but adds to the peace of the two countries and even the whole 
world.”
 
During my stay in China, I experienced so many different and new things. 
For example, my group took a trip to the Forbidden City in Beijing, the Great 
Wall of China, and many other city landmarks. There, the Chinese students 
and teachers told us the history and all of the cultural changes that had 
taken place at these locations. We took trips as one big family to a cultural 
center, and also to various shopping malls. We all had so much fun!
 

Chaitanya Dandekar, 
San Francisco 
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While I had a lot to share about American culture, it was great to learn from 
my fellow Chinese students how to speak and write in Mandarin. In class, 
my group and I learned Chinese poems, and idioms. Teachers and students 
told us stories and showed us how to write different characters. I learned 
how to write my name using the Mandarin script. As a bonus, I even 
introduced the Marathi language and script to some of the students. They 
found this very interesting, and different. Unlike देवनागरी, Mandarin 
does not have a phonetic script. Nonetheless, I appreciated being at the 
center of this Marathi, English, and Mandarin exchange!
 
As a third generation Marathi teenager in California, going to China was 
definitely a new international experience for me. Even though I have gone 
to Bharat multiple times, the overall environment of China was fairly 
different. There were many similarities, such as population, landscapes in 
areas, and even traits and opinions of people. On the other hand, it was also 
different in many ways. For example, China is a communist country, 
meaning that the economical as well as political system of the country aims 
to create a society in which significant government control is in place. 
Bharat, however, is a democracy. In fact, it is the world’s largest democracy, 
and has managed to successfully accomplish this. Another difference 
between Bharat and China is culture. Chinese and Indian customs, cuisines, 
and holidays are both very unique, but also very different. In terms of 
cuisine, traditional Chinese food consists of many varieties of boiled 
vegetables, rice, seafood or meat. Indian cuisine consists of rich foods 
ranging from Dosas in the South, to Biryani and Naan in the North. It is often 
considered to be the most diverse cuisine in the world. Even though there 
were differences between China and India, for me, it was so much fun to be 
with the Chinese students, and to share all of the good times we had, as a 
group. It was interesting to look through the eyes of an Indian, as well as an 
American while visiting such a unique country. 
 
I can guarantee that this trip will affect the rest of my life for the better. I 
learned the value of exploring new cultures. This trip inspired me to travel 
abroad. If I travel abroad, it will develop social skills, and make me a greater 
human being.  I can find a lot in common with people who have 
experiences like these, which would start new friendships. This trip also 
showed me how important friends are. No matter what I end up doing in 
my future, I know that my trip to China will boost my enthusiasm to seek 
new ideas and cultures.

Sanjana Samant, 
age 5

Rutwik Kulkarni, Neel Kulkarni     
Cheltenham, UK
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वतराममरू- रेस्ॉरंट स्ाइल, घरी बनिा! 

व प्यदर् शन ी गोखले,, केल लफोर् नया

व तराम मरू एक अव तशय विाद दष् इटाल ीयन म मष्ान्न आह.े ह ेखूप लोकव प्य डेरट्स आह ेज ेजिळजिळ रगळा इटाल ीयन रेस्ॉरंटच्ा मेनू िर अरत.े ह े
बनिताना मारकरपोन च ीज िापरतात अश ण कच्च्ा  अंड्ाचा योक रुद्धा अरतो. ह्ा दोन राद हत्याने व तराम मरू मस धल क्र ीम खूप हलके होत.े पण मला 
कच्च े अंडे  िपरायला आिडत नह ी ंम्णून म ी हा पदाथ्स खाल ी द दलेल्ा पद्धत ीने बनित.े माझ्ा रेस रप ीने कच्च ेअंडे द कंिा मारकरपोन च ीज न िापरता 
रेस्ॉरंट स्ाइल व तराम मरू  घर ी बनािता येत.े ह ी रे स रप ी रोप ी आश ण विाद दष् आह.े 

राद हत्य : 15-20 लेड ीद फंगर कुक ी (खुरखुश ीत टेक्सचरच्ा िापरा. नरल्ार एंजल केक द कंिा केक कल न्सस्न्स ीचे लेड ीद फंगर िापरू शकता)
8 oz  क्र ीम च ीज, रूम टेम्रेचर 
1 pint हेि ी व् व्व पंग क्र ीम, थंड
1-1.5 कप कनफेक्शनर राखर अथिा व पठ ी राखर (ह ेचि ीनुरार रमायोज जत करा)
1 कप कॉफ ी, रूम टेम्रेचर (आपण एकतर ताज ी कॉफ ी बनि ूशकता द कंिा 8 oz गरम पाण्ात दोन चमचे इनं्सट कॉफ ी पािडरचा िापर करू शकता)
2 ट ीसू्पन कोको पाउडर

 
कृत ी:एक आयताकृत ी र र्व व्ग द डश तैयार ठेिा.
व् व्व पंग क्र ीम चांगले फेटून घ् ा. घट्ट होईपयतंत क्र ीम फेटा. क्र ीम व न आकार धरला पाद हज.े इतका नका फेटू द क त्याचा लोण ी होईल.  िेगळा भांड्ात 
फ्लफ ी होई पयतंत क्र ीम च ीज फेटा.  फेटलेले व् व्व पंग क्र ीम अलगद पण ेक्र ीम च ीज मध् ेफो्ड करा.  अता थोड ी थोड ी करून व पठ ी राखर ह्ा म मश्रणात 
म मरळा. ह ेरगळं म मक्स करताना फ्लफ ीनेर कम ी होत नाह ी ना त्याच्ाकडे लषि ठेिा.
आता एक एक करून अधफे लेड ीद फंगर कॉफ ी मध् ेबुडिून र र्व व्ग द डश मध् ेएका लेअर मध् ेठेिा. ह्ा िर आता फेटलेले अधफे क्र ीम म मक्सचर अलगदपण े
पररा. हा तुमचा दुररा लेअर झाला. आता अजून एक लेड ीद फंगरचा लेअर पररा. रि्स लेड ीद फंगर कॉफ ी मध् ेबुडिून, पद हल्ा लेअर प्माण,े क्र ीम िर 
एका लेअर मध् ेठेिा. आता राद हलेले क्र ीम च ौथ्य ा लेअर मध् ेअलगदपण ेपररा. एक चहाचे गाळण ेिापरून च ौथ्य ा लेअर िर कोको पािडर डस् करा. 
आता द डश ३-४ तार द फज मध् ेथंड करा. खाण्ाच्ा आध ी अजून थोड ी कोको पािडर डस् करा.
ट ीप
हिे अरल्ार तुम् ी कॉफ ी मध् ेथोड ी रम रुद्धा म मरळू शकता. रम िापरल ी तर लहान मुलांना हा पदाथ्स खाऊ देऊ नका.
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Indian fusion recipe for distinctive dessert canapes, rich with the exquisite taste of the traditional karanji, and with no 
added sugar!

Ingredients
1 teaspoon white poppy seeds
1 cup unsweetened shredded dry coconut
pinch of salt
1 teaspoon green cardamom seed powder
2 tablespoons honey
12 filo pre baked mini shells
4 pistachio nuts, slivered (optional)
4 almonds, slivered (optional)
6 maraschino cherries (optional)

Method: 

In a pan over medium heat dry roast poppy seeds for about 3 to 4 minutes or until they are golden and toasty. Remove 
from pan and set aside.

Turn the heat to low, add the dry shredded coconut and roast it until lightly golden. Remove from heat and let cool 
slightly.

Mix together the toasted poppy seeds, coconut, salt and cardamom seed powder. Add honey and mix in with your 
fingertips, crumbling the toasted coconut shreds.

Fill the mini pastry filo shells, top with the nuts and cherries, if using, and bake in a preheated 350 degree oven for 8 to 
10 minutes.

Let cool to room temperature. Serve the enticing Karanji Canapes!

Exquisite Karanji Canapes

Sandhya Rege Nadkarni, Boston
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Mango cake  

Vaidehi Gokhale,California

Indian fusion recipe for distinctive dessert canapes, rich with the exquisite taste of the traditional karanji, and with no 
added sugar!

Ingredients
 1   cup fine rava

  1   cup mango pulp

  1/2 cup sugar

  1/4 cup ghee

  Water, a bit less than 1/2 cup

  1/2 tsp of baking powder

  1/2 tsp of baking soda

  8 - 10 crushed cardamom

Method: 

Mix all the dry ingredients first and then add all the wet ingredients.

Leave it aside for about 15 - 20 mins.

I have also used sliced almonds or tutti frutti sometimes for topping.

Make sure your baking tray is not very tall - about 1 -2 inches in height.

Bake at 350 F for about 20 - 25 mins.

Let it cool down before you remove from the tray
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