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idpavlI 2009

nmSkar m.D;I,
svRP/a4m tuMhasva.nR a ya idva;ICya haidRk XauweC7a|
drv8IRP/ama`e y.dahI hI idva;I tuMhI }Tsahane sajrI
kelI Asel AXaI AaXaa krtae|
m.D;aCya pr.prenusar ya v8aRcI su=vat janevarI
mihNyat 'vas.itk h;dIku.kU v Qaadyme;a' ya
kayR¢mane ZaalI| Jav;pas dIDXaehUn Ai2k loka.cI
}piS$aTaI Aai` lhana.pasUn te mo#ya.pyR.t svaR.na
samavUn 6e`are 0k imin3a.ce curxIce qe; he yace
VOix*3Ya|feb/uvarI mihNyat ko`ta kayR¢m krayca he
#rivt Astanac ih.duS4anatIl t=` klakar Daš|slIl
kulk`IR v s.dIp Qare ya.ca "Aayu*yavr baelU kahI"
ya kayR¢maca P/aStav Aala Aai` kev; ÉÈ idvsa.t
AaQa`IpasUn te sus.b² Aayaejn k=n 0k nvac
iv¢/m kela|ya kayR¢mace VOix*3Ya Mh`je fKt
isyš3l nVhe tr Vhš.NkUvr, kšnDa v pae3l
R .D m2Il
riska.cI ]piS4tI|Aai` yaegayaeg smJaa p`
kayR¢maCya dus-ya idvxIc Tya.na zI AvašDs
R m2e
purSkar idLyace 6aei*at k=n sNmaint kele gel|e macR
mihNyat zaleLya "hae;I h.gama" ya kayR¢mat
m.D;aCya swasda.nI Tya.Cya klagu`a.ce Pa/dxRn krIt
]piS4t AsleLya dIDxe P/ae9ka.cI krm`Uk kelI|
iktItrI nvaeidt klakara.cI Aae;q ya inimTTaane
zalelI idslI|me mihNyam@ye Aayaeijt keleLya "i3\vn
fašLs ha[k" m2e ÊÈ te ÊÍ ]TsahI m.D;InI wag
6etla|jUn mihNyat ya ve;I daen djedR ar kayR¢ma.ce
Aayaejn kr~yat Aale haete| [4Lya S4aink
kla.kara.nI S4apn keleLya "SvralI" ya gayn smUhane
mra#I Waa8etIl iviv@a Pa/karcI ga~aI ga}n }piS4t
riska.cI mne ij.klI| kayR¢mala ZaalelI sVva daenxe
laeka.cI }piS4tI Tya.Cya klagu~aa.na vav de}n gelI|
yac mihNyatIl dusra dJaedR ar kayR¢m Mh~aje mra#I
ic5p3 "mI ixvajIraje Waaesle baeltaey"| mra#I
ma~asacI mhara*¨at haet AslelI ssehaelp3 ya
s.vednxIl p` mhTTvaCya iv8yavr yacI k$aa Aa2arIt
Aahe| yave;I m.D;aCya [ithasat Pa/4mc mra#I
ic5p3ace daen Qae; Aayaeijt k=n 0k nva pay.Da
6alUn idla| Aai` ya daen Qae;a.na pacxe P/ae9ka.cI
]piS4tI ha Aa`QaI 0k iv¢/m|julE mihNyat zaleLya
"]Nha;I shlI" ca Aan.d balgaepala.pasUn te
4aeramae#ya.pyR.t jmleLya sVvaxe swasda.nI Anuwvla|ya
idvxI AapLya yuva m.D;ane AaQalele iviv2 Qaee;
svaR.Cya ps.tIs ]trle|AašgS3 mihNyat ZaaleLya

"g`eXaaeTsva"Cya kayR¢mat [4Lya balklakara.nI AapLya
iviv2 gu`a.ce p/aTyi9k ]piS4t AsleLya daenxe laeka.na
sadr k=n Tya.cI vahva im;ivlI| sP3e.brm2e zaleLya
"kaejaigrI v da.iDya" kayR¢maca Aan.d x.WarhUn Ai2k
laeka.nI lu3la|
ya v8IR A@y9pdacI sU5e hatI 6etana daen gae*3I.vr l9
ke.dIt krayce #rivle te Mh~aje 0kU~a sWaasds.Qya
daenXaevr NyaycI Aai~a gelI kahI v8eR simtIvr kam
krIt Astana simtIla stt ivcar~yat AaleLya p/Xnace
]%r ´ayce: "mI Wart AsleLya sWaasdSyTTvaCya
xuLkaCya bdLyat mla kay iMa;`ar?"| Tyanusar Tya.nI
QacR keleLya pEXaa.Cya purepUr maebdla ÜQakepEcapupUmaeÝ
ksa im;el ya d<*3Ine stt p/yTn k=n 0k daen nVhe
tr tBbl Î kayR¢m ivnamULy idle|Aai~a Tyacbraebr
sWaasds.Qya daenXaeCya Aaspas ne}n te p~a ]i±*3 sa@y
kele| pr.tu he svR kayRkarI simtIvr kam krIt
AsleLya maZya shka-Yaa.Cya kslIhI Ape9a n krta
Aapla ve; Aai` &m QacR kr~yaCya v<%Imu;ec sa@y
zale| drv*aIR va!~aare sWaag<ha.ce dr Aai~a [tr QacR
pahUn mla 0k ivn.tI kraivXaI va3te tI AXaI kI
yav*aIRp/ma~ae drv*aIR Aap~a mae#ya s.Qyene sWaasdSyTv
SvIka=n m.D;ala hatWaar lava| tsec p/Tyek kayR¢mala
tumcI AsleLaI mae#ya s.QyecI ]piS$atI AaMhala jaStIt

jaSt djedR ar kayR¢m sadr kr~yas shaYy krel.
ya v*aIR mla s.2I idLyab±l tuMha svaR.ce Aawar|
AaXaa Aahe kI tumCya Ape9es pa5 #rtIl Ase djedR ar
kayR¢m Aap~aa.s sadr k= Xaklae|
k;ave laeew Asava hI ivn.tI|
Aapla ivnm/,
raeiht cafekr

1

Executive committee 2009

Front Row (Left to Right) : Sunita Paul,Gauravi Kulkarni,
Swapna Vaidya, Amruta Shah, Kashish Pol,
Dr.Shaila Kode, Hema Thanedar,
Amruta Deshpande
Back Row (Left to Right) : Chetan Chudasama,Rohit Chaphekar,Amol Koshe
Not in the photo
: Mugdha Daptardar

2

ip/y vackho,

|| &I ||

AapLya sg;y.ana idva;ICya xuwCe 7a² ,
Saar4I ÊÈÈÑ ha A.k AapLya smor Aa`tana mla ATy.t Aan.d hot Aahe. isAš3lCya
Anek leqk.aCya leq`ItUn ]trlele ]%mo%m leq 0k5 kr~yaca AaMhI p/amai`k p/yTn
kell
e a Aahe. lhanGya leqka.ca v kvI.cahI yat shwag Aahe. ya svaR.ce mn:pUvRk Aawar.
Yaa Aka.t VyKt ZaaleLya mta.xI s.paidka shwagI Aahetc Ase nahI. k<pya Ai2k<t
prvangIixvay ya A.katIl saihTy punmuRid/t k+ nye hI nm/ ivn.tI. ha A.k bnvtana
kahI 5u3I, cuka rah`ar nahIt yacI Aai2kai2k ka;jI 6etlI gelI Aahe. trIhI jr
AapLyala yat kahI cuka Aa!;Lya, tr AaMhI idlgIr Aahot.
ha A.k AapLyala AavDel AaxI Aaxa Aahe. Tyacp/ma`e to AapLyala ksa va3la, Tyat
kay su2ar`a Apei9t Aahet, yab±lce Aaple mt AaMhala nKkI k;va.

2Nyvad ²²
s.paidka

-3-

नवडणका
ु व या या तारखा जाहर झाया. वाटलं चला
मतदाना या नमानं सी
ु मळे ल. तेवढाच आराम. पण हा
माझा आनंद काह फार काळ &टकला नाह.
घर गेलो तर तथे नळभाऊ
व गजाभाऊ बसलेले &दसले.
ू
मला पाहताच ठे 0यात 1हणाले "याऽ याऽ आ3णासाहे ब!
तमचीच
वाट पाहत होतो."
ु
मी 1हटलं, "का बवा
ु ? आज या गरबाची वाट?"
"अहो नवडणका
जाहर झायात. आ1ह उमेदवार शोधत
ु
होतो. नळभाऊ
ं नी तमचं
नाव सचवलं
. मग आलो इकडं."
ू
ु
ु
गजाभाऊ 1हणाले.
"छे हो, आ1ह मा:तर, आ1ह कसले होतोय उमेदवार!"
"आहो, हाय काय

या नोकरत? ;ा क< लाथाडन
ू ! उ;ा

नवडन
ू आलात तर असले पाच-पंचवीस मा:तर येतील क<
तम
.
ू
ु या हाताखाल!" - नळभाऊ
"नको नको! मला तमची
उमेदवार पण नकोय अन ्
ु
हाताखालची माणसंह." मी जरा तोडनच
बोललो.
ू

"गेया बारनं हबाच
Gहतो, पन आपटलो ना! 1हन
ु
ू तर या
बारनं दसरा
उमीदवार हडकतया
ु
ु . वैनी, एकदाच हबं
ु
ु Oहावा,

तरह दोघे गळ घालायला लागले, पण शेवट मी ठाम आहे
हे पाहन
1हणाले, "अ3णां याऐवजी वैनी@ला हबं
ू
ू नळभाऊ
ु
केलं तर?"

होय, नाह करत शेवट एकदाचा कचेरत जाऊन &हचा अजQ

"हांऽ! अगद बरोAबर बोललात बघा नळभाऊ
!"
ू

भरला गेला. हां हां 1हणता सगळीकडे बातमी पसरल.

गजाभाऊ बोलले. "1हं जे कसं?,

शाळे मRये तर माझा भाव एकदमच वधारला. जो तो "हं , काय

प@ना
कंद आPं धरावचो नाय..."
ु

या Bवमलला शह

&दयासारखं हईल
ु , लई तोरा हाय तजा!"

पाटल, बायकोला पढं
राजकारणात शरलात
ु कSन त1ह
ु

मग दोघेह &ह या पाठDमागे लागले. एवढा वेळ गFप

1हणे? आता काय बुवा आ1हाला Bवसरणार?" असे 1हणू

असलेल आमची ह 1हणाल, "भावजी, मला काय कळतं

लागला.

या राजकारणातलं? मला नकोय ते झंझट!"

"अहो, कसलं Bवसरणं आलंय? &ह या उभं राह3यानं टे @शन

"अहो वैनी, तुमी न:तं
Gहय 1हना. बाक<चं सगऽळं आ1ह
ु

माT आलंय" असे माझे याला उर असे.

बगन
ू घऊ. Hचार, नधी, कचेरत जायचं, Iच@नं आनायचं,

नळभाऊ
व गजाभाऊ ह जोडी तशी Uबलंदर! संधीसाधू! आणी
ू

काय 1हनन
बगावं लागाचं @हाय, फक:त
ू काय त1माला
ु

&हला तसा काह आचपेच कळत नGहता. यामळे
ु मला जागSक

त1ह
Gहय 1हना."
ु

राहणं भाग होतं. अजQ भरयापासन
ू दोघां याह आम या

"अरे काय Gहय 1हणा? कणी
मत तर ;ायला नको का?
ु

घर या चकरा वाढया हो या. वेगवेगळी मंडळं दाखल होत

Bवनाकारण JडपॉLझट जM Gहायचं" मी 1हणालो.

होती. अजQ भरयानंतर आठवVयाभरातच दोघे आले. दोघांत

तसं लगेचच नळभाऊ
बोलले, "अहो &हतं कनाला
जग
ू
ु
िजंकायचंय? आपयाला न:ती

नेहमी नळभाऊ
ं चा पढाकार
असे. 1हणाले, "वैनी, आता
ू
ु

या Bवमलची मतं

लौकरच Hचाराचा नारळ फोडला पा&हजे बरं का? 1हं जे

फोडायचीत."

XयाईरातीसाठD नधी गोळा करता ईल. आद दे वीला नारळ

"मग त1हच
उभे राहा ना", मी कंटाळन
ू 1हणालो.
ु

फोडू अन ् सगळे मळन
ू नद गोळा कराया जाऊ."
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होता. "हे काय? सभा असयाचं जाहर केलंय ना?" मी

खरं तर &ह या पYा या HचारापेYा दोघांनाह नधीतच

1हणालो.

जा:त इंटरे :ट होता हे मी जाणत होतो. पण आता ते
1हणतील

याला हो 1हणणं भाग होतं.

"हे तर नेहमीचंच आहे . थोडं थांबा. भावजी सगळं Gयवि:थत

यात नळभाऊ
ू

करतील."

:वतः याआधीची नवडणक
ू लढयामळे
ु (क< पडयामळे
ु ?)

नळभाऊ
, गजाभाऊ गावात गेले अन ् बघता बघता ५-२५
ू

राजनीतीचे डावपेच यांना चांगलेच माहत होते.
Bवमलताई

(नळभाऊ
ं ची
ू

इमल)

गेया

माणसं लगेचच गोळा झाल. हळहळ
ू ू गद` वाढू लागल.

नवडणक<त
ु

नळभाऊ
ं नी थोडी H:तावना केल व &हला 1हणाले, "वैनी, चला
ू

नळभाऊ
ं वर मात कSन Hचंड मताने नवडन
ू
ू आया हो या.
1हणन
ू तर यावेळी

सS
ु करा!"

यांना Bवमलवर Bवजय मळवायचा

&हनं भाषणाला स^वात
केल. "मतदार बंधू-भIगनींनो, माग या
ु

होता. एके&दवशी सकाळीच नळभाऊ
आले अन ् 1हणाले,
ू

ने यानं या पाच वषाQत काय &दवे लावले आहे त हे त1ह
ु

"वैनी, जरा क0क
ु ू आना बरं आतनं, Iच@न आनलंय ्". &हनं

जाणताच. तेGहा आता जा:त काह भाषणबाजी न करता मी

हौसेनं करं डा आणला. नळभाऊ
ं नी घडीचा कागद हलकेच
ू

आlासन दे ते क<, गाव या BवकासासाठD गावात पाणी,

उघडला, तो पाहन
ू ह ओरडल, "हे काय? व:तरा?"

शेतीपंपासाठD वीज व वाहतक<साठD
प00या सडका कSन दे ऊ.
ु

"अहो, या Bवमलचं Iच@न तेलाची बाटल हाय, 1हन
ु
ू म\ाम
हे Iच@न नवडलंय. आता ]ा व:तOयांनीच इ^_ पाट`ची

मी

अभवचन

दे ते

क<

mयाHमाणे

आपया

दे शा या

संरYणासाठD परवा कारIगलमRये आपले शरू जवान mया

हजामत कS. मग लावा 1हनावं टाळला
ू तेल कसं लाव यात

शथnनं लढले याच शथnनं आ1ह ह नवडणक
ू लढवन
ू तमचा
ु

ते."

Bवकास कS. यासाठD Hाण गेला तर बेहर!"

या Bवमलताa या ईbयने
&ह याकडे
c का होईना नळभाऊ
ू

अरे , रे रे , &ह या या अफाट वoृ वाने मी मात ्र खजील होऊन

जा:त लY दे त होते एवढं खरं .

मान खाल घालन
ू बसलो. कशाचा संबंध कशाला लावीत होती!

"हं वैनी, करा स^वात
", "चांद या तबकात केशर ब0का
,
ु
ु

कारIगल, अभवचन, Hाणाची बाजी, असले शAद वापरयाने

अन ् व:तOयावर मारा फलचा
श0का."
ु

आपलं भाषण भारद:त वाटे ल असं ह समजत होती क< काय?

Hचाराला वेग आला. &हनं &ह या मंडळातया, शेजार या

तेवqयात लाईट गेल. मी सटक
ु े चा lास सोडला. नाहतर

अशा १०-१५ म&हलांचा गट तयार केला. शवाय ती जोडगोळी

आणखी iकतीवेळ असल असंबंध भाषणबाजी ऐकावी लागल

&ह याबरोबर होतीच. नळभाऊ
ं चे उपgGयाप चालच
ू
ू होते.

असती कोणास ठाऊक!

यांनी कठया
तर सनेमाचा वय:क &हरो आणन
ू ,
ु

माईक बंद पडयामळे
ु &हचे फo हातवारे व तjडाची हालचाल

&ह यासमवेत यांचा फोटो काढन
ू पेपरला &दला व बातमी

&दसायला लागल. लोकांची चाललेल चळबळ
ु ू पाहन
ू मी &हला
खणावलं
, आटपतं घे. पण लगेच नळभाऊ
1हणाले, "वैनी
ू
ु

&दल क<, सHस_
सनेनट सौ. कमलताई पाटलां या पYात
ु
सामील! यां याबरोबर एक सभा पण घेतल. &हला 1हणाले,

लाईट आा ईल, तमी
ु बोलत Oहावा."

"वैनी, आज या सभेत दसOया
पYाला शGया हासडाय या
ु

लाईट आलच नाह, पण एकंदरत वातावरणाचा अंदाज घेऊन,

बरं का?"

पढला
अनथQ टाळ3यासाठD आ1ह घर गाठलं.
ु

"1हणजे?" ह 1हणाल.

घर आयावर मी &हला Iचडन
ू 1हणालो, "बंद करा आता हा

"अहो भाषण तेच. न:तं पYाचं नाव बदललं 1हं जे झालं!"

Hचार! उगाच काह दे णं न घेणं. नbकारण डो0याला ताप!"

या एका म&ह@या या अवधीत &हला iकी अनुभव आले

ह 1हणाल, "झालं, दोन-तीन &दवसात Hचार बंदच होईल. मग

असतील? बरं च झालं. जरा बाहे र या दनये
ची तjडओळख
ु

नवांतच आहे ."

तर झाल या नमानं!

Hचार बंद झाला. सगळं कसं शांत शांत वाटायला लागलं.

एका रBववार शेजार या खेVयात &हनं Hचारसभेचं आयोजन

आवाजांनी डोकं नसतं
भणाणन
ु
ू गेलं होतं. मतदाना या

केलं. मला 1हणाल, "आज त1ह
यायचं हं ." सभा दपार
ु
ु

आदया &दवशी ह जोडगोळी आल व "वैनी चला बरं

चारला होती. आ1ह वेळेतच गेलो. पण सगळा शकशकाट
ु
ु
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जरासं आम याबरोबर" असं 1हणन
ू &हला बरोबर नेलं.
जाताना माXयाकडन
ू थोडेसे पैसे स_ा
ु नेले. &हचा Hचार सS
ु
झायापासन
ू माXयाच Lखशाला iकतीतर झळ बसल होती.
नेमकं कोणाला काय हवं असतं ते नळभाऊ
ं ना माहत
ू
असयामळे
ु mयाला- याला जे-ते दे ऊन मंडळी उशीराने घर
परतल. मतदान शांततेत पार पडलं. मी सटक
ु े चा lास
सोडला.
मतमोजणी सS
,
ू
ु झाल. मी &हला 1हणालो, "अगं, नळभाऊ
गजाभाऊ कसे आले नाहत?"
"अहो, मी पण यांचीच वाट पाहतेय." ह अ:व:थ होत
1हणाल.
या&दवशी दपारपयr
त नकाल जाहर झाले. फटा0यांची
ु
आतषबाजी झाल अन ् आवाज आला, "कमलताई पाटलांचा
Bवजय असो."
"अऽरे " मी आsयाQने अवाकच ् झालो.
काह का असेना, पण &ह या Bवजयाचं tेय नळभाऊ
व
ू
गजाभाऊंनाच जात होतं. गलाल
, हार-तOयात
&हची मरवणक
ु
ु
ू
काढ3यात आल. दोघेह थाटात अंगरYकाHमाणे &ह या
शेजार उभे होते.
राTी मी &हला 1हणालो, "अगं आता दोघेह तझे
ु पी. ए. होतील
हं ; आता तर फार सांभाळन
ू राहावं लागेल, नाहतर हे दोघे
काय करतील याचा भरवसा नाह."
तशी ह जराuया थाटातच 1हणाल, "अहो कांऽह काळजी
कS नका. इतके &दवस व:तरा यां या हातात होता, पण
आता तो माXया हातात आलाय. Bवनाकारण मRये-मRये
डोकं खपसायला
लागले तर या व:तOयांनीच दोघाची पण ...
ु
करे न."
"Gवा, शेरास सGवा शेर!" मी 1हणालो.
पण लगेच तर0या नजरे ने माXयाकडे पाहत 1हणाल,
"तेच काय, कणीह
मRये नाक खपसलं
तर यांची हच
ु
ु
गत होईल."
अरे बापरे ऽ! आजच सा हातात आलय तर हा ^बाब? सेत
एवढं सामvयQ!
ह नवडणक
ू माXया स_ा
ु अंगलट येणार क< काऽय?

---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.
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राखी पोLणQमेनम कBवता

nixb
nixb
jI ma`s. hvIxI va3tat |
tI k2IhI we3t nahI |
jI ma`s. nkoxI va3tat |
TYaa.ca shvas s.pt nahI ||
Jya.CyakDe javese va3te |
Tya.CyakDe jayla jmt nahI |
Jya.CyakDe ja}
ja} nye Ase va3te |
Tya.CyakDe javec lag
lagte |
jeVha jIvn nkose va3te |
teVha ka; s.pt nahI |
jeVha jIvnaca qra A4R k;to |
teVha ka; s.plela Asto ||
nxIb he As.c Ast.
TyaCyaxI jpUn vag
vagav. Laag
Laagt. |
it$ae ko`acec calt nahI |
ijkDe ne{l itkDec javec lag
lagte|||

&हरवी अवनी सचीत
करते
ू
tावण मासाची
tावण हळच
ू वरद दे तो
राखी पनवे
ु ची
लगभग धांदल एकच उडते
साOया ब&हणीची
राखी धाड3या भाऊराया
माया ममतेची
---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.
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SvPnsakar
I

manvacI tulna zaLyan.tr manv Aai` mu.gI Hy.acI tulna
l9`Iy Aaheº

p9I Aakaxa.t SvEErs.car krto pr.tu manvala te jmt
nahI Hyacac iv8ad²…p9aCya xrIrace inrinra;e Avyv
Aak<it É m@ye. daqivle Aahet,|Tyala jmInIv=n
cal~yasa#I., 2av~yasa#I. Aahet pay Aai` ]−a`asa#I
Aahet ipsa.ce p.qº Aak<it Ê m@ye. tulna Aahe
manvacI 2av Aai` p9acI 2av Hya.cIº Aap` AapLya
cal~yakDe,. 2av~yakDe. inir9aTmk bi6tle tr Aap`
Aaple pay jaimnIvr dabto Aai` mgc gitman hoto
he Aa!;Un ye[lº va;Uv+n caltana payaqalIcI va;U
srkteº Tyamu;e. va;Uv+n cal`e ki#`c va3teº Aap`
]DI ma+n hve.t ja} xktoÂ pr.tu ka.hI 9`atc
p<$vICya gu+Tvak8R`amu;e. p<$vICya p<*#wagakDe. Ao!le
jatoº p<$vICya p<*#wagavr cal~yasa#I. manvala baHy
y.”a`ecI AavXykta nsteº
p9I jimnIvr ik.va zaDaCya fa.idvr ¤Aak<it É ¥
bslela Asto teV.ha Tyace p.q TyaCya A.gawovtI 63\3
lpe3lela Astatº p9ane 2av su+ kelI kI to Aaple
p.q psrtoº psrleLya p.q.at ]TpNn zaleLya ]cl
ÜilF3Ý mu;e. jimnIv+n AapoAapc ].c-].c jatoº
p9ala
jimnIv+n
cal~yasa#I.
tsec
Aakax
s.car`asa#I. baHy y.”a`ecI AavXykta nsteº manvala
p.q nsLyamu;e Aakaxs.car`asa#I yojna kr`e
AavXyk Aaheº 0k go*3 l9a.t 6e~yasarqI Aahe kI
k.ahI vgaRtIl p9I jD jev` zaLyan.tr laglIc ]DU
xkt nahI Hyace kar` Aahe Tya.ce jaSt zalele vjn
Aata Tya.Cya pqa.na pehlvt nahIº
manvala p.q nahIt Aai` Tyace vjnih
jaStcº Tyane. Tyace hat Aai` bo3e iktIih psrvlI
trI TyapasUn AavXyk tI ]cl ÜilF3Ý im;t nahI
Hyace kar` Mh`je psrlela hat Aai` bo3e Hya.ca
p<*#wag qUpc to3kaº p9aCya psrleLya p.q.aca
p<*#wag TyaCya [vLyaXya m2Lya xrIraCya wagape9a
ÜAak<it ÉÝ iktItrI p3In.e mo#a Astoº ]cl ]Tpadn
ho`a-Yaa p<*#wagape9a m@y xrIraca p<*#wag jaSt
zala tr gtIla Tyaca ivro2 Ü¿šgÝ inmRa` hotoº
Aap` calt Astana iv+@d idxene. Vara yeto teVha. ¿šg
ja`vtoÂ pu!e. cal`e Av6Dc va3teº p9acI Aai`

manv

mug
. I

vjn

1ÍÈ pEa.D

1ãÊÈ AO.s

]clta
ye`are vjn

ËÈÈ pO.D

1ãÊ AO.s
ÜÉÎ = ÉÝ

ilF3 / vjn = rexo

Ê

ÉÈ

Hyaca A4R mu.gI manvape9a pacp3In.e Ai2k xiKtman
Aahe manvala bui@dm%a Aca3 Aaheº i#ki#ka`I to
xiKtpe9a yuKtIc vaprtoº Aakax s.caras AavXyk tev!e
p/a>pLxn Aai` ilF3 p9I AaTmxKtIne. pqa.ce ÜFl^ip.gÝ
fDfD` k+n ]plB2 k+n 6etoº he insgaRce dan
AapLyala nahI he pU`tR : ja`Un manvane. TyaCya
bui@dkaExLane. p.q Aai` 0.ijnyuKt "ivman vahn"
ÜAak<it Ê Aai` ËÝ bnvUn TyaCya iny.”a`asa#I.
Ük.¨olÝ payl3 Mh`Un Tyat to ja}n bslaº
mdtIsa#I. Aaš3opayl3 tyar kelaº Aata tr dUrCya
p/vasasa#I. pU`tR : Aaš3opayl3Cya iny.”a`aqalI. malvahU
Ü¸e3rÝ ivman pa#iv~yaca p/yog kela ja`ar Aaheº
ivmanacI maihtI k+n 6etana vayugit Ü0roDayn^imkÝ
xaS”aacI jI ivix*# wa8a Aahe TyaCya j+rInusar ]pyog
k+n ^yavac lag`ar Aaheº Aak<it Ë m@ye. daQavleLya
ivmanacI ka.hI AakDevarI pahU Aai` Tyala Anus+n
ivmanaCya iDza[nm@ye. vaprLya ja`a-ya ka.hI s.)a.ca
ye4e fKt ]LLaeq k+Â Tya.cI Aai2k maihtI yoGy
i#ka`I
pu!e.
ye`arc
Aaheº
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Spššn ÜbIÝ ¤fU3¥
Ê

9e5f; Ü0sÝ¤ fU3 ¥
AaSpeK3 rexoÜ0ArÝ
bIÊ ã 0s
+3 kašDÜR sIArÝ ¤[.c¥
3Ip kašDR ÜsI3IÝ¤[.c¥
mIn 0roDaynššimk
kašDR Ü0m 0 sIÝ¤[.c¥
Dayhe¿el¤A.x¥
SvIp ¤A.x¥
3epr rexo

p.q
ÜÉ Aai` ÊÝ
ÉÑÏ
ËÐÐÈ

S3ššiblayzr
]wa
AaDva
Ü7Ý
ÜÐÝ
ËÉ
ÎÍ
ÌÑÍ
ÐÊÍ

ÉÈ

Ê

Í

ËÏÎ
ÑÊ
ÊÌÏ

ËÈÐ
ÑÊ
ÊÉÑ

ÊÌÏ
ÎÊ
ÉÏË

Î
ËÊ
ÈºÊÎ

ÌÈ
ÈºË

Ï
ËÎ
ÈºÊÍ

DavIkDCya pqa.Cya 3okapasUnce ]jvI kDCya pqa.Cya
3okapyR.tCya A.trala "iv.g Sp^n" Mh3le jateº pqa.Cya
pu!Cya 3okapasUn pa#ImagCya 3okapyR.tCya A.trala "iv.g
ka^D"R Mh`tatº
fuGyam@ye. Grm hva wrlI Asta fuga jimnIv+n
vr jato Hya tTvavr Aa2airt Joasef Aai` 03a{n
ma>3ga^Lfr Hya b.2unI 0roS3^3 navaca fuga tyar kela
Aai` Tyat bsUn jUn ÉÏÐË m@ye. f/aNsCya A^keDemI
Aašf sayaNsessmor hvetIl ]−a`ace p/aTyai9k k+n
daqivle grm hva n 6alta fuGya.t hay¿ojn vayu
6alUn jeº0ºsIº calR\s HyanI AašgS3 ÉÌ, ÉÏÐË Hya
idnI hve.tIl ]−a`ace Aa`qI 0k p/aTyai9k k+n
daqivleº
Aakax.at p9asarqI wrarI mar~yacI SvPne. Aneka.cI
p.rtu manvala te iktpt sa2el Hyabd\dl da3 x.kac
hotI je AaiStTv.at Aahe te xaS”a) xo2Un ka!toº je
AiStTv.at nahI te. Maanvatla [.ijinyr bnivtoº yxSvI
jmRn mekšinkl [.ijinyr Aai` in*`at payl3 Aaš3o
illeN4al HyanI p9.aCya ]D\Da`avr sqol AWyas kela
v manvI ]−a`a.tIl iviv2 ADc`I Ty.aCya "p/šamoi4ys"
Hya g/4a.t TyanI ÉÐÑÍ SaalI p/is@d keLyaº GlayDr he
[.ijn ivriht hve.t Gla{D kr`are p.q As`are vahnº
illeN4al HyanI Anekiv2 GlayDr bnivleº Ty.aCya
GlayDr p/yog.at illeN4al HyanI insgaRm@ye. xekDo v8eR
]plB2 As`arI waEitk Üm3eiryLsÝ vap+n paihlIº
ÉÐÑÉ te ÉÐÑÍ Hya ka;a.t 0kp.qI ÜmonoPlenÝ Aai`
don p.qI ÜbayPlenÝ GlayDrCya don hjar Fla{3\s
keLya Tya.tIl yx Aai` Apyx Hya doho.cIih
fo3og/afsh i3p`I #evlelI sa.pDteº td\n.tr Aaple l9
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"p/ašBlem Aašf k.3/ol" kDe. v;ivleº GlayDr
v;iv~yasa#I. Aai` Tyace "i3/m" sa2~yasa#I. te
Svt:Cya xrIrace vjn yoGy idxela zukvtº Tya.ce
ÉÐÑÌ m2Il monoPlen GlayDr A´ap AmeirkeCya
vašixG3n DIºsIº ye4Il nšxnl Myuizym m@ye. Paahta
yeteº Aaš3o illeN4al Hya.ca ÉÐÑÎ Cya 0ka
Fla{3m@ye. Ap6atI m<Tyu Aalaº
ÉÐÐÍ
SaalI
AmeirketIl
sa.taKlara
kšilfoinRya ye4Il p/a@yapk jašn ma>3ga>merI HyanI
grm hveCya fuGyaCya shayane. "sS3e~D k.3/ol
Fla{3" k+n manvalahI ]Dta ye{l Hyace
p/aTyi9k k+n daqivleº vayugit xaS”aanusar ]Tpaidt
ho`a-ya ilF3 Aai` ¿šg Hya AavXyk Aai`
AnavXyk foisRscI p/aTyi9k maihtI TyanI p/is@d
kelIº GlayDrm@ye. kmIt kmI vjnace S¨Kcrl
iDza[n k+n TyanI "h>g GlayDr" bnivle
TyaCyam@ye. l3kUn 2av 6etlI jate Aai` ilF3
im;aLyas ].c ]Dta yeteº p/4mt: Hya svR p/yTnat
jrI [.ijn nVhte trI 0qadya [.ijncI AavXykta
ja`vlI Aai` ]gm zala "mšn\D pašvDR Fla{3"caº
ivlbr Aai` AašriVhl ra{3 Hya b.2uce. ducakI
sayklIce
dukan
hoteº
Tyam@ye.
A2uinkta
Aa`~yasa#I. te "iv.D3nel" 3eiS3.g krt hoteº te4ec
TyanI syuiKtk Ase [.3nR l kMbxn [.ijn Aai` don
BleDce p/šapelr tyar kele Tya.tUn inmaR` zale Ty.ace
"ra{3 Flayr" ÜAak<it ÌÝ Tya.Cya p.qaca Spšn
ÜbI Ý ÌÈ fU3 Ì [.c kašDR ÜsI Ý ÎfU3 Î [.c
vjn: ÏÍÈ paE.D
[.ijn: ÉÊ hašspR ašvr ÉÈÈ AarpI0m ÜreVhoLyUxn
pr
imnI3Ý
Ê BleD p/ašpelr
he Tya.ce ivman 6e}n ra{3 b.2unI. iDse.br ÉÏ, ÉÑÈË
Hya idnI Ameirke.tIl ik3I hašk ye4e. hvep9
e a jaSt
vjnaCya "mšD pašvDR Fla{3" cI ÍÑ sek.adacI
ÐÍÊ fU3 A.tracI Fla{3ne sTyta p3vUn idlI
Aai` te jgivQyat zaleº Hya Tya.Cya ivmanacI
p/itk<it
Ameirke.tIl
AaDLs
heD
¨aNSpo3ex
R n
Myuizymm@Yea. #evlelI Aahe º
ivmanace
p/aTyi9k
k+n
daqiv~yasa#I.
say.i3ifk Ameirkn sosay3Ine. Baarahjar pacxe he
Ameirkn Dšalrce bi9s jaihr keleº
S4; : hšm.D Spo3R, NyUyašk,R Ameirka
idvs : julE Ì, ÉÑÈÐ Ameirkn Svat.”yidn
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Hyasa#I. Agi`t lok,v<%p”akar,mUiVhkšmera fo3og/afsR,jma
zale hoteº Tya.Cya smor Glen ki3Rs HyanI Svt:
bnivleLya Ty.aCya "jUnbg" Hya ivmanatUn jimnIpasUn
vIs fU3 ].cavr 0k mElape9a 4oDe Ai2k At.raca
p/vas k+n he bi9s p3kavle Aai` Tya.Cya Hya
ivjyacI batmI s.pU`R jgwr psrlIº ivmanace vjn
va!le tr Aaple ivman ]DUc xk`ar nahI HyacI
ja`Iv #evUn Glen ki3Rs HyanI Ty.aCya jUn bgcI rcna
kelI hotI,Tya.Cya ivmanace vjn hote ÎÉÍ paE.D,p.Qyaca
Spšn hota ÌÊºÍ fU3,0.ijn hote ÌÈ hašsR paššvrceº
Glen ki3Rs Hya.ce ix*y calRs ivilyDR HyanI ÉÑÈÑ
m@ye. ivmanatUn la>g Aayl.Dvr caEda naši3kl mEla.ca
c¢I fera ma+n nivn rekašDR p/S4aipt keleº
ÜPaa~yatIlÝ naši3kl mEl = ÜjimnIvrIlÝ ÉºÉÍ mEl
s@ya. ÊÈÈÑ m@ye. A2uink 3rboje3 [.ijn Aslelr ivman
l.Dnm2Un saDecarxehe p/vaxana Tya.Cya samanash 6e}n
].c Aakax.at 0ekeca;Is hjar fu3apyR.t ja}n tera
tasa.ca mnor.jk p/vas k+n pac hjar Aa#xehe
našši3kl mElavr AsleLya is.gapOr ye4e suq+p Aa`Un
pohocvU xkteº
leF3n.3 be.jaimn faDlo{s he Ameirkn AamIRce pihle
payl3 Aai` hšširy3 iSvnbI Hya pihLya mihla payl3º
ÉÑÉÌ m@ye. Jagitk pihLya mhayu@das p/ar.w zalaº
ivman.aca
]pyog
x”aUcI
pah`I
Aai`
3eha;`I
ÜreknaysNsÝ kr~yasa#I. ho} lagla x”aUna hec kam
sulwtene krta ye} nye Mh`Un ]pyog ho} laglaº n.tr
ivman.at bašMb #evUn mo#ya p/ma`at bašMbsR vaprle ja}
lagleº pihLya Aai` dus-ya mhayu@dam2Il kal ha
ivmanaCya d<*3Ine. Sauv`Rka; #rtoº pihLya mhayu@datUn
vaclele [.ijnIyr Aai` payl3 HyanI musmus`arI
0iVh0xn [.DS3/I inmaR` kelIå Anekiv2 qajgI k.pNy.acI
muhUtm
R e! zalIº Axatc calRs il.DbgR Hy.acI go*3
p/amuQyan ckakteºin*`at pšraxui3S3 Mh`Un calRs il.DbgR
HyanI Tya.cI karikdR su+ kelIº mg te. AamIR payl3
zale Aai` na.v kmavle te 0Armel payl3 Mh`UnÑ Aaj
0Armel payl3 Mh`je "ko`a zaDaca pala va3el" pr.tu
Tya ka;a.t te qUpc "rom>i3k" hote Ameirket ÉÑÉÐ
SaalI pUvR iknara te piXcm iknara AxI 0Armel siVRhs
su+ zalI hotIºÉÑËË SaalI ka>¨šK3 0Armel AšK3
ÜkelI AšK3Ý m.jUr ho}n ka>iMpi3i3Vh ibiD.g su+ zaleå
qajgI ka>¨>/K3rna 0Armelce kam de~yat ye¨} lagle
ka.hI 0Armelce kayR k+n il.DbgR Ameirke.tIl s>iDAago
xhratIl rayn Hya ivman k.pnIt +ju zale ºit4e. TyanI
Tya.Cya "iSprI3 Aašf se.3lu{s" Hya ivmanala ]pyuKt
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Ase [.ijn bnivleº Hya [.ijnca ]pyog k+n me
ÊÈ Aai` ÊÉ Hya idnI va3e.t ko#eih n 4a.bta
l>ag Aayl.D NyuuyšakR te pširs solo Fla{3 kelIå
Aai` [.3rnšxnl hIro bnleº Hya ivman p/vasa#I.
TyanI Svt: bnivlelI j+rIpurtI [NS3/ume.3s bsivlI
hotIº Hya maZya [NS3//ume.3 mu;ec A3la.i3k mhasagr
Aola.Dtana mI. A2un m2un in2aRStp`e. DulkI 6et
hoto Ase calRs il.DbgR¨ HyanI nmUd kele Aaheº
Hyac sumaras bo{.g k.pnIne. TyaCya bIàÑ Hya
bašMbr m@ye. ATyavXyk bdl k+n dha p/vaxasa#I.
"Aašl me3l kNS3/Kxn" Aslele bo{.g
ivman
bnivleº Hya ivmanane. ÉÑËË SaalI p/vaxI loka.Cya
ivman
vahtukIca
"&Ig`exa"
kelaº
yunay3eD
0Arla{nne. pihlI sa# bo{.g
ivmane. ivkt 6etlI
hotIº p/vax.aCya vahtukIsa#I. Dgls 0Ar¢aF3
k.pnIne. DIsI É ivman bnivle,Tyan.tr Aale ÉÌ
sI3ce DIsI Ê Aai`
ÊÉ sI3ce DIsI Ë ¨aNs
k>aiN3neN3l vLDR 0Arla{n Ü3I DBlU 0Ý ÉÑËÎ
zalI DIsI Ë ivmane vaprt hoteº Tyave;I jv;
jv; ÐÈ 3Kke DomeiS3k xeDyUl siVhRs DIsI Ë
ivmanec krt hotIº
ÉÑÌÏ SaalI jmRnIla dus-ya mhayu@datUn ma6ar
^yavI laglIº dus-ya mhayu@dan.tr "je3 [.ijn" he
su2ar`ece ke.d/S4an bnleº jUn ÉÑÌÏ m@ye. LaaškihD
k.pnIne. bnivlele 0làÏÌÑ kašNS3elexn pšn Ameirken
0Arla{nne. 6e}n "Ara]~D d vLDR" siVhRs su=
kelIº Ameirkn AoVhrisj 0Arla{nne. bo{.gce don
mjlI
ËÏÏ
"S3/š3ok/uzr"
6e}n
p/vaxasa#I.
[.3rkašiN3neN3l 0Ar +3 su+ keleº DI hšivl.D Hya
ib/i3x k.pnIne. "kame3" ivmane. bnivlIº pr.tu
janevarI ÉÑÍÌ Aai` jUn ÉÑÍÌ m@ye. Don kašme3
ivmane> Ap6at ho}n gelIº
ÉÑÌÏ
SaalI Ameirkn payl3 ck mIgr
HyanI raške3 [.ijn Aslele 0Ks-É ivman supr
sašink vegane. calvUn daqivleº td\n.tr l!a}
kašMb3 ivmane suprsašink je3c bnU laglIºÉÑÌÍ
te ÉÑÑÈ Hya kalas xItyu@d kal ÜkoLD vašr
0raÝ Ase smjle jateº Ameirka Aai` rixya Hya.ca
0kmekavr AivXvas hotaº Hya kala.t p/9ep` AS”a
Üimsa{lÝ bniv~yacI j`u c!aAo!c su+ zalIº
sr; p.q As`are mašDnR je3 0fàÉÐ Hyaca ]pyog
bašMbr,fay3r Aai` reknaysNs Mh`Un kela gela
Ameirkn neiVh Adyapih AeAr-xo m@ye Tyace
p/aTyi9k k+n daqvtatº

nOdlace g/mn 0f
paN4r Hya Ameirkn je3 ivmanane.
ÉÑÍÈ Cya koiryn yu@da.t rixyam@ye. Tayar zalele vay
0 ke Ñ ivman ha`Un paD~yaca Ag/hKk im;ivlaº
koiryn yu@da.t bIÊÑ
supr f/ašr3e/s bašMbrca wrpUr
]pyog kela hotaº Ameirkn payl3 0f ÐÎ sabr je3
b.dukIne. x”aug3ace img ÉÍ je3 ivman paDt hoteº p.rtu
AitvegI b.duka Acukp`e vapr`e iktI ki#` Aste he
Tyave;I k;Un cukte Aai` p/9ep` AS”aacI Üimsa{lÝ
inimRtI su+ zalIº koiryn yu@da.t hjaro jqmIna
taTkal [iSpt;a.t pohociv~yasa#I. heilkašP3sR vapr~yat
AalIº jmRn fašk vuLf 3I 0 ÉÐË fay3r je3Cya
sapDleLya kagdpTTyanusar fay3r je3Cya pa#Image
v;leLya ÜSveP3 iv.gÝ iDza{nla su+vat zalIº x”aune
NyuiKlAr bašMb vaprla tr mo#ya p/ma`at 2uVVaa ]D`ar
Aahe te.Vha Tyaca p/itb.2 ksa krava Hyaca A3oka3
p/yTn Hya xItyu@d.at calU hotaº Hyace ]dahr` Mh`je
Ameirkn 0ArfosRne Tya.Cya hukmtI qalI AsleLya
S3š/3eijk
0Ar
kma.D
mi2l
Ava!Vy
bašMbsR
iDilVhrIsa#I. susJj #evle. Hoteº Tya.ce @yeyvaKy hote
"pIs [j Aavr p/ofexn" pr.tu AaMhI te im;iv`ar pU`R
sJj rahUncÑ Hy.at bo{.Cya pa#Image v;lele p.q
AsleLya Aa# [.ijnCya bI ÍÊ NyUiKlAr bašMbrca
p/amuQyane. ]Lleq hoto Hy.at bI ÍÐ hslr suprsa>inkca
smavex hotaº soiVhyt yuinyn ,f/aNs, ib/3n HyanIhI
NyuiKlyr je3 bašMbsRcI tyarI kelI hotIº sudEvane.
NyuiKlAr b>g 6Dla nahIººº tse kr` veDep`acec Aahe
HyacI kdaict jai`v zalI AsavIº
x”auCya vStUv+n pravitRt zaleLya reiDAo lhrI.Cya
p<4:kr` yoge Tya vStUca S4l,veg,Aai` Aakar Hya.ca
xo2bo2 6e`a-ya yojnela rDr he xaS”aIy na.v Aahe
nivn ba>Mbrna,]dahr`a4R bI S3eL4 ba>Mbr,ivix*# p/karca
Aakar idla jatoºAai` TyatUn Spexla{JD rDar isGnlc
baher soDle jatat kI Tya.mu;e. Hya bašMbrca #avi#ka`
rDar S3exnla maihtI ho`e Aitxy ki#` jateº Hya
iS3L4ca 0KzašS3 4.D k+n mgc psrto Tyamu;e. [Nf/areD
[iKvpme.3 Tya.ca xo2c 6e} xkt nahItº
A2uink 0Ar DIfeNsm@ye. A3šk ivmanana Aakaxa.t
rah`e AxKy ho} lagleº Arb 0Ar DIfeNsm@ye. ÉÑÏË
Cya "yom ikpur" yu@da.t [S”aaylCya 0ArfosRce qUpc
nuksan kele Aai` [.cIv+n ]D`a-ya bašMbsRce idvs
jv;-jv; s.plecÑ l!a{sa#I. kmI ].cIv+n ja`arI
ivmane tyar kr~yat AalI , Tya.Cyavr xo2Un hLla
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kr~yas 0ArfosRla ve; Apura pDU lagla ixvay
he bašMbr FleAsR,rDar vašinRg
. irisVhr Aai` jšmrne.
sJj hoteº hširAr fay3r bašMbr he Vhi3Rkl 3ek
Aašf Aai` l>i~.Dgc ivman AsLyamu;e. j.glat
lpUn cu3kIt hLla k+n pun: lpt Ase ik.va prt
ifrt Aseº
mšgDašnl DGlsce sI ÉÏ he ¨šNSpo3Rr ivman ivQyat
Aaheº Tyane. ÊÈÈÉ m2Il Afgai`S4an karva{t
laqaCyavr jIvn]pyogI pškeijs 0Ar¿šap kelIº jI
fay3r ivmane baher in6Un x”aup9acI ivmane xo2Un
Tyana 4opvUn 2rtat Axana [.3rseP3r Mh`tatºÉÑÍÌ
SaalI 0f ÉÈÌ S3arfay3r bnivleº Tyace Fyujlaj
3okdar su{sarqe Aai` Tyala hote rezr xapR 7o3e
p.qº te @vnICya duPp3 vegane ]Daleº
iDse.br ÉÏ , ÉÑÈË m@ye. ra{3 b.2Una hvetUn
ÐÍÊ fU3 A.tr ja~yasa#I. ÍÑ sek
. d Mh`je jemtem
taxI dha mEl veg Aai` Aa.ta A9rxa: ikTyek
hjaro
mEl.aCya
vegane.
Maanvane.
tyar
kelele
"Aakaxyan" p/9eipt kele jate Aaheº
manvane. p9asarqI hvet wrarI mar~yace Tyace
"SvPnsakar" kelec Aai` TyaCya joDIla ivmanxaS”a
kayR9e”a bhut ivSt<t keleå Aai` he sg;e jemtem
0ka xtkatc hI p/git vaqa`~yajogI Aaheº
A2uink ivmanxaS”aace p/muQyane. 0ršanaši3Ks,3/aNs
Aš3mšasfeirk Aai` AšS3/onaši3Ks Ase tIn ]pivwag
pDtatº 0rašnaši3Ksm@ye. Aahet 0Ar 3/aNSpo3ex
R nsa#I
vaprlI
ja`arI
p/vasI
ivmane,ibznes
je3,bašMbsR,fay3sR,lašijiS3Ks,irknayNs
yu@dopyogI
ivmane,Spo3R Aai` p/ayoigk ivmana.cahI Hyat A.twaRv
Aaheº hvepe9a hlkefuge blUNs Hya.cahI smavex hotoº
3/aNs A3mašsfeirk ha zala ivxe8Tvek+n Spes
3/aNSpo3ex
R nca iv8y Hya.t yetat la>c kr~yacI
vahne,Spes
x3l,Vhe.CyuAr
S3ar,bašiliS3k
imsa{l,hayprsašink k/Uj Vhe[kLsº
AšS3/onaši3Ksm@ye.
yetat
Spes
p/ob,
A4R
sš3ela{3,Flaybay
solr
Aašrib3sR,Lynar
Aai`
Fl>ne3rI Aašrib3sR,Lyunar Aai` Plšne3rI l>DsRº Aata.
Maanv tyarI krto Aahe A.tra;.at ja}n vsaht
kr~yacI º
-Baa; #a`edar

bak.| ilih~yaasa#I A=.d 3ebl.||0kala 0k
lagUn| qa`av; 3a[p| sra.sa#I 3ebl-qUcIR tr
saeDac, iw.tIvr f;adeqIl nahI| ]jvIkDe
mula.cI ra.g, DavIkDe mulI.cI| 0v!yaxa qaelIt
mavtIl 0v!Ic mul|. kmI nahI, jaSt nahI|
Klas tr su= zala| daraCya caEk3It ]w.
rahUn sTTarICya Aaspasce BaapU 'tqRDkr' ixkvU
lagle| @aaetr-sdra, gael f/me ca c*ma, An
q`q`It na~yasarqa Aavaj|
'lal da.DyapasUn A2aR [.c saeDn
U ilha| p/z
e e.3
3e.Ns, Aal kššip3Ls -sg;I l.bU m.D;IpI||Aar||[R\||0n||3I|| ' Ülal da.Da Mh`je smasÝ
'pu!cI Aae; da.Dyala ick3Un|||' mg Aay, vu[,R
yU, yU, hI, xI, [3|| vgEre m.D;Ina braebr 6e}n
svR ka;a.tn
U ferf3ka marta marta [.gj
/ Ic.
wUt keVhac manev=n ]trl.|
p/Tyek iv´a$yaRCya Aae;I-Aae;ItIl xBds.Qya,
vHya sarQya|Üpu!e pul.ce 'ict;e maStr' vactana
he bapU Aa#vleÝ
xa;a su= zaLyavr s.@yaka;ca Klas|
[.iGlxsa#I baeDaRce isleKxn Aai` kdRnka;
gi`t| ixkv`ar ACyutsr| bširS3r ACyut
k<*~aajI cafekr| idvswr kae3R k=n
s.@yaka;I dadr S3exnv=n te calt 6rI
yayce| k2I Tya.na ]xIr Vhayca teVha
mulamulI.Cya ifrKya|| k2I sra.Cya nukTyac
zaleLya mulala qe;v`. vgEre calayc.| sr
Aale kI sare vgaRt bsepyR.t pacc imin3a.t
f/x
e hae}n te drvajat hjr| mg ku`alahI
ivcar`ar, 'Ahae pe.g3, ku#. haetae Aap` prva?'
iv´a$aIR va iv´a$aIRnI Asae, ku`alahI Are-jare,
Ag.-tug. nahI| Sag;ec Aadra4IR 'Ahae'| [tk.,
kI 'pe.g3' hI hakdeq
e Il sNmanc va3ava|
qe;Ime;It, haSyivnaedat Klas su= Vhayca|
ibnf;yaca Klas|
[.iGlx 0k ve; #Ik, p` bIjgi`t,
A.kgi`tc nVhe tr wUimtIdeqIl f;yaixvay!
wUta.cI hI i5mUtIRdq
e Il manev=n keVha ]trlI
te k;l.c nahI.|
[.iGlxm2Il Speil.Gj, ]CCaar kse kravet?
"[imij03lI" Asa ]CCaar [tra.nI krayca|
Aap` ksa krayca? [imj3lI - js. 'ymI
n3lI'|
'3ašvl
e ' [tra.sa#I, Aap` kay Mh`ayc.? '3avl'|
wlt.c S3aylIx|
As. Qea;Iim;It ixktana f;yac. ns`. k2Ic
ja`vl. nahI| KlascI jaihratbajI tr
saeDac, 6rabaher pa3IdeqIl nahI| k2I fI ca
tgada nahI, kI pExa.sa#I A©ahas nahI| kev;

Caai;sek v8eR ]l3Un gelI| ÎÍ salCya
0ip/lm@ye irzL3n.tr AkravIce-Tyave;Cya
'0seSSaI'ce ve2 laglel|e [.iGlx v gi~at tr
kaymce x5U| Tyamu;e 'Klas' AavXykc hota|
ku#la, tedq
e Il ts. #rlelc
. | dadrCya
ih.dk
U ašlnItLya pacVya gLlItIl cafekra.ca
Klas|
dumjlI [martItIl t;mjLyavrc. ]jvIkDc.
6r cafekra.c|. AšDimxnsa#I geLyavr smear
Aale-].c, gaerpe an, hstmuQa cafekr| bširS3r
ACyut k<*~aajI cafekr|
'h.. .baela|'
'Klasla yaycy. [.iGlx-mš$ssa#I'
'xa;a ku#cI?'
'ik.g jašjR|'
'va3l.c| pU~aR mihnaWar beisk [.g/jI ixkayc.|'
'beisk?'
'hae| beiskc|pa3I Aa2I SvC7 kelI paihje|
0,BaI,sI,DI trI yet Asel na?' ceh-yavr
imiSkl haSy|
'A., hae|'
'QaUp zal.| [4. Maihnawr AaMhI-Mh~aje maze
vDIl bapU Aai~a mI 'tqRDkr' 6ae3n
U 6etae|
0seSSaIcI maramarI n.tr tumCya-maZyat|'
'fI iktI? '
'daeNhI iv8ya.ce dha =pye| ska;Cya bšcla
ye`ar?'
'haey| p` Xaa;a su= zaLyavr s.@yaka;I|
'#Ik Aahe| ya mg É me pasUn|'
mI in6alae|
p` ha Klas Aai` be.ces ku#ayt? dha bay
bara-teraCya qaelIla m@ywagI drvaja|
]jvIkDe iqDkI| DavI-]jvIkDe bs~yasa#I
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'A. cafekr, cafekr sr Aahet?'
'Aap`?' itca cehra gae.2;lela|
'mI Tya.ca iv´a$aIR ÌÈ v8aRp. UvIRca|'
kahI (a` in:StB2|
'ya na, Aat ya..' As. Mh`t ig/lca drvaja
]6Dla| ]jvIkDcI tIc qaelI| txI junIc|
fKt baka.Cya0evjI 6rgutI idva`, quCyaR, kaepyat 3I|VhI|, tae pah`arI daen ipLLa.| TyatLya
2ak3Ila Warv~yaca Aa[Rca p/yTn calU Asava|
'geLya v8IRc gele baba|'
'kay? Kay sa.gtay? kay zal. Acank?'
'b/n
e hšmrej| vIsek v8aRp. UvIR Asac 5as zala
haeta, teVha 0ka Doe;yacI d<*3I gelI haetI|
Aata tec gel'e | itCya ceh-yavr ing/h|#ev`
txIc viDla.sarqI| mI su¶ zalae| kay baelav.
sucn
e a|
'tuMhala mae#a wa} Aahe na?'
'hae| tae ixvajIpakRCya jaget Astae| Aa{-baba
itkDec Asayce|'
'Aa{ Mh`je ma2vI cafekr na? ={yat
ixkvayCya|'
'hae| tI deqIl gelI feb/uvarIt-kšNsrne|'
Aata ma5 itne man v;ivlI Dae;e dga detIl
Mh`Un|
'sašrI| mla kahIc kLpna nVhtI| 0Vh!yat
sra.xI kahI kaš.3šK3 nVhta| ]gacc tuMhala..'
'nahI, ts. kahI nahI| dae6.hI 0kamagaemag gel|e
savr`.hI k#I` zal.|'
'mI deq
e Il Aaj shj 6r ]6D. idsl. Mh`Un
Aalae| 0rvI b-yacda b.d Asayc.|'
'Aata AaMhI [4. rahtae| mIdeqIl baba.sarqIc
'laš'cI p/šK3Is krte|'
'Aai` ixkv`.?'
'Baaba.sarq.? AxKy|'
itca Aavaj puNha katrla|
'in6tae mI| Aata sr fKt Aa#v`I.t|'
'qr. Aahe tumc.|'
inraep 6e}n in6alae|
ca;Is v8aR.pUvIR yac 6raCya ibnf;yaCya
KlasCya carc pay-ya ]trtana mnat
]trlel. 0k vaKy Aa#vl., 'jgayc. ks., he
AapLyac hatat Ast.| teVa!. fKt sa.wa;ayc.|'

ixkv~yacI AavD| [tk.c nVhe tr 'samaNy'
iv´a$YaaRla ja`v`ara gi`taca bagulbUva dUr
kr~yasa#I, Tya.na ca.gl., xu² [.gj
/ I
ixkv~yasa#I haeta tae dudMR y A©ahas| Tyamu;e
0rvI g3a.g;ya qa`aredq
e Il 'Klas' m@ye
0s0sSaI pas haet|
pir9a zaLya, irzL3 lagle|
pe!e ´ayla jatana va3l., kay ´av. sra.na
Aa#v` Mh`Un?
ic5kla A.gat haetI| su©It br.cs. Skeic.g,
pae3eR¨s kel. haet|. lta, gidma, bapU naDk`IR
vgEr|e nukTyac paikStanxI zaleLya yu²atLya
ivjyamu;e Aamce hIrae haete-lalbhadur XaaS5I|
Tyat Tya.c. dudERvI in2n zalel.| Tya.c. kell
e .
peiNsl pae3eR¨ gu.Da;I k=n 6e}n gelae|
'ku`I kel. he? tuMhI?'
'haey|'
'guD| VherI guD| 0k gae*3 l(aat #eva| ix9`
zaLyavr naekrI2.da sg;ec krtat| jg~yasa#I
kravec lagt.| p` jgayc. ks., he AapLyac
hatat Ast.| teVha he 7.d, hI kla ]pyaegI
pDte| teVa!. nehmI sa.wa;ayc.| smjl.?'
'smjl. tr qr.c| p` sra.cI 'bširS3rI' Aai`
[.g/jI-gi`t ixkv~yac. 6etlel. v/t-he
kaeD.dq
e Il su3l.|
******
ka; inr.tr srktc Astae|
sr n.tr ixvajIpakRjv; ku#etrI rahU lagle|
Tya.Cya mu±amhUn we3I k2I zaLya nahIt| Tya
Acankc VhayCya| k2I dadr S3exnbaher, k2I
mu.b[R-pu`e p/vasat| gPPaa VhayCya| Tya.Cya,
bapU.Cya '[.g/jI' iv8yaCya puStkacI k2I Aav<TTaI
in6aLyac. k;ayc.| carek v8aRp. UvIR 3I|VhI|vr
Tya.ca 0k mulaqtvja kayR¢m AsLyac. Tya.nI
AavjURn k;vl. haet.| iv8y-A4aRtc [.gj
/ I
saePya p²tIne ixkv~yaca| k2I paeS3ane
[.g/jIs.dwaRt kahI suclel., vaclel.
sayKlaeS3a[l-zerašKs te pa#vIt Ast|
ih.dk
U ašlnItIl Tya.c. 6r b-yacda b.d Asayc.|
k2I iqDkI ]6DI idslI trIhI mu±am k2I
gelae nahI| prva ma5 drvajadeqIl ]6Da
idsla| A$aaRt baherca ja;Ica drvaja b.d
haeta| ka ku`as #a}k, paydeqIl itkDe
v;le| pay-ya c!Un bel vajivlI| Aatn. 0k
t=`I AalI i. vvahIt|
'kae` paihje?'

-p/p/wakr baeikl
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असावी. ते 1हणाले, "आरं हण1या, गाडी जरा दमानं हाक
क< लेका, शेरातया मानसा:नी सवं न:ती गाडीचीऽऽऽ".
पण इकडं हणमंतराव गाणं 1हणत आपयाच नादात गाडी
हाक<त होते. यामळे
ु आमचे हाल चालच
ू होते.
खरं तर खेVयातलं श_
ु वातावरण, सकाळचा प}यांचा
iकलUबलाट, &हरवीगार वनराई या साOयांनी एरGह मन

पाहणचार
ु

कसं Hस@न झालं असतं. पण इथं या गाडी या &हस0यांनी
अंग नसतं
बकलन
ु
ु
ू नघत होतं. एवqयात गाडी व:तीसमोर
थांबल. मी टणकन उडी मारल न सटक
ु े चा lास सोडला.
सासबाaनी
भाकरचा तकडा
ओवाळन
:वागत केले.
ू
ू
ु
दारा या आडन
व हसत
ू वाकन
ू व सला मो~या कतहलाने
ु ू

&दवाळी आल क< हटकन
ू मला ३-४ वषाQपूवn या माXया

माXयाकडे पाहत होती. प@हा
तशाHकारचं कतहलमtीत
ु
ु ु ु
हसणं, नरागस भाव कधीच &दसले नाहत. कदाIचत

प&हया &दवाळसणाची आठवण होते. लyनानंतरची

सवाrचा हाच अनभव
असावा... असो.
ु

प&हल &दवाळी सासरवाडीला
झाल. सगळे च नवीन ु

हात-पाय धऊन
झायावर चहा-फराळ आला. सासरे
ु

संबंध, माणसे, :वभाव! अन

1हणाले, "या, फराळ या दाजी"

यात आमचा :वभाव

फराळाला स^वात
केल. चावन
ु
ू चावन
ू कानशील दखन
ु ू

भड:त! 1हणन
ू तर ती &दवाळी चांगलच लYात रा&हल.
दसरा संपवन
ू ८-१० &दवस झाले क<, सासरे बुवा येऊन

आल तर तखटानं नाकाला धार लागल. यात पन
ू : पनः
ु

व सलेला माहे र घेऊन गेले. मलाह आPहाचे नमंTण

आPह! कानशलावSन हात iफरवीत मी नको नको

होतच. प&हया आंघोळी या &दवशी सकाळी मी तथे गेलो.

1हणत होतो. एवqयात हण1या तेलाची बाटल घेऊन

सासरवाडी
अगदच खेVयात होती. एस. ट. :टडवर
उतSन
ँ
ु

आला व 1हणाला, "चला दाजी, अंग चोळतो. " हण1या

पढे
दो@ह मेहु णे, सासरे व
ँ
ु व:तीवर जावे लागे. :टडवर

आपया सवQ ताकदनशी अंग चोळायला लागला. या या

इतर दोघे तघे जण होते. मी बग
ॅ घेऊन चालायला लागलो.

&हस0यांनी मी कळवळन
ू 1हणालो, "अरं हणमंता, जरा

तोवर गडी पळत येऊन 1हणाला, "चला दाजी. र: या या

सावकाश रे ऽऽ"

कडला गाडी हभी
केलया!" मला बैलगाडीची सवय
ु
नसयाने मी 1हणालो, "बैलगाडी कशाला? चालतच जाऊ

"थांबा उईसं दाजीऽ, परवासानं शणला असचाल नGहं ?
अंग मोकळं च करतो." तो नेमका माझं अंग मोकळं करत

क< व:तीवर." पण एवqयात सासरे बुवा 1हणाले, "नगं नगं

होता क< या या :वतः या ताकदचा अनभव
घेत होता
ु

आवं तम
अन चालत
ु यासाठDच तर गाडी जपलय
ु

हे च मला समजेना.

कशापाय?" मग दो@ह लहान मेहु णे व मी गाडीत बसलो,

"परेु परेु , हणमंता! " असं 1हणत उठन
ू उभा रा&हलो. "बरं

इतर सारे आम या मागे गFपा मारत नघाले.

बरं , आता उटणं लावन
ू आंगुळच घालतू 1हं जी कामच
शरराला

संपील" असं 1हणत यांनी मलां
ु ना हाक मारल, "या रं ऽ

जोरजोरात &हसके बसायला लागले. एकदा डोकं दांVयावर

पोरावानोऽ", अन आंघोळीला स^वात
केल. घंगाळीतन
ु
ू

आपटलं तर एकदा मीच जोरात उठन
परत गाडीत
ू

मो~या तांAयांनी पाणी अंगावर ओतलं न मी थोडाफार

आदळलो. 1हटलं आता घर जाईपयrत आपलं काह खरं

ओरडतच उठन
ू उभा रा&हलो.

बैलं

पळायला

लागल

तसे

माXया

नाह. माझे दो@ह मेहु णे माT गाडी या दांVयावर बसन
ू
मजा लटत
होते. मला नेमकं कसं बसावं हे च समजेना अन
ु
बहते
ु क माझी ह अडचण सासOयां या लYात आल
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"अरे , अरे , पाणी फारच कडक आहे क<ऽ". पण माXया

असलेल &दसल. बाप रे ऽ 1हणत पटकन प@हा
खोलत
ु

बोल3याकडे दलQ
ु Y करत हणमंतानं मला दाबन
ू खाल

शरलो व व सलेला ठामपणे सांIगतले क< आज परत

बसवत सपाटा लावला. मले
ु ह उट3यानं अंग खसाखसा

काला यासारखी आंघोळ घालाल तर मी तसाच गावी

घासायला लागल. मग माT मला सोसवेना. मी तडक

जाईन. मग &ह या सांग3यावSन आंघोळीचं संकट टळलं

उठलो न ओले यानेच ओसरवर येत अयंग:नानाची

होतं, पण राTीपासनची
पोटदखी
ू
ु चालच
ू होती. मी &हला

सांगता केल.

सहजच 1हणालो, "अगं, राTीपासन
ू पोट दखतं
ु य गं!"

खरं तर &दवाळीचा समार
1हणजे थंडीची स^वात
. पण
ु
ु

झाऽऽलंऽ - बघता बघता ह बातमी साOयांना समजल.

असया थंडीत दे खील दपाऽऽऽरपयr
त अंगाची व पाठDची
ु

लगेच अFपा, आबा, मामा, पाटल सारे च गोळा झाले.

आग आग होत होती. वैतागन
ू मी व सलेला 1हणालो,

या साOया लोकां या एकोFयाचं मला भार कौतक
ु वाटलं

"अगं काय हे घासणं? पाठ सकाळी सोलन
ू नघाल असेल."

अन लगेचच आम या चाळीतले &दवस आठवले. तथह

"तेल लावू का थोडंस?ं मऊ पडेल. " ह हल0या

असच, जऽरा कठं
ु वाजलं क< सार चाळ गोळा Gहायची.
ु ख

आवाजात 1हणाल. "छट, पाठDला हात लावायचं नाव काढू

मग सावQजनक Bवचार-Bवनमय, सला वगैरे वगैरे. पण

नकोस. आधीच सकाळी बैलगाडीत अंग तंबून नघालंय

हल या लटमRये
पोट दख
ॅ
ु ू ;ा नाहतर कोणाचा जीव

यात आणखी ह भर!" व सलेला हे सारं पसंत नसावं. पण

जाऊ ;ा कणाला
याचं सोयर सतक
नसतं. साधं
ु
ु

तशी ती अगदच मऊ होती. कोणाला काह बोलल नाह.

iफरकायला स_ा
ॅ स:टम
ु कोणाला सवड नसते. लट

यां या सवQ कटं
ु ु बात बारावीपयrत शYण घेतलेल फo

मधल ह आधनक
'लट
ॅ ' सं:कती
ु
ृ असावी कदाIचत.

व सलाच. रोज ताल0या
या गावी जाऊन शकल 1हणन
ु
ू

अFपां या आवाजाने मी भानावर आलो. अFपा पढे
ु

तर सासOयानं शहरातला जावई शोधला 1हणे.

सरसावत 1हणाले, "पोटदखीवर
लै जालम औषध हाय
ु

दपार
या जेवणाला उशीरच झाला. गावातले चार-दोन
ु

माXयापाशी. हे बघा दाजी:नी भरपरू जेवायला घालायचं

लोक पंo<ला होतेच. जेवण एकदम चमचमीत! अन आPह

अन पा3यातन
ू सोनामखी
ु यायची. पोट नाह थांबलं तर

तर Bवचारता सोय नाह. दपार
म:तपैक< ताणन
ु
ू &दल.

इ चारा मला. आवं का यांनी काटा काडायचा."

दपारचा
चहा शेजार अFपांकडे झाला. अFपांकडचा चहा
ु

मग H येकजण आपापला औषधी बटवा मोकळा कS

फराळ 1हणजे सकाळ या दात अन कानशील दखीत
ु

लागला. कणी
काय तर कणी
काय. आळीपाळीनं यातया
ु
ु

दपटनं
भर पडल. तथन
ु
ू सासOयां या शेतातन
ू च0कर

दोन-तीन िजनसा माXया पोटात गेया अन आगीतन
ू

मारल. बागायत शेती सगळी, फारच आहाददायक! पढे
ु

फोफा यात गेयासारखं झालं. &दवसभर हे लपा यानं

लांबवर धरां
ु चे लोट, काह काह नGहतं. सगळं कसं श_
ु

बेजार झालो. माXयासोबत येणारा tीपतीस_ा
ु है राण

अन शांत शांत वाटत होतं. नसगाQतया आगया वेगया

झाला. शेवट व सलेला BवचाSन पर:पर मी व tीपतीनी

सानRयात मन कसं Hस@न झालं होतं. iफSन सारे

डॉ0टर गाठला व औषध घेऊन आलो. पण ददु व माझं क<

व:तीवर परतलो. सासबाई
पण या लावीत हो या. uय
ू

घर येईपयrत मंडळी व:तीवर हजर होतीच. बहदा
ु आमची

खरं च लोभसवाणं होतं. सगया व:तीवर या मलां
ु ना

बातमी ये3यापवnच
पोचल असावी. कारण आ1हाला
ू

घेऊन फटाके उडBवले. मजा आल.

पाहताच अFपा 1हणाले, "दाजी तकडं कशाला गेला बरं ?

नको नको 1हणत प@हा
राTीचे जेवण भरपरू झालंच. घर
ु

आवं डाकदर कसला, हजाम लेकाचा योऽ. आमी &दलं

अगदच ठरावीक वेळी खायची सवय असयाने राTभर

नसतं Gहय औषध? " हे ऐकन
ू मनात 1हटलं - कशाचं

अ:व:थच होतो. पहाटे लवकर जाग आल 1हणन
ू बाहे र

औषध अन काय? ऐन &दवाळीत पोटाचं &दवाळं नघालं.

आलो तर हणमंता अन मलं
ु आंघोळी या तयारत

पण सावरत 1हणालो, "तसं नGहे अFपा, जरा जा:तच
Tास Gहायला लागला 1हणन
ू गेलो."
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औषधाने बराच गण
ु आला. झोपह छान लागल. सकाळी

घालणं तर लांबच. उलट एखा;ाकडे गेलो व ददु वाने तथे

उ साह वाटत होता. राTी या गाडीनं परत गावी नघायचं

जर ट. Gह. वर एखाद मालका अथवा मच
ॅ चालू असेल

होतं. सगळी तयार कSन ठे व असं व सलेला सांIगतले.

तर, भेटायला गेलेया माणसाचं स_ा
ु "कशाला नसती

एवqयात पाटल आले व 1हणाले, "हं काय 1हनतीया

Aयाद आल?" अशा चेहOयाने :वागत होते. यामळे
ु

जावईबापंूची तAयेत?"

असया पाहणचाराचं
माXयासारया शहर माणसाला
ु

"बरय आता" मी 1हणालो.

जरा जा:तच अHप
ू वाटलं आLण ह सार जमेची बाजू

"बगा बरं , आम या अFपाचं औषध हायच तसलं."

गहत
धSन मी पाटलां या जेवणाला शेवट होकार &दला.
ृ

मी गFप बसलो. 1हटलं खलासा
कSन परत नवीन संकट
ु

नेहमीसारखाच यां या आPहाला व कjबडी या

नको.

र::या या मोहाला बळी पडन
ू भरपेट जेवलो. पोट अगद

"आज आम यात जेवाया यायचं बरं का"

तडीस लागलं होतं. इथंह आमचा भड:त :वभाव

"नको, नको" मी घाईघाईनं 1हटलं, "अहो आाच तर बरं

नडलाच.

वाटतंय यात आज गावाला पण जायचंय".

नघायची वेळ झाल. सार मंडळी एकT जमल. हरVयाला
,
ु

"मग येला काय होतंय? अवंऽ जान-जवान मदQ तमी
ु , अन

गOहाळाला
यायचं आमंTण :वीकाSन साOयांचा नरोप
ु

असं याया काय झालंय? काय Gहत नाह. वैनी, आज

घेतला. एस. ट. मागाQला लागल. व सला माXया खां;ावर

व छDला अन जावई बापला
ू पाठवा बरं जेवाया.

डोकं ठे वीन नधाQ:तपणे झोपल होती. गाडी या

यां यासाठD आज खास कjबडं कापलया."

&हस0यांनी प@हा
माXया पोटात गडगडयासारखं वाटत
ु

आता माT कहर झाला होता पाहणचा
राचा!
ु

होतं. यामळं
ु मी माT धा:तावन
ू परमेlराचा धावा करत

पण या साOयां या आतvयाचं, पाहणचाराचं
मला भार
ु

होतो, "दे वा रे , घर गाठे पयrत आतन
ू कjबVयानं बांग &दल

नवल वाटत होतं. H येकां या वाग3यात अग य, आPह,

नाह 1हणजे िजंकल रे ऽ बाबाऽऽऽ"

आपलक<
! कोणाला घरचा, शेजारचा वगैरे फरकच जाणवत
ु
नGहता. सगळं कसं एक&दलानं चाललं होतं. यात थोडासा
अतरे क< पणा होता हे खरं य, पण ते सारं श_
ु मायेपोटच

===========
---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.
===========

नGहतं का? आपयाकडे कणीतर
यावं, पोटभर खावं! हच
ु
भावना.
खरं तर ह भावना स_ा
ु हल कमी होत चालल आहे .
भावनाच कमी होतेय तर मग :वतः क कSन जेव-ू खाऊ
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saayMakaLI katrvaoLI
Asaaca ek naohmaIcaa idvasa.savayaI Pa`maaNao maI maaJyaa
idvasaacyaa APaa^[TM maoMTcaI Pa`t CaplaI, va yaavar najar
TaklaI. laIsT maQyao Aaja caar trI poSaMT sa<arI to eOMSaI
vayaacao haoto.ekjaNa trI 89 vaYaaM-caa haota. %yaacao naava
malaa navaIna vaaTlao.%yaalaa maI Aaja p`qamaca phaNaar
haoto.baakIcao tIna saIinayarsa- maaJyaa maaihtItlao haoto.
%yaacaI ihsTrI malaa maahIt haotI. hyaa sava- poSanTcyaa
fa[-lasa\ maI caaLlyaa va idvasaacyaa tyaarIlaa laagalao.
malaa AamaI- ha^ispTlamaQyao kamaalaa laagaUna javaL javaL 29
vaYa- JaalaI Aahot.maaJao ha^ispTla ho malaa dusaro Garca
vaaTto. maaJao poSaMT mhNajao AamaI- eArfaosa- naovhI
rITayarIja. maI yaa laaokaMnaa va yaaMcyaa kuTuiM bayaaMnaa vaYaa-nauvaYaoAaoLKt Aaho. Aaja hyaa laaokaMnaa maI pahIlao kI 80
saalaI maI jaovha p`qama kamaalaa saurvaat kolaI %yaacaI AazvaNa
haoto. Aajacao ho saIinayar laaok iktI t+Na haoto.
%yaaMcyaakDo pahIlao kI maI PaNa %yaaMcyaabaraobar vayaanao va
AnauBavaanao iktI vaaZlao yaacaI jaaNaIva haoto.
barocasao poSanTsa\ malaa tIna to caar mahInyaaMnaI yao}na
BaoTtat. vaYaa-nauvaYao- %yaaMcaa [laaja krta krta maI %yaaMcyaa
sava- sauKdu:KacaI nakLt Baaigadar Jaalao Aaho. kuNaalaa
iktI maulao Aahot , tI kaya krtat , rITayar AayauYya ho
ksao Gaalavatat yaacaI malaa pUNa- maaihtI Aaho. ]dahrNa
mhNajao “maoskI” damp%ya. daoGaohI sa<arIcyaa puZcao.
daoGaaMnaahI KUp maoDIkla p^`ablaomsa Aahot. %yaaMcao AaQaI Gar
haoto. Garacao kama Jaoponaa mhNaUna Aata CaoT\yaa condo
maQyao rhatat. daoGaaMnaahI caalatanaa walker
laagatao.%yaaMnaa 5 maulao Aahot. %yaaMnaa saaMBaaLNaaro maa~a
kaoNaI naahI. maulaaMcaI saunaa naatvaMDacaI BaoT haoto tI f@t
iK`sTmasalaa ikMvaa qa^M@sa igavhIMgalaa. ervaI ho daoGaoca
ekmaokaMcao AaQaar Aahot. daoGaaMcaI APaa^[MTmaoTM saud\Qaa
ekaca vaoLI Asato. ima.maoskIMnaa jaast p`ab^ laomsa
AsalyaamauLo maorI gaaDI caalavato.itlaahI KUp maoDIkla
p`a^blaomsa Aahot pNa %yaaMnaa naoNaaro AaNaNaaro kaoNaI
nasalyaamauLo “calatI ka naama gaaDI”%yaaMnaI caalaU zovalaI
Aaho. h\yaa daoGaaMnaa ek~a ekmaokaMcaI kaLjaI Gaotanaa
pahIlao kI KUp kaOtuk vaaTto.

maa~a hyaMacyaa pOkI ekalaahI kahI Jaalao tr dusa-yaacaI
kaya piriSt4I hao[-la yaacaI klpnaa krvat naahI.
dusaro ]dahrNa Aaho maaJyaa 82 vaYaa-cyaa poSanTcao. itcaa
navara javaL javaL 15 vaYaaM-pUvaI- gaolaa. tovhapasaUna hI baa[ekTIca Aaplyaa Garat rahto.svat: naaokrI krt Asao va
dha vaYaaM-pvU aI- irTayar JaalaI. gaolyaa daona vaYaaM-Mt ronaI maQyao
ekdma badla Jaalaa Aaho. itcaI smarNaSa@tI KUp kmaI
JaalaI AsaUna tI KUpSyaa gaaoYTI ivasa$ laagalaI Aaho.hI
gaaoYT daona vaYaaM-pvU aI- maaJyaa laxaat AalaI. maI itlaa barocada
gaaDI na caalavaNyaaba_la saaMigatlao. AaplaI smarNaSa@tI
kmaI Aaho Aqavaa maomarI laa^sa Aaho ho maanya krNao baryaaca
laaokaMnaa kizNa jaato. barocasao laaok denial maQyao rahtat
va kahI vaoLa tr hI gaaoYT kaZlaI kI ragavatat. hyaacao
karNa ekca hyaa laaokaMnaa kaoNaacaa AaQaar nasatao.GarcaI
grocery AaNaNao , baIla BarNao vagaOro Anaok jabaabadar\yaa
hI laaokM vaYaa-nauvaYao- krt AalaolaI Asatat. tovha maomarI
laa^sacaI cacaa- mhNajao ek farca sensitive ivaYaya haotao.
hyaa maomarI laa^sa mauLo hI poSaMT AaOYaQaohI vaoLovar Gaot
nasao.ekda verdose mhNajao jaast AaOYaQao Gao}na marta
marta vaacalaI haotI. hI gaaoYT paihlaI kI Asao poSaMT\sa
iktI inaraQaar Asatat ho jaaNavato .
ba-yaaca ASaa saIinaAr poSaMT\saSaI maI baaolatanaa %yaaMcaI
kaoNaI family javaL Aaho ka yaacaI caaOkSaI krto.
bahutokaMcaI maulao maaozI AsaUna dUrca Asatat va Aapaplyaa
saMsaarat rmalaolaI Asatat. jaovha jaovha ho poSaMT\sa
maaJyaakDo yaotat tovha %yaacaa BaavanaaMcaa baaMQa fuTtao.
%yaaMnaa kaoNaItrI eokNaaro Aaho yaatca %yaaMcao samaaQaana
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Asato. %yaaMcyaa sauKdu:Kat malaa hI laaok saamaavaUna
Gaotat. caar gaaoD Sabd eokayalaa %yaaMcao mana Baukolaolao
Asato.
p`%yaok saIinayar poSaMTlaa maaJaa pihlaa p`Sna Asatao “how
did you get here today?” %yaaMnaI drive kolao Aaho
kI kuNaI %yaaMnaa AaNalao yaacaa malaa AMdaja Gyaayacaa
Asatao. AnaokaMcao ]<ar Asato “Don’t worry, I took
inside road”.Inside Road Asalaa trI D/a[-ivhMga
hyaa poSaMTnaa yaaogya naahI ho malaa maaiht Asato.jyaa
vya@tIlaa maomarI laa^sa Aaho itnao D/a[-vh
kravao hI ek Qaaokadayak gaaoYT Asato. maI prt poSaMTlaa
saoFTIba_la lao@car doto.hyaa laaokaMnaa kahIca AaQaar
nasalyaamauLo ibakT pirisqatI Asato.
ASaa ba-yaaca laaokaMnaa maI Assisted
living caa pyaa-ya saucavato.%yaaMnaI Aaplyaa saoFTIcaa ivacaar
kravaa ,ho saaMgat Asatanaa malaa Aaplyaa jaIvanaat yaoNaa-yaa
ASaa vaLNaacaa ivacaar yaotao.yaapOkI ba-yaaca laaokaMnaa
“Assisted living” caa ivacaar krNao Sa@ya nasato karNa
, %yaasaazI pOsaahI KUp laagatao. ha na sauTNaara Pa`Sna Aaho
va hI samasyaa AaNaKI ibakT haot jaaNaar Aaho. yaacaI
jaaNaIva AaNaKI dRZ haot Aaho.
Aajaca ek rITayaD- , 89 vayaacao kna-la
maaJyaakDo poSaMT mhNaUna Aalao. vayaacyaa maanaanao %yaaMcaI
tbyaot caaMgalaI idsat haotI. maI %yaaMnaa p`qamaca BaoTt haoto.
haya holaao va introduction Jaalyaavar maI %yaaMcaI maaihtI
ivacaa$ laagalao. %yaaMnaI SaaoQaUna SaaoQaUna ek kagad kaZlaa.
ha kagad SaaoQaayalaa %yaaMnaa dha imainaTo laagalaI. hyaa
kagadavar %yaaMnaI maaJyaabaraobar kaya kaya discuss
krayacao to ilahIlao haoto. %yaaMcyaa hyaa vaagaNyaava$na %yaalaa
maomarI laa^sa Aaho ho spYT idsat haoto . rITayaD- kna-lacaa
$baaba maa5 iTkvaUna haoto. baaolata baaolata to Sabd SaaoQat

haoto. to ekToca raht haoto. baayakaocaa kahI vaYaa-pvU aImaR%yaU Jaalaolaa. kna-la saahobaaMnaI AaplaI History
dota dota malaa pNa p`Sna ivacaarayalaa saurvaat kolaI. malaa
tIna maulao Aahot ho kLlyaavar kna-la saahoba 60 vaYaa-cyaa
pUvaI-cyaa duinayaot gaolao. Dementic poSaMTnaa barocada jaunyaa
AazvaNaI caaMgalyaa Aazvatat. %yaaMnaI Aaplyaa
t$NapNaatlyaa Aaplyaa va baayakaocyaa AazvaNaI malaa
saaMgaayalaa saurvaat kolaI.
%yaacyaa AazvaNaIcaa fuTlaolaa baaMQa pahUna maI gapcaup eokt
raihlao.%yaaMcyaa caoh-yaavarcao hasya va p`sannata saaMgat
haotI kI %yaaMnaa baroca idvasa maaokLopNaanao baaolaayalaa kuNaI
imaLalao navhto.
ha 89 vayaacaa kna-la AQyaa- tasaanao baahor pDlaa ,
va maI kuNaalaa trI qaaoDa AanaMd idlaa hyaa Baavanaonao maaJyaa
Aa^ifsakDo prtlao.
gaolyaa 29 vaYaa-t maaJyaa ba-yaaca poSaMTmaQyao
Jaalaolao badla pahNao ha maaJyaa jaIvanaatIla ek maaOlyavaana
AnauBava Aaho. Aaplaa BaartIya samaaja AmaorIkot vaaZt
Aaho.pihlyaa ipZItIla laaok Aaja senior citizen cyaa
payarIvar ]Bao Aahot. Aaja AaplaI maulao iSaklaI , vaaZlaI
va barIcaSaI Baurkna ]DUna Aapaplyaa saMsarat va kama
QaMd\yaat rmalaI Aahot. Baart kaya Aqavaa AmaorIka
sagaLIkDo saMskar va culture badlalaolao Aaho.PaUvaI-cao
idvasa raihlao naahIt. lavakrca AapNa pNa ASaaca
pirisqatItUna jaa} yaacaa ivacaarca KUp Qa@kadayak
vaaTtao. P`a%yaokacyaa AayauYyaat ek saayaMkaL yaoto. hI
saayaMkaL katrvaoL hao} nayao hIca savaa-Mnaa sadIcCa.
Aaja barIca marazI maMDLI ek5 yao}na yaabad\dla cacaakrt Aahot. ha p`Sna ek idvasaacaa naahI. hyaasaazI
samaajaacaI , kuTubM aacaI va ekaoPyaacaI KUp garja Aaho , trca
hyaatUna AapNa kahI trI maaga- SaaoQaU SakU.
- Da^. SaOlaa kaodo.
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जTा
मलं
ु आLण ह सारखी जTेला जाऊ 1हणन
ू मागे लागल
होती. मीच जरा लांबणीवर टाक<त होतो. राजू-संजू जर
जाणते होते तर Bपंक< फारच लहान होती. शवाय जTेला
गद`ह बरच. शेवट रBववार संRयाकाळी आमचं पंचक
बाहे र पडलं. मलां
ु चा व &हचा उ साह ओसंडू न वाहत होता.
मलां
ु नो, अरे हात नीट धरा, आ1हाला सोडन
ू कठे
ु जाऊ
नका, वगैरे सचना
मी दे त होतो. राजू तसा समंजस, पण
ू
आम या संmया, माT नंबर एकचा वाTट! कोण या वेळेस
काय करे ल याचा नेम नाह. जTेचं मैदान तसं घरापासन
ू
जवळ होतं 1हणन
ू पायीच नघालो.
मौत का कवाँ
ँ वगैरे सारे Hकार
ु , हं सी घर, Jड:नी लड
Bपंक<ला सांभाळत पाहन
ू झाले. एवqयात, "काय म:त
वास येतोय नाह बटाटे वVयांचा!" &ह या बोल3यातला रोख
लYात घेऊन व साOयांनी यास पी
ु दे त वडे खाले. पढे
ु

समोर या हॉटे लात चहा-पाणी घेऊन प@हा
नGया दमाने
ु

गेलो तर हरतOहे चे पाळणे. मी सहज Bवचारलं, कशात

आमचा ताफा पढे
ु सरकला. H येक लहान-मो~या दकानात
ु

बसायचं? तर H येकाचं एक वेगळं मत. शेवट ह

ह व मले
ु थांबत. तथं खरे द कर3यापेYा &हची चौकशी व

1हणाल, मलां
ु नो, साRयाच मो~या पाळ3यात बसू रे . मग

घासाघीसच जा:त. रबर बॉल, फगे
ु , Bपना, कंगवे असया

ती व राजू एका पाळ3यात, Bपंक< व संजस
ू माT माXयाच

फालतू खरे दस ह Bवनाकारण वेळ वाया घालवीत होती.

पाळ3यात बसवन
ू घेतलं. iफरता iफरता पाळ3याने वेग

मला माT या खरे दत अिजबात रस नGहता. एकतर

घेतला. Bपंक< घाबSन मला Uबलगल. राजू-संजू आनंदन
ू

Bपंक<ला घेऊन माझा हात भSन आला होता, शवाय

ं
गेले. एवqयात पा3याचे शतोडे
अंगावर येताहे त असा भास

सामाना या BपशGयाह हो याच. यात रBववार असयाने

झाला. मी आजबाजस
ू
ू व वर पा&हलं.

गद`पण वाढत होती. सगळं आटोपन
ू लवकर घर गाठावं

आभाळ तर :व छ होतं. इत0यात उलट होतानाचा

1हणन
ू मी 1हणालो, 'उरका गं लवकर, झालं क< नाह?'

आवाज आला. पाहतो तर पाळ3या या वेगाने &हला उलट

'थांबा हो जराऽऽ' &हचं ठरलेलं उर.

होत होती, अन ् याचा Hसाद एकदा आ1हाला व एकदा

'हे बघ आता परेु झालं, पटकन ् स_ेlरांचं दशQन घेऊ न

&ह या खाल या पाळ3यातया खेडू त जोडFयास मळत

घर जाऊ. चला बरं !'

होता. माXया अंगावर सरसSन काटा आला. H येकजण

समारे
अधाQ-पाऊण तास रांगेत उभं राहन
ु
ू दशQन घेऊन

वर पाहत होतं. मी पाळणेवायाला हाताने खण
ू केल.

घराकडे नघालो. समोरच भेळपरचा
गाडा होता. भेळ
ु
खायची ठरल. गाVयावरह बरच गद` होती. हातात Fलेट

यानेह तjड व गाडत वेग कमी केला. &हला उतरवलं.
आ1हह उतरलो. तोच ते खेडू त जोडपं जवळ आलं. ती बाई

येईपयrत १०-१५ मनटे गेल असती. 1हटलं, तोवर

1हणाल, "ए मावuये, वकाOया Gह यात तर कशापाय

घटकाभर टे कावं, कारण Bपंक< या वजनाने मीह कंटाळलो

पाळ3यात बसायचं?" तो खेडूतह 1हणाला, "आवं माmया

होतो.

ं
बी अंगावर शतोडे
उडन
न:ता!" हे संभाषण
ू वास सटलाय
ु

भेळ खाऊन झायावर नघालो. जरा पढे
ु गेलो अन ् एकदम

iकती लांबलं असतं कोण जाणे. चला सरका, पढं
ु Gहा, असं

लYात आलं क< संजू आम या बरोबर नाहए. &हला

1हणत या पाळणेवायानं जणू माझी लाजच राखल.

1हणालो, 'अगं संजू कठाय
?'
ु
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'अहो, भेळ खाताना तर होता'

शकBवताना सांIगतलं क<, दन-दबयां
ना मदत करावी,
ु

आ1ह सगळीकडे पाहू लागलो. या गद`त मलाला
शोधणं
ु

भक
ु े लेयांना मायेने घास भरवावा. कारण रं जया-

1हणजे महाकठDण काम होतं. &ह यावर जरा वैतागन
ू

गांजयामRयेच दे व वसत असतो. 1हणन
ू मी तसं केलं.

1हणालो. 'तला
ु मलां
ु कडे लY ठे वता येत नाह का?'

आता उ;ा मी आम या बाaना व मTांना ह गो सांगणार

याला शोधत सगळीकडे iफS लागलो. काह केया पोर

आहे .'

&दसेना. परत भेळीचा गाडा होता तथपयrत गेलो. तथंह

असं 1हणन
झोपी गेला खरं ;
ू शणलेला संजू माXया कशीत
ु

नGहता. नbकारण जीवाला घोर लागला. &हचाह राग येत

पण मला माT वाटलं क< आज मलां
या हाने जTेला गेलो
ु

होता. जबाबदार 1हणन
खरे द अन ्
ू कसलच नाह. नसती
ु

नसतो तर संजतला
हा सM
ू
ु गण
ु मला कळलाच नसता, मग

बडबड! 1हणन
ू तर साOयांना घेऊन कठे
ु जाणं नको होतं.

या या Bवकासाची धडपड तर लांबच...

आणखी थोडा पढे
ु गेलो. र: या या कडेने जTेतया

पालक 1हणन
ू आपणच कठे
ु तर कमी पडतो क< काय याचा

दकानदारां
या झोपVया हो या. तसा फारसा उजेडह
ु

वेध मन घेऊ लागलं. तसं पा&हलं तर मलां
ु ना शाळे त

नGहता. तर पाहत नघालो. अन ् एका झोपडीसमोर संजू

पाठवन
ने-आण कर3यातच आपण
ू , रोज यांची सरYत
ु

मला &दसला. समोरचं ते uय पाहन
ू माT मी अवाक् झालो.

:वतःला कतQGयदY, आदशQ पालक समजन
ू घेत असतो.

झोपडी या समोर ४-५ वषाrची दोन अधn उघडी मलं
ु व दड-

नदान आव तर तसाच असतो. :वतःने :वतःचीच

दोन वषाrची लहान मलगी
&दसल. संजची
ु
ू भेळची Fलेट या

फसवणक
ू केयागत.

दोन मलां
या हातात होती व यातन
ु
ू थोडीशी भेळ हातात

नाह तर संजू मला खOया अथाQने यापवn
ू च कळला असता.

घेऊन संजू या लहान मलला
दे त होता.
ु

शाळे त मळत असलेया ान व मा&हती बरोबर यास

एवqयात नेहमी या :टाईलने ह या यावर खेकसल.

अभHेत असणाOया आचरणाशी व अनभतीशी
सांगड
ु ू

'संmया गाढवा, काय करतोस इथं? आ1ह केGहाचं

घाल3याची जबाबदार खर तर आपलच. ती जर

शोधतोय? ]ाला फारच पळका
सगयांचा!'
ु

जोपासल नाह तर मलं
प:तक
-पंJडत होतील.
ु नसती
ु
ु

&हचं ओरडणं ऐकन
ू मी 1हणालो, 'अगं, अशी ओरडतेस

यानं यांचं वैयJoक जीवन दे खील सम_
ृ होणार नाह तर

काय? या लेकराकडे बघ. तीन मलां
ु ची आई होऊन तला
ु जे

मग समाज&हत, दे श&हता या कपना तर दरच
ू ...

उमगलं नाह ते या लहान मलाला
उमगलंय.'
ु

साठलेलं पाणी गढळ
ू होऊन न^पयोगीच होणार! तेGहा

माझा जीव माT सपाएवढा
झाला होता. एवqया कोवया
ु

याला मोकळं वाहू दे णंच फाय;ाचं. खडकांशी,
झाडाझडपां
ु ु शी ट0कर दे त, सलगी करत वाहत राहन
ू ते

वयात याला ह जाण कठन
ु ू आल असेल बरं ? आपया
बरोबरचं कणीतर
भक
ु े लं आहे , याला आपया मखीचा
ु
ु

नमQळ तर रा&हलंच. पण दसOयां
या उपयोगी पड3याची
ु

घास ;ावा वगैरे पांJड य याला सांगता येत नसावं. पण

कवतह
बाळगेल.
ु

यानं कतीनं
कSन दाखBवलं होतं एवढं खरं . मी पढे
ु गेलो.
ृ

तेGहा नsय केला क< मलां
ु ना अगद तसंच 'जीवन :नेह'

मायेनं याला उराशी कवटाळलं व आशीवाQदासाठD या या

बनवायचं, अवती-भवती iफS ;ायचं, चौकटबाहे र

म:तकावSन हात iफरवत रा&हलो. ख याळ, वाTट अशा

@याहाळू ;ायचं, यां याशी संवाद साधायचा; कोणतीह

संmयातन
दशQन मला घडलं
ू एका आगयावेगया गणाचं
ु

सबब न सांगता!

होतं. आ1ह घरची वाट धरल.

अगद सहजपणे घडलेल यावेळची जTा, जाण यांमRये

घर आलो तर या Bवषयाचं कतहल
मला :व:थ बसू
ु ू

Bवरळ होत असलेया व शशवगाQ
त दडपन
ु
ू जात असलेया

दे ईना. झोपताना मी संजला
ू Bवचारलं, 'अरे या मलां
ु ना

माणसक<
ची जाणीव कSन गेल. Bवचारांना फलवन
ु
ु
ू व

खाऊ दे 3याची कपना तला
?'
ु कशी सचल
ु

चेतवन
ू गेल.

यावर अतशय नरागसपणे याने सांIगतले क<, 'अहो

===========
---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.

बाबा, काल ना वगाQत आम या बाaनी एक छानसा धडा
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नववा अRयाय
कॉलेजात असताना Annual Gathering - Regatta
हा एक मोठा इGह ट असायचा. एका वषn Hमख
ु पाहणे
ु
1हणन
ू आ1ह पु. ल. दे शपांVयांना आमंTण &दले होते.
आLण ते यांनी आनंदाने :वीकारलेह होते.
"कसाबसा बी. ए. पास झालेला माXयासारखा
माणस
ू इंिजनीअरंग कॉलेजमधया मलां
ु ना काय उपदे श
करणार?" अशी स^वात
क^न सवQ HेYकांना यांनी तासु
दड तास हसवले होते. हशा आLण टायांनी वारं वार खंड
पडलेया या भाषणात यांनी Gयo केलेल एक खंत

मी लगेच ठरवन
ू टाकले होते आLण आजतागायत ते

माXया अजन
ू लYात आहे .

पाळलेलेह आहे . वीस माकाr या ानेsराचा गाढ

बOयाच Bव;ाvयाrना ान आLण शYण यापेYा

अयास, Gयासंग वगैरे जर कधी केला नाह तर मी तो

Pेड जा:त 1हवाची वाटते आLण यामळे
ु "दहा माकाrची

पणQ
ू पणे ऑFशनला टाकला नGहता.

बखर, वीस माकाrचा ानेlर, तीस माकाrचे ग;, वीस

आपणा मराठD मंडळीना ानेlरचे खप
ू कौतक
ु

माकाrचे प;, दहा माकाrचे Gयाकरण इ. Bवभागणी क^न

असले तर ानेsर पणQ
ू वाचणारे महाभाग कमीच. मीह

कठया
भागाचा अयास करायचा आLण कठला
भाग
ु
ु

याला अपवाद नाह. ानेlरचा अभमान वाटला तर

ऑFशनला ठे वायचा हे ते कसे ठरवतात आLण खOया

यातले मराठD ि0ल आLण दब¡ध
आहे . ते मराठD सातशेु

शYणाला कसे मकतात
हे यां या नेहमी या Bवनोद
ु

साडेसातशे वषc जने
ु असयामळे
ु तसे होणे साहिजकच

पRदतीने सांIगतले होते आLण "त1ह
सवQ इंिजनीअर
ु

आहे . संतवा¢यात, एक रामदासांचा अपवाद सोडला तर,

होणार असयाने मराठD हा Bवषयच ऑFशनला ठे वणार

सवQ संतांची उगीचच लांबण लावन
ू बोलायची प_त

क< काय" अशी भीत Gयo केल होती.

असयाने संतवा¢य वाचन कंटाळवाणे होते.

पु. ल. दे शपांडे चीफ गे:ट होते याच वषn

Bव. ल. भाGयांनी महारा£ सार:वतात

पा&हलेया एका सनेमातया दोन मTांचा "काममे &दल

ानेlरची व ानेlरां या रसाळ मराठDची खप
ू :तती
ु

नह लगता? तो साब वॉनrग नह दे गा तो 0या डालrग

केलेल आहे . नववा अRयाय तर फारच चांगला उतरला

दे गा 0या?" असा एक डायलॉग - &ह@द सनेमात असे

आहे असे 1हटलेले आहे . गीता जर बOयाच वेळा वाचन
ू

"डायलॉग" फार असायचे - मला आठवतो. या सनेमाचे

झाल असल - कॉलेजात मी सं:कत
ृ घेतले होते - तर

नाव Bवसरलो. पण एस. डी. बमQनचे 1यLझक
होते व
ु

ानेlर वाच3याचे दोन-तीन दबळे
Hय¤ क^न मी तो
ु

शमQला टागोरचा डबल रोल होता हे नीट लYात आहे .

नाद सोडन
ू &दला होता. One can stand only so

ं
त या या डबल-यवर
या
ु -Fलेझर डबल रोल मळे
ु , iकवा
ं प.ु लं.
&ह@द सनेमामधया डायलॉगमळे
ु iकवा

many "तु", "वै" and "पै"! यामळे
ु नववा अRयाय

या या

फारच चांगला जमला आहे असे भाGयांनी का 1हटलेले आहे

उपदे शामळे
ु , न0क< कशावSन ते आता आठवत नाह,

याची उ सकता
मला गेल पंचवीस-तीस वषc होती.
ु

पण "कठलह
गो मन लावन
ू करायची. उरका उरक<
ु
करायची नाह. नस
ु या पा या टाकाय या नाहत" असे
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ानदे वाने ानदे वी नगर िज]ातया नेवासे या

चार भावंडे

गावातया दे वळात सांIगतल का यां या आपेगाव या

Bवलपंतानी, 1हणजे ानेsरां या वJडलांनी,

ज@मगावी? ानेsरांनी ानेsर वया या पंधराGया वषn

"जा हवा तर सं@यास या" असे बायकोने Iचडन
ू

सांIगतल का तसाGया?

1हटयावर पड या फळाची आा असे समजन
ू सं@यास

ानेlर आLण गीता हे माझे "राखीव करण
"
ु

घेतला होता. नंतर खरा Hकार यां या ग^ंु ना कळयावर

नाह. दोघींब\ल अयासू कतहल
असले तर मी या
ु ू

ग^ंु या सांग3यावSन Bवलपंतानी परत गह:थधमाQ
त
ृ

Bवषयातला तm नाह. यामळे
ु माXया या ल&ह3यात

Hवेश केला. यानंतर यांना नवी
ृ , ानदे व, सोपान व

कमतरता अस3याची श0यता आहे . उदा. ानेlरांनी

मoा
ु अशी चार मले
ु झाल. ानदे वांचा ज@म शके ११९२

ानदे वी नेवाशात सांIगतल याची मला खाTी आहे .

1हणजे इ. स. १२७० मधे झाला.

कारण उघड आहे . मी नगरचा आहे . आLण नेवासे नगर

सं@याशाची मले
ु 1हणन
ू या चार भावंडाना

िज]ात आहे ! अशा काह चका
ु आढळयास Bव¸ानांनी

ज@या
सनातनी काळात फार Tास होऊन िजणे अस]
ु

या मला दाखवन
ू ;ायला संकोच कS नये.

झाले. पण जा याच हशार
असलेया मलां
या
ु
ु
वेदायासा या Gयासंगावर Bवlास बसन
ू पैठण या

ानेlर या आधी गीतेवर चांगल अशी मराठD
़
ं भाbय झाले नGहते. ानेlर या आधीचा
टका iकवा

&दले. ानेlरांनी दाखवलेया
°ा±णांनी यांना शRदपT
ु

मक
ु ंु दराजाचा याच Bवषयावरचा "Bववेकसंधु" इ छकां
ु नी

बOयाच चम कारांचा&ह ते मळ3यासाठD उपयोग झाला

वाचन
ू बघावा 1हणजे मी काय 1हणतो याची खाTी पटे ल.

असावा.

ानेlर या Hारं भीच ानेlर 1हणतात:

ानेlरांब\ल रे Vया या तjडन
ू वेद वदBवले,

"माझा मOहाटाIच बोलू कौतक
&ह
ु े । पर अमताते
ृ

वाघावर बसन
ू यांना भेटायला आलेया चांगदे वावर

पैजा िजंके।

इ1Hेशन मारायला भंत चालवत आणल अशा बOयाच

ऎसी अYरे Iच रसके। मेळवीन॥"

आयायका आहे त. यांना आयायकाच 1हणायला हवे

याव^न या काळीह पैजा लावायची व या

कारण या गोी होणे श0य नाह. यावर Bवlास ठे वणे न

िजंकायची पRदत होती असे &दसते. ानेlरांना अमताशी
ृ

ठे वणे हा mया या या या (अंध)tRदे चा भाग आहे .

पैजा िजंकाय या हो या. सRया आपणा मराठD बांधवांची

शवाय ानेlरांना अशा चम कारांची गरज नGहती.

ं लाडू उठवाय या
उडी लyनकायाQत iकती िजलAया iकवा

ानेsरांब\ल बOयाच गोी न0क< ठरवता येत

अशा पैजांपलकडे जात नाह ह ददु वाची गो आहे .

नाहत. मय
कारण 1हणजे आपयाकडचा written
ु

ानेlरांनी गीतेचा अथQ मराठDत सांगन
ू ती पैज

records चा अभाव. जी काह मा&हती आहे ती

िजंकल आहे . गीतेचा अथQ शAदशः न सांगता Hासा&दक

ानेlरांचे समकालन संत नामदे वांनी सांगन
ू ठे वलेल

मराठDत सांIगतला आहे . तर पण ानेlरचे त कालन

आहे तेवढच.

Hाचीन मराठD आपयाला दब¡ध
वाटते. मळ
ु
ू

पण याब\लह वाद आहे तच.

ानेlरबरोबर तचे Hचलत मराठDत Bव½ेषण करणारे

ज@म न0क< कधी झाला? नवी
ृ , ानदे व,

ं अंजल ठकार यां या समओवी सारखे प:तक
iकवा
ु

सोपान, मoा
ु ह पाळ3यातल नावे क< नाथसंHदायात

वापरले तर अथQ समजणे सोपे जाते.

Hवेश केयावर घेतलेल? ानेlरची "ानेlर" कशी
झाल? कारण ानेlरांनी :वत:चा उलेख "ानदे व"
असा केलेला आहे व सांIगतलेया Pंथाला ानदे वी असे
1हटलेले आहे . ानेlर असे कठे
ू
ु ह 1हटलेले नाह. मळ
ानेsरत iकती ऒGया हो या? ८८९६ क< ९०००?
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तर अजनह
जाणवतो. या अशYत बाईला ानेlर
ू

ानेlरचे Hयोजन

ऎकन
ू गीतेचा अथQ समजला होता. पण माXयासारया

ानेlरांना :वतःला सं:कत
ृ भाषेचे व वेदांचे

अधQशYत माणसाची ानेlरांची ओळख "संत ानेlर"

पणQ
ू ान होते. मग यांना गीतेचा अथQ मराठDत सांगायची

मधया "mयोत से mयोत लगाते चलो, Hेमक< गंगा बहाते

गरज का भासावी?

चलो" या गा3यापलकडे गेल नGहती. 1हणजे

सं@याशाची मले
ु 1हणन
ू यांना कमQठ समाजाचा

माXयासारया सं:कत
ु :कत
ृ शकलेया "ससं
ृ "

फार Tास सहन करावा लागला होता. चातवQ
ु णाQतील

ं मराठD ानेlरचा काह
माणसाला सं:कत
ृ गीतेचा iकवा

श¾ां
ू पेYाह कमी दजाQत यांची गणना झाल होती. 1हणन
ू

उपयोग झाला नGहता.

यांनी नाथपंथ :वीकारला होता. कारण नाथपंथात

This is my fault. Not Dnyaneshwar's.

चातवQ
ु णाQचा Hभाव कमी होता. शंकराचायाr या &ह@द ू

राजBव;ाराजग]योग
ृ

धमाQत ि¿या आLण श¾ां
ू ना मोYाचा मागQ मोकळा नGहता.
याचेह यांना शय होते. गीतेवर ानेlर या आधी

बहजन
समाजाला जर गीतेतया तवानाचा
ु
परचय क^न ;ायचा असेल तर यातया अग1य ¸ै त-

झालेया टकांमधे सांययोग, कमQयोग यांचा जा:त
समावेश होता. सवQसामा@य माणसालाच काय पण या

अ¸ै त, कमQयोग इ. चा नरYर लोकांनाह समजेल अशा

काळ या बOयाचशा Bव¸ानांनाह या कपना अग1य

साRया आLण सोFया भाषेत क^न दे णे भाग होते. शवाय

हो या. ानेlरांना गीतेत सांIगतलेला मोYाचा मागQ

तीथQ याTा, खडतर तपsयाQ वगैरे कSनच मोY मळतो या

सं:कतचा
गंधह नसलेया सवQसामा@य माणसांना,
ृ

त कालन कपनेशी फारकत घेणे आवuयक होते.

चातवQ
ु णाQतया सवQ वणाrना व ि¿यांना दाखवायचा होता.

यासाठD ानेlरांनी कणालाह
सहज साRय करता येईल
ु

यासाठD गीतेचे तवान मराठDतन
ू सांगणे HाM होते.

अशा भJoयोगाची योजना केल.

यात ते इतके यश:वी झाले क< ानेlर हा

"राजBव;ाराजग]योग
" अशा भारद:त नावा या
ृ

मराठD वा¢याचा &हरा समजला जातो.

या अRयायात भगवान tीकbणाने
अजQन
ु ाला :वतःब\ल
ृ

मी प3यात
चार वषc काढल होती तर आळं दला
ु

अंतम रह:य ("ग]
ृ ") सांIगतले आहे . गीते या या

(Sorry. "tीYेT आळं द"ला! दे वा या गावाला आपण

नवGया अRयायात चौतीस ½ोक आहे त. गीतेतया इतर

"tीYेT" 1हणतो. मग दे वी या गावांना आपण "सौYेT

½ोकांHमाणेच यांचा अथQ एकदाच काय पण दहादा वाचन
ू

ं "सौYेT तळजापर
कोहापरू" iकवा
ु
ू " असे का 1हणत

सRदा
नीट समजत नाह.
ु

नाह?) जायचा योग आला नGहता. पाच-सहा वषाrपूवn

या चौतीस ½ोकां या मतताथाQचे पॉवर पॉइंट

प3याला
गेलो होतो तेGहा अगदच कधी गेलो नाह असे
ु

GहशQन असे होईल. Thanks to Microsoft Power

नको 1हणन
ू मTाबरोबर जाऊन आलो. रांगेत पढे
ु एक

Point, now-a-days I can't even go to the

अशYत &दसणार बाई होती. समाधीचे दशQन घेताना

bathroom without creating a Power Point

तला गदगदन
ू आले होते व ती अगद भारावन
ू गेल होती.

bulleted summary first!

समाधी:थानावर डोके ठे वून "माऊल, माझी ानबा
माऊल" करत होती. पढे
ु सरकायला ती तयार नGहती.

•

शेवट तला आपयाकड या नेहेमी या पRदतीने

अजQुना मी तला
ु हे परमरह:य सांगतो. ते तला
ु कळले

तर तू सवQ अशभ
ु गोींपासन
ू मo
ु होशील

दे व:थानातील मंडळींनी उ_ पणे ओरडन
ू , ओढन
ू पढे
ु
ढकलले.
अशा बहजन
समाजासाठDच ानेlरांनी
ु

•

mयांची tRदा नसते ते मला HाM क^ शकत नाहत

•

मी हे Bवl नमाQण केले आहे . सवQ भते
ु (elements)

माXयात आहे त. पण मी यां यात नाह

ानेlर सांIगतल होती. व तचा Hभाव सातशे वषc झाल

•
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या Bवlाचा जेGहा नाश होतो तेGहा ती सवQ भते
ु

•
•

1हणजे एका ½ोकाला average २० ओGया! "एकापेYा

(elements) माXयात Bवलन होतात. मी यांची

एक बेबी..." सारखी अनेक उदाहरणे दे ऊन, घोळवन
ू

पनःरचना
क^न नवीन Bवl नमाQण करतो
ु
•

घोळवन
ू , समजावन
ू गीतेचा अथQ सांIगतला आहे .

बOयाच Bव¸ानांनाह माझे मनbयावतारातले
Sप
ु

ानेlर knew how to stay on the message.

समजत नाह व ते माझी अवहे लना करतात
•

Communicate. Communicate. Communicate.

पण इतर काह जणांचा माXया या Sपावर Bवsास

उमोम अलंकार, उपमा आLण उदाहरणे दे ऊन यांनी

असतो व ते माझी भo< करतात
•

मी सगळीकडे आहे व सगळे माXयात असते

अग1य तवान सगम
केले आहे . ती सवQ उदाहरणे या
ु

•

बरे च ानी लोक वेदायास, तप:या इ. कSन :वगQ

लेखात दे णे श0य नाह. काह &दल आहे त. यावSन
यां या Hासा&दक रचनेची कपना येत.े

HाM करतात. पण माझे खरे Sप न कळयाने कालांतराने

नवGया अRयाया या स^वातीलाच
ानदे वानी
ु

प@हा
ज@म-म ृ यू या चÌात परततात
ु
•

जमलेया मंडळींना मान दे ऊन, :वतःकडे (अकारण)

जे लोक माXयाऎवजी इतर दे वांची पजा
ू करतात ते

नकळत माझीच भo< करतात. कारण सवQ दे वांचा दे व

कमीपणा घेऊन, मी आपणा थोर मंडळींना तवान

मीच आहे

सांगणे 1हणजे, "लहान मल
ू बापा या ताटातले अ@न जसे

भJo असल क< फळे , फले
ु , पानेच काय पण

बापालाच भरवायचे Hय¤ करते" तसे आहे आLण ते त1ह
ु

पा3यासारया iकरकोळ गोींनी सRदा
मी Hस@न होतो
ु

"बाप जसा ते कौतकाने
तjड पढे
ु
ु क^न खातो" तसे ऎकन
ू

•

•

गोड कSन यावे असे 1हटले आहे . अशी उदाहरणे

आLण जो कोणी माझी पजा
ू करतो तो मला HाM

स^वातीला
इतक< &दल आहे त क< शेवट नवीनाथ
ु
ृ

ं श¾
करतो. मग तो पापी असो, ¿ी असो iकवा
ू असो
•

almost tells him to shut up and get on with

माझी अन@यभावे भJo कर. मला शरण ये. एवढे च

it.

केलेस तर तू मजHत येऊन पोहोचशील

गीतेतया "कणालाह
माहत नसलेले, mयाने
ु

गीते या नवGया अRयायातील या चौतीस
½ोकांपैक< "पTं पbपं
ु फलं तोयं" हा ½ोक बहधा
ु सवाrना

सवQ सखे
तला
ु लाभतात ते गBपत
ु
ु सांगतो" या दसOया
ु

माहत असतो. पण हे चौतीस ½ोक अगद to the point

½ोकाचे, ानदे वाने "अहो, एक ट0का Gयाज मळणार

असयामळे
ु SY वाटतात. यातच "भगवान Bवbणु

असेल तर काह लोक आगीत उडी यायला कमी करत

Bवlाचे कतc करBवते आहे त व यांची tRदे ने भJo केल

नाहत. मग यां यासारयां या नजरे तून हे सवQसखे
ु

तर मोY मळ3याचे चा@सेस वाढतात" यात परमरह:य

दे णारे गBपत
सटते
ु
ु कसे?" असा HÎ BवचाSन नंतर

कोणते असाह HÎ पडतो. I mean duh.. Everyone

पढ
ु या ओवीत "कमळ आLण बेडू क दो@ह Iचखलात

knows that.

राहतात. पण कमळाचे उम परागकण भंुगे खाऊन
जातात. बेडू क माT माशांवर समाधान मानतो. गायी या

हा HÎ फo मलाच पडला असे नाह. सवQ

आंचळात दध
ू असते. पण गोचीड माT ते न Bपता गायीचे

tो यांनाह असणार याची कपना ानेlरांनाह होती.

रoच Bपतो. काह लोकांना चांगले आLण वाईट यातला

या HÎाचे उर यांनी ानेlरतया नवGया अRयायात

फरकच कळत नसेल तर यांना सवQसख
ु दे णाOया गBपताचे
ु

&दले आहे .

काय?" असे याचे उर &दले आहे .

नववा अRयाय

हल आपण जसे Gयाजात फo १/४ % फरक
असला तर पैसे या बक
Ó े तन
Ó े त Ôा@:फर कर3यात
ू या बक

अशYत बहजनां
ना गीता समजावी 1हणन
ू
ु

हयगय करत नाह तसलाच Hकार. Don't see the

ानेlरांनी गीतेतया H येक ½ोकाचे Bव½ेषण करताना

forest for trees.

सामा@य माणसाला समजतील अशी खप
ू उदाहरणे &दल

"माXयात सवQ भते
ु (elements) असतात पण

आहे त. गीते या नवGया अRयायातील चौतीस ½ोकांचे

मी यां यात नसतो" या tीकbणा
या Bवधानाचे
ृ

Bववेचन यांनी पाचशे प:तीस मराठD ओGयात केले आहे .
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"खळखळणाOया पा3यावर फेस असतो पण तो फेस Bपऊन
कणाची
तहान भागत नाह. कारण पा3यावर फेस असतो
ु

ं
मदन सेवी शेजघर।चं¾ सडाशपण
कर।चपळ

पण फेसात पाणी नसते" या उदाहरणाने समजाBवले आहे .

संदेशधार।वारा जेथ॥

भगवान tीकbण
जातीभेद, वणQGयव:था, ¿ीृ

आशवाQदा बह:पतऎसे
°ा±ण।Iचंतती जे
ृ

प^ष
ु यां यात भेदभाव करत नाहत हे सांगताना "1हणोन

कयाण।आLण पंo<शी सरगण।बहत
ु
ु जेथ॥

जात न येथ Hमाण।भo<चीच सरशी॥" असे सांगन
ू

जेथ अ&द0पाळ धरंु धर।अlा^ढ

ानदे वांनी, "ओढे , ओहोळ इ. सवQ गंगेस मळायावर

सरदार।उ चैःtवा धावे पढार।अs
इं¾ाचा॥
ु

गंगाSप होतात" असे उदाहरण &दले आहे . सामा@य

बहु असो, हे ऎसे।भोग इं¾सखाजै
से।भोगती
ु
यकतc, जोवर असे।प3याचा
अंश॥
ु

माणसाला समजतील अशी अनेक उदाहरणे नवGया
अRयायात आहे त. ती सगळी येथे दे णे श0य नाह आLण

Try beating that.

याची आवuयकताह नाह.
गीतेतया नवGया अRयायातया BवसाGया

वेळ काढन
ू नववा अRयाय वाचयावर

½ोकात इं¾लोकाचा "ते प3यमासा;
सरेु @¾लोकमtि@त
ु

"ानेlरचा नववा अRयाय फारच चांगला जमला आहे " हे

&दGयाि@दBव दे वभोगात" असा Tोटक उलेख आहे . पण

भाGयांचे मत पटते.

ानदे वांनी यां या "सधाSन
वाढवलेया" मराठD
ु

Taking thirty years to confirm it is

आवीत
कपने या भराOया माSन वणQन केलेया
ृ

somewhat constipated. Better late than

:वगाQचे समओवी Sप असे आहे :

never, however.

जेथ अमर व हे च संहासन।ऎरावतासारखे
वाहन।राजधानी भवन
अमरावती॥
ु
जेथ महासRदंची भांडारे ।अमताची
कोठारे ।mया
ृ

अ^ण नसरगंड

गावी Lखलारे ।कामधेनूंची॥

ं
बेलGे ],ू वॉशyटन

mया :वगn दे व चाकर करत।IचंतामLणर¤ांची

arun.nisargand@comcast.net

भमी
ू जेथ।आLण आनंदउ;ाने असत।कपतSंची॥
गंधवQ गात गाणी।रं भेऎशा रझBवती नतQनी।आLण
iकती एक Bवलासनी। यात मय
ऊवQशी॥
ु
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jlcr,wUjlcr v Aakaxat ivhr kr`a-ya pxup(ya.Cya
m<TyUs Aap`c kar`IwUt #= An 0k idvs Asa ye{l
ÜÑÝ kI Aap` ya pxU-p9I 2nalac mukUº 0v!ec nVhe
tr telaCya vapralahI AinbR2
. raihlºAittelaCya vaprasa#I
Amap pEsa qcR krava lagel kar` ya ipxVya
bniv~yasa#I pšaili4n he tel lagteº 4maRPliS3k
Aaš[lixvay bnU xkt nahIºAap` PlšiS3kca vapr kmI
k= tev!I telacI bct k= xkU TyatUnc Amap pExaca
qcR Aap` 3a;U xkUºAap` Jya PlšiS3k vStU va ipxVy
vaprto TyatLya fKt É 3Kkec ipxVya pun:p/ik/y k=n
vapr~yajoGya Astat Aai` ]Tpadn qcaRpe9a Tyaca
qcRjaSt Asto,Ase 0ka s.ketS4;avr vac~yat Aaleº
Tyat pu!e Ase Mh`3le Aahe kI, PlšiS3k ipxVyatIl sU(m
Sv=patIl kahI ANn sa#iv~yat ye`a-ya ipxVyatUn
ANnat ixrkava k= xktatº An he jr sTy Asel tr
ikman Svt:Cya jIvaxI qe;`etrI Aap` 3a;ayala hve kI
nko? yacahI ivcar Vhayla hvaº
0ka s.ketS4;avr nšxnl jIAog/aifk Nyjne
p/kaixt
keleLya
maihtIm@ye
Ase
Mh3le
Aahe
kI,AmeirketIl pyaRvr` s.v2Rn simtIne Üunited states
environment protection agencyÝ jgwr vaprLya
ja`a-ya PlšiS3k ipxVya.cI pah`I kelI Asta ÍÈÈ
ABjavr ya ipxVya.ca vapr hot AsLyace Aa!;Un Aale
Aaheº he 3a;~yasa#I jse p/xasnane vapravr inbR2
. 6al`e
AavXyk Aahe TyahIpe9a Aap` PlšiS3k muKt pyaRvr`ala
ksa hatwar lavto Tyavrc pyaRvr`aca smtol Avl.bUn
AaheºsvRsa2ar` pah`ItUn Ase Aa!;Un Aale Aahe kI, jr
Aap` kapDI A4va kagdI ipxVya.ca vapr keLyas 0ka
VyKtIkDUn ikman sha PlšiS3kCya ipxVya.ca Aa#vDyas,
ÊÌ ipxVya 0ka mihNyala, ÊÐÐ ipxVya v8Rat,tr
ÊÊÉÏÎ ipxVya Aayu*ywrat vapr~yace 3a;U xkto v
TyatUnc PlšiS3kmuKt kcra v pyaRvr` yala hatwar lavU
xkto,he jagitk pah`ItUn Aa!;Un Aalee Aaheº

nuktac 'loks%a' m2Il 'kcra muK%Iººº 0VhreS3crIl'
ha leq vacla An 9`wr Do;ysmor kajve cmkleº
jgatIl svaRt ].c ixqr pada¢.at kele jat AsLyaCya
AiwmanaCya batMya vactana ]r w=n yetoº p.rtu jgatIl
svaRt ].c ixqrhI manvane kc-yaivna soDle nsLyace
vacUn mnhI iqNn hoteº nusta kcra Asel tr #Ik
Aaheº TyapasUn 'qt' bnivta ye{l p.rtu to kcra jr
PlšiS3kyuKt vStU v ipxVya.nI VyaPt Asel tr Aap`
p/dU8`ala Aa;a ksa 6al`ar? ya PlaiS3kCya ipxVya.Cya
Aitvapramu;e ]´aog2.de tejIt caltIl pr.tuyamu;e jagitk
pyaRvr`aca smtol !;t Aahe,yakDe ma5 Aaple sr;
sr; dul9
R
hot Aaheº g/amI` Aso va xhrI p/Tyek
i#ka`I PlššiS3k ipxVya.ca sraRs vapr Aa!;Un yet
Astana pu`e mhapailkeCya S4ayI simtIne x.wr 3Kke
PlšiS3kCya ipxVya.vr b.dI 6alUn pyaRvr`aca –has v
kc-yacI smSya soDiv~yasa#I 0k ca.gle pa}l
]clle Aaheº
Xašaip.g kr~yacI hOs nslelI VyKtI ivr;acº pr.tu
xašip.gla jatana kapDI ipxvIca war ma5 fšxnCya
jmaNyat svaR.nac ADsr #rt Aaheº An Tyamu;ec kcyaCya smSyela PlašiS3kCya ipxVya.nI g/asle Aahe,Ase
Mh`3le trI vavge #= nyeº ya mhawyank rogane
g/asleLya rogavr ve;Ic [laj krayca d<!inXcy kela
tr PlšiS3k ipxVya nakara 0v!c Aavahn krta ye{lº
An he Aavahn Avherl.,tr PlšiS3k ipxVya.Cya vapramu;e
jagitk pyaRvr`aca smtol tr !;elc Tyacbrobr
muKya,

pu`ekra.nI pyaRvr`aca –has 3a;~yasa#I v mukya
jnavra.Cya po3at nk;t ja`a-ya PlšiS3k ipxVya.ca
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mhapailkene ha StuTy in`Ry 6etla he yoGyc zale kar`
pu`e he ix9`ace,s.Sk<tIce maher6r Mh3le jateºtsec dexatIl
'pihl.-vihl.' je kahI Asel TyacI su+vat pu~yatUnc
hote v Tyas ]%m p/itsad im;to Ase Mh3le jateºtµtc
mhapailkene PlšiS3k ipxVya.Cya vapravr b.dI 6al~yaca
in`Ry
6etla
AaheºTyacI
A.mlbjav`IhI
tatDIne
kravIºyacbrobr 0ka g/amI` wagatail sevawavI s.S4ane
ÜlokkLya` p/it*#an-furs.ugIÝ keleLya mag`Ip/ma`e xhr
v g/amI`Stravr xasnaCya vtIne pyaRvr` s.v2Rn simtI v
m.D;e S4apn k+n Tyasa#I ivix*3 Asa raqIv in2I
#evUn 'kc-ya's.dwaRt Aola v suka kc-yace iv63n
kse krayce yace p/bo2n k+n veg;I y.5`a rabvavI v
PlšiS3k ipxVya de`a-ya v 6e`a-yavr krDI njr #evUn
d.DaTmk karva{ kravIº
hI bab qicRk AslI trI ka;acI grj
smjUn yakDe paihle paihje v txa yojna rabivLya
paihjet,0v!e ma5 nKkIº vEyiKtk in`Ry 6e}n nagirka.nI
PlšiS3k ipxVya.ca vapr 3a;la tr pyaRvr`aca ho`ara
–has ,ipxVya inmiRtIsa#I ho`arI kroDocI bct tsec
telaca vapr kmI ho}n Aai4Rk bct tr ho{lc
Tyacbobr pxU-p9I,wUjlcr,Aakaxat ivhar kr`a-yaCya
m<TyUs Aap` kar`IwUt #r`ar nahI,hehI tev!.c qr.º

vapr b.d kra ,Ase iviv2 magaRn sevawavI s.S4a.nI
AapLyala
Avgt
keleº
p4na3yaµare,Aakaxva`I,dUrdxRn,v<%p5aCya
ma@ymatUnhI
AapLyala sav2anteca [xara idla Asla,trI TyacI dql
ma5 pu`ekra.nI 6etlelI idst nahIºPlšiS3k ipxVya.Cya
Aitvapramu;e kc-yaca g.wIr p/Xn inmaR` zala Aaheº
]=;I-fursug
. I ye4Il kcra Depot jma ho`ara kcra hI
smSya nustI xhrapurtIc myaRidt raihlelI nsUn,
pirsratIl g/amI` wagatail AaroGy 2oKyat ye~yas
kar`IwUt #rt Aaheº kar` te4Il kc-yace iv63n krIt
Astana PlšiS3k ipxVya.mu;e An.t ADc`I inmaR` hot
Aahetº0k ka; Asa hota kI,xetkrI Aola kcra mo#ya
p/ma`at ivkt 6e}n jat v Tyaca qt Mh`un vapr
krayceºpr.tu Aata kcrasu²a xu² Sv+paCya 0evjI
wes;mSv+pat ÜA4aRt PlšiS3k im&ItÝ im;t AsLyane to
6e~yas xetkrI nkar det AahetºAn tehI yoGyc
Aaheºkar` 'ka;ya 6xat' Asle wes;yuKt qt 6atle
tr tI kala.tr`e kopLyaixvay rah`ar nahI'ºik.bhuna tI
ka;I Aa{ kahI ka;ane napIk ho~yacIc xKyta Aaheº
An Asec hot raihle tr tuMha-AaMha to.Dca 6as
p;aLyaixvay rah`ar nahIÑ Tyamu;e yavr ga.wIyaRne ivcar
k+n k<tI krayla hvIºÜMh`je PlšiS3k ipxVya.ca vaprc
3a;`eÝ
magIl don mihNyat pu~yatIl kc-yaCya smSya.cI
no.d svRc p/is²I ma@yma.nI 6e}n TyacI maihtI svaR.pyR.t
pohcvlIºpr.tu hI smSya fKt pu~yapurtIc myaRidt Aahe
Ase smjun [tr xhratIl p/xasnane jr yakDe 'kana
Do;a' kela tr xhrpat;Ivrc nVhe tr kala.trane raJy
,ra*¨pat;IvrhI DokeduqI #r`ar Aaheº mg [tr i#ka`ce
kay 6e}n bslat he p/Ty9 ic5 AapLasmor Aaheº
sšn f/aiNsSkI ya xhrane PlšiS3kCya ipxVya.mu;e ho`ara
pyaRvr`avr du*pir`am An TyaCya inimRtIsa#I ho`ara qcR
ya babI.ca ivcar k+nc ÊÏ macR ÊÈÈÏ pasUn yavr
b.dI
6atlI
Aaheºba.gladex,cIn,Aayrl>D,[S5ayl,kšnDa,kIinya,3a.zainya,
sa}4 Aaif/ka,is.gapUr AadI i#ka`I PlšiS3k ipxVya
vapr~yavr inbR2
. 6atle Aahet,Ase 0ka s.ketS4;I nmUd
kele Aaheº
he iliht Astanac pu~yat ya ipxVya.vr b.dI 6al~yaca
in`Ry mhapailketIl S4ayI simtIne 6etLyace v<%
v<%p5atUn 2Dkle ,An qrc kahI A.xI sma2an zale te
ikman kc-yaCya smSyemu;e ka ho{na ha in`Ry zalaº

-su2Ir
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me4ekr

शाळा 1हटल क< काह गोी शकाGयाच लागतात. कBवता पाठ

कठयाह
Hसंगाचे गांभीयQ जरा कमीच असयाने,
ु

करणे, यांना चाल लावन
ू वगाQत बेसूरपणे गाGया लागणे हे

आनंदबाईनी जसा ध चा म केला होता तसा आ1ह तु चा मु

कोणालाह चकत
नाह. Hाथमक (1हणजे elementary) शाळे त
ु

क^न केशवसतां
" चे एक Bवडंबनह केले होते.
ु या "ततार
ु

मले
क<ऽऽऽऽत संुदर आकाश" अगद बबी या
ु "दे वा तऽझे
ू

मराठD या सरांना ते कळयावर यांनी आ1हाला वगाQबाहे र

दे ठापासन
&ह@द या
ू ओरडन
ू 1हणतात. आLण हाय:कलमधे
ू

काढले होते व "पालकां" कडन
ू Iच~~या आणायला लावया

सरांना "आऒ ब चो त1हे
ु &दखाए झांक< &ह@दो:तानक<" 1हणत

हो या. यामळे
ु सतार या बोलाचे "Hatari चे बोल" असे

कवी Hदपचा अवतार यावा लागतो. कBवता शक3याचे

Hatari सनेमातया Baby Elephant Walk

ं दbपरणाम
परणाम (iकवा
) can last a lifetime.1हणनच
ु
ू

Bवडंबन करायचा Hय¤ आ1ह सॊडन
ू &दला होता.

या चालवर

"सतारचे बोल" मधे काह कारणाने भडकलेया

क< काय पण "धीर धर रे धीरापोट असती मोठD फळे गोमट" हे

कवीला राTी एका Lखडक<तन
ू सतारचे :वर ऎकू येतात. पण

"बोल" तीन चार म&ह@यांपूवn मला अचानक आठवले. का ते

याचा मड
ू चांगला नसयामळे
ु या &दडदा, &दडदांची याला

कळायला मागQ नाह कारण केशवसतां
ॅ आहे असे
ु चा मी मोठा फन
नाह. हाय:कलमधे
असताना नगरकर सरांनी सतारचे बोल
ू

चीड येत.े पण हळू हळू सतार या या मधरु :वरांचा या यावर

शकवल होती. खरं 1हणजे नगरकर सर आ1हाला इंPजी

परणाम होऊन याचे डोके शांत होते व शेवट या :वरांचा राग

शकवायला होते. पण यांना मराठD शकवणे जा:त आवडायचे.

जाऊन तो यांचे गोडवे गायला लागतो. एकंदरत "Lखला जो मेरा

1हणन
ू ठे वन
ू ते
ू एक &दवस लहर आयावर इंPजी बाजला

&दल तो सार बIगया Lखल".
केशवसतां
ु नी सतारचे "बोल" represent

सतार या बोलावर घसरले होते.

कर3यासाठD &दडदा, &दडदा हे शAद का नवडले हा तेGहा पडलेला

शाळा कॉलेज नंतर केशवसतां
ु या कBवता आवडायला लागया

HÎ मला अजनह
कधी कधी सतावतो. माXया
मते &दडदा,
़
ू

असया तर हाय:कल
ु चे आLण आमचे
ू मधे असतांना केशवसतां

&दडदा Gहायोलन या :वरांना शोभन
ू &दसतील. Gहायोलनचे

फारसे सय नGहते. Mostly because of our typical

:वर कसे long and continuous असतात. सतारचे :वर

high-school-boys juvenile tendencies. एकंदरत
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ं &ह@द गा3यात सतार
साथ असायची. हल या मराठD iकवा

तारा खाजवया ("pluck") मळे
ु short and interrupted

नसतेच.

असतात. More like &दड, &दड than &दडदाऽऽ, &दडदाऽऽ.

"फार साईड" काटQू न काढणारा लोकल काटQू न:ट गर
ॅ

&दडदा, &दडदा चा फारतर लहान मलां
ु ना भीत दाखवायला

लासQनचे दोन पने
ॅ लचे एक काटQू न मला आठवते. या या एका

उपयॊग होईल. "आता झोपतॊस मका
याने का क^ &दडदा,
ु

पने
ॅ लमधे :वगाQत जा3यासाठD रांग लागलेल असते. यात

&दडदा?" या मानाने सतारचे बोल कसे कोमल आLण नाजक
ु

दे वदत
ू "Welcome to heaven. Here is your harp"

असतात. Very inviting.

1हणत :वगाQत येणाOयांचे हापQ दे त :वागत करत असतो. दसOया
ु

केशवसतां
ु नी शंभरा यावर कBवता ल&हया

पने
ॅ लमधे नरकात जाणाOयांची रांग असते. यात डेिGहल

असयातर यां या ततार
, आ1ह कॊण, झपझाQ
ु
ू आLण

"Welcome to hell. Here is your accordian" 1हणत

सतारचे बोल एवqया तीन चारच कBवता बहते
ु कांना मा&हती

नरकात येणाOयांना Bपयानो ऍकॉJडQयन दे त असतो. A really

असतात. सतार या बोल मधया ":वर ते &दडदा &दडदा" आLण

funny cartoon when you actually see it.

"धीर धर रे धीरापोट असती मोठD फळे गोमट", ततारमधया
ु

या काटQू नचे इंJडयन GहशQन करायचे झाले तर

"एक ततार
;ा मज आणन
ु
ु , फुं iकन जी मी :वHाणाने", आ1ह

"Welcome to heaven. Here is your sitar" आLण

कोण मधया "आ1ह कोण 1हणन
, आ1ह असू
ु काय पसता
ु

"Welcome to hell. Here is your harmonium" असे

लाडके दे वाचे..", या केशवसतां
ु या signature ओळी आहे त.

होईल. Too bad that musically impure harmonium

कवी यशवंत यां या "आलो मी आलो मी कर पका
ु र कोण तर"

has crowded out classical Indian musical

claptrap पेYा या दसपटने चांगया असया तर यांना भा.

instruments such as sitar and sarangi

ं
रा. तांAयां या "डोळे हे जलमी
गडे रॊखनी
ु
ु मज पाहू नका" iकवा

as

accompaniments. I like harmonium. But sitar

"रामकbणह
आले गेले का जग याBवण ओसची पडले", माधव
ृ

takes the cake.

ं even मढकरां
जलयनां
या Hेमगीतांची iकवा
या "Bपपात
c
ु

ं तची धाकट बहण वीणा यांचा माझा
सतार iकवा

पडले ऒया उं &दर" या साहिजकतेची सर नाह. अथाQत अGवल
़
इंPजी अंमलात ल&हलेया काह पोटभS कBवतांपेYा

जवळन
ू परचय नाह. नाजक
ु हातांनी यां यावर केलेल
करामत ऎक3यासारखी असल तर एकंदरत यांचा आकार, ते

केशवसतां
ु या कBवता चांगया आहे त. "स य सदा बोलावे सांगे

भोपळे बघन
ू यांचा उपयोग फo भीमपलास वगैरे मदाQनी

ग^
ु आLण आपला
ु बाप" अशा literary दर¾पणा पेYा "एक

रागांसाठDच होत असावा असे उगीचच वाटते. आLण अगदच

ततार
;ा मज आणन
ु
ु , फुं iकन जी मी :वHाणाने" न0क<च

सतार शकणे जमले नाह तर rec room मधे ठे ऊन यांचा वेट

चांगल आहे .

लिटं गसाठD वापर करता येईल का असा HÎ पडतो. Guitar

No matter. For me ततार
is cacophony of
ु

for Dummies सारखा Sitar for Dummies शकवणारा

teenagers practicing kettle drums in the garage

ं ¾ोणाचायQ भेटला तर माझी
एखादा सां&दपनी iकवा

while सतारचे बोल has the allure of Mahashweta's

एकलGयासारखी अंगठा कापन
णा ;ायची माझी तयार
ू ग^दY
ु

sitar strains yearning for Chandraapeed.

आहे . Not that I have any idea whether one needs

&दडदा &दडदा or no &दडदा &दडदा, sitar is sweet.

an opposable thumb to play a sitar. Or maybe

हाम¡नयम बोकाळ3याची आधी &ह@द:तानी
संIगताला सारं गी,
ु

barter sitar lessons for lessons in Stability and

वीणा, सतार यांचीच साथ असायची. शंकर-जयiकशननी वे:टनQ

Control Issues in Flight Test Airplanes or

:टाईल ऑक:Ôा
वापरायला स^वात
कराय या आधी &ह@द
c
ु

Optimization Topics in Linear Programming. May

सनेमातया बOयाच गा3यांना सतारची

not be a fair trade. But that's all I have to offer.
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सतार या मधरु बोलांची साथ असलेल तीन चार जनी
ु गाणी
अजनह
पॉFयलर
ू
ु आहे त. "ओ सजना बरखा बहार आयी’ या
गा3याची स^वात
सतार या बोलांनी होते. ते :वर इतके सरेु ल
ु
आहे त क< ते संपन
ू लता मंगेशरकरचा आवाज कठे
ु होतो हे
ु स^
लYातसRदा
येत नाह. सतारचे ते बोल, "मधबनमे
राIधका
ु
ु
ं "जे वेड मजला
नाचे रे " या शेवट असलेला सतार सोलो, iकवा
लागले, तजलाह
ते लागेल का" या मराठD गीतातले सतारचे
ु
चार-पाच बासQ can keep me up all night.
सतारचे अमेरकन बोल कसे वाटतील असा Bवचार
बOयाच वेळा येतो. In good hands they will be as
good if not better than our Indian classical sitar.
How about a holiday sitar concert of Christmas
carols? Jingle Bells may make a great IndoAmerican sitar tune.

ra.go;I : Am<ta xha

Late night sitar strains on a serene
winter night have the same pull Mahashweta's
sitar - more likely it was a veena - had on
Chandraapeed lost in the woods. And if you
throw in the lyrics of Lata Mangeshkar's "Na jeo
na", the Bengali version of "O sajana barakha
bahar aayi" melody which roughly translates as
No! Please dont go,
It's still night
I still

have something to give you

The night birds says
Please don't go...
those sitar strings have the power of
transforming सतारचे बोल into सतार काळजात घसल
.
ु
-

अ^ण नसरगंड
ं
बेलेG],ू वॉशyटन

meh. dI : gOrI xha
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संÌमण
रBववार सकाळी चहा घेत पेपर वाचत बसलो होतो. ह 1हणाल
अहो, आज आम या मंडळाची मी&टंग आहे बरं का!
कॉलनीतया सगया म&हलांसाठD एक म&हला मंडळ :थापलेलं
होतं. मंडळ कसलं याचं? गjधळ नसता
! काह सामािजक काम
ु
नाह क< Bवधायक कायQ नाह. नस
ु या फालतू गFपा, एकमेकांची
ं पोकळ :पधाrचं आयोजन! :पधाrना तर ऊत
उणी-दणी
ु iकवा

जाऊ ;ा हो. तसलं कटकटचं काह नको बाई. मेया श आहे त

आला होता. :पधाQ कसल? तर 1हणे, चपलांचा ढग करायचा

सगया. कधी असला एखादा H:ताव मांडलं क< हात झटकन
ू

यातन
ू नवOयाने बायको या व बायकोने नवOयाचा चपलांची

मोकया होतात. पण पाककला :पधाQ 1हणताच मधमाuया

जोडी शोधन
ू , जो प&हला पोचेल याला प&हले बYीस! काहतर

सारया गोळा होतात.

नरथQक.

&ह या समोर काह बोल3यात तसा अथQच नGहता. बरं मग.

एकदा शेजारचा सारोळकर आला व 1हणाला, "पेढे दे . " "कसले?

कोणते पदाथQ ठे वणार?

" "अरे व&हनींना :पधत
c प&हलं बYीस मळालंय. "

हे बघा रGयाचा गोड पदाथQ व तांदळाचा तखट पदाथQ. चला ठरलं

"अ:सं? कोण या? " मी आsयाQने Bवचारलं.

तर मग. आज जाहर करते. &हचा हSप
पाहन
ु
ू मी 1हटलं, असले

तो 1हणाला, 'वाद-Bववादा या'.

उ;ोग केयापेYा सीत
मलां
ु
ु चा अयास घे जरा.

हे ऐकन
ू मी खजील झालो. या ऐवजी वoृ वा या
ू माT मनातन

ते अयासाचं त1हच
बघा बवा
ु
ु . ती काट` काह माझं ऐकत

अस या तर न0क<च पेढे वाटले असते. पण हसत हसत 1हटलं,

नाहत. एवढं 1हणन
ू बाईसाहे ब मोकया झाया.

अरे खरं तर हे बYीस तला फार पवnच
मळायला हवं होतं.
ू

:पधचा
c &दवस ठरला, सगळा ¿ी वगQ कामात गकQ झाला. मले
ु

आम या घरात दे खील तीच याचं बYीस पटकावते. काह का

BपशGया घेऊन बाजारात पळू लागल. H येका या घरातन
ू

असेना, या :पधपासन
c
ू ती मंडळाची सेÌेटर झाल होती एवढं

तेलकट, तपकट
, खमंग असा वास येऊ लागला. रGयाचे लाडू न
ु

खरं .

तांदळाची चकल असे &हचे पदाथQ ठरले. घरात रोज एक नमना
ु

मी काह बोलत नाह हे पाहन
ू ती 1हणाल, 'अहो ऐकलंत ना? ' 'हे

होऊ लागला. एक &दवस &हने Jडश मRये सरेु ख सजवन
ू लाडू

आता कोण या :पधाQ ठे वणार? ' मी वाचत 1हणालो.

आणले. मी 1हटलं, “अरे वा! सजावट तर छान झालय. आता

अáया, त1ह
कसे ओळखलंत?
ु

चव बघू ,” 1हणन
ू लाडू खायला लागलो पण काह केया तो

तमचं
मंडळ दसरं
ु
ु काय करतं?

फटे
ु ना. हे काय गं?

नाह हं माXया हातात बट
ॅ आहे तोवर मी चौफेर फटकेबाजी

थांबा हं मी फोडते.

करणार आहे .

पण &हचाह जोर अपरा
ु पडला. मुले दातांनी चावन
ू खायचा Hय¤

1हणजे? मी 1हणालो.

कS लागल. शेवट मंगेशनं जमनीवर आपटन
ू फोडला व

अहो, मी सेÌेटर असे पयrत हो.

साOयांना खायला &दला. “असले कडक लाडू तू :पधला
c ठे वणार?

अगं पण H येक वेळा पाककले या :पधाQच कशाला? कधी तर

अगं, हा लाडू इथन
ू एखा;ा या अंगावर नेम धSन मारला ना तर

मलां
ु साठDह काहतर ठे वावं 1हणजे कथा-कथन, सामा@य ान,

तो जखमी होईल, पण तझा
ु लाडू तसाच राहल.” माXया या

पाठांतर, राम-रYा, गीतेचे अRयाय, अशांनी ब_ीला
जरा चालना
ु

वoGयावर मुले खो खो हसू लागल. &हनं Iचडन
ू धाक या या

ं mया म&हला खा3याचा एखादा पदाथQ चांगला
तर मळे ल iकवा

पाठDत धपाटा घातला. याने भोकाड पसरलं. ह &हरमसल
. मी
ु

बनBवतात तो मो~या Hमाणावर कSन अनाथाtम, अंधशाळांना

जरा समजाव3या या :वरात 1हटलं, “अगं चव चांगल आहे .

वगैरे जाऊन अ@नदान करा. स कायQ तर होईल.

फo
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जरा मऊ होतात का ते बघ.” चकलचं असं होऊ दे ऊ नकोस. &हने

जे काह झालं ते Gहायला नको होतं ना?” मी राTभर Bवचार केला.

मान डोलावल.

तमचं
ु च 1हणणं पटलं,” बघा आता. उगाच असया :पधाQ घेऊन
यात वेळ व शo< वाया घालवन
ू , एकमेक<ंची मनं कलBषत
ु

:पधc या &दवशी दपार
दोनलाच मी घरातन
ु
ू पळ काढला व
दपार
या Bप0चरला जाऊन बसलो. 1हटलं नसती कटकट नको.
ु

केयापेYा :पधc याऐवजी सवाrनी मळन
ू सण-वार Hसंग पाहन
ू

संRयाकाळी सहा-साडेसहाला आलो तेGहा आम या कॉलनीतया

ं अंधशाळे ला
खा;पदाथQ बनवन
ू एखा;ा अनाथ आtमाला iकवा

कॉमन हॉल मधन
ू जोरजोराचा आवाज येत होता. अरे , :पधाQ

भेट दे ण,ं अशYतांना साYर करणं, सं:कार वगQ यात रस घेणंच

सोडन
ू हा कसला आवाज? 1हणन
ू मी आत डोकावला तर &हचा व

योyय होईल. मग तर तमची
मदत होईल ना? “
ु

साठे व&हनींचा कडाडन
ू वाद चालला होता. मी मंगेशला 1हटलं

मी :वFनात तर नाह ना 1हणन
ू :वतःलाच Iचमटा काढन
ू

“अरे काय झालं?” “बाबा, अहो बYसा या Yुलक

पा&हला व भानावर येऊन 1हणालो,” खप
ू आनंद झाला बघ तझे
ु

कारणावSन दोन गटांत जो वाद चाललाय तो केGहाचा. कणीच
ु

Bवचार ऐकन
मंडळ करे ल तर
ु
ू . अगं, अशी जर कामं तमचं

कोणाचं ऐकत नाह.” दSन
tीमान साठे माXयाकडे पाहत होते.
ू

कॉलनीतया साOया प^षवगाQ
चा पा&ठं बा त1हाला
मळवन
ु
ु
ू दे ईन

अतशय सmजन गह:थ
! यातन
ू काहतर मागQ काढला पा&हजे
ृ

याची खाTी बाळग. एक ¿ी, एका कटं
ु ु बास जर नावाSपाला

असं मी ठरBवलं.

आणते तर अनेक ि¿या मळन
ू iकती Bवधायक कायQ कS

एकंदरत वातावरण पा&हलं व मंगेशला 1हणालो, “मंyया, अरे

शकाल?”

जोरात शी वाजव बरं .” पड या फळाची आा! मंyयाने ती

“हो ना? ठरलं तर मग. मी आजच मी&टंग बोलावते ,”असं 1हणत

इत0या जोरात वाजBवल क< या भांडणाOया दोघींसह

ह आत नघन
ू गेल.

सगयांनीच या आवाजा या &दशेने पा&हलं. साOयांचं :पधचं
c

एका राTीत अफलातन
ू वैचारक संÌमण झालेया माXया

वेड लYात होतंच. मी 1हणालो, “हे बघा मंडळी, सRया जे काह

प¤ीकडे मी 'आ' वासन
ू पाहू लागलो. कधी एकदा साहे बांना हे

चाललंय याला आपण या वादBववादा या :पधाQच आहे त असं

सगळं सांगेन असं झालं होतं. Bवभागन
ू &दलेया बYसाचे दसरे
ु

जर समजलं तर याचं प&हलं बYीस कोणाला ;ावं असं त1हाला
ु

दावेदार, 1हणजे यां या प¤ीचेह असेच मन-परवतQन झाले क<

वाटतं?” माझी ह कपना पाहन
ू साठ नी माXयाकडे पाहत डोळे

काय? हे जाणन
लागल होती.
ू घे3याची आतरता
ु

मचकावले. मीह यांना Hतसाद &दला.

---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.

' :पधाQ ' हा शब ्द ऐकताच वातावरणाचा सारा नरच
ू प@हा
ु
बदलला. सारे एकदम शांत होऊन हल0या आवाजात आपापसात
कजबजे
c अन यानमाने
ु लागले. सRयाचे यग
ु हे :पधचे
ु
मळणाOया बYसाचे आहे हे मला ठाऊक होते पण या :पधाrनी
लोकांना इतकं वेडBं पसं बनवलं असेल याची मलाह कपना
नGहती. बहधा
ू लागला असावा. आता
ु माझा घाव अचक
साहिजकच दो@ह गटांतन
ू Bव^_ पाट`ची नावे येऊ लागल. पेच
नमाQण झाला. नेमकं कोणाचं नाव जाहर करावं कळे ना. 1हटलं
आता प@हा
वाद सS
ु
ु होणार. एवqयात साठे हसत 1हणाले,
‘शेळके, प&हलं बYीस दोघांनाह Bवभागन
ू &दलं तर योyयच
होईल ना?' आLण ह कपना माT साOयांनीच उचलन
ू धरल.
सगळीकडे हा:य -कलोळ पसरला. &हप &हप हय
ु दं गा कS
ु c! मलं
लागल. साठ नी अH यYपणे दोघींचीह उडBवलेल Lखल
घालन
ू लगेचच यांनी घर गाठलं.
दसOया
&दवशी हल0या आवाजात ह मला 1हणाल, “अहो, काल
ु
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ko`Tya xBda.t hoto? Ase xBd ko`te v kItI?
Svra.cI s.Qya kItI? A,Aa,ººººººbaara²Mh`Un tr itce
na.v baraqDI² ho re ho²mg — he kay Aahe? Svr
kI Vy.jn? baraqDIt Tyace S4an ku#e Aahe? svR
Svra.ca 0ki5t ]Ccar k+n ho`are mhajoDa9r
ka.?ºººº kahI smjt nahI maZya tnamnavr xBda.ce
]we AaDve var k+n icr.jIv calte zale p` jata
jata idla wug
. a soDUn maZya DoKyat ºººººº maze
Doke poqrayla
Aaj mo#mo# ivWan lok mra#ICya
]²arasa#I sJj zale Aahet yxacI pu!e Ü?Ý idVy
Aaxa As`a-ya ya mra#I wa8ela rajmaNyta im;vUn
de~yasa#I p/yTna.cI ixkSt callI Aahe jagitk
pat;Ivr itca ivcar calU Aahe 'jaºmaºpº' m@ye itCya
vEwvxalI wivtVyacI SvPn r.gvlI jat Aahet
AamcI {-mel,kMPyu3r,[.3rne3m@ye jNmlelI itcI
natv.De itCyab_l AnaS4ene bolt Aahet Axa
Aai`ba`ICya ve;I mra#ICya SvaiwmaNya.nI SvS4
bsayce kI kay? AapLyala AapLya mat<wa8eca
kahI Aadr Aahe kI nahI? te kahI nahI mI #rvle
Aap`hI maymra#IcI AapLyaprIne y4axKtI,y4amtI
seva kraycI itCya ]warasa#I p/yTn krayce #rvle
Mh`je #rvlec
Am<tatehI pEja ij.k`a-ya maZya 'may mra#I'² tula
maza k<t&tapUvk
R mnapasUn sa*3a.g d.Dvt mate,sa.g
mI tuze pa.g feD~yasa#I kay k+?mla magR daqv
xowadxRk y.5atUn b6ave AxI tuzI lowsva`I mnohr
+p²e p` jra 2Kka lagla kI bdltec ic5²
Maay, tU AgdIc kxI g hI²
Aata b6 na ² vEvaihk jIvnacI survat kr~yasa#I
JyaCya g;yat vrmala 6alUn Jyala vrayce Tyala
Mh`ayce 'n'vra ² to Mh`to nvrI kxI tr sr;
v;`acI² Aata 'v;`' Asel tr te sr; As`ar. ka.
?trIhI Aqer lGn hote vrat in6te vratIcI mo3ar
jate 6rav+n,dev;av+n kxala vrat NyayacI ?
dev;asmo+n far tr dev;amagUn vrat
NyayacIººººººdev;ajv;Un NyayacI
lGn ho}n Aa#vDa hotoº p` Aa#vDa Mh`je
sPtah – sat ka.? sPtah Aai` Aa#vDa doNhI 0kc

mazI may
"Aa{,Aaj DBbam@ye kay dexIl?" Aamce kuldIpk
ivcarte zaleº
“Are ba;a, tU mhara*3/at jNmlela,mra#I matIt
va!lela,mra#I Aa{-bapaca,mra#I mulga na? mg?”
'DByat kay dexIl?' Ase Mh` naºººººº' me "tec teÑ"
[it icr.jIvº
"Are vTsa, mra#I Ase AamucI maybolI jrI Aaj
tI ra*3/wa8a nseÑ Aaj 0eXvyR ya ma}lIla,yxacI
pu!e idVyºººº"
"Maaiht Aahe º maiht Aaheº" ]phasane mla m2ec
ADivt icr.jIv vdleº "yev!e Aahe tr VhI 3I
namkr` krtana '7”aptI ixvajI' la '3imRns' Cya
[.g/jI kubDya kxala lavLya mg ? Tyape9a mub.{
Mh`ayce nahItr borIb.dr calle Asteº
mI 9`wr Avakc zaleº MaaZya ip/y may mra#Ila
ip/y laDKya lekane Ase Mh`ave, yace mla far
va{3 va3le º mI Mh3le, "he [.g/jI ma@ymvaLya
supu”aa, mra#I saihTyvEwvacI tula kay kLpna ?
TyaCya rsaSvadaCya Aan.dala tU mukla Aahes parqa
zala Aahesº vac vac tI SvamIº tI yyatIº
7”aptI ixvajIº r4ck/Ñ zalec tr AaplI hI tI?
"Ag. Aa{, gi`tatle k.s,k`R,Vyas jev!e mhawart
6Dvtat tev!e k;le trIpureÑ he Asle kahI l9at
#ev~yape9a 0kdac b/>ke3 Daygonl DaymI3rºººº [
l9at #evle tr ATy.t sm<w vaD\myaCya AilbabaCya
guhece dar ]6Dayca m.”a Anayasec im;toº mra#I
Aale nahI Mh`Un jgat ku`ace kahI ADt nahIº
wa8ecI ]pyu>ta b6Un wa8a ixkavI tU trI sa.g br.
mra#It mu;a9re iktI Aahe te?"
Qarc. , mu;a9re? mra#It mu;a9re iktI Aahet bre?
AapLyala ha p/Xn k2I ka pDla nahI? mg mI
jo we3el Tyala ha p/Xn ivcart su3le teVha ËÍ te
ÌÈ mU;a9re As~yacI iviv2 ]%re im;alI
K,c,3,t,p
ya.cI yadI krtana Tyat 1,¢,l< hI
A9re 2raycI kI nahI? 1, l< , ca ]pyog
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ka.? tuZya p.caga.t pu*k;da t<tIyesh ctu4IR yetºe
Mh`je somvarI m.g;var AaLysarqe va3te b6º
c.pa8#Ice nvra5 Aste sha idvsa.ce, Tyala nvra5
ka Mh`ayce? Mh`je 'tumCyakDe sha [.cI fU3p©I
Aahe ka?' Ase ivcar~yasarqe zaleº
Aaple pay Aai` Doke xrIraCya
AgdI iv=² idxela² p` calayce te payane kI
DoKyane? 2avtp;t gaDI ga#~yasa#I S3exnvr jave
tr gaDI ve;evr in6Un gelelI Asteº k2I ka;I reLve
gaDya ve;evr su3~yacI fšxn hotIº te gRhIt 2=n he
iv2an kr~yacI 2aDs kele Aaheº AaMhI Mh``ar, '0k
imin3a.nI mazI gaDI cuklIº' gaDI cuklelI nsteº
cuklele Asto Aap`º ma3u.Gyan.tr dadr S3xn yete º
he sTy Aahe p` kbUlc krayla hve kI ma3ug
. ahI
jagce hlt nahI Aai` dadrhI ku#e yet nahIº mg
6ra 6racI va3² ha rSta 4e3 6rapyR.t jatoº rSta
ksa Aai` ku#e ja`ar ? to v8aRnuv8eR it4ec Aaheº
it4ec rha`arº
dorICya ]Dya kI ]DyacI dorI?
ska;I n; yeto Aai` tasawrat jato Mh`je kay?
Jaevayala panavr bsayce kI pa3avr? Dba qayca
kI Tyatle pda4R? Aga.t x3R 6alayca kI x3aRt
A.g?payat bU3 kI bU3at pay? 0qadyaacI dukan
ca.gle 'calte' kse? pro9 Mh`je sm9 kI pXcat?
Vyakr`xu² mra#It Mh`ave
lagleº "mIne Aa.6o;Ila keleº" Aa.Byala qa“eº
puStkala vacle, ga~yala 0ekleº DašK3r qokLyace
AO82 detatº qr. Tr TyanI qokla 'n' ye~yace ik.va
to ja~yace AO82 dyayla hve saqr m2umehala
ca.glI nahI nemke qo3e Aai` ]l3ec iv2an zale he
kar` saqr m2umeh ho~yala ca.glI Aahe ibnDok
ma`sace Doke duqte te kse kay? A%r #evtat tI
A%rda`I,gulabpa`I #evtat tI gulabda`I tr mg
mC7rda`I?
svRsamaNyjna.ce dEvt p.!rpurca iv#obaº to r.gane
'ka;a sav;a' gora nKkIc nahIº tr Tyala Mh`ayce
'pa.Durg
. 'Ñ 'sUyR iS4r Aahe to ]gvt nahI kI mav;t
nahIº p<$vI ]gvte ºººAse iktI sa.gU?
maze Aa{,gi`tathI tuze vag`e Asec Aahe º 0kavr
0k k2I don tr k2I Akra ,k2I pihLya 0kavrc

dusra 0k igrvla tr 0kcº donca pa!a Mh`je be
ca pa!aº mg 'be6r' Mh`je Jya.cI don 6re Astat
te ka.? bejbabdar Mh`je don jbabda-ya
sa.wa;`araº 0kIce b; Mh`je 0k3Ice kI sg;yace
im;Un? Mate,tuZya A.trICya nana k;aººº kxa
Aak;aVyat ? sa2e r ce ]dahr` b6º TyapasUn
joDa9re kr~yacI iktI t-haººº '&I:' p/kar 'hSv'
'ic5' AaxIvaRdººº puNha savkarI r veg;acººº
mara#Ica g.2 ns`ara.na he sg;e kse kay
smjavyace g ? 'b/aMh` ivµan nsun b/aMh` ivd\van
Astatº' vna.t isNVh nsUn vna.t is.h Asto k/<*`acI
p/dNya nsUn k/<*`acI p/)a Asteº
tuz puStkatle =p Aai` bol~yatle =p
iktI inra;e? tU. AaMha lekra.na mra#I ixkvta.na
iktI dmvtes? go.2;at 3aktesº he ivro2awas, te
nemke ]l3a A4R As`e, Ase sg;yac wa8et Aste
ka g ? kI hI tuzI dubRlta Aahe? Ya.ana tuZya
qas lkbI Mh`U kI tuze sO.dyaRlk
. ar Mh`U? hI tuzI
blS4ane Mh`Un kI vEix*#ye? tuze Sv=p Mh`U kI
kOtuk Mh`U? 7e:7e: maze kahItrI cuktey tU qUp
mo#I Aahesº tuze 4orp` mla k;t nahI Aaheº mla
tuzI tk/ar kraycI nahI Aaheº p` mla k;t nahI
kI seva trI kxI k=? kay k=? ka. kahIc nko
k=?
mI kahIhI kele nahI trI mla qa5I Aahe kI tU
'maZyavr' ragv`ar tr nahIscº ]l3 tUZya mayecIp/emacI paqr 6alxIlº mla jv; 6exIl
kurva;xIlº mla tU far far AavDtes gÑ kar` tU
mazI Aahes Aai` mI tuzI Aaheº ho na?

tuze Aja` lek=
-sOº ]8a AaDga.vkr
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नंतर सगळं उरकलं. परणयं
Tावर वाटन
ु
ू साखर टाकन
ू

क:तर
ु

ढवळायला लागले. पण काह केया
आटन
ू येईना. काय करावे सचे
ु ना. यांची नजर चकवन
ु ू काकंू कडे
पळाले. "काकू, अहो परण
फार पातळ झालंय." "अगं, यात
ु

ऑiफसहन
आले. "अगं ऐकलंस का? आई
ु
ू हे जरा खशीतच
बाबा येणार आहे त चार &दवसांनी."

काय? जरा जा:त वेळा चटका दे , आटन
ू येईल. पाणी नीट नघालं

"हो का!" मी यांना साथ दे त 1हणाले. दोघेह याTेला जाता

नसेल."

जाता एक &दवस आम याकडे राहन
ू जाणार होते. ते येणार

मग प@हा
ते काम सS
ु
ु झालं.

1हणताच माझं ¿ी मन लगेचच :वयंपाकघरात च0कर

दसरकडे
भाताचा ककर
लावला. पण अजन
ु
ू थोडी वाफ येते न
ु

माSन आलं. मी सहज 1हणाले, "ते आयानंतर tीखंड-

येते तोवर गस
ॅ संपला. अरे दे वा, आज जणू सारे च माझी परYा

परचा
बेत कS. च0का आणा, बाक<चं मी घर करे न. " पण
ु

पाहत होते. काकंू कडन
ू :टोGह आणला. Hय¤ कSन दे खील पेटेना

हे 1हणाले, "छे , छे , Bवकतचं काह नको आणायला. आई-

1हणन
ू यांना पाहायला सांIगतलं, तर :टोGह या आधी हे च

बाबांना परण
पोया आवडतात. याच कर."
ु

पेटले. काह Fलनं
ॅ ग नाह. योजना नाह वगैरे Gयायान दे त

"अहो, असं काय करता? परणा
वरणाचा :वयंपाक 1हणजे
ु

:टोGह पेटवन
ू &दला. खरं तर यात माझी काय चक
ू ? पण हे असलं

नसता पसारा! साधं सोईचं कS काह तर." मी इतरह

आपया भारतीय कटं
ु ु बप_तीत चालतंच! मग जरा नरमाईनंच

पदाथQ सचBवले
. पण यांचं आपलं एकच पालपद
या
ु
ु , परणा
ु

यांना गस
फोन करायला सांIगतला. मला माT
ॅ या दकानी
ु

पोया! शेवट माझा नाईलाज झाला.

माXया बालपणाची कBवता आठवत होती-

लyनानंतर आमचं गावी जाणं जर वारं वार होत असलं तर

'भात केला. क चा झाला. वरण (नGहे परण
ु ) केलं. पातळं झालं.'

आई-बाबा माT Hथमच आम याकडे येत होते. दोघांचीह

माझी इतर सगळी सगळी कामं झाल पण असन
पा
ॅ
ू गसचा

भार श:त होती हे मला ठाऊक होतं. मी घराची साफसफाई

नGहता. मग यांनी :वतः जाऊन गस
ॅ सल डर आणला, 1हटलं

केल. पुरणाचा :वयंपाक 1हणजे मला आापासनच
टे @शन
ू

आता पोयांना तवा टाकावा. तोवर प@हा
यांची चहाची ऑडQर
ु

आलं होतं. शेजार या काकंू ना चार जणांचा अंदाज Bवचारला.

आल. आयती बसन
! इकडे माझी नसती
ू ऑडQर सोडायची नसती
ु
ु
घालमेल चालल होती. शेवट पोयांना स^वात
केल. प&हल
ु

यांनी सांIगतलं, "अगं आदया &दवशी परण
तयार कर न
ु
ä<जमRये ठे वन
&दवशी तझी
ू दे . 1हणजे दसOया
ु
ु घाई

पोळी लाटल, तGयात टाकताना फाटल. दसर
पोळी तGयावर
ु

Gहायची नाह." हे ऐकन
ू मला जरा हायसं वाटलं. पण नेमकं

टाकल अन ् बेल वाजल 1हणन
ू बाहे र गेले तर येईपयrत करपन
ू

आमचं बोलणं यांनी ऐकलं व 1हणाले, 'तसलं शळं आईला

गेल. छे , छे जीव नकोसा झाला. यांचा इतका राग येत होता.

चालत नाह हे तला
ु माहत आहे ना?" मी गFप बसले. शेवट

कोण या ज@माचा सड
ू उगवत होते कोण जाणे. चांगला आयता

आदया &दवशी सगळी सगळी तयार कSन ठे वल.

च0का आणा सटसटत
होईल 1हणत होते. पण यांना हGया
ु ु

हे घर आयावर 1हणाले, "अगं कमी
ु पण येणार आहे हं

हो या ना परणा
या पोयाच!
ु

आईबरोबर."

धडपडन
ू का होईना नंतर या बOयापैक< जमया. एवqयात

झाऽऽऽलं ऽऽ! माझं टे @शन आणखीनच वाढलं. दसOया
ु

शेजारची ^पा आल. माझी चाललेल Tेधा पाहन
ू 1हणाल, "काय

&दवशी अकरा वाजेपयrत सगळे यायचे होते. यांनी या

हे ऽऽऽ? अगं बाजारात हवं ते मळतं अन ् ते सोडन
ू ह नसती

&दवशीची रजाच टाकल होती. यामळे
घोरत
ु राTी नसते
ु

उठाठे व कशासाठD? फारच बारकावा बवा
!" ^पाचा हे वा
ु तमचा
ु

होते. मला माT बराच वेळ डोळा लागला नGहता. एकटनं

वाटला मला. पण काय करणार?...

कधीच पोया केया नGह या. शेवट पहाटे चारलाच उठले,

मंडळी आल. अंघोळी, चहा पाणी झायावर आaनी सारं घर

तसे चाहलने
हे जागे झाले व 1हणाले, "अगं इतक< घाई
ु

पा&हलं. 1हणाया, "छान लावलंस हो घर! "

काय? झोप." "छे , हो उठायला हवं," असं 1हणत मी तडक
:वयंपाकघरात शरले. पटकन ् परण
शजायला टाकलं व
ु
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आत मी व व@संनी पानं वाढायला घेतल. सगळे एकदमच

जेवताना H येका याच Bवशेषतः यां या चेहOयावर वेगळं च

बसलो. मनात जरा धाकधकच
होती. जेवण न1मं झालं तसं
ू

समाधान &दसत होतं. बOयापैक< का असेना, पण घरचं, :वतः

आई 1हणाया, "झ0कास झालाय गं :वयंपाक सनबाई
!"
ू

केलेलं होतं 1हणन
ू तर ते समाधान नसावे ना?

मामंजीस_ा
ु आवडीनं जेवत होते. आई 1हणाया, "बरं झालं बाई

आयbया
या साथीदाराने माXया काची अशी नखळ पोहोच
ु

परण
टाकलंस ते. नाहतर हल सगळं Bवकतचं! ती
ु

&दल तर मग सखी
ु संसाराची वेगळी Gयाया करायची

गलाबजामची
पाiकटं काय न तो च0का काय! घर करायलाच
ु

आवuयकताच काय? वाटलं क< आपण उगाचच साRया साRया

नको. "

गोीतह वैयJoक सोई या व ^पासारया मैUTणी ^जवू पाहत

"अगं आई, बदल या काळाबरोबर बदलायला नको का?" व@सं

असलेया आरामा या खया
कपनेला बळी पडन
ु
ू घरातलं

1हणाया.

घरपण हरवन
ू बसतो आLण यातन
ू मळणारा सहज आनंदह!

"हो नां, बदलायलाच हवं. वेळ, Hसंग, गरजेनुसार याचा उपयोग

आपल अव:था मगासारखी
झालय खर. 'क:तर
ु ' नाभीतच
ृ

करायला हवा एवढं च! पण हल नको इतकं याचं :तोम

पण आकलन न झायाने या या HाMीसाठD सैरभैर धावणाOया

माजलंय ना, याचं वाईट वाटतं गं! हे बघ, घर थोडेसे क

मगासारखी
!
ृ

पडतात खरं य, पण घरचं ताजं, श_
ु व काटकसरनं होतं आLण

छे , चकतं
ु च आपलं, तेGहा ठरBवलं हे सारं आता संपवायचं आLण

सवाQत महवाचं 1हणजे आपया हातचं साOया कटं
ु ु बीयां या

घरातला सहज नमQळ आनंद जोपासायचा, आपापसांतला Bवरळ

पोटात गेयाचं वेगळं च समाधान लाभतं..." असं 1हणतच

होत चाललेला संवाद साधायचा, यासाठD धडपडायचं. आई-

आaनी गावाकडन
ू येताना आणलेले माXया व यां या आवडीचे

बाबांसारखं...

मोतीचरचे
ू लाडू व कडबोळी आPहाने वाढल.

साRयाच Hसंगातन
ू झालेया वैचारक मंथनानं आLण क:तर
ु

उतारवयातील यां या आठवणीचे व काचे आsयQ तर वाटलेच;

शोधानं वेगळं च असं समाधान वाटू लागलं. या सखद
सगं
ु
ु Iधत

याचबरोबर गेया दोन-तीन &दवसांतील माXया Bव:कटलेया

अनभतीत
डोळा कसा लागला हे समजलंच नाह.
ु ू

Bवचारांची व संकु Iचत मनोवीची
शरम वाटल...
ृ
हे माT माXयाकडे पाहन
ू मिbकलपणे हसत होते. व@सं
1हणाया, "वैनी, एकटनंच केलंस ना सगळं , थकल असशील,
===========
---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.
===========

थोडंसं बैस आता. बाक<चं मी पाहते." तेवqयात मामंजी जेवण
संपवन
ू 'अ@नदाता सखी
ु भव' असं 1हणत उठले. माझा सारा
शीण कठया
कठे
ू गेला. गFपा मारताना मी मोकया
ु
ु पळन
मनाने परण
पोळीचा iक:सा साOयांना सांIगतला.
ु
राTी ९ वाजता सवQजण नघाले, तसे हे 1हणाले, "अगं आई,
&ह या हात या पोया खायास तेGहा ओवा दे ऊ का?" सगळे
खळखळन
ू हसले.
आई-बाबांना नम:कार करत मी 1हणाले, "येताना प@हा
या बरं
ु
का!" बाबा 1हणाले "अवuय येऊ, पण एका अटवर!" "कोणती?"
मी 1हणाले, "तू प@हा
पराणा
या पोया कराय यास." तसे सारे
ु
ु
प@हा
हसायला लागले.
ु
मामंजी असं 1हणन
ू गेले खरं , पण माझं मन नरायाच &दशेने
धावू लागलं. खरं तर आज केवळ यां या हाखातर, नाईलाज
1हणन
ू क< पोया केया हो या. पण ते एका परनं बरं च झालं.
दगदग, थोडा Tास झाला खरा; पण अनभव
सखद
वाटला.
ु
ु
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Aa2n #evt Ase. dr v8IR p/jasTtak idn v
Svat.”y idn inymane pa;`a-ya yLlmacI mUtIR
Tya Tya idvxI AjUn maZya Do;yasmor yete.
kam s.pLyavr jata.na mla bjavUn sa.gavycI
Aaj su3\3I Aahe tr s.jIvkumarca l{ fakDa
isnema Aahe tr b6avyas ivs.+ nka.
itca Aa`qI 0k ikSsa tr farc mjexIr
Aahe. mazI mulgI ixLpa meDIklCya dus-ya
v8aRla hotI. 0k idvs ixLpa 6a{6a{ne psR
puStke 6e{n baher pDlI. 6ra.t yLlmace kam
calU hote. p3kn\ yLlma jorane AorDlI "Ag
bya ta{ne. itca pa.!ra ko3 nela, p` he
g;yatl. y.”a ivsrlI b6a. Aata kxI tI
sm´a.na tpas`ar? S3e4Skop hatat 6e}n Mh`alI
"ja} ka. p;t itla ´ayala." mazI hsta
hsta pureva3 zalI Aai` mI tIla Mh`ale "Ag,
tuzI ta{ pohclI Asel A@yaR va3evrÑ" mlac
ragvUn Mh`alI "kxIba{ ka;jIc nahI tumasnI
jra l9 dyave kI lekra.kDe." mI [tka ve;
te4e hote p` maZya l9a.t Aal. nahI. yLlmala
ta{ce [tke p/em v Aiwman kI ko`I
AajUbajUla bayka ,lokmaNy i3;k hšaSpI3l
m@ye. ba;.tp`asa#I ik.va AajarI Asta.na
daqvavyas in6aLya kI. Tya.na Mh`t Ase "java
tuMhI kahI ka;jI k+ nka AamcI ta{ Aahe
itkDe hašSpI3lm@ye.
. " ixLpa DašK3r zaLyavr
itla qUpc Aan.d zala. yLlma itCyasa#I pe!e
6e}n AalI. mkr.d AmerIkela ja~yaCya idvxI
Tyala Svt: kelela 4oDa goDwat 6e}n AalI
hotI. to in6ta.na yLlmace Do;e pa~yanI w+n
Aale.
Aamca [S”aIvala n. cukta dr rivvarI AgdI
wrpavsathI mula.ce yuinfašmRce kpDe inymane Aa`Un
det Ase v kpDe deta.na Mh`avyaca "saheb, ta{ v
dadace {SkUl ]´a Aahe Mh`Un wrpavsa.t Aalo" mI
Tyala Mh`avyace kI., 4oDa grm cha ip}n ja.
[tr i#ka`I ja~yas ]xIr ho{l Mh`Un 6a{6a{ne cha
n 6eta.c in6avyaca. iktI ktRVytTprta Aai`
AamCya mula.vr p/emÑ

te4ehI kr maze ju;tI
AapLya svaR.cac maZyap/ma`e Anuwv Asel kI
AmerIket ik.va prdexat Astana AapLyala
mat<wUmICya Tyacp/ma`e te4Il Aaple
nateva{k,im”am.D;I v pirict VyiKt.Cya Aa#v`I
p/k8aRne yet Astat. Aap` qUp waravUn jato.
Aayu*yaCya vegveg;ya 3Pyat sa2Isu2I,inrpe9 p/em
kr`arI. mo#ya mnacI ma`se we3tat. k.ahI
kalc Ty.aca shvas hoto p` Tya.Cya Sm<tI n
ivsr~yasarQya Astat.
maZya vacnat AalelI 4ayl.D dexatIl Mh`
"saqrecI goDI ijwevr far ka; rhat nahI
p.rtU ca.gLya xBda.cI goDI ka;jat icrka;
i3kte"
AamcI doNhI mule mkr.d Aai` ixLpa ix9` v
n.tr VyvsayainimTt ye4e AmerIket AsLyamu;e
AaMhI b-yac ve;a ye4e Aalo. Aata natv.Da.ca
Aa`qI Ao!a AsLyamu;e slg qUp idvshI
rahto. Tyave;I ma.Il Aayu*yatIl Sm<tIp3
]lgDt jato.
Yaa Sm<tIp3la.t mla iviv2 VyiKt
Aa#vtat. yLlma hI AamcI kamvalI Ünivn
soJv; wa8et mdtnIsÝ kanDI hotI. tI
bol6evDI,jra jaSt Sma3R p` Aitxy p/em;
hotI. itce gmtIdar ikSse Aa#vtat.
ÊÎ janevarI v ÉÍ AašgS3 ya idvxI
@vjaroh`aCya kayRk/mala mI ska;I lvkr jat
Ase. kayRk/m Aa3pUn 6rI yete teVha. Bael
vajivLyavr yLlma dar.at ]wI. nehmI lalwDk
ik.va gDd r.gaCya saDya nes`arI yLlma Aaj
cKk sfed r.gacI nair.gI bašDrR AslelI saDI
nesUn DoKya.t p.a!re An.tace fUl 6alUn, Svagt
krt Mh``ar "zala ka ze.Dyala slam. l{
]xIr zala tumaSnI tumCyas.ge mI bI cay 6e{n
va{c." mla jrI cha nko Asla trI
yLlmaba{.sa#I mI inmU3p`e gšskDe ja}n chace
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Tyave;I mUla.Cya xa;ecI ve; ska;I Ð:ËÈ te duparI
Ë:ËÈ pyR>t AsLyamu;e Tya.na jev`aca DBba
pohciv~yace kam m.da krt Ase. Aitxy huxar v
kmI bol`arI hotI tI inTyinymane. ve;evr ye}n
jev`aca DBba pohcivt Ase. mla AxI k2Ic
ka;jI va3lI nahI kI., Tya.na ve;evr jev` im;el
kI. nahI. 6rCya ADc`Imu;e. m.da ÉÈ vI pyRt.
ixklI. s.sarat nv-yala hatwar lav~yasa#I. tI
ixv`kam krte Aai` mla AaXcyR va3t. kI
AjUnsu@da duparI Tyac ka>veN3 SkUlm@ye. jev`ace DBbe
pohciv~yace kam Aan.dane krt Aste. tI mla
we3lI teVha. Mh`alI kI. Svt: ixkU xklI nahI p`
itCya mula.nI qUp ixkave AxI itcI [C7a Aahe.
ska;I lok Aašifsla ja~yaCya Aa2I Tya.Cya
gaDya 2uvUn #ev~yace. Kam s.pd krt Ase Aai`
duparI xa;et jat Ase. 6rI AWyas kr~yas jaga
nahI. ivXvasU idsla Mh`Un xinvar rivvar Aai`
su©ICya idvxI AamCyakDe ye}n baLknIt AWyas
krt ja Ase Tyala sa.igtle. gi`t v [.GlIx
iv8y kCce. 4oDe magRdxRn AaMhI kele. n.tr ÉÈ vI
pas zala. Night school la ja}n ÉÉ vIca p/yTn
kela Tyan.. p` k#I` gele Tyala. n.tr 0ka
kuiryr k.pnIt Tyala 3pal ne`a Aa`~yace kam
im;ale. AaMhI itkDe Aalo Aahot Ase k;le kI
AaMhala AavjRUn we3avyas yeto. qr. Mh`je AaMhI
inv<Tt zaLyavr mu.b{ soDUn ]pngrat Mh`je #a`e ye4e
rahayala laglo p` 0v!ya la.b ye}n AamcI we3
6eto. gPpago*3I v chapa`I zaLyavr p.qe v
3yUbla{3 pusUn 3akto As. Mh`Un S3Ul vgEre 6e}n
kamala survat krto. mla qroqrc. k;t nahI kI.
Ko`te he 1`anub2
. .
wartat geLyavr #a~yahUn m.ub{la nateva{k
v im”am.D;Ina Jyap/ma`e we3to Tyap/ma`e Aamce pUvIRce
xejarI ya.nahI we3avyas jato Tya ve;I Aa#v`Ine.
AajUbajUla cKkr marLyavr
yLlma,m.da,s.pd,wajIvala,fUlvalI,[S”aIvala svaRc
. I
we3 hote. Tya.na we3Un AaMhala v Tya.nahI qUp Aa.nd
va3to.

Aap`hI svRj` ha Anuwv Anek ve;a 6et Asalc.
ya sa@yawo;ya,p/amai`k Aai` inrpe9 p/em kr`a-ya
VyKtI.bd\dl mla Mh`avyase va3te kI.
~ te4hI kr maze ju;tIe ~
- sOºmaltI mukud. Aagaxe
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यातया एकदोघां या बायका माXयाकडे आयामळे
ु ती वेळ

सेतू

नभावल. पण अशा परावलंबनाची माT माझी मलाच शरम

दारावरची बेल वाजल अन पाठोपाठ पो:टमन अशी हाक ऐकन
ू

खरं सांगू आई, तमची
माT तीæतेने आठवण होई. लyनानंतर
ु

वाटल. एक ¿ी असन
ू अशा साRया गोी मला येऊ नयेत?

दगाQ
ु काकंू नी लगबगीनं दार उघडलं. अपेYेHमाणे मोहनचंच

संपूरण
या सहवासात घालBवला
् वषQ तम
ु यासारया सगरणी
ु

पाक<ट होतं. झोपायावर बसत यांनी पाक<ट उघडलं, पाहते तो

पण धड एक काम मन लावन
ू शकले नाह. आता माT मनोमन

आत मंिजरचं मोठं पT होतं. सनबाईचं
पT पाहन
ू
ू यांना

नsय केला क< सारं तम
श:त,
ु याकडन
ू शकायचं. तमची
ु

आsयQच वाटलं. यांनी वाचायला सS
ु केल.

माया, साOयांना आPहाने खाऊ घालणं, Hसंगी कतQGयदY राहन
ू

ती. सौ. आaना,

कानउघाडणी करणं, HापंIचक जबाबदाOयांची जाण! iकती गोी

श. सा. न. Bव. Bव.

सांगू? मला हे सारं शकायचंय. आई मला सारं ह0कानं शकवा व

आपणा सवाrचा Hेमळ नरोप घेऊन आ1ह इकडे सखSप
ु

रागावास_ा
ु ! खरं तर हे सारं लyनाआधीच शकायला हवं होतं.

पोहोचलो. बदलचं गाव, माणसं, वातावरण, सारं च नवीन. सगळं

पण शYण, एतर YेTातला सहभाग, नोकर व करअरसाठDची

लागतंदकतं
होईपयrत दड दोन म&हने कसे उलटले समजलंच
ु

वथा
ृ धडपड, या साOयात घरातलं पाहायला वेळच नसायचा. खरं

नाह. यात लyनापासन
ू कोणतेच काम :वतंTपणे व

सांगायचं तर यास गौण महव दे ऊन वेळ &दलाच नाह. पण

जबाबदारनं केलं नसयानं साRया साRया गोीत स_ा
ु वेळ

सखी
ु संसारासाठD या साOयांइतकंच हे गरजेचं आहे हे आता कळू

जा:त जायचा.

लागलंय. असो.

आई, तकडन
ू नघताना बदल या नमानं का होईना, कथा-

त1ह
व ती. बाबा कसे आहात? इकडे चार भंतीत कjडयासारखं
ु

कादं बOयांत वाचलेया BवचारांHमाणे व Hचलत संकेताHमाणे

होतं. शहर सं:कती
ृ - ना आपलेपणा ना मायेची ऊब! जो तो

राजा-राणी या :वतंT संसाराची गलाबी
:वFनं रं गवीत इकडे
ु

जीवन जग3यापेYा जीवन रे टतोय असंच वाटतं. यामळे
ु मनाची

आले खर, पण इथे आयानंतर H यY संसार उभारताना व

तगमग होते व एकटे पणा जाणवतो. असो. बाक< तसं Yेम. पT

चालवताना 'कपना' व 'स य' यातील अंतर जाणवू लागलं.

लहा. तमचा
आशीवाQद हवाय.
ु

:वातंåया या नावाखाल वेगळं राहायची जी आजकाल फशन
ॅ

तमची
आाधारक,
ु

झाल आहे ती खरोखरच फायदे शीर आहे का? याचेच मन Bवचार

सौ. मंिजर

कS लागलंय.

दगाQ
ु काकंू नी पT संपBवलं व पदराने डोळे पसले
ु . यांना वाटलं

एकटन. संसार करणं 1हणजे तारे वरची कसरतच! घरचं, बाहे रचं,

आपलंच चकलं
. पोरबरोबर सोबतीला जायला हवं होतं. पण
ु

पाहणारावळा
, आजारपण, खचाQचं बजेट, छे , छे , छे , iकती Gयाप!
ु
तेह सारं एक यानं सांभाळायचं? कोण ओढाताण होते जीवाची!

इथला पसारा टाकून जाणं श0य नGहतं. अन ् कधी वाटायचं,
दोघांत तसरची अडगळ, असं नको Gहायला. मंिजर या चालू

अन याची HकषाQनं जाणीव झाल ती माXया मामां या गाडीला

अव:थेचं वाईट वाटलं, पण मन माT सखावलं
. संसारा या
ु

ऍि0सडट झाला यावेळी! ते ४-५ जण, सगळे च दवाखा@यात.

जबाबदाOयांची लवकर जाणीव झाल होती. मातीचा गोळा अजन
ू

या साOयांचं पvयपाणी, खाणं Bपणं, यांचा पाहणा
ु सारं

ओला होता. आता याला हवा तो आकार आपण दे ऊ. पेन कागद

सांभाळे पयrत माझी काय Tेधा उडाल असेल ते शAदात सांगू

घेऊन या पTाचं उर ;ायला बसया.

शकायची नाह आई. कारण आजवर एकटनं कधीच काह केलं

Iच. सौ. मंिजरस,

नGहतं यामळे
ु कधी नाuता Uबघडे, तर कधी :वयंपाक, कधी

Hेमळ आशस.

अपरंु पडे तर कधी

तझं
समजल. तम
ु पT आाच मळालं. मजकर
ु
ु याच
ू व खशाल

वाया जाई. रोज एक तOहाच! यात आमचं पाकशा¿ातलं ान

पTाची वाट पाहत होते.

1हणजे अगदच अननभवी
अन परावलंबी! तर बरं
ु

संसार व जबाबदाOयांब\ल तू जे काह ल&हलंस ते खरं च आहे .
पोर नेटका संसार करणं ह स_ा
ु एक कला असते. खरं 1हणजे
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घेतलय. मग जरा अंतःकरणात डोकावन
ू पाहत याह YेTात
नपण
नाह
ु झालात तर खOया अथाQने जीवन यश:वी व सखमय
ु

¿ीला ती नसगQतःच अवगत असते. परं तु ती लहन
ू
ु -वाचन

का होणार? H येक YेTांतलं नैपु3य व :वयंपूणQताह

समजणं अवघडच. याला H यY अनभवच
फायदे शीर ठरतो. तू
ु

वैयJoकर या तर फाय;ाची व भषणावह
असतेच पण ती
ू

पTातन
ू जे माXयाब\ल ल&हलंस ती जाण ये3यासाठD

कौटंु Uबक व सामािजकb याह फलदायी ठरते. हे सारं अवघड

परि:थतीनं तावन
ू सलाखन
ु
ू नघावं लागलं. यावSन मला माझं

नसतं. फo िज\ व समजतदारपणा
हवा एवढं च. तू काळजी कS
ू

पवाQ
ू युbय आठBवलं. पोरवयात लyन झालं. असन
ू अंगाची हळद

नकोस. :वभावातला लवIचकपणा व मोकळे पणा हाच तझा
ु

ओलच होती. तोवरच सासबाaनी
जे अंथSण धरलं ते यातन
ू
ू

मोठा गण
ु आहे याची जाणीव पTातन
ू व अनभवातन
ु
ू झालच

या उठयाच नाहत. मामंजी नGहतेच. परि:थती बेतातीच.

आहे . तेGहा यश:वी होणारच. उलट दोन Bपढत सेतू बांधताना

मग यांनी अधQवट शYण सोडन
ू कारकनी
ु केल आLण मी
ु सS

माXयाकडन
ू काह उणीव राहू नये याच धडपडीत मी राहन,

पोळीभाजीचे डबे. लyनाची नवलाई, हौस, मौज वगैरचा Bवचार

याची खाTी ठे व. मोहनला Hेमळ आठवण.

करायला उसंतच नGहती. तशातच मोहनचा ज@म झाला. याचं

तझी
ु ,

संगोपन, शYण.. Hतकल
ू परि:थती या थपडा खात िज\ीनं

सौ. आई.

संसार केला. पण यातदे खील एक ऊमn होती. :वतः काहतर

दगाQ
ु काकंू नी पT पणr
ू केलं व रघस
ू पो:टात टाकायला सांगन
ू

केयाचं समाधान होतं. मो~या कानं आज सारं नावाSपाला

समाधानी मनाने झोपाळयाचे झोके घेत Bवचारात गढन
ू गेया.

आलंय खरं . पण यामागील जी अनभवाची
शदोर आहे या या
ु

यांना वाटलं H येक त^णीने जर मंिजरसारखा Bवचार केला

साहाáयानेच मी तला
ु तयार करणार आहे .

तर...

अगं खरं 1हणजे मलं
ु ना शालेय, यांUTक शYण िजतकं

===========
---- सौ. माधर
ु शहा, सोलापरू.
===========

महवाचं असतं, ततकंच HापंIचक शYण गरजेचं असतं हे
आaनी व मलं
ु नी जाणन
ू घेतलं पा&हजे. हल या बहतां
ु शी
मलं
ु ना संसारापेYा आपलं करयर महवाचं वाटतं. घरात काय
टाइम वे:ट करायचाय? हा HÎ या Bवचारतात. करयर तर
निsतच महवाचे आहे , पण कटं
ू कटं
ु ु बाशी जवळीक साधन
ु ुब
सखी
ु करायचं असेल तर थोडासा टाइम वे:ट करायलाच हवा,
नाह का? अगं कटं
ु ु बात आपलेपणा नमाQण करणं, एकमेकांना
माये या धाyयांनी एकT बांधणं, यां या सखदःखात
सहभागी
ु ु

AapLyala maiht Aahe ka?
[.3rne3 reiDAo sa#I veb sa{3 :
http://eprasaran.com

होणं हच तर खर सखी
आहे व जी ¿ी या
ु संसाराची ग^iकल
ु
आधारे संसार समथQपणे सांभाळते तीच आपया कटं
ु ु बाला
ऊिजQताव:थेत नेऊ शकते आLण एकदा घरची घडी Gयवि:थत
बसल क< मग घरचं सांभाळन
ू बाहे रची YेTं सांभाळणं फारसं
अवघड नसतं. उलट H येक घटकाचा पा&ठं बाच मळतो. पण
यासाठD दो@ह Bपढत ससं
ु वाद व सामंज:याचा भ0कम सेतू
हवा. कोण याह बाबतीत कमीपणा न मानता मलं
ु नी/सनां
ु नी
मोकया मनाने Bवचारायला हवं व तेवqयाच मायेन,े ह0काने
आईने/सासने
ू घेत, एकमेक<ंना समजन
ू तला सांभाळन
ू घेत सारं
शकवायला हवं.
मंज,ू संगणक यगातया
मल
ु
ु त1ह
ु ! अभमान वाटावा अशा
H येक YेTात अPग3या व नपण
ु . अगद अंतराळातस_ा
ु झेप
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Everything He Does
As raindrops patter softly on the window,
And birds chirp melodically,
He smiles.
As the sun and rain combine,
And a rainbow peaks through the clouds,
He laughs.
As a roadrunner hops over the street,
And it picks a cherry from our tree,
He sleeps.
As leaves fall from old maple tree,
He sits and swings.
He refilles the birdfeeder
And gazes beyond the blackberry bushes.
He solves the crossword,
The word search and the word sramble.
He plays the world game with his grandchildren.
He plays card games with various partners,
He attends bridge tournaments,
And he has time to watch “Star Wars” on his new T.V.
He plays ping pong with his son.
We love everything he does…..
- Meera Limaye
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spent a couple of years under someone’s
bed, stolen? We also saw Champs-Elysees,
which is a famous and huge street with
many fancy Shops.It has very fancy car
stores of companies we normally use, along
with huge stores of fancy companies well
known to those who know them. Just drop
off your mom at the shopping stores and
then take your dad to see the cars. I
recommend MacDonald’s for dinner, and it
even has smaller propotions in Paris. I had
a great time in Paris. Remember, if anyone
picks up a ring and asks if it yours, treat
them like an annoying street vendor, and
the same with someone who tries to tie a
friendship bracelet around your wrist!

This summer I went to Paris with my
family. I think that it is exciting to stand
under the Eiffel tower because it is huge
compared to the pictures of it. The best way
to get to the top is to take the stairs because
it is not as hard to climb them as you may
think, and the line is much shorter. One
thing to make sure of is that you do not get
stuck behind someone slower than you
would like them to be. The first level has a
store with ice cream. We went to the top
and came back in about half of a day. The
Louvre is large, but not impossible to cover
in a few hours if you do not stand around in
one place for a long time. I think that is
why the adults’ tickets cost longer: they are
the ones that stay in ine place for a long
time. I enjoyed seeing the Mona Lisa
because Leonardo Da Vinci once stood in
front of it, painting it. Did you know that it

- R as i ka

47

One Day, my Grandfather and I went to Texas for
his 70th birthday.The second we got out of the
plane,the fun started.As fast as you could say,
“Texas”, we were at our condo.We watched the sunset
from our balcony.That night we went for Maxican
food.The food was the best I’ve ever had.Everybody
went home happy.
The next day, in the morning , my Grandfather and I
,went for a walk on the beach.On the beach,we saw
tons of people building sandcastles.There was a stand
next to them,where there was a sign up sheet for
sandastle-building contest. We decided to sign up. The
contest would be tomorrow . If we were going to win
the contest ,we’d better start practicing building
sandcasltes! After about an hour of practicing on the
warm , sunny beach, we went back up to our condo for
breakfast. We told everybody about the contest.
Everybody wanted to cheer us on.
Early the next morning, my Grandfather and I, went
went to the beach for the contest. There were about
100 people total participating in the contest. The last
words I heard before we started building ,were the
words, “On your mark, get set, go !” We made a
reactangular prism shaped sandcastle .Aja made a
bridge to connect it to another pyramid –shaped
sandcastle.After everybody was done building their
sandcastle ,the judges started to rate each of them.
First they narrow it down to the three best….ours was
one of them! Then, they eliminated one …it wasn’t
ours.Then , the final announcement …the judges said
in unison , “ The winner of sandcastle- building
contest is Nishant Limaye and his Grandfather !”
What a great day.

“Dreams”
When you are sleeping, you can dream of anything
You can live in a palace and wear a diamond ring
You can go to many lands
Where there are no demands
You can live with the queens
While eating some beans
But that’ll last only awhile
Because it’s part of your dreams!

- Milinda Bhoptkar

-Nishant Limaye
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overtime that the only way to overcome a fear is
to face the fear. With this thought in mind, and
realization up my sleeves, I started asking around
on how I can go about preparing for half
marathon. Majority of the people recommended
me to join a running group where I will get
support and advise on my running. I decided to
join runchuckit.com through Asha, a NPO. I
want to take a moment on why I decided to run
through Asha specifically.
Whenever I look back, I know that I had fairly
good schooling and some extra-ordinary teachers
who impacted my life. Though I do not come
from a rich background, I had decent enough
economic conditions at home for me to pursue
my interests and also further education. I have
loving parents who encouraged and supported
my studies and my education. I am grateful for
all these blessings, but not everyone has these
privileges. Primary education, I believe, is a
basic right for every child. But there are millions
of children in India and all over the world who
are deprived of that basic right. Parents cannot
afford to put their child through school, children
have to start working at an early age, and some
are even subjected to prostitution. Many towns
and small cities lack the proper infrastructure to
provide the primary education for these children.
I personally have visited schools where there are
no proper toilets, or no toilets at all. There is lack
of transportation system for these children, lack
of teachers and lack of blackboards. I found Asha
to have a very transparent structure and focused
on education. After attending a couple of their
open public meetings, I committed to raise 500$
through my half marathon for Asha.
The training group I joined, used to meet twice a
week –once on a weekday where we focus on
speed, form and strength, and once on a weekend
where we focus on distance and endurance.
Apart from this we were supposed to run 20
minutes everyday on our own. We take a day off
before and after our long runs on the weekend to
rest our bodies. I remember my first weekday run

21 Kms.

It was 6:45 am in the morning and we were a
group of 5 people in the car desperately trying to
find a parking spot to reach the start of event on
time. Around 10,000 people were expected to
turn out for this event, and that did not count the
supporters for the people participating in the
event. So it was going to be tough to find a
parking spot. We did finally find a paid one and
we rushed to the event venue. There was an
atmosphere of excitement all around, smiles on
everyone’s faces as everyone waited for the
event to start. Everyone looked determined to
complete what he or she had trained for the last
few months. I was going to run the Seattle half
marathon.
I want to write about my overall half marathon
training and event day experience, with the hope
that it will inspire a few. I always had this dream
of participating in a marathon, but could not get
the confidence that I could do one. My running
used to be limited to a few minutes on the
treadmill, or limited to short sprints while
playing some form of sports. I was never a good
runner, and always avoided participating in
running competitions while in school. I had
hiked long distances, but never ran long
distances. Running consistently for a few hours
seemed to be a daunting task. I have realized
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was tough in the beginning as we used to run out
of breath easily, and it used to be hard on our
legs. We used to feel it in our legs especially the
days following the hill trainings. But soon we
started getting accustomed to the hills. Towards
the end we started doing our long practice runs
on the actual marathon course so that we get used
to it as well. The practice runs were very useful
not only in increasing speed, strength, stamina,
form and endurance but also for learning how to
run long distances. Our long runs taught me that
it was important not to rush in the beginning and
conserve my energy so that I can finish stronger.
It was these practice runs that gave an idea of
what pace I need to start and maintain for a long
run. One of the things that our coach advised was
that there should be no surprise during the actual
marathon run. That included no new clothes, no
new shoes as well. What this meant is that we
had already practiced for a while in the clothes
and shoes that we were going to use for the
actual marathon. He narrated the horror stories
when people tried out new shoes or clothes
during the marathon day, and it ended in them
having shoe bites or having a hard time due to
uncomfortable clothing. Shoes are an important
part of running, and I went through a running
evaluation program to get the right shoe for me. I
pronate slightly while running, and have an arch,
and hence I had to get a shoe with good inner
arch support.
Finally the big day arrived and we were at the
start line. My wife, Kashish, had come to
support me for the run. She got super excited by
the charged up atmosphere and felt motivated
enough that she decided to do the Half
Walkathon on the spur of the moment
(Walkathon is walking the half marathon). I
waited for the gunshot and as soon as it was
heard, the hoards of people started moving. With
excitement in our hearts we started what we had
been waiting and training for a few months now.
Over the whole course there were tons and tons
of people encouraging everyone who were
running. There were volunteers offering energy

on a track and field. Our first run was going to be
a tempo run, where we focus on speed so that our
body gets accustomed to it. The idea was to run
faster than usual at a steady pace for 20 minutes.
I thought this would be a piece of cake but I felt
like throwing up after the first 15 minutes. It was
a bad start for my training. During the next run,
which was over the weekend, I met a couple of
guys who were beginners too. They were
planning to run around 3.5 miles at a steady but
very slow pace. The idea was to get used to
running longer distances. I decided to run with
one of them. I found that having a running
partner helps to cover larger distances as you
keep motivating and pushing each other, and it
was less boring as well. We ran at a very slow
pace with the intention of covering 3.5 miles, and
also since this was my first time over longer
distances. I was tired at the end of it, but it gave
me a boost of confidence that I could do it.
Over a period of time, and with regular practice I
was able to increase my pace and also my
distance. I kept increasing my distance every
other week and I started feeling confident about
myself when I crossed the 8 miles marker.
During the training process I realized that it is as
important to provide enough rest to the body, as
it is to train the body. It is also important to feed
yourself with the right nutrition, especially after
a long run. Hydration during running is also very
important so when my running distance started
increasing I started carrying a water bottle, or
started making sure that I have some source of
water on my running course. There are some
energy gels that some runner use while running
long distances, which I consumed only on
occasional runs and during the actual marathon.
One thing was for sure, there is not set formula
on how much fluid one should consume, or
whether one should have these energy gels or
how one should run. Everyone has to understand
his or her own requirements and decide on a
plan.
Our Seattle marathon course was going to be
hilly in the end, so we switched to training on
hills after sometime. Now our weekday runs
were about going up and down on hilly streets. It
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drinks, waters, and energy gels to the runners.
The last few miles were particularly tough with
some steep hills to climb. I remember onlookers
coming and motivating me, and which made me
push myself harder to maintain my pace. I saw
people with musical instruments making the
whole course festive. I felt a great sense of
personal achievement after completing it. To
crown it off I was completely awed by Kashish
also completing the half walkathon. To be honest
I did not expect her to complete the half
walkathon, but rather expected her to just walk a
few miles. In the end it was a very rewarding
experience for both of us.
It was a very eventful training experience. It
definitely put some discipline into me to get up
every Saturday morning and train for long runs.
It increased my fitness level and confidence level
due to this personal achievement. I believe
training for a half marathon is important, because
then you can complete the half marathon
comfortably and enjoy the whole event. I could
probably complete the half marathon with lesser
training, but I am not sure if my actual marathon
would have been as comfortable and as
enjoyable. I had some really enjoyable practice
runs along lakes with very scenic views. The end
goal is sweet, but the process or path towards the
end goal also adds to the sweetness and the
enjoyment.

From,
Angolkar4Smiles and
Dr. Angolkar and family
Issaquah,
Tukwila,
Seattle
425-3920980 206-2469656 206-5236327

- Parikshit Pol
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India’s Future – Its Youth Power

with multinational companies starting businesses
in India. It is now possible to have a business
idea and bring it to reality. The boom in the
airline industry, auto industry, and tourism are
some other examples. And, all the above are only
the tip of the iceberg.
As you can see, the potential is immense and
India sure is taking full advantage of this
opportunity. But all this development comes
with a price, and who is paying the price? It
seems to me with globalization it is the Indian
youth itself who is really paying the price.
Majority of the youth are growing with western
outlook and are trying to emulate the western
culture. Sad part is that they have the false belief
that it is the right way. They think that indulging
in things like- body piercing, tattoos, drugs,
having girlfriend or boyfriend etc. make them
cool. It isn’t completely their fault either. They
are getting exposed to lot of things that should
not be on TV, internet and don’t realize the
things that they actually think are cool are not so
cool after all. They have lost touch with the
Indian culture because they are so busy following
the western way of living. They have to realize
that they are the “Future of India” and if they
want India to be a great nation, they would have
to keep our rich culture alive to avoid some of
negative social consequences that the western
societies are facing. India’s beauty is its rich
culture and values. Culture of respecting elders,
treating guests like god, following the age old
tradition of abstinence before marriage, taking
care of elderly parents when they need them the
most etc. are some of the crucial values that they
will need to keep alive.
At the same time they need to be open to
embrace the good things from other cultures. It
is a fact that Americans are one of most hardworking and honest people in the world. They
have an open mind towards life. The American
youth self-sponsor their education. They start
doing summer jobs from very early age in their
life, and are not dependent on their parents for
their education.

India of yesterday is moving at a fast pace to be
the India of tomorrow. As an Indian, living in
USA for many years and visiting India every few
years, it has become clear to me that India is
moving towards once unthinkable future of
becoming a powerful nation. If you remember, a
decade ago if you told an American you were
from India, they had no clue where India was on
the world map. But now, I bet majority of
Americans know where India is and can even
name its major cities. In fact Americans now
want to visit India, have started loving the food,
clothes and its rich culture. This depicts the
importance that India has gotten by the world in
the recent times.
Some progressive changes that I observed during
my recent visit are worth a mention. Paying bills
is as simple as mailing it or paying it online, no
more unnecessary trips to the offices. Reliable
taxi services are just a phone call away. Upper
middle class families with both working parents
enjoy their life, spend money, eat out and live
comfortably with all amenities and modern
appliances in their apartments/houses. This
generation of Indians is growing with internet at
the tips of their hands, information overflow and
western outlook.
Career opportunities are not just limited to
Engineer or a Doctor. Let’s just take
Entertainment industry as an example, what a
tremendous growth! Opportunities are immense
including singing, acting, dancing, directing,
composing music, stage decoration, creative
team and the list goes on. Journalism has taken a
different level all together, constant news
updates, and coverage of new and exciting
stories minute by minute has become a norm.
Telecommunication has reached next level,
majority of people own mobile phone and remain
in touch with their loved ones, friends or
business with SMS or talking on their phones,
this has resulted in boom in the
telecommunication market. The computer and
software industry has seen the highest growth
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has plagued India and thwarted its growth for
decades.
I believe to some extent today’s youth is aware
of the immense opportunities and they are
venturing out into non-mainstream professions.
But for them to be successful in their lives and
profession they need a lot of support from their
parents, peers and society. Parents have the
responsibility of keeping an open mind and
trusting the decisions the youth make about there
careers and let them become a responsible
citizen.
We need future leaders of India to be honest,
truthful, hard-working and intelligent with a
formal college education, so they can make
forthright decisions for the Country. So don’t
stand on the sideline and complain about the
state of country because of untrustworthy
leaders, take control of it now, enter politics,
become strong, conscientious, self righteous
leaders that will shape the future of our country.
Strive to follow teachings of the great, Mahatma
Gandhi. His amazing strength, perseverance and
simplicity got us the freedom. As Mahatma
Gandhi said “Whatever you do will be
insignificant, but it is very important that you do
it.” A country can become a super power only if
its leaders are of superlative quality. In fact
today’s youth should feel lucky that they have
this unique opportunity to take India to another
level - a super power, given the open Indian
economy and world recognition, they sure can
make a difference not only for India but for the
world….

They face the real world at an early age and that
is a positive aspect of there upbringing. They are
not ashamed of doing any kind of job so they can
pay their own bills.
By 2011 India will be the only nation with
majority of its population below 30. You
can see how powerful Indian youth is going to
become! So, what is the Indian youth to do?
Well, to start out they need to realize that they
can make a difference for their nation. They
have to take up professions where they can make
a difference for betterment of India as a nation.
Choose professions that need drastic changes,
like firefighters, medical emergency services,
police force, politics, armed forces and more.
Become an honest, truthful, trustworthy police
officer and help righteous people and punish the
real criminals. They can join politics and make
conscientious decisions which will further
enhance Country’s future. Train for a team or
individual sport so you may represent India in
Olympics and maybe win more gold medals.
Convince the Olympic committee about new
sports like malkham, yoga. By the way, there are
multiple other sports other than Cricket that the
youth can focus on, so keep an open mind and
work on creating more awareness and market
other sports. Work on projects that would uplift
the poor, like volunteering in the slums- maybe
tutoring or educating the illiterate which will not
only create opportunities for the poor, but also be
recognized by the multinational companies
which are becoming socially responsible and
value the volunteerism in their employees. There
is no job that is below status, each and every job
is important whether it is cleaning a house,
construction work, dance instructor, car
salesman, or caregiver to name a few. They
should feel proud of the job that they are doing
and do it with full dedication and
professionalism. Most of all, they need to be
honest and humble in their work, whether it be a
policeman or a political leader by driving
corruption out of the fabric of the society which

Dr. Manisha Nerkar, MD
Evergreen Medical Group
(425) 481-6363
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opposing leaders pledged to stop fighting Gandhi
broke his fast. To sum it up, money, fame and
power played no role in Gandhi’ actions. It was
the powerful voices in the back of Gandhi’s
head-his conscience-that compelled him to
protest in such peaceful ways.
All in all, many humans throughout history
have taken it upon themselves to do what they
regarded as right and were even willing to
sacrifice their own welfare for a cause as their
conscience compelled them to. Individuals such
as Mohandas Gandhi, Martin Luther King Jr.,
and Rosa Parks all took action for what they
believed was right and wrong and left their
unforgettable mark in history. People such as
these have made a difference in our world by
following their conscience and not expecting
selfish desires such as money, fame, or power in
return for their deeds. With adequate reasoning
and support from history, it can be said and
proven that conscience is a more powerful force
– a greater motivator – than money, fame, and
power altogether.

“Justice is conscience, not a personal conscience
but the conscience of the whole of humanity.
Those who clearly recognize the voice of their
own conscience usually also recognize the voice
of justice.” Conscience is the ever present voice
in the back of our heads, telling us right from
wrong. While some may believe that selfish
motives such as the desire for wealth, power, and
fame are the primary means of motivation for
humans, individuals throughout history have
proven that theory incorrect. Conscience can be
seen as a powerful motivator many a time during
Gandhi’s nonviolent struggle to lead India to
independence.
Mohandas Gandhi, one of the most
respected spiritual and political leaders of the
1900s, began and led a nonviolent movement to
help India gain her independence from Britain
.Furthermore Gandhi developed a method of
action based on the principles of courage,
nonviolence, and truth called Sathyagraha to
campaign for freedom from Great Britain.
Gandhi was arrested several times by the British
for his political activities in India, as were
several others, and ended up spending seven
years in prison. He felt it honorable to go to jail
for a just cause. Gandhi was not only willing to
make a sacrifice for his country for the reason
that he sought fair treatment for all Indians and
independence for his nation, but also because his
conscience was telling him that the British ‘s
action were wrong-and that he should do
something about it. To illustrate, Gandhi was so
dedicated to his cause that even at that the frail
age of 78, he went on a fast with the purpose of
stopping bloodshed. After five days the

- Sanjana Galgalikar
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“Sunny Days”
“The Airport”
Inside the airport people come and go by
Some sunny days are happy
They are very tired but there isn’t a single sigh
Some sunny days are sad
There are blue chairs and brown chairs to sit on while you wait
Some sunny days are good
You can read, you can write, but be near the gate!
Some sunny days are bad
- Milinda Bhoptkar
Some sunny days are unusual
Some sunny days are plain
Some sunny days are great
Some sunny days are a pain

It all really matters
How you spend those sunny days
So that you can enjoy them
In many, many ways

- Milinda Bhoptkar
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ू . (३)

मंुबईतील एक Gयापार भाग लागेल. (५)
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बदल कS. (२)
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पडणार नाह! (३)

२५ साRया भाषेत मल
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