सारथी २०१३

सारथी २०१३

अनक्र
ु मणिका
संपादकीय .............................................................................

केतकी रानडे

४

अध्यक्षीय ..............................................................................

श्रद्धा देवधर-ओक

६

Year in review .......................................................................

Tanvi Digdhe

८

SMM Yuva speak ..................................................................

Yuva Mandal

९

Evening ..............................................................................

Vallerie Bhopatkar

१२

Parody Poem .........................................................................

Karan Hanswadkar

१२

Painting .............................................................................

Vallerie Bhopatkar

१४

Painting .............................................................................

Sanaya Chudasama

१४

Painting .............................................................................

Ishani Chudasama

१४

The wonders of Hawaii ..........................................................

Isha Harwalkar

१६

Language of the future ...........................................................

Sarang Joshi

१७

ददवाळीचे चवदार पदार्थ ...........................................................

ववद्या अंगोळकर

१९

Party Appetizers ....................................................................

रमा हंसवाडकर

२२

स्त्री शक्ती, तुझी रूपे ककती

.................................................

शीतल पटवधथन—बापट

२५

शशल्पा पटवधथन

२९

माझ्या डॉक्टरकीची वाटचाल ....................................................

डॉ. शैला कोदे

३१

ये णार ना माझ्याबरोबर भटकंतीला? .........................................

आशा देसाई

३४

गुरुववण ................................................................................

शरद गणपल
ु े

३६

वद्ध
ृ ापकाळावर बोलू काही .........................................................

गायरी मंराचा सवाथक्षर मदहमा .................................................

कल्पना नाईक

४१

मामाच्या गावाला जाऊया ........................................................

ववद्या अंगोळकर

४४

केसरीसंगे अमेररका - माझा पदहला अनभ
ु व ..............................

कल्पना नाईक

४९

प्रा. डॉ. बबंदम
ु ाधव जोशी

५२

आजचे उत्सव -- श्रद्धेचे बाजारीकरण ........................................

ओळखलंत कां डॉक्टर मला? ...................................................

सतीश कानववंदे

५६

दानाचा मदहमा .....................................................................

वैभव साठे

५७

सभासदांची नावे (२०१३)...........................................................

५९

पष्ृ ठ क्र. 3

सारथी २०१३

सारथी २०१३

ससयॅट ल ् महाराष्र मंडळ

दिवाळी अंक २०१३

संपािकीय

————————————————————

संपादक: केतकी रानडे

सह-संपादक: संजय रानडे

सह-संपाददका: श्रद्धा दे वधर-ओक

नमस्त्कार मंडळी,

अंकरचना: केतकी रानडे

सवथप्रर्म ‘आपणा सवथ वाचकांना, सादहत्त्यकांना,

मुखपष्ृ ठ (छायाचचर): गौरी कुलकणी
आतील सजावट: केतकी रानडे

————————————————————

ससयॅटल ् महाराष्र मंडळ

काययकाररिी ससमती २०१३
अध्यक्ष:

श्रद्धा देवधर-ओक

उपाध्यक्ष:

ररतू चुडासमा

चचटणीस:

कोषाध्यक्ष:

सागर कुलकणी
मनोज गडकरी

आणण जादहरातदारांना दह ददवाळी आनंदाची, आणण
भरभराटीची जावो’ अशी सददच्छा व्यक्त करते .

शसयॅटल ् महाराष्र मंडळातर्फे ‘सारर्ी’ २०१३ चा
हा ददवाळी ववशेषांक मी आपल्या हाती प्रेमाने

सप
ु द
ू थ करीत आहे . दर वषीप्रमाणे च, गण
ु ी आणण

ववचारवंत सादहत्त्यकांनी दजेदार ले ख, कववता
आणण खाद्यपदार्ाांच्या पाककृती पाठवल्या,

सभासद व्यवस्त्र्ा: रमा हं सवाडकर

त्याबद्दल आपणा सवथ चोखंदळ वाचकांतर्फे त्यांचे

सांस्त्कृततक सल्लागार: शमा केसकर

स्त्वतःहून उत्साहाने संद
ंु र चचरे आणण कववता
ु र सद
सादर केल्या आहे त त्याबद्दल त्यांच खास कौतूक

खाद्यसेवा: वै शाली हवाथळकर

ब.ृ म.म प्रतततनधी : मोदहत चचटणीस
व्यवस्त्र्ापन: ररतेश दे साई

इंटरनेट व्यवस्त्र्ा: जयंत भोपटकर
यव
ु ा मंडळ: इना घांगुडे

स्त्वयंसेवक योजना: सोनाली चुल्की
कायथकाररणी सदस्त्य: केतकी रानडे

कायथकाररणी सदस्त्य: सारीका सबनीस

कायथकाररणी सदस्त्य: आशशष कुलकणी

————————————————————

या अंकात व्यक्त झालेल्या मतांशी महाराष्र मंडळ ,
संपादक, ककं वा प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.

कृपया परवानगी शशवाय या अंकातील सादहत्य

आभार मानते. ववशेष करुन, तरुण यव
ु कांनी,

करते. अंकातील रं गीत छायाचचरे चेतन चुडासमा
हयांनी दटपली आहे त. श्रद्धा आणण संजय यांच्या
मदतीने या अंकाच काम इततपासन
ू अर्पयांत

र्फक्त एक आठवड्यात संपलं, हे ही एक ‘रे कॉडथ’ च

आहे !

या अंकाचा मनमरु ाद आस्त्वाद घेऊन, आपली मते

आमच्यातर्फे पोचवाल, हयाची खारी आहे च.
आपली स्त्नेहांककत,

केतकी रानडे

पुनःप्रकाशशत करू नये ही ववनंती.

————————————————————

सवय हक्क राखीव, ससयॅटल ् महाराष्र मंडळ २०१३
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वषथ आलं, वषथ सरलं, खूप काही केलं, र्ोडं रादहलं.....

नमस्त्कार मंडळी,

शसयाटल महाराष्र मंडळाच्या सवथ सभासदांन ा दीपावली व नूतन वषाथच्या मनः पूवथक शुभेच्छा दे त असतानाच खूप
सारे ववचार माझ्या मनात रें गाळत आहे त.... एका वषाथ पूवी (जानेवारी २०१३) मी अध्यक्ष पदाची सर
ू े हातात घेतली.

दर वषी प्रमाणे हयाही वषी मंडळाने संक्ांतीच्या कायेक्मापासन
ू वषाथला दणदणीत सरु वात केली. आनंदमेळा (fun-

fair) स्त्वरूपाचा हा कायेक्म रं गला खरा, पण मला असं वाटतं कक अजून वेगवेगळ्या stalls (खाद्य पदार्थ, कपडे,
कलात्मक वस्त्तू आणण संस्त्कार वधथक गोष्टी) असायला काहीच हरकत नाही. आपल्या मराठी समाजात असले कला
गुण असलेली बरीच लोकं आहे त पण ती अजूनही सहभागी होत नाहीत. तेव्हा माझी ववनंती आहे कक त्यांनी अशा

कायेक्माचा जरूर लाभ घ्यावा. त्यात त्यांचादह र्फायदा आहे आणण membership मळ
ु े मंडळाचा ही.

र्फेब्रुवारीच्या मस्त्त र्ं डीत, मस्त्त धम्माल करायला व गमतीदार खेळ खेळायला आम्ही सवाांना क्ीडा-ददनाला (sports

day)आमंबरत केलं. सभासदांसाठी हा कायेक्म ववनामूल्य असून सुध्दा, उपत्स्त्र्ती बेताचीच होती ... हयाचे कारण
शोधल पादहजे. पण आलेल्या क्ीडा-पटून्नी खेळण्याचा, त्जं कण्याचा आणण सहभागी होण्याचा आनंद तर लुटलाच
पण जाता-जाता यव
ु ा मंडळचा वडापावदह त्यांना खश
ु करून गेला.

याच खुशीत "होळी हं गामा" हया बहुरं गी कायथक्मात सवाांनी उत्साहाने भाग घेतला. सा-रे -ग-म च्या स्त्पधाथकंनी उडती
मराठी गाणी आणण काही दहंदी गाणी गाऊन प्रेक्षकांची मने त्जं कली. नव्या जुन्याचा मेळ घडवत होळीच्या

तनशमत्ताने शसयाटल महाराष्र मंडळाने "अनुभवांची शशदोरी" हा मुलाखतीचा कायथक्म सादर केला. हा नवा उपक्म
प्रेक्षकांना इतका आवडला कक कायथक्म संपूच नये असे वाटले. लोकांनी आम्हाला असाही प्रततसाद ददला कक असे
कायेक्म भववष्यात चालच
ू ठे वावेत.

"मुलांसाठी मंडळ काय करतं ?", असा प्रश्न नेहमीच ववचारला जातो आणण म्हणूनच या वेळेला आम्ही पदहल्यांदाच
मुलांसाठी नाट्य शशबीर आयोत्जत केले. Xperiments या संस्त्र्ेच्या सहकायाथने, हया चार ददवसाच्या शशबबरा मध्ये
नाटक, संगीत, भाषा, उच्चार, रं गभष
ू ा, वेशभष
ू ा, प्रकाश योजना, चचरकला याची प्रत्यात्क्शक झाली. तसेच

व्यत्क्तमत्व ववकासाचा दृष्टीने स्त्मरणशक्ती, तनरीक्षणशक्ती, लेखी सजथनशीलता आणण एकाग्रता या गोष्टींची
मादहती दे ण्यात आली. शशबबराची सांगता "अप्पू अस्त्वल्या करी गुदगुल्या" या बालनाट्याने झाली. 'हे शशबीर

इतक्यात का संपलं?" आणण "पुन्हा हे शशबीर कधी होणार?" असे प्रश्न मुलांच्याच तोंडून ऐकायला शमळाले. हयातच
हया उपक्माचे यश आहे , असे मला वाटते.

शशबबरामळ
ु े कक काय पण यावेळी गणेशोत्सवाच्या ददमाखदार कायथक्मात ७७ बाल-गोपालांनी भाग घेतला. वेगळे पणा
म्हणून बाप्पाची शमरवणूक लेझीमच्या तालावर काढण्यात आली. सकाळच्या भोजनानंतर लहान मुलांचा कायथक्म

झाला आणण दोनदा बाप्पाची महाआरती दह झाली. कायेक्म यशस्त्वी करण्यासाठी बाल-गोपालांनी आणण त्यांच्या
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साप्तादहकासाठी आपल्या बाप्पाच्या सुंदर सजावटीचा र्फोटो प्रकाशशत झाला.

भारतातून येणारे कायथक्म सगळ्यांनाच हवे असतात पण ते आपल्या सोयीनुसार येतीलच असं नाही पण तरी सुद्धा
आम्ही आपल्या मराठी व इतर समाजासाठी

एक अनोखा जादच
ू ा प्रयोग सादर केला. तीन वपढ्या सातत्याने

जगभर जादच
ू े प्रयोग करणाऱ्या जादग
ु ार रघुवीर हयांच्या पररवाराला आम्ही

शसयाटलला घेऊन आलो. गेल्या

दहावषाथत सादर झालेला, भारतातून आलेला, हा पदहला जादच
ू ा प्रयोग आहे , याचा आम्हाला अशभमान वाटतो.

ववववधता आणण कलात्मकता आम्ही मनापासन
जोपासण्याचा प्रयत्न करतोय, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे
ू
ददवाळीचा कायेक्म. तीन वषां लागोपाठ बह
ृ न महाराष्र मंडळाचे अचधवेशन गाजवणारा "उभ्या उभ्या ववनोद" हा

मराठी stand-up कॉमेडीचा कायेक्म तुमच्या भेटीला येतोय. त्याच-बरोबर स्त्र्ातनक कलावं तांची छोटीशी नाटुकली
सादर होते आहे .

या व्यततररक्त आम्ही इतरही छोट्यामोठ्या कायेक्मांचे आयोजन केले - रागमाला या संस्त् र्ेबरोबर श्री. आनंद भाटे

यांचा शास्त्रीय संगीताचा कायेक्म, डॉ. चांदवणकर यांचे "ए मेरे वतन के लोगो" आणण "दे व आनंद" हयांच्यावर

आधाररत दृक-श्राव्य (audio-visual) व्याख्यान आणण मंडळाची वावषथक उन्हाळयाची सहल. हे कायेक्म तुमच्यासमोर

घेऊन येताना सुद्धा आम्हाला खूप आनंद झाला. युवा मंडळाने दह "Relay for Life","Adopt a family" असे charita-

ble उपक्म हाती घेतले.

मंडळातर्फे आयोत्जत केल्या जाणाऱ्या सवथ कायेकामांववषयी मला एक गोष्टं मनापासन
ू सांगावीशी वाटते. सभागह
ृ ांचे

भाडे, खाद्यापदत्याांचे दर आणण इतर खचथ व आचर्थक भाववाढीमुळे गेल्या काही वषाथत मंडळाच्या कायेक्मांचे
आयोजन हे अचधकाचधक खचचथक होत चालेले आहे .' शसयाटल महाराष्र मंडळाचा सभासद होऊन मला काय शमळतं ?'
हा ववचार करण्यापेक्षा, मंडळाचा सभासद होऊन मला काय दे ता येतं.... याचा ववचार आपण केला पादहजे.

सभासदांनी membership तर घ्यावीच पण जेवढ्या जमेल तेवढ्या कायेक्मांना येऊन मंडळाला मदत करावी. एक
मार खरं कक, अशी सौहादाथची भावना समाजात मोठ्या प्रमाणावर तनमाथण करणं, हे आमच्या कडून राहून गेलं
असेलही पण जसा मी ववचार करते आहे , तसा आपणही र्ोडा करावा. गणपतीच्या वेळेला वेबसाईट down

असल्याने, जी गै रसोय झाली त्याबद्दल मी ददलचगरी व्यक्त करते. आम्ही नवीन वेबसाईट वर काम सुरु दह केलय
पण अजून ते संपलेले नाही.

जाता-जाता अनेकांची मी ऋणी आहे , तेव्हा त्यांचे आभार हे मानलेच पादहजेत. म्हणतात "social commitment is a

thankless job, but yet, I need to still thank some people". माझी कायथकारणी, त्यां चे पररवार, यव
ु ा मंडळ,
कायेक्माच्या वेळी आलेले स्त्वयंसेवक आणण आम्हाला वषथभर जयांनी जयांनी मदत केली त्या सवाांचे आभार. 'सारर्ी'

हया वावषथक ददवाळी अंकाच्या प्रायोजकांचे, लेखकांचे, कवींचे आणण संपादकांचे मनःपूवक
थ
आभार आणण सवाथत

महत्त्वाचे म्हणजे
खरच....

शसयाटल महाराष्र मंडळाच्या सभासदांचे आणण आपणा-मराठी समाजाचे खूप-खूप आभार.

वषथ आलं, वषथ गेलं, खप
ू काही केलं, र्ोड रादहलं,

पण तुम्हाला जर काही वाटलं हवं -हवसं,
तर ते नक्की आम्हाला कळवावं .

चूक-भूल द्यावी-घ्यावी माझ्या कायथकाररणीच्या अंती,
कळावे-लोभ असावा ही ववनंती.
आपली,
श्रद्धा दे वधर –ओक (अध्यक्ष २०१३)
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Year in review,
A little over three years ago, I was told by my mother to join Yuva Mandal. Initially, I
didn’t care or know much about the organization, let alone have any interest in joining. However, I complied with my mother’s requests and helped out at the 2010 SMM picnic. In all honesty, I didn't feel that immediate sense of belonging upon joining, especially since I hadn’t gotten
a chance to meet any of the other members let alone make any new friends.
Eventually, however, I was privileged with the chance to MC for the Ganeshotsav program, and through this I met two other girls who I became close friends with. Event after event,
I found myself bonding with the other Yuva Mandal members. I looked forward to every weekend that there was an SMM event, Yuva meeting, or volunteer activity, as I had now created
ties and friendships that could not be broken.
Each Yuva member has their own individual story, and adds a unique presence to the
team. Although many of our members initially joined because their parents told them to, or because they would get community service hours, each member has stayed for their own reasons,
whether it is the fulfillment of giving back to the community, the connection to our culture, the
opportunity to meet other enthusiastic youth, or the chance to meaningfully spend their time.
Personally, I can’t pinpoint one thing as the reason I find Yuva Mandal to be such a fulfilling
experience. I can, however, attribute my choice to become more involved with Yuva to the
meaningful and important causes we raise money and awareness for, the wonderful people I
have the honor of working with, and the connection to my Indian culture that Yuva Mandal has
fostered.
Every year, Yuva Mandal participates in a series of volunteer activities. During the first
semester of the school year, our proceeds go to a cause called Adopt-a-Family, which is run by
the YMCA. We sell snacks, babysit, and hold raffles to raise money to sponsor this family
through buying them gifts and gift cards. We also volunteer at Northwest Harvest two to three
times a year, where we sort and box food to take to homeless shelters and food banks in the
greater Seattle region. This is one of Yuva Mandal’s favorite activities, especially since we
have made it a regular activity.
Our biggest event is Relay for Life, of which our entire second semester profits and
fundraising efforts go to. Relay for Life is a cause that is very close to Yuva members, and we
have raised around $6000-$7000 dollars each year for this cause. Relay for Life is an overnight
event, so it allows the Yuva Mandal team to develop a true friendship and sense of community,
while working to support a great cause. All of Yuva Mandal’s events are coordinated by the
Yuva team with the help of the advisor. This allows for the members to develop the skills needed in the future, in regards to jobs, and other such responsibilities.
My family moved to the Seattle area 6 years ago, and upon moving, I did not think I
would be very involved in any activity to the point where I would feel like I was part of a community. This preconceived notion I held was completely wrong. I started off as a shy kid who
had little or no interest in meeting other teens and volunteering with them, and became the president of an amazing organization of youth, who I can now call some of my closest friends.

-Tanvi Dighde,
SMM Yuva President
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SMM Yuva speak..…….
I’m so proud of the kids, or “my kids” in the Yuva Mandal. They constantly and consistently
demonstrate their generous and giving spirit in an effort to give back. They are always willing to
make themselves available for Yuva. It is truly my pleasure to be the Yuva advisor.
-Ina Ghangurde, Advisor
Yuva is a fun and rewarding experience that has helped develop my leadership skills.
-Nikhil Deo
I joined Yuva to meet new people in the Maharashtrian community. A good experience for me
was selling food and babysitting at Diwali last year; it was fun to watch the kids and the Yuva
board bonded while we played games with the kids.
-Mithali Savanth

Yuva is a great program that taught me a lot about teamwork and leadership. One of our most
exciting events is our participation in Relay for Life, which turns out to be amazing every year!
We fund raise together and run together, which has turned out to be an amazing experience
every year.
-Ritu Bhalerao
I like Yuva because it's a group that is really accepting and filled with amazing people. It makes
community service fun and gives me a chance to connect with my culture. Also, the president is
the bomb Dighde/diggity.
-Divya Rane
Since I joined Yuva Mandal, I have felt more in touch with my Marathi background than ever before. Spending time with and getting to know other kids who share experiences like mine as an
Indian-American has allowed me to truly become comfortable with who I am.
-Tanvi Rane
Yuva is really fun, I've been able to make a lot more friends, and done a lot to give back to my
community. Everyone is so friendly and welcoming. The best part is Sarang’s puns.
-Milinda Bhopatkar
I love YUVA; I get to give back to the community and have a great time.
-Vikram Ghangurde

पष्ृ ठ क्र. 9

सारथी २०१३

सारथी २०१३

After coming back from India, I thought I would lose that sense of community and family that
pervades society there. SMM Yuva Mandal showed me how grossly misinformed I was. Every
time I meet my fellow Maharashtrians - be it in at a volunteering event, or community service,
or at a SMM event with everyone - I am filled with this sense of camaraderie towards them.
Each and every one of the Yuva members - past and present - has impacted me in more ways
than I can count, and I can tell you for sure that babysitting little kids will never be the same
for me.
-Sarang Joshi, Webmaster

I am so happy to be a part of Yuva Mandal because it allows me to be very in touch with my
culture which is important to me, and I have made amazing friendships in the group. I also
love the feeling of giving back to the community every year, especially with Relay.
-Sarika Ghangurde, Secretary
Initially, my interest in Yuva Mandal began because of a friend who was in the group. As an
outsider, I saw the various community service activities, fundraising, and volunteering events
that Yuva Mandal participated in, which got me interested in joining. But most of all, I saw
how everyone seemed to be such close friends. I decided it was time for me to get more involved and make some new friends, so I joined Yuva Mandal.
As a member since sophomore year, I have made lasting friendships and I have been exposed
to such influential leaders. My knowledge and appreciation of my culture has grown tremendously and I become completely engrossed in its traditions. Joining Yuva Mandal has had such
a profound impact on me and I truly encourage any youth to join us if at all interested!
-Mrunal Bhalerao, Vice President
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Tanvi Dighde
President

Mrunal Bhalerao
Vice President

Ritu Bhalerao

Vikram Ghangurde

Sarika Ghangurde Mitali Karmarkar Sarang Joshi
Secretary
Treasurer
Webmaster

Milinda Bhopatkar

Nikhil Deo

Sanchita Galgalikar

Divya Rane

Tanvi Rane

Mithali Savanth

Yuva Mandal is a youth committee of young adults who are in grades 8
through 12. The committee was formed in 1995 to promote Marathi and Indian culture in the young generation of the Indian community. Every year a new
committee is elected: President, Vice President, Secretary and Treasurer,
and Webmaster, and are supervised by an adult advisor who is an SMM Executive Committee member.
Yuva Mandal has participated in the following activities:
MCing the Ganeshotsav program
Relay for Life
Northwest Harvest
Snacks Stalls and Babysitting at SMM events
Adopt-a-Family
Mayor’s Month of Concern
Easter Baskets for YMCA
th
All 8 – 12th graders are welcome to join Yuva Mandal!

If you have any questions or are interested in joining, please email
Ina Ghangurde at inamukund@outlook.com
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Evening
By Vallerie Bhoptakar
The Evening sky fills the day
With no Sun left, not even a ray
Then comes dinner in early night
Which fills the children’s appetite.

Walking through the pleasant air
But you must stop to take a stare
The sky is filled with stars so bright
Because the evening is turning to night

Parody Poem
By Karan Hanswadkar
I saw the water still,
So I went for a swim with Bill.
I found a big Krill,
So I put it on the grill.
I had some soda to chill,
And had the krill with Phil.
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Painting By Vallerie Bhopatkar

Painting
By Ishani Chudasama

Painting
By Sanaya Chudasama
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The wonders of Hawaii
By: Esha Harwalkar

There I stood
Malaise
On a rocking boat
Surfing,
Bouncing,
Over the choppy
Bottom-less
Glistening Blue
Hawaiian Ocean Waters.
The Sky
An untouched canvas
The sun
Peeking behind the horizon
Shooting sun rays
At me
Smiling
A gentle breeze
Whispers on my neck
In the crisp
Humid air,
On we go.
A virtuoso captain
Steering
Prone to this
Rollercoaster
Discerning.
As we ride
Fear spreads
Like an inflating balloon.
This better
Be worth it.
Alas,
We arrive.
All is still
A cloud of steam
A large fluffy marshmallow
Dances
In the sky
Breath-taking.
Heat surges at me
Boiling up my body

We must
Be close.
Suddenly,
Neon orange
Red
Color-blinding
Sizzling lava
Oozes
Out of the black
Smoky volcano,
“SPLASH!”
Magma rocks
Launch into the
Unknown.
The captain backs up
Nonchalantly
Our eyes
Awestruck,
Captivated,
Mesmerized.
We head back to the island.
The tilting of the boat
Back and forth
Up and down
Creating a large knot
In my stomach.
Yet again,
I find myself
Malaise
On a rocking boat
Surfing,
Bouncing,
Over the choppy
Bottom-less
Glistening blue,
Hawaiian Ocean waters.
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Language of the future
Sarang Joshi
Over the course of a month in India, I discovered the joy of teaching. My excitement that first
morning was unfettered by the mundane activities of a typical monsoon day. I had an agenda
for my student ready. With time allotted for lunch, an afternoon siesta, an evening walk, and the
daily soap opera, it had been prepared to meet the very specific needs of my student. When the
time arrived, I was eager to get started, but I ended up waiting a little longer on my student: he
had to take his regular post-meal medication. As he finally walked over to my quasi-classroom,

his initially stoic expression evolved into an eternally endearing smile. He sat down in a wooden dinner chair, adjusted his ancient spectacles, and looked at the screen in front of him. I sat

down right next to him, straightened my imaginary monocle like any proper teacher would, and
began my lesson. And thus, my ‘ajoba’ (grandfather) became my first and most enthusiastic stu-

dent.
As he never forgets to remind me, I descend from a line of teachers. My grandmother taught
Marathi, our family’s mother-tongue, my parents teach programming, while my grandfather
himself has a PhD in English and was a college professor for over 30 years. Whenever I sat
down with him to learn English, he didn’t teach me the minute details of the grammatical structure of English, nor the literary plot points of the works of Shakespeare or Austen. Instead, he
would show me the beauty of the language in itself; how the two seemingly disparate components – grammar and literature – blended together in glorious poetry. Over the years, my grandfather didn’t just teach me English; he taught me how to teach.

Although my grandpa had used a computer before, the fancy Windows XP layout gave him no
choice but to turn to me for assistance in using his computer. So, we got started. The power
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switch wasn’t hard to find, since it was the largest button on the computer. Once we crossed
that threshold and entered the virtual world, I had to teach him complicated chains of commands. But even before I had delved into explaining the minutiae of the newly acquired hand-

me-down laptop, my grandfather said to me: “Sarang, you are an amazing teacher, and I am
proud of you.” I could not fathom what I had done to deserve this priceless comment. Neverthe-

less, I felt better, and ploughed on with renewed aplomb.
As if to prove himself right, in barely three weeks, my grandfather learned how to turn the com-

puter on, log in, open Skype, connect the external webcam, and call anyone on his contact list.
When we saw his face from across the room in a test call on another laptop, everyone clapped
and cheered, as we felt the joy on his face through the call. Although making a Skype call was a
remarkable enough feat to warrant joy, we all knew that the true reason for his happiness
stemmed from having solved the problem of family separation. My parents, my sister, and I
were planning to move across the globe back to Redmond after a 7-year stay with my grandparents, and my grandfather had now learned a way to virtually meet his loved ones from across
the world.
And yet, the satisfaction I felt that evening was more than just a reflection of my grandfather’s
feelings. In that final exam, my student had passed with flying colors. I had begun the lessons
with overflowing excitement and enthusiasm, and I had been able to realize my teaching goals.

My grandfather and grandmother had both left their mark on me; they had given me their own
languages of expertise. But with that one beautiful transfer of voice and video which would lat-

er be followed by countless others, I had imparted to my faithful student a lesson in my own
language – the language of the future.
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दिवाळीचे चविार पिाथय
ववद्या अंगोळकर

राइस क्रक्रस्पी सीररअल चचवडा
सादहत्य:

३ कप राइस कक्स्त्पी सीररअल (Rice Krispies )
१ कप चीरीओस सीररअल ( Plain Cheerios )
२ मध्यम डाव तेल
१ टी स्त्पून मोहरी
१ टी स्त्पून जीर

१ टी स्त्पून तीळ

१/२ टी स्त्पून लाल ततखट
१/४ टी स्त्पून हळद
१/८ टी स्त्पून दहंग

१/२ कप शेंगदाणे
१/४ कप डाळे

१/२ टी स्त्पून मीठ

र्फोडणीसाठी कडीपत्ता
चवीला साखर.
कृती:

सादहत्य:

मसाला िध
ु

२ कप दध
ु

३ टी स्त्पून MTR Badam Feast मसाला

२ टी स्त्पून साखर (आवडीप्रमाणे कमी जास्त्त)
कृती:

१. २ कप दध
ु गरम करावे.

२. त्यात ३ टी स्त्पून MTR Badam Feast मसाला आणण
२ टी स्त्पून साखर घालुन नीट ढवळावे. हे शमश्रण र्ोडे
उखळू द्यावे व गरम गरम सव्हथ करावे.
३.

जर र्ं ड दध
ु आवडत असेल तर रेकिजरे टरमध्ये

र्ोडावेळ ठे ऊन मग सव्हथ करावे.
टीप:

हया दध
ु ावर शोभेसाठी वरून आख्या चारोळ्या ककं वा
वपस्त्ता पावडर घालु शकतो.

१. एका मोठ्या पसरट भांड्यामध्ये दोन्ही शसररअल्स
एकर करा

२. शसररअल्स मध्ये शेंगदाणे, डाळे एकर करा.

त्याच्यावरच लाल ततखट, हळद आणण मीठ घाला.
चवीला र्ोडी साखर घाला.

३. दस
ु ऱ्या छोट्या भांड्यामध्ये र्फोडणीसाठी तेल घालून,

मोहरी, जीर, दहंग आणण कडीपत्ता घालून र्फोडणी करून
घ्या.

४. वरील र्फोडणी शसररअल्सवर ओता आणण सवथ

त्जन्नस नीट एकर करा.
५.

ओवन वामथवर (१८०) चालु करा आणण वरील

र्फोडणी ओतलेले सीररअल शमश्रण २० शमतनटे ओवनमध्ये

कुरकुरीत होण्यासाठी ठे वा. ककं वा रें जवरच अगदी कमी
हीटवर चचवडा कुरकुरीत करा.
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शंकरपाळी
सादहत्य:

साबुिािा णखचडी
सादहत्य:

१/२ कप दध
ु

२ वाटया साबुदाणा

१/२ कप साखर

१ बटाटा, साल काढुन णखसवून घ्यावा

१/२ कप तूप
३ कप मैदा

तळण्यासाठी ते ल
कृती:

१. दध
ु , तूप आणण साखर एकर करून साखर
ववतळे पयांत रें जवर गरम करावे.

१ वाटी दाण्याचे कुट
१ शमरची

१/२ टी स्त्पून मीठ

१/२ टी स्त्पून साखर
१/४ शलंबू

र्फोडणीला तूप ककं वा ते ल

र्ोडा मैदा घालुन सवथ

कृती
१. साबुदा साधारणत: ४-५ तास शभजवावा.(छान नरम

३. हे शमश्रण एकदम घट्ट ककं वा एकदम सैल मळु नये.

२. साबुदाण्यात मीठ,साखर,दाण्याचे कुट आणण णखसलेला

५.

३. कढईत तूप ककं वा तेल घालून त्यात त्जरे , शमरची ची

२. र्ोडी वार्फ गेल्यावर हया शमश्रणात हळू हळू र्ोडा
एकर मळावे.

झाला पादहजे)

४. मळलेले पीठ १५ ते २० शमतनटे झाकून ठे वावे.

बटाटा घालन
ू एकर करावे.

घ्यावे. २ इंचाचा गोळा करून मैला ककं वा तांदळ
ु ाचे पीठ

र्फोडणी करावी.

कातणाने शंकरपाळ्या पाडाव्यात.

५. साबुदाणा घालून मंद आचेवर ठे ऊन वार्फ येऊ द्यावी.

१५ - २० शमतनटांनी पीठ परत एकदा नीट मळुन

भुरभुरवून गोल चपाती लाटावी आणण शंकरपाळीच्या

४. साबुदाण्याचे शमश्रण त्यात घालुन नीट परतून घ्यावे.

६. शेवटी गरम तेलात शमडीयम हीटवर हया

६. आवडी नस
ु ार दहया बरोबर ककं वा त्यात शलंबू रस

शंकरपाळ्या सोनेरी रं गावर तळुन काढाव्यात

घालून सव्हथ करावे.
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Party Appetizers -- by Rama Hanswadkar

1 lb Chicken breast cut into chunks
1 Tbsp Ginger Garlic paste
1 Tbsp Paprika
1 Tbsp Garam Masala
1 Tbsp Dhania Jeera Pd
1 green chilli crushed
1 Tsp Salt
1 Tbsp Chilli Sauce
3 Tbsp Vinegar
Tandoori Color Pinch
Veg Manchurian Koftas

1 cup finely grated Cauliflower
1 cup finely grated Cabbage
1 carrot finely grated
1 spring onion finely chopped
6 Tbsp of Maida
2 Tbsp of Cornflour
1 Tbsp of Soya Sauce
1 tsp Sugar
½ tsp of Salt, Chilli flakes, Pepper
Mix all the above ingredients and knead into a
soft dough.
Deep fry the tiny koftas.

Gold Coins
Bread Slices
2 small Potatoes
1 small Onion
1 Carrot grated
1 Capsicum finely chopped
¼ cup Cabbage grated
¼ tsp Haldi
½ Tsp Pepper
¼ Tsp Amchoor Powder
½ Tsp Garam Masala

Mix all the above ingredients, marinate for 1
hr. Sauté in its marination for 10 mins till half
done.
Egg Batter: 1 egg, 2 tbsp Pudina chopped,
Tandoori color pinch, Salt and Pepper
Dip the chicken chunks in the egg batter, dust
with bread crumbs and deep fry in hot oil till
Golden brown.

Manchurian Sauce
6 Tbsp oil
2 Tbsp of garlic chopped
2 Tbsp of ginger chopped
2 Tsp finely chopped green chilli
4 Tbsp Soya Sauce
1 Tbsp Ketchup
2 Tbsp Cornflour
1 cup vegetable stock
Salt and Sugar to taste.
Heat oil in a wok. Add ginger , garlic, green chillies
and Saute for a minute , add vegetable stock, soya
sauce, Ketchup, salt, sugar and bring it to a boil.
Then add the koftas (recipe above) and add the
cornflour paste.
Garnish with chopped Spring onions.
¼ Cup Maida
¼ Cup Water
Salt as per Taste
Breadcrumbs
Boil Potatoes and mash. In a pan heat oil , add
onions and saute for few mins.
Add Cabbage, carrots, and capsicum and saute
well. Then add mashed potatoes, Haldi, Salt,
Pepper, Amchoor and Garam masala. Cook for
2mins. Cool the mixture.

Mrs Rama Hanswadkar - My family Rocks!!
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स्री शक्ती तझ
ु ी रूपे क्रकती?
शीतल पटवधयन-बापट

'मातद
ृ े वो भव' या उक्ती प्रमाणे खरोखरच स्त्री

जन्म हा एक अमुल्य ठे वा आहे अस मला

वाटत. वषाथनुवषे स्त्रीची चालत आले ली रूपे ही काल, आज आणण उद्या हया शबदांप्रमाणे बदलत
गेली आहे त.

‘माता’ म्हणजेच’ स्त्री’ हया शबदातच खूप सामर्थयथ दडले आहे . म्हणूनच हया स्त्री

रुपाला वंदन करून स्त्री बद्दलच्या भावना ककंवा मनातील स्त्रीचे साठवले ले रूप

हया

ले खनात

उतरवन
ू माझे ववचार प्रकट करण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न! स्त्री म्हणजे साक्षात लक्ष्मी!
लक्ष्मीच्याच

पावलांनी ती येते आणण ती

स्त्री एका स्त्रीच्याच उदरातन
ू जन्म घेते. अश्या हया

मातत्ृ वाचे वरदान लाभले ल् या त्या स्रीशक्तीला माझा शतशः प्रणाम!

तान्हुकली, दड
ु ू दड
ु ू धावणारी, गोत्जरी, नंत रची छोटी छकुली आणण शाळे त जाणारी ती सोनपरी,
आपल्या पव
ू थ जन्मीच्या सक
ु ृ तानुसार परमे श्वरानी पाठवले ली ही कळी, कधी उमले ल हयाची
प्रत्येक माता आतुरतेने वाट बघते. बालपण ककती रम्य असते नाही! छोटे मूल

घरात जन्माला

आल्यावर त्याची सवोतपरी काळजी घेऊन प्रत्येक माता तळहाताच्या र्फोडाप्रमाणे त्या गोडूलीला
सांभाळते आणण मायेची पाखर व प्रेमाची ऊब दे ऊन, चचऊ-काऊच्या गोष्टी सांगून घास भरवते.

कधी स्त्वतःचे आसू पुसून ततला हसवते तर कधी स्त्वतःच हसून ततचे अश्रू पु सते.

आईबाबा ,आजीआजोबा हे सवथच ततचे खूप लाड करतात. ततला खाऊ-खे ळणी दे ऊन खुष

ठे वतात. प्रेमाची सावली आणण मायेची पाखर करणाऱ्या हया मातारूपी स्रीचे कुठले रूप मी
मनात साठवू !

हीच चचमुरडी junior kg, senior kg च्या वगाथत जाते. प्राणी, पक्षी, रंग, हे च ततचे रोजचे सवंगडी

होऊन जातात. बालगीते, गूजगोष्टी, खे ळ हयात ती रममाण होते. क्षणात हसणारी ती छोटुकली
चावी ददल्या प्रमाणे क्षणात रडते .

दध
ु ावरच्या सायीप्रमाणे जपणारी ततची माय हया कळीला

प्रेमाने र्ोपटते, अंगाई गीत गाते आणण माते च्या मखमली स्त्पशाथने ती

शांत झोपीही जाते.

ददवसभरातील ततचे बोबडे बोल आईबाबांच्या मनात रुं जी घालतात. खेळत, धडपडत, रडत,

हसत, खाऊ खात, cartoon बघत, ही छोटी परी

बालवगाथत

पुढचे पाउल टाकते आणण तो

रोजचा ददनक्मच ठरून जातो. हे हया बाशलके चे म्हणजेच एका स्रीचे रूप ववसरून कसे चालेल?
बालवगाथतून पुढील वगाथत जाऊन खऱ्या अर्ाथने ततचा अभ्यास सुरु होतो. शशक्षणाच्या हया
धड्यांब रोबर संस्त्कारक्षम असे ववचार Teacher ततच्या मनावर बबम्बवतात. अभ्यासाच्या
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आवडीबरोबर इतरही कला जोपासत ती बाशलका एका वेगळ्याच ववश्वात जाऊन पोहचते .
स्त्पधेच्या युगात भरपू र बक्षक्षसे पटकावू न आईबाबांचे आणण शाळे चे नाव उजवल करते. भरपू र
ववचार करण्याची प्रेरणा, अभ्यास, आईबाबांनी

ददलेली संस्त्कारांची शशदोरी घेत घेत ततच्या

नवीन career ची धडाडीने ती सुरुवात करते आणण इर्ूनच सुरु होतो ततचा माध्यशमक शशक्षणाचा

प्रवास! हे स्रीचे रूप मनात साठवू?

बालपण सरून माध्यशमक शशक्षणात प्रवेश केल्यावर ही बाशलका ककशोरवयीन कधी होते हे

कळतच नाही.

इर्े च ततच्या उनत्तीचा काळ सुरु होतो असे मला वाटते. ततच्या त्या मातेचे

शबद कायमचे मनात घर करून राहतात की ' मुलगी वयात आली हो… '. भोवतालच्या

पररत्स्त्र्तीची जाणीव, सं स्त्कार, संस्त्कृती हयांची झालर त्या ककशोरवयीन मुलीला कधी स्त्पशथ

करते हे कळतच नाही. माध्यशमक शशक्षण संपवू न युवतीवषाथत प्रवे श करून ततचा जीवनातील
महत्वाचा टप्पा इर्ेच सुरु होतो. साऱ्या जगाच ततला आकषथण वाटत. काय करू आणण काय

नको असे ततला होते. हळुवार, कोमल, नाजूक कॉले ज ववश्वात ततचे पंख अचधकच भरारी घेतात.
ततच्या जीवनातील हा turning pointच म्हणा ना! हे च असेल का स्रीचे तारुण्यातील रूप?

लहानपणी शमळाले ले हे अनुभवाचे बाळकडू घेत , आपले career सांभाळत ती ववशशष्ठ एका

अश्या ध्ये याने अचधक कणखर बनते आणण 'मी सुद्धा एक आदशथ स्त्री बनून चांगले काम करू
शकते' ही

त्जद्द तनमाथण करते. कतत्ु थ वाची झालर, तनभथयतेची ढाल

करून आपले अष्टपैलू

व्यत्क्तमत्व शसद्ध करण्यासाठी पुढाकार घेते आणण स्त्वतःच्या घराण्याचे नाव उजवल करण्यासाठी,
यश संपादन करण्यासाठी स्त्वतःला, career ला झोकून दे ते.

ततच्यात एक नवीन आत्मववश्वास

तनमाथ ण होतो. पुढील जीवन सुकर व्हावे म्हणून ती ध्ये यवादी होते आणण आपल्या शमर

मैबरणींसमवे त वैचाररक अश्या पुढील टप्प्यात वाटचाल करते. कॉले जच्या glamorous जगात
रममाण होऊन पण गुंतून न राहता इर्े लगाम घालावा लागतो तो अश्या शमरमैबरणींच्या
आपल्या जीवनातील योगदानाचा, जे आपले

हीत जपतात आणण आपल्या सुखदःु खात सहभागी

होतात. स्रीचे रूप रूप म्हणतात ते हे च का आणखी एक?

बालपण, तरुणपण जपता जपता येतो क्षण तो लग्नाचा! त्जला हाताचा पाळणा करून सांभाळल
त्या कन्येला सशु शक्षक्षत, संद
ु र, कतथबगार हुशार आणण स्त्वबळावर मोठा होणारा असा जावई

शमळावा हे च एका मातेचे स्त्वप्न असते. अर्ाथतच त्जच्या ततच्या नशशबावरच ते अवलंबन
ू असते .
ती

कन्या सप्तपदी ओलांडून आपल्या हक्काच्या घरी माहे रचे पाश सोडून सासरी रममाण होते.

ती संद
ु र तरुणी, नववधच्
ू या वे षात एका दस
ु ऱ्यांच घरी म्हणजे च स्त्वतःच्या सं सारात रमण्यासाठी

संसाराची जवाबदारी अंगावर घेते . स्त्वताःची मानशसकता, नोकरी, career आणण मुख्यतः सवथ

नाती जपण्यासाठी ती अक्षरशः तारे व रची कसरत करते . सहनशीलता सोशीकता आणण त्जद्दीमुळे
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मातेचे, मुलीचे, सूनेचे ,मावशीचे व काकूचे रूप!

कोण आहे मी? मला काय करायचे आहे ? कुठले क्षेर माझ्यासाठी योग्य आहे सांस्त्कृततक,

कला , आध्यात्मीक कक राजकीय? हे प्रत्येक स्त्रीने ठरवण्याचा हक्क ततला शमळावा आणण
ततच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन बदलावा म्हणजे च प्रत्येक यशस्त्वी पुरुषामागे एक

यशस्त्वी स्त्री असते ही उक्ती योग्य ठरे ल असे मला वाटते. आज स्त्रीचे पाऊल हे प्रत्येक क्षेरात
पुढेच पडणार हयाची खारी मला आहे .
स्त्रीशक्तीची ही ववववध रूपे मनात साठवत खरतर मी सुद्धा आज मातत्ृ वाच्या उं बरठयावर उभी
आहे . ही संसाररूपी नौका, परमे श्वराने ददले ले हे मातत्ृ वाचे दान त्स्त्वकारत मी सवथ अडचणींवर
मात करून

यशाच्या शशखरावर नक्कीच पोहचे न हीच परमे श्वराजवळ प्रार्थना! हे ईश्वरा पढ
ु ील

जन्मी मला स्त्रीचाच जन्म दे … शक्ती दे ..

नकळतच मला म्हणावेसे वाटते,

मातत्ृ वाचे रूप दावन
ू ी धन्य केले स स्रीशक्तीला!
वंदन माते तल
ु ा सतत हे आशशष दे मजला !!
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जगाशी टक्कर दे ण्याचे सामर्थयथ ततच्यात ये ते आणण पुन्हा समोर येते ते स्रीचे एका मैरीणीचे,
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वद्ध
ृ ापकाळावर बोलू काही…
सौ. सशल्पा शसशकांत पटवधयन
( इंडडया- कल्याि )
वद्ध
ृ ापकाळ म्हं टला की तनराधार व ृद्ध, म्हातारे - कोतारे , तनरुपयोगी अर्ाथत (समाजाच्या दृष्टीने)
असेच चचर डोळ्यासमोर येते . पण खरोखरच र्ोडा खोलवर जाऊन ववचार के ला तर हया

वद्ध
ृ ापकाळाचा खूप बाऊ करून ठे वला आहे असे मला वाटते. आधुतनकते ने झुकले ल्या हया नवीन
वपढीला घरात वद्ध
ृ नको आहे त का? का वद्ध
ृ ांनाच नवीन वपढी घरात

नकोशी आहे ? त्यामुळे

खूप ददवस मनात घोळत असले ला हा वद्ध
ृ ापकाळाचा प्रश्न माझ्या मनात भे डसावू लागला.

त्याबद्दलचेच ववचार प्रकट करण्यासाठी आणण नवीन वपढीला एक वेगळा संदेश दे ण्यासाठी मी
हया ववषयाकडे वळले .
सामान्य माणसांच्या जीवनात येणारे प्रश्न सद्ध्यत्स्त्र्तीत ववशेषकरून तरुणवपढीने ववचार
करण्याजोगे आहे त. आजी- आजोबांनी लावलेले आंबयाच्या झाडाचे नातवंडांना र्फळ शमळते तसेच

‘वद्ध
ृ ापकाळ’ हया संकल्पनेचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलल्यास तुमच्या पुढच्या

वपढीलाही त्याचे र्फळ शमळे ल. त्या काळी जया वपढीने त्याग केला, ते जया वातावरणात वाढले
तो काळच तनराळा होता. आपण जसे केले तसे च पुढच्या वपढीने करावे ही सक्ती मार वद्ध
ृ ांनी
करू नये आणण आपली मते त्यांच्यावर लाद ू नये. 'जुनं ते सोनं' हया उक्तीचा मयाथददत
गोष्टींसाठीच आग्रह धरावा.

जगात नवनवीन शोध लागत आहे त. लोकांच्या गरजा बदलत आहे त. एकू णच lifestyle बदलली
आहे . सवथच गोष्टींचे आकषथण वाढत चालले आहे . वाढते शशक्षण आणण careerच्या जोरावर

तनरतनराळ्या संधी उपलबध होत आहे त . त्यामळ
ु े पैसा, धन, संपत्ती हयातही र्फरक पडत चालला
आहे . परं तू पै श्याच्या आकषथणासाठी स्त्वतःच्या वद्ध
थ करू नये. हया नवीन
ु क्ष
ृ आई-वडीलांकडे दल
वपढीची नवीन स्त्वप्न पण
ू थ होऊ दे पण आपले घर, कुटुंब, नातीगोती, घराणी, आई-वडील हया
सवाांचा ववसर न पाडता आई-वडीलांनी आजवर केलेल् या कष्टाची ,त्यागाची जाणीव असणे

तततकेच आवश्यक आहे . एकूणच काय तर जन
ु े व नवीन ववचार हयाची सांग ड घालन
ू आयष्ु य
सख
ु कर करावे .

आज आधुतनक तंर ज्ञान व medical science मधल्या शोधांमुळे माणसाची वयोमयाथदा वाढली
असली तरी वद्ध
ृ होणे हे जन्म आणण मत्ृ यूप्र माणे कोणाच्या हातात नसते . ‘वद्ध
ृ पण’ ही एक

व्याधी नसून तनसगाथचे ते दे णे आहे . प्रत्येकजणच त्यातून जाणार आहे . बालपण ते वद्ध
ृ ापकाळ

ही एक जीवनयारा आहे . हयात सुख-दःु खाची वळणे, अडचणी हे आले च. त्यावर मात करून ही
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तरुण वपढी कधीतरी वद्ध
ृ होणारच. हया वद्ध
ृ झाले ल् या तरुण वपढीच्या, पुढच्या वपढीने वद्ध
ृ ांकडे
दल
थ केले तर चाले ल का? नक्कीच नाही! उद्याच्या जगातील आव्हाने पे लण्यासाठी व त्यात
ु क्ष

दटकाव धरण्यासाठी तुमची मुले म्हणजे च पुढ ची वपढी सवोतपरी ववचार करूनच या आधुतनकतेने
झुकले ल् या ववचारात सामील होईल हयाची मला खारी आहे .

बालपण, तरुणपण आणण व ृद्धपण हे आयुष् यातील ३ महत्वाचे टप्पे आहे त. आचर्थक दृष्ट्या
सुबबत्ता असले ल्या एखाद्या व्यक्तीने 'वद्ध
ृ ापकाळाला कसे सामोरे जावे ' ही

कल्पना उचलून

धरली तर काय हरकत आहे ? सामात्जक कामाची तळमळ, त्जद्द, मेहनत करण्याची तयारी व
सचोटीच्या जोरावर एखाद्या संस्त्र्े ने जर पुढाकार घे तला तर काही घरातच रादहले ले तनराधार

गरीब वद्ध
ृ संघटीत पणे काम करतील, त्यामुळे जे णेकरून त्या वद्ध
ृ जोडप्याचा, वद्ध
ृ व्यक्तीचा
वे ळ जाईल व एकर काम करून शमळणारा आनंदही काही औरच असे ल. सुख -दःु खाच्या गप्पा
मारताना अनेक ववचारांच्या पैलंच
ू ी दे वाणघेवाण होईल व सद्ध्यत्स्त्र्तीवर मात करून, स्त्वतः
आनंदी राहून दस
ु ऱ्याला आनंद दे ता ये ईल.

प्रत्येक वद्ध
ु ामधली
ृ व्यक्तीमधे एक लहान मूल दडले ले असते असे म्हणतात. त्या लहान मल

तनरागसता वद्ध
ु ा बालपणाप्रमाणे रम्य जाईल. म्हणन
ू च मला
ृ ापकाळीही जपली तर वद्ध
ृ ापकाळसद्ध
म्हणावेसे वाटते,

लहान व्हा वद्ध
ृ व्हा चचंता कधी संपत नाही ।

जीवनाचं रहाट घाडग कु णासाठी र्ांबत नाही ।

आहे प्रश्न कोणाकडे ववचारा अंन्तरमनाला।

उत्तर नक्कीच शोधून काढतील ववचारतील computerला ।
वद्ध
ृ ापकाळ ही समस्त्या नाही सांगा पुढच्या वपढीला।

प्रश्न सगळा संपूनच जाईल पटे ल तु मच्या शमराला।
दे शात असो परदे शात असो शोधू आम्ही सुखाला

हे च मागणे परमे शाला, सुखी ठे व जीवनाला,
सुखी ठे व आयुष्याला,

सुखी ठे व वद्ध
ृ ापकाळाला ।।
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माझ्या डॉक्टरक्रकची वाटचाल
डॉ. शैला कोिे

मला डॉक्टर होऊन ४० वषे झाली. मी डॉक्टर आहे हयाचा मला खूप अशभमान आहे . हया चाळीस वषाथत प्रत्तेक
ददवस मला काहीतरी शशकवून गेला. व्यवसायात भेटलेल्या प्रत्तेक पेशंटबराबर नवी नाती जोडली गेली आणण
त्याच्या बरोबरीने माझे ज्ञानही वाढत गेले. मेडीशसन माझ्या आयुष्यात प्याशनेट (passionate) होत गेले.

लहानपणापासन
ु डॉक्टर होणार हे माझे ध्येय होते. घरातले पदहले अपत्य. काही कारणामळ
ु े माझ्या वडलांनी

माझ्या जन्माआधीच पदहल्या मल
ु ाला\मल
ु ीला डॉक्टर करायचे अशी जणु मनात शप्पत घेतली होती. मला कळायला

लागल्यापासून मला आठवते, मी डॉक्टर होण्याचे स्त्वप्न माझ्या पेक्षा बापुनीच जास्त्त ऊराशी बाळगले होते.

पररत्स्त्तचर्मुळे त्यांना स्त्वताचे शशक्षण सोडावे लागले होते. अणण त्यातच माझ्या जन्माआधी आईला प्रेग्नंसीमध्ये
ं
खुप रास आणण कॉत्प्लक
े शन्सस झाल्यामुळे ततला मुंबईला आणावे लागले होते. त्यावेळी शसझेररयन हे एक मोठ्ठे

ऑपरे शन असायचे आणण ते करणारे खप
ु कमी डॉक्टर होते बेळगावला. लहानपणापासन
ु मी माझ्यापरीने चांगला
अभ्यास करून नेहमी पदहल्या तीन नंबरामध्ये असे. आयष्ु यात मी स्त्वतः खप
ु डडशसत्प्लनस ठे वली होती.

आईवडीलांच्या प्रेमाच्या छायेत शाळे ची अकरा वषे कशी पार पडली कळली नाहीत. पररत्स्त्तर्ी बेताची असल्यामुळे

एका भाडयाच्या घरात आमची अकरा वषे गेली. म्यादरक झाल्यावरतर बापुंचे आणण माझे डॉक्टर होण्याचे स्त्वप्न

आणखी प्रखर होत गेले. त्या काळात बेळगाव महाराष्र कनाथटक बॉडथरचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चालला होता. त्याच
दरम्यान बापुंची नोकरी गेली आणण ते आम्हा सवाथना मुंबईला घेऊन आले. राज ववद्द्याच्या शाळा सुरु झाल्या. मला

पण पालाथ कॉलेजमध्ये अड्शमशन (admission) शमळली आणण आमचे मंब
ु ईचे आयष्ु य सरु
ु झाले. सरु वातीचे ददवस

खुप कष्टात गेले. बापुनी संसारासाठी आणण आमच्या शशक्षणासाठी टॅ क्सी चालवायला सुरवात केली. खरतर मला

ते पाटथ टाइम नोकरीकरून संसाराला हातबर लाव म्हणु शकले असते. पण चुकुनसुद्धा हा ववचार बापूंच्या मनात आला

नाही. कॉलेजची र्फी भरायला पै से नसायचे. शेवटी दस
ु ऱ्या वषी ऊन्हाळ्याच्या सुट्टीत मी एक मदहना सचचवालयमध्ये
नोकरी करून र्फीची सोय केली. ईतके कष्टाचे ददवस काढुन सद्ध
ु ा माझे डॉक्टर व्हायचे ककं वा बापंु चे मला डॉक्टर

करायचे स्त्वप्न कधी डगमगले नाही. १९६८ मध्ये आम्हाला गोरे गांवला हौशसंग बोडाथची जागा शमळाली आणण मला

ग्रांट मेडडकल कॉलेजला (Grant Medical) अड्शमशन. बापुंचे आणी माझे स्त्वप्न साकार होण्याच्या मागाथला लागले.

बापुंचे कष्ट बघुन माझी पांच वषे कधी संपतील आणण मी त्यांना कधी हातभार लाऊ शकेन असे झाले होते. पांच
वषे आयुष्य तस खडतरच गेल. मुख्यतः आचर्थक परीस्त्तीर्ी बेताची असल्याने बापु सातही ददवस काम करत.

साधारण दहा रुपये ददवसाची कमाई आणण त्यातुन एक एक रुपया आम्हा तीघा भावं डाना बस आणण वर खचाथसाठी.
सात, आठ रुपयांत घरचा खचथ चालायचा. पण घरात एक आनंद होता, समाधान होत, एकमेकांचा आधार होता.

अश्या प्रेमाच्या छायेत आम्हा ततघांना आई बापु बाहे रची धगधग कधी जाणवु दे त नसत. अशी मेडडकलची पांच वषे

संपली आणण १९७२ मध्ये मी ऑर्फीशशयल डॉक्टर झाले.

मला MD साठी, पुढच्या अभ्यासासाठी कामा हॉसपीटलमध्ये अड्शमशन शमळाली होती. बापुंची व घरची पररत्स्त्तर्ी

बघुन मी गवनथमेंट सववथस करायची ठरवली. मला खेडग
े ावांत राहुन मेडडकल प्राक्टीस करायची खुप ईछा होती. मी
गवनथमेंट कॉलेजमधुन ग्राजुयेट झाल्यामळ
ु े मला रुरल सववथसचा दोन वषाांचा बॉन्ड होता. मी ही नोकरी स्त्वीकारली
आणण साधारण जुलई १९७२ मध्ये पडेल - दे वगड तालुक्याच्या एका अतीशय छोट्या गांवी रुजू झाले. आई बापु
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येवुन माझ बस्त्तान लावुन गेले. सोबतीला कुंदा नावाची मुलगी मुंबईहुनच आणली होती. आयुष्यात प्रर्मच
घराच्या बाहे र पडले होते. आई बापंु च्या प्रेमाच्या व वासल्याच्या छायेंतुन प्रर्मच मी एकटी आणी तेही एका

लांबच्या खेडग
े ांवी आले होते. गाव अगदी छोटस. एक ककराणीमालाच दक
ु ान, एक धान्याची चगरणी आणण

पाण्यासाठी मोठ्ठी ववदहर. गवनथमेंटचे प्रायमरी केयर सेंटर असल्यामुळे राहायला गवनथमेंटने बांधलेले क्वाटथ सथ शमळाले.
अश्या प्रकारे कररअरची पदहली नोकरी व डॉक्टरकी एका छोटया खेडग
े ावांच्या हॉत्स्त्पटलमध्ये सुरु झाली. राहण्याचे

क्वाटथ र हॉत्स्त्पटलच्या शेजारीच. हॉत्स्त्पटलमध्ये दहा बेडस, एक कमपौणडर, एक नसथ, एक ववणझदटंग नसथ आणण
स्त्यानीटरी ईन्स्त्पेक्टर, एक अटें डी आणण आया, सवाांवर दे खरे ख ठे वणारा एक क्लाकथ असा आमचा छोटा परीवार.

सोबतीला एक गाडी आणण ड्रायवर हजार असायचे. आम्ही दोन डॉक्टसथ. दस
ु रे डॉक्टर सुद्धा माझ्याच कॉलेजमध्ये

शशकले होते. आमच्या अचधकारक्षेरात आसपासची सात-आठ गांवे होती. तेर्े आम्ही जीपने जाऊन मेडडकल मदत
दे त असु. हया गावांमध्ये पण गवनथमेंटने एक एक नसथ नेमली होती आणण इतरवेळी ती नसथ सवथ मेडडकल मदत

करत असे. आमचे खेडग
े ांवातले आयुष्य अश्या प्रकारे सुरु झाले. पडेल गांवी आमचे हे हॉत्स्त्पटल आणण एक होती

एशलमेण्टरर शाळा. शाळे चे हे डमास्त्तर, आणखी दोन मास्त्तर आणण गावांतल्या पं चायत मंडळींच्या ओळखी झाल्या.

चोवीस तास कॉलवर असावे लागे. रारी अपरारी दार ठोठावल जाई आणी पेडणेकर ककं वा झगडे पैंकी एका अटें डीला
बरोबर घेऊन पायी होम त्व्हत्जट करावी लागे. मी पदहलीच बाई डॉक्टर गावांत आल्यामुळे आजुबाजुच्या बायका

डडशलवरीसाठी हॉत्स्त्पटलमध्ये येऊ लागल्या. पडेलमध्ये र्फुरसे जहारीले साप खुप होते. त्यामुळे स्त्नेक बाईटची केस
एकतरी असायचीच. सरु वातीला गावांत ववज नव्हती म्हणन
ु पेरोलीयमच्या ददव्यांखाली काम करावे लागे. लोक
रास्त्यावरून जाताना काठीचा ठक ठक आवाज करत चालत. त्यामळ
ु े साप घाबरुन बाजुला होतात अशी समजुत

होती लोकांची. ही दोन वषे माझ्या आयुष्यांतील खुप महत्वाची आहे त. मी इर्े खुप शशकले. जीवाच्याअपाड मेहनत

करायला शशकले. जवळचे मोठ्ठे हॉत्स्त्पटल पांच तासांवर असल्यामुळे कोणतीही ईमजेन्सी केस कशी हाताळावी हयाचा
खुप अनुभव घेतला. गावांतल्या लोगांशी नाती जुळली आणण पॉलीटीशशयन लोकांशी कसे वागावे हयाचा पण धडा

घेतला. गावांतल्या रीतीररवाजांची, अंधश्रद्धा हयांचीपण ओळख झाली. पडेलवाशशयांना तर मी हया सवथ अनुभावांमुळे
कधीच ववसरु शकणार नाही. हॉत्स्त्पटलच्या स्त्टार्फने सद्ध
ु ा मला खप
ू ररस्त्पेक्ट आणण सपोटथ ददला. ते सोनेरी ददवस
संपले आणण डडसेम्बेर १९७३ ला मी पडेल सोडले.

आयुष्याचे दस
ु रे पवथ चालु झाले आणण मी लग्नहोऊन जानेवारी १९७४ ला अमेररकेला आले. माझ अमेरीकेच आयुष्य
सुरु झाल आणण डॉक्टरककला जणु आराम शमळाला. ईर्े लाईसन्सची परीक्षा पुरी केल्याशशवाय मला काम करता
येणार नाही मला हे लौकरच लक्षात आले. शसयाटलमध्ये १९७४ मध्ये खूप र्ोडे ईनडडयन लोक होते आणण

परीक्षेसाठी मागथदशेन करणारे हर कोणीच भेटलं नाही. हया भानगडीत मला र्फॉमथ मागवायला आणण मादहती

शमळवायला खप
ु वेळ लागला. तरीही मी परीक्षेच्या अभ्यासाला सरु वात केली. एव्हडे शशक्षण असन
ु सद्ध
ु ा घरी बसावे
लागत होते हयाच खुप दख
ु ः होत असे. त्यातच माझ्या बापुना मी काहीच मदत करू शकत नव्हते त्याचा मला

जास्त्त रास होत होता. कसाबसा प्रयत्न करून एक पॅ रामेडडक जॉब स्त्वीकारला. अभ्यास करता करता र्ोडे पै से
शमळवुन बापुना मदत करता यावी हाच हे तु. माझ्या सवथ परीक्षा संपत आल्या होत्या आणी मी रे शसडेन्सीच्या

प्रयत्नात होते. आई बापुना भेटायची खप
ु ईच्छा होत असे. पण परीक्षा वगै रे संपवन
ू मगच ये अस बापुनी सांचगतल

होत. माझी लाईसन्सची परीक्षा होती त्याच्या दोन ददवस आधी बापु मला न भेटता हे जग सोडुन गेले. मी परीक्षा
सोडुन भारतांत आले. खरीतर पुढे काय होणार हया संघषाथत होते. त्याचवेळी माझ्या एका मैबरणीच्या रे फ़रन्सने

मला न्युयॉकथला रे शसडेन्सीसाठी कॉल आला. बापुना जाऊन मदहना झाला होता अणण मी अजुनी भारतांतच होते.

लगेच तनघुन मी सरळ न्युयॉकथला आले आणण रे शसडेन्सी सुरु केली.
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आणी एका डोळ्यांत हासु घेऊन मी माझे रे शसडेन्सीलाईर्फ सरु
ु केले. रे शसडेन्सी तीन वषाांची होती. १९७९ मध्ये

तारुलचा जन्म झाला आणी मला मदत करायला आई भारतांतुन न्युयॉकथला आली. रे शसडेन्सीची तीन वषे खप
ु च

बीझी गेली. अल्टरनेट ऑ ंन कॉल असावे लागे. आईचा आधार असल्यामुळे खुप सपोटथ होता आणी तारुलची काळजी
नव्हती. तीन वषाांत अमेररकन मेडडकल प्राक्टीसची चांगलीच ओळख झाली. आमचे घर शसयाटलला असल्यामुळे

परत शसयाटलाच जायचे ठरले होते. हातांत नोकरी असल्याशशवाय शसयाटला जाणे मला योग्य वाटत नव्हते. मी
दोन वषाांच्या आमी जॉबसाठी कॉनराक साईन केले. आमीमध्ये कॅप्टन पोस्त्टावर म्याडीगन आमी हॉत्स्त्पटलमध्ये

माझी नेमणुक झाली. आमीचा जॉब असल्यामुळे आमचे मुत्व्हं ग खुप सोईचे झाले. मी दोन वषे Active Duty वर

असताना शमनलचा जन्म झाला. आमी मेडीशसन आणण आमी र्फॉरमॉशलदटज शशकायला मला सहा आठवाडे सन

अण्टोतनवोला जावे लागले. ततर्े आमीच्या पेशंटशी कसे वागावे वगै रे र्फॉरमॉशलदटज शशकवल्या गेल्या आणी त्या

माझ्या खुप उपयोगीही पडल्या. दोन वषाांचे कॉनराक संपल्यावर मी त्याच हॉत्स्त्पटलमध्ये शसववशलयन पोस्त्टवर रुजु

झाले. १९८० - २०१३ पयांत मी एकाच हॉत्स्त्पटलमध्ये राहुन माझ करीअर खप
ु एन्जॉय केल. ३३ वषे एकाच दठकाणी
असल्यामुळे हॉत्स्त्पटल म्हणजे माझ दस
ु र घरच झाल होत. हया ३३ वषाथत प्रत्येक ददवसाने मला नवीन काहीतरी
शशकवले. माझे पेशंटस म्हणजे माझी फ़ॉशमशल झाली होती. त्यांच्या सुखंदख
ु ांची भागीदार होते मी. त्यांची

सुखःदख
ु ः माझी सुखःदख
ु ः झाली होती. मी रीटायर होताना बऱ्याच पेशंटनी आश्रु काढले. मला पाटथ टाईम काम

करण्यासाठी हॉत्स्त्पटलमधुन बराच प्रयत्नही झाला. पण आता मला माझी आजजीची भशु मका पार पाडायची आहे .

मी माझ्या पेशंटना ईमेलने कॉनट्याक्ट करायचं प्रॉशमस केल आणण ते प्रॉशमस पाळतही आहे. माझा अजुन माझ्या
कलीगं सबरोबर कॉनट्याक्ट आहे आणी तो काही सहजासहजी तुटणार नाही.

अशीही माझी डॉक्टरकीची वाटचाल. आता हयापुढे मला आपल्या समाजासाठी काहीतरी करायचे आहे . सीतनअर
लोकांसाठी सपोटथ ग्रुप चालु करायचा आहे . यंग जनरे शनला काही मदत करायची आहे . कोणाला काही मेडडकल

सल्ला हवा असेल ककं वा र्फक्त मन हलके करायचे असेल तर कधीही मला हाक मारा.
आपिा सवायना दिवाळीच्या हादिय क शुभेच्छा!!
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येिार ना माझ्याबरोबर भटकंतीला?
आशा िे साई

Alaska चा बर्फथ पादहला तन आकिकेची जंगलं
तुम्हीच मला सांगा आता काय बरं रादहलं?

Egyptची नाईल तन China ची येलो हया दोघी बदहणींना
पादहल्यावर, Moscow ची मॉस्त्कवा म्हणाली मीच का नको?
म्हणून गे ले Russia ला आणण पाहून आले Kremlin

आणण ततर्े चचरतनद्रे त पहुडले ला Lenin

Egypt चे pyramids पादहले माना वर करून
कबरींच्या तळाशी गे ले कंबर वाकवून

Istanbul च्या माशशदींनी ददपू न गे ले डोळे

मनात आलं खरं च का लागतात कुणाला कर्फरायचे डोहाळे ?

इवलसं Greece कसं गट
ु गट
ु ीत बाळासारखं

तर ततर्ले museum आणण शशल्पकला पाहून वाटतं झालं मनासारखं
Russia चे भव्य महाल आणण र्ाटमाट वैभवाचा

आताचा Russia पदहला की वाटतं बडेजाव र्फुकाचा

अमेररकेचं सगळं च वेगळं ततर्े तोकडा पडतो इततहास

पण भरधाव वे गात झोकून द्यायच्या धड्याचा ततर्ेच घ्यायचा असतो पदहला तास
Disney च्या rides मधे बसल्यावर पोटात आले गोळे
पण मग हयां चा हात घट्ट धरून शमटू न घेत ले डोळे

नातींच्या आग्रहाने घातला water-park मधे चधंगाणा
म्हटलं र्ोडावेळ का होईना उत्साह उसना आणा

पाण्यात खे ळून पोट भरलं नाही म्हणून गे ले parasailing करायला Mauritius ला
ततर्ला boatवाला भलताच बबलंद र,त्याने तर समुद्रातच बुचकाळलं मला
Chinaची शभंत चढल्यावर सहज आलं मनात

आपणही केलं काAlexander सारखं जग पादाक्ांत
डोंगर झाले समुद्र झाले म्हणून गे लेDubaiच्या वाळवंटात

पण ततर्ले सुंदरoasis बघून म्हटलं अरे आपण तर आहोत नंद न-वनात
खाऱ्यापाण्याचं गोड पाणी करून त्यांनी तयार केली आहे त उपवनें
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उगीच लोकांनी म्हणायला नको जगभर भटकते भवानी म्हणून गे ले दहमालयात

चढून सर करता नाही आला पणhelicopter मधून डोळे भरून पादहलाEverest आणण KanchanGanga
आणण गम्मत सांगते तम्
ु हाला मानस-सरोवर पादहल्यावर खारीच पटली
उगीच नाही शंकराने पावथतीसाठी पसंत केले Lake-side Resort
बारा जयोततशलांगे झाली तन अष्टववनायक झाले
सवथ दे वींची पज
ू ा करून बांधन
ू ठे वली मोक्षाची पोटली

झाले की नाही मी आता चचरंतन प्रवासाला मोकळी
आता तुम्हीच म्हणाल झालं की नाही कर्फरून

पण तुम्हीच मला सांगा असं संपतं का कधी कर्फरून?
पायात जोर असे ल तोवर जाइन डोंगर चढून

आणण मनात दहम्मत असे ल तोवर जाइन समुद्र पार करून

आता मला अडवू नका,चालताना र्ांबवू नका
माधव जयुलीयनांना उगीचच खोटे पडू नका
तेच म्हणतात“र्ांबला तो संपला”

धावत्याला शक्ती येई आणण रस्त्ता सापडे
भ्ांत तुम्हा का पडे
लहानपणा पासूनच मला कर्फरायची खूप आवड होती. वडील रे ल्वे त नोकरीला असल्यामुळे

ती आवड पुरी झाली. नंतर यजमानांच्या नोकरीमुळे भारतभर बदल्या झाल्यामुळे संपूणथ भारत

पायदळी नाही पण मोटारीने कर्फरून झाला. नंत र हयांना साठावं वषथ पूणथ झालं तेव्हा आम्ही पण
राज कपूरच्या स्त्टाईलमधे Around the World in Eighty Days सारखा प्रवास केला. तेव्हा Eu-

ropeमधील ५-६ दे श तसेच अमेररकेतील सवथ प्रेक्षणीय स्त्र्ळे आणणJapan-Singapore-Hong Kong
असे यर्ेच्छ कर्फरून घेत ले.
माझ्या दोन्ही मुलींना मी नेहमीच“बाळा होऊ कशी उतराई”असे म्हणाले. कारण त्यांच्या

भारताबाहे र राहण्यामळ
थ णे पार पडली. तसे च माझे दोन्ही भाचे
ु े माझी ही कर्फरण्याची हौस पण
ू प

पण अरबी प्रांतात असल्यामळ
ु े ततकडेही र्फेरर्फटका मारून झाला. म्हणून मी वर म्हटल्या प्रमाणे
खरंच भटकंती केली आहे . मग येणार ना माझ्याबरोबर भटकंतीला? चला तर...
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गरु
ु वीि

प्रा. शरि गिपुले

गुरुप्राप्तीशशवाय साधकाचा संतमागथ प्रकाशमान होत नाही. साधकाचा

संतमागाथवरील प्रवास सुखकर व योग्य ददशेने होण्यासाठी गुरुची भे ट होणे आणण साधकाला
प्रे मभावे शशष्य म्हणन
ू स्त्वीकारणे आवश्यक आहे , असा अध्यात्मातला तनयम आहे . परु ातन

काळापासन
ू तो साधकांना मागथदशथक ठरला आहे . काहींची गरु
ु भे ट अगदी अनपे क्षक्षत झाली आहे

तर काहींना ती शोधावी लागली आहे .

संत तनव त्ृ त्तनार्ांचे गरु
ु गहनीनार्, संत ज्ञाने श्वर, संत सोपानदे व यांचे गरु
ु संत

तनवत्ृ त्तनार्, चांगदे वांची गरु
ु संत मक्
ु ताई. अगदी अशलकडील काळातील श्री.गोंदवले कर महाराज

यांचे गरु
ु संत तक
ु ाई, अशी ककतीतरी उदाहरणे दे ता येतील. अशा प्रत्येकाच्या पाठीशी त्यांचे गरु
ु
होते. गरु
ु भे टीशशवाय 'संतपण' प्राप्त होत नाही हे खरे !

आता मूळचे आळं दीचे ववसोबा चाटी हे ज्ञानेश्वरांचे शशष्य झाले . ज्ञानदे वांनी या

आपल्या शशष्याला 'ववसोबा खेचर' हे नाव दे ऊन भत्क्तमागथ व ज्ञानमागथ जनमानसात

रुजवण्यासाठी ओं ढ्या नागनार् येर्े पाठवले . तेव्हा त्यांना कुठे मादहती होतं की आपल्याच

गुरुकडून एक नामवंत शशष्य गुरु च्या शोधात आपल्याच चरणाशी औंढ्या नागनार् ये र्े पुढील
काळात येणार आहे म्हणून!

त्याचं असं झालं, एकादशीच्या ददवशी पांडुरं गाच्या मंददरात नामदे वांचे ककतथन उभे

रादहले होते . नामदे व अगदी तल्लीन होऊन ककतथनातील शेवटचा अभंग गात होते. शबद होते अमत
ृ ाहूनी गोड नाम तुझे दे वा | मन माझे केशवा का बा नो घे ||

सांग पं ढरीराया काय करू यासी | का रूप ध्यानासी न ये तुझे ||
कीतथनी बै सता तनद्रे नागववले | मन माझे गंु तले ववषय सख
ु ा ||

हररदास गजथती हररनामाच्या कीती | न ये माझ्या चचत्त्त नामा म्हणे ||

अभंग संपवून भरल्या डोळ्यांनी ववट्ठलाच्या पायी त्यांनी डोके ठे वले . संत नरहरी

सोनार तेवढ्यात पुढे झाले आणण नामदे वांना म्हणाले , "अरे , नामदे वा, कोण आला आहे ते

पादहलंस का?". नामदे वांनी मागे वळून पदहले तर तनवत्ृ तीनार्, ज्ञानदे व , मुक् ताई सवथ भावंडे

आले ली. नामदे वां नी ज्ञानदे वांच्या पायावर लोटांगण घातले . ज्ञानदे वांनी पुढे होऊन नामदे वां ना

उठववले व म्हणाले , "नामदे वा, अरे हे काय? सवाांपररस तू माझ्यापे क्षा र्ोर आहे स. तेव्हा हे तू

काही चांगले केले नाहीस. अरे , तू माझ्यापे क्षा वयाने मोठा आहे स हे तरी मान्य कर." तेव्हा

मुक्ताई नामदे वांना म्हणाली, "नामदे वा, र्ोरांनी लहानांना नमस्त्कार करू नये . कारण त्यामुळे
लहानांचे आयुष् य कमी होते म्हणतात". "बरं बाई, नाही नमस्त्कार करणार, मग तर झालं",
नामदे व हसत हसत म्हणाले .
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त्यावर सगळीच ततर्े उपत्स्त्र्त असलेली संत मंडळी हसली. या भावंडांच्या
दशथनाने सवाांनाच आनंद झाला होता.
एकादशी झाली. द्वादशीला संत गोरा कुंभार यांनी सवथ संत मंडळीं ना घरी

भोजनास येण्याचे आग्रहाचे तनमंरण ददले.

गोरा कुंभारांच्या घरी द्वादशीला सवथ संतांचा मे ळा जमला. दप
ु ारी जे वणं झाली.

ओसरीवर सवथ गप्पा मारीत बसले होते. मुक्ताई गोरोबांच्या गाडग्या-मडक्यांच्या उतरं डीतू न
कर्फरत होती. मुक्ताला ततर्े लाकडाचे एक र्फळकूट पडले ले ददसले . ततने ते उचलले व ते

गोरोबांना दाखवत ती म्हणाली, "काका, हे र्फळकूट छान ठासून अगदी गुळगुळीत केले आहे की.
याचा काय उपयोग असतो तुमच्या कामात"? गोरोबा मुक्ताईच्या जवळ गे ले. त्यांनी ते ततच्या
हातातून घेतले . "मुक्ता, याला काही र्फळकूट म्हणत नाहीत तर र्ापटणे म्हणतात," गोरोबा
म्हणाले . "अगं , मडके भाजन
ू पक्के झाले का नाही, याची परीक्षा या र्ापटण्याने करतात.

येणाऱ्या आवाजावरून कळतं की हे मडकं कच्च की पक्क". असं म्हणन
ू त्यां नी ते र्ापटणे

मक्
ु ताईच्या डोक्यावर हळू च मारले व म्हणाले , "अरे वा! हे तझ
ु ं मडकं चांगले च पक्के आहे की!
छान!".

यावर उपत्स्त्र्त संत मंडळी हसली. गोरोबांच्या हातातन
ू ते र्ापटणे घेऊन मुक्ता

म्हणाली, "काका, या र्ापटण्याचा उपयोग करून पहाते हं की इर्े जमले ली कोणती मडकी
कच्ची व कोणती पक्की आहे त ती". गोरोबा आपल्या जागेवर जाऊन बसले.

मुक्ताईने गोरोबा कुंभार यांच्यापासून सुरुवात केली. हातातले र्ापटणे ततने दोन

वे ळा गोरोबांच्या डोक्यावर आपटले व लगे च ती आनंदाने म्हणते कशी "काका, हे तुमचे मडके

तर चांगले च पक्के आहे ". असं करता करता ती नांमदे वांच्या जवळ आली तशी नामदे व ताडकन
उभे रादहले व मुक्ताला म्हणाले , "बस झाला तुझा हा पोरकटपणा. तुझे हे असे डोक्यावर मारणे
मला तरी आवडणार नाही. तेव्हा तू उगीच माझ्यामागे लागू नकोस, सांगू न ठे वतो". एक प्रकारे

दमच भरला त्यांनी. मुक्ता म्हणाली, "असे रे काय करतोस? मडके कच्चे की पक्के हे

र्ापटण्याने नको का पहायला आणण ते मारल्याशशवाय कसे कळणार"? असे म्हणून मुक्ताईने
नामदे वाचा हात बाजूला सारून त्यांच्या डोक्यावर ते र्ापटणे दोनदा मारले . नामदे व चांगले च

रागाला आले , पण मुक्ताई मार हसत होती. हसता हसता ती म्हणते , "अरे नामदे वा, तु झं हे

मडकं एका बाजूने पक्के व दस
ु ऱ्या बाजूने पूणथ कच्चे आहे की रे , अगदी कच्चे! त्याला आता

ज्ञानाग्नीची आं च ददली पादहजे म्हणजे ते नीट भाजले जाईल अगदी सवथ बाजूने".
नामदे व ततच्याकडे पाहतच रादहले रागाने, तेव्हा मुक्ताई म्हणाली,
अखंड जयाला दे वाचा शेजार | काय अहं कार गेला नाही ||

मान अशभमान वाढववसी हे वा | ददसत असता ददवा हाती घेसी ||
परब्रहमासंगे तनत्य तुझा खेळ | आंधळ्या डोहले का बा झाले ||
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कल्पतरू तळवटी इत्च्छल्या त्या गोष्टी | अद्यापी नरोटी का रादहला ||
म्हणे मक्
ु ताबाई जाई दरुशना | आचध अशभमाना दरू करा ||

"अरे नामदे वा, पांडुरं ग तर नेहमी तुझ्या शेजारी आसपास वावरत असतो तरी

तझ
ु ा अहं कार काही गे ला नाही. मान अशभमान तर तू स्त्वतःभोवती चांगलाच पांघरला आहे स. हे
तझ
ु ं वागणं भर ददवसा ददवटी घे ऊन कर्फरण्यासारखं आहे . तू ववठ्ठलाशी डोळ्यावर पट्टी घालन
ू
खे ळतोस काय? तसं असे ल तर ज्ञाना अभावी तू भक्तीसागरात सद्ध
ु ा नस
ु ता कोरडा रादहला
आहे स की".

मक्
ु ताई नामदे वाला पढ
ु ं सांगत आहे की,

जालासी हररभक्त तरी आम्हा काय | आतली ती गोष्ट न ठावू की ||
घेऊनी टाळददंडी हररकर्ा कररसी | हरीदास म्हणववशस श्रेष्ठपणे ||

गुरुववण तुज नव्हे चच गा मोक्ष | होशशल मुमुक्षु साधक तू ||

आत्मतत्व दृत्ष्ट नाहीस का पां केली | तं ववरी ब्रहमबोली बोलतू न काय ||
म्हणे मुक्ताबाई पुरे ते दशथन | गुरुववण संतपण आहे कोठे ||

तुझे जरी रूप तूवा नाही ओळणखले | अहंतेने धररले काय यासी ||
बोलूतनया येणे वाढववला डांगोरा | अंतररचा कोरा गुरुववण ||

संतांचा सन्मान कळे ना जयासी | राहुतन दे वापाशी काय केले ||
नामदे वा संगे दे वाचाही ओढा | प्रेमे केला वेडा पांडुरं ग ||

कररता सन्मान अंगी भरे ताठा | दे वाचा पै करं टा असूतन काय ||
अहं ता हा खुंट वाढववला चचत्ती | न साहे संगती सज्ञानाची ||

पं ढरीचे भूषण सांगसी जनासी | नाही या मनासी तीळबोध ||

म्हणे मक्
ु ताबाई घाला लोटांगण | आपणा दशथन न लगे त्याचे ||

मुक्ताईचे इतके स्त्वछ आणण तनशभथड बोल ऐकून नामदे व तेर्ून जे तनघाले ते र्ेट

ववठ्ठलाच्या गाभाऱ्यात ववठोबांसमोर हात जोडून उभे रादहले . ते पाहून ववठ्ठलाच्या चेहऱ्यावर

त्स्त्मतहास्त्य झळकलं. ववठ्ठल म्हणाला, "नामदे वा, तू का असा धापा टाकत आला आहे स? तुला

काही चचंता आहे का? मला काही ववचाराचे आहे का"? "दे वा, मी तझ
ु ा लाडका भक्त आहे ना?"
नामदे व म्हणाले , "तू तर माझ्याशी खे ळतोस, बोलतोस. मग ही तर चचमूरडी माझं मडके कच्चे
आहे असे का म्हणते? मी कुठे तरी कमी आहे असे ततने मला म्हणणे म्हणजे दे वा, हा तझ
ु ाच

अपमान नाही का? मग मी तो काय म्हणन
ू सहन करायचा?"

त्यावर पंढरीनार् म्हणाले , "अरे तु झं मडके कच्चे आहे असे मक्
ु ताई म्हणाली

याचा अर्थ असा की तझ
ु ी माझ्यावरील भत्क्त उच्च प्रतीची आहे यात शंकाच नाही पण नस
ु त्या
भक्तीने संतपणाला पूणत्थ व येत नाही, त्याला ज्ञानाची उपासना पादहजे म्हणजे त्यासाठी

ज्ञानसाधना हवीच. ज्ञानसाधनेसाठी तुला गुरुची आवश्यक्ता आहे . मी तर तु झा गुरु होवू शकत

नाही. जो पयथन्त तुला गुरुची प्राप्ती होत नाही तोपयांत ज्ञान नाही. भत्क्तला ज्ञानाची जोड हवी
असते, म्हणून तर मुक्ताई म्हणाली ना की ज्ञानाग्नीची आच ददली की तुझे हे मडके सवथ
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तुझी मागथदशथक च आहे . तू पूणत्थ वाला पोचावंस असंच ततला वाटतं आहे . म्हणून ती कळवळून,
र्ोडेसे रागावून तुला त्याबद्दल सांगत आहे . आता तुला गुरुभे टी ववषयी ज्ञानदे वच मागथ
दाखवतील, त्याला भे ट म्हणजे काम होईल तु झे".

नामदे वाना ववठ्ठलाचा हा सल्ला पटला. नामदे व गाभाऱ्यातू न बाहे र पडले . समोर

पाहतात तर प्रत्यक्षं ज्ञानदे व च उभे .

नामदे वानी पांडुरं ग भे टीचा वत्ृ तान्त कर्न केला आणण ववनंती केली की ज्ञानदे वा

आता तूच मागथ दाखव म्हणजे गुरुमाऊलीना मला भे टता येईल.

गुरुभे टीसाठी ज्ञानदे वानी नामदे वाना औंढ्यानागनार्ला जाण्यासाठी सुचववले . ततर्े

शशवाच्या मंददरात गुरुभे ट होईल असं ही त्यांनी सूचचत केलं .

ज्ञानदे वांच्या सच
ू नेप्र माणे नामदे व औंढ्यानागनार्ला पोचले . ततर्े त्यांना जन
ु ं

शशवाचं मंददर ददसलं . नामदे वांना आनंद झाला. "इर्ं आपल्याला गरु
ु भे ट होईल असं ज्ञानदे वांनी

सांचगतलं आहे . बहुदा हे च मंददर असावे ते".

त्यांनी शशवमंददरात प्रवेश केला. त्यांना ददसले की एक म्हातारा, पांढरे केस,

पांढरी दाढी वाढलेली अशा अवतारात मंददराच्या गाभाऱ्यात चक्क महादे वाच्या वपंडीवर पाय ठे वन
ू
बसला आहे . हे पादहल्यावर नामदे वानी त्यांना तसं न करण्याची ववनंती केली. तेव्हा ते गह
ृ स्त्र्

म्हणाले , "बाळा, इर्े पाय नको ठे वू तर तूच माझा पाय उचलून ठे व ना दस
ु रीकडे". नामदे वांनी

त्यांचा पाय बाजूला केला तर ततर्ंही त्यांच्या पायाखाली वपंड ददसली. म्हणून त्यांनी पाय
उचलून र्ोडा बाजूला केला तर काय आश्चयथ! ततर्ंही वपंडीवर पाय आहे च!

तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की परमेश्वर जळी, स्त्र्ळी, पाषाणी सवथ दठकाणी

भरून रादहला आहे , हे तर त्यांना शसद्ध करून दाखवायचं नसेल? म्हणजे अशी शसवद्ध प्राप्त
झाले ले हे दस
ु रे ततसरे कोणी नसून आपले गुरुच आहे त . नामदे वांनी तत्क्षणी खाली वाकून पाय

पुजले . नामदे वां ना त्यांचे गुरु शमळाले . गुरु शशष्याची अशी भे ट झाली. संत मुक्ताईमुळेच या

गुरुकडून नामदे वाना आत्मज्ञान, ब्रहमज्ञान प्राप्त झाले . नामदे व आता सवाथर्ाथने संत नामदे व
झाले.

नामदे वांचे गुरु म्हणजे च "ववसोबा खे चर"! पूवाथश्रमीचे ववसोबा चाटी, ज्ञानदे वांचे पट्टशशष्य.
गुरुभे टीशशवाय पूणत्थ वाने संतपद प्राप्त होत नाही हे च खरे .
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गायरी मंराचा सवायक्षर मदहमा
सौ. कल्पना भास्करराव नाईक (पु िे)
ॐ भूभव
ु थ ःः॒ स्त्वः ।
तत्स॑ववतुवरथ े ॑ ण्यं ।
भः॒ गो॑ देः॒ वस्त्य॑ धीमदह। ।
चधयोः॒ यो नः॑ प्रचोः॒दया॑त ्॥ ।
गायरी मंरातील २४ अक्षर, २४ ग्रंर्ी आणण त्याच्या २४ शक्ती याचा प्रत्येक अक्षराशी अशाप्रकारे

संबंध आहे . गायरी ही ववश्वव्याप्त

शक्ती आहे . ततच्याशी संबंध प्राप्त केला असता सक्ष्
ू म

प्रकृती स्त्वाधीन होते. ततच्या योगाने मानशसक, भौततक आणण आत्म्याशी संबंचधत क्षेरातील
संपत्ती प्राप्त होऊ शकते. आपल्या शरीरात अनेक ग्रंर्ीचे जाळे पसरले आहे . यातील काही

नाड्या जळ
ु ल्या असता त्यांना ग्रन्र्ी असे म्हणतात. जपयोगात आणण श्रद्धा तनष्ठा असले ल्या
साधकांसाठी मंरोच्याराने या ग्रन्र्ी जागत
ृ होतात व सप्ु त शक्तीचा प्रभाव पडतो.

ॐ - या अक्षराच्या उच्चारणाने मस्त्तकातील भाग प्रभावीत होतो.

भःू - या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या डोळ्यावरील चार बोटांचा कपाळाचा भाग जागत
ृ होतो

भव
ू ः - या अक्षराच्या उच्चारणाने मानवाच्या भक
ृ ु टीच्या वरील तीन अन्गु लीचा भाग प्रभावीत
होतो.

स्त्वः - या अक्षराच्या उच्चारणाने डाव्या डोळ्यावरील कपाळाचा चार अन्गुली इतका भाग जागत
ृ

होतो.

तत - या अक्षराच्या उच्चारणाने आज्ञा चक्ामध्ये असले ली 'तावपनी' ग्रंर्ीतील सुप्तरुपाने
असले ली 'सार्फल्य ' शक्ती जागत
ृ होते

स - या अक्षराच्या उच्चारणाने डाव्या डोळ्यातील 'सर्फलता ' नावांच्या ग्रंर्ी मध्ये सुप्तरुपाने
असलेली 'पराक्म ' शक्ती प्रभावीत होते

वव - चे उच्चारण के ले असता डाव्या डोळ्यातील 'ववश्व' ग्रंर्ी मध्ये त्स्त्र्त असलेली 'पालन '
शक्ती जागत
ृ होते

तु - या अक्षराच्या उच्चारणाने डाव्या कानात असले ली 'तुष्टी' नावांच्या ग्रंर्ीतील 'मंगळकर '
शक्ती प्रभावीत होते

वथ - या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या कानात त्स्त्र्त असलेल् या वरदा ग्रंर्ीतील 'योग' नावाची
शक्ती त्स्त्र्त होते
रें - चा उच्चार केला असता नाशसकेचा मुळाशी त्स्त्र्त असले ल् या रे वती ग्रंर्ीतील 'प्रे म' शक्तीची
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जागत
ृ ी होते

णण - च्या उच्चारणाने वरील ओठावर असले ल्या सूक्ष्म ग्रं र्ीतील सुप्त शक्ती 'धन' संध्य जागत
ृ
होते

यं - च्या उच्चारणाने आपल्या खालच्या ओठावर असलेल् या ज्ञान ग्रंर्ीतील 'तेज' शक्तीची शसद्धी

होते
भ - या अक्षराच्या समुदायाच्या उच्चारणाने कंठात असले ला भग ग्रंर्ीतील 'रक्षणा' शक्ती
जागत
ृ होते

गो - चा उच्चार के ला असता कंठकुपात त्स्त्र्त असले ल् या गोमती नावाच्या ग्रंर्ीतील 'बुद्धी'
शक्तीची शसद्धी होते

दे - च्या उच्चारणाने डाव्या छातीच्या वरच्या भागात असलेल्या दे ववका ग्रंर्ीतील 'दमन'शक्ती
प्रभाववत होते
व - चा उच्चार उजव्या छातीच्या वरील भागात असलेल्या वराही ग्रंर्ीतील 'तनष्ठा ' शक्तीची

शसद्धी करतो
स्त्य - च्या उच्चारणाने पोटाच्या वरील बाजस
ू (जया दठकाणी बरगड्या जळ
ु तात) शसंदहणी नावाची
ग्रंर्ी असते. या ग्रंर्ीतील 'धारणा' शक्ती प्रभाववत होते

धी - च्या उच्चारणाने यकृतात असले ल् या ध्यान ग्रं र्ीतील 'प्राणशक्ती' शसद्ध होते

म - या अक्षराच्या उच्चारणाने आपल्या प्लीहा मध्ये असलेल्या मयाथदा ग्रंर्ीतील 'संयम'

शक्तीची जागत
ृ ी होते

दह - च्या उच्चारणाने नभी मधील 'स्त्र्फुट' ग्रंर्ीतील 'तपो' शक्ती शसद्ध होते

धी - या अक्षराच्या उच्चारणाने पाठीच्या कण्याच्या खालील भागात असले ल्या 'मेधा' ग्रंर्ीतील
'दरू दशशथता' शक्तीची शसद्धी होते

यो - च्या उच्चारणाने डाव्या भुजेत त्स्त्र्त असले ल्या 'योगमाया' ग्रंर्ीतील 'अंततनदहथत' शक्ती

जागत
ृ होते

यो - च्या उच्चारणाने उजव्या भुजेत त्स्त्र्त असले ल् या 'योचगनी' ग्रंर्ीतील 'उत्पादन ' शक्ती
जागत
ृ होते

नः - या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या कोपरात असले ल्या 'धाररणी' ग्रंर्ीतील 'सरसता' शक्तीची
शसद्धी होते

प्र - या अक्षराच्या उच्चारणाने डाव्या कोपरात असले ल्या 'प्रभव' ग्रंर्ीतील 'आदशथ' शक्तीची
जागत
ृ ी होते

चो - या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या मनगटात त्स्त्र्त असलेल्या उष्मा ग्रंर्ीतील 'साहस'
नावाच्या शक्तीची जागत
ृ ी होते
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शक्तीची जागत
ृ ी होते

यात - या अक्षराच्या उच्चारणाने डाव्या तळहातावरील तनरंजन ग्रंर्ीतील 'सेवा' शक्ती शसद्ध होते
अशाप्रकारे गायरी मंरातील २४ अक्षरांचा २४ ग्रंर्ी आणण त्याच्या २४ प्रकारच्या शक्ती यांच्याशी

तनकटचा संबंध आहे .
साधकांच्या आणण वाचकांच्या त्जज्ञासेसाठी संकशलत मादहती पाठवावी वाटली. प्रशसद्धीसाठी मी
महाराष्र मंडळाचे मनापासून आभार मानते.

(English टू मराठी translator चा वापर केला आहे . त्यामुळे कुठे चुका झाल्या असतील तर क्षमस्त्व.)
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मामाच्या गावाला जाऊ या !!!!
ववद्या अंगोळकर

झुकु झुकु झुकु झुकु अगीन गाडी धुरांच्या रे खा हवेत काढी पळती झाडे पाहूया मामाच्या गावाला जाऊया हे गाणे
लागले की ककमयाचा चेहरा लागेचच र्फुलतो आणण कमरान,सनाया ताल धरून नाचायला लागतात. "मामाच्या
गावाला जाऊया " हया शबदांतच एव्हडी जाद ू आहे . आम्ही मळ
ु चे बेळगावचे. मामाच गाव, माझ आजोळ हे

बै लहोंगल. र्फक्त ३० मैलावर. पाच मामा, आजोबा होते तोपयांत सवथ एकर रहात.मोठ्ठा डौलदार बं गला पण नाव

पडल होत "मोठ्ठ घर" !! नेहमीच घर कस भरलेल असायच. आजोबांची भरपूर शेतीवाडी होती. त्यांचा मुख्य

व्यवसाय होता कशमशन एजं ट आणण कापसाची घाऊक ववक्ी . शेतातली जवारी तर अगदी मोत्यासारखी आणण
शेंगदाणे कशे लाललाल.

मी मंब
ु ईला येईपयांत बै लहोंगलला जायची संधी कधी सोडली नाही. मी मराठी शाळे त असल्याने सट्
ु याही भरपुर

असायच्या. मी आले की सवथ मामींना पण खप
ु आनंद व्हायचा, कारण मी आपली काहीतरी नवे नवे खेळ प्लान

करुन सवथ मामींनाही त्यामध्ये गुंतवायची. कधी भातुकली तर कधी भाऊला-भाऊलीचे लग्न. मोठ्या घरच्या दोन

खोल्या मला अजुनी आठवतात. एक बाळं तीनीची आणण एक धान्याची (pantry). बरीच वषे मामांकडे दर वषी एक
तरी नवीन बाळ झालेलं असायच. ती खोलीत कसा अंधार असायचा. सकाळी मामींना तेल लावायला बाई यायची

आणण मग छान धप
ु ाचा वास, ती गरम गरम अळवीची खीर. दप
ु ारी छान मऊ मऊ भात आणी लसणाची आमटी.
घरात बाळं तीण असताना मी सट्ट
ु ीत आले की मला सवाांची चव शमळायची आणी माझ्या मामे बदहणी मग तक्ार
करायच्या की ववद्याचेच लाड करतात सवथ म्हणुन. पण त्यांना हे ही मादहत होते की मी सवथ त्यांचाबरोबर वाटुन

खात असे. धमाल यायची जेव्हा मी हळुच धान्याच्या खोलीत जाऊन मोठ्या भांड्यात पोहे , साखर घेऊन यायची
आणी सवथ माम्यांची नजर चुकवुन दध
ु पोहे करुन मामे भावं डाना द्यायची. एकर रहात असल्याने आणी घरात
भरपू

बाळगोपाळ असल्याने हे सहजासहजी जमत नसे. घरी दोन तीन ददवसांनी ताक घस
ु ळुन लोणी काढले जाई.

ती पण मजजयाच होती. मोट्टय
् ा गुंडीत एव्हड दही आणी मोट्टय
् ा रवीने दोरी ओढुन घुसळायाचे ताक. अस्त्सा

लोण्याचा गोळा यायचा आणी आम्ही पोर हात पुढे करून ऊभे लोण्यासाठी. त्याददवशी घरी हमखास भाकरी,

वेगळ्या प्रकारच्या चटण्या, शलंगायत पद्धतीची वांग्याची भाजी हा मेनु असायचा. बै लहोंगलला शलंगायतसमाज बराच
मोठ्ठा आहे . घरात कामाला मदतीला आलेले सवथ कानडी बोलणार त्यामुळे लहानपणी कानडी बोलायला खुप छान

यायच. घरची श्रीमंती आणी आजजी खप
ु लौकर गेल्याने मामांनी स्त्वताःचे शशक्षण तसे शसरीयस घेतले नाही पण
मुलांना शशकववण्याचा खुप प्रयत्न केला. मुली शशकल्या पण मामेभावांडानी वडलोपात्जथत बीझनेसमध्येच लक्ष
घालायचे ठरवले.

सुरवातीला सांगीतल्याप्रमाणे आजोबांना गावांत खुप मान होता. गावातले लोक त्यांना "सावकार" म्हणायचे. मजजया
अशीकी जर तुडवेकर मंडळी सीनेमा बघायला जाणार असली तर ती मंडळी आल्याशशवाय सीनेमा सुरु करत नसत.

आणण घरात पोराबाळांच आटपन
ु तनघेपयांत तुडवेकर मंडळी सीनेमाला वेळेवर कधीच पोचत नसत. शक्
ु वार हा

बै लहोंगलचा बाजाराचा ददवस. आम्हा भावं डांचा आवडीचा ददवस कारण त्या ददवशी आम्हा सवाथना एक एक आणा
शमळायचा दक
ु ानातुन. दक
ु ानांत आण्णा असले की आम्ही खुष असु. आण्णा आमच्यासाठी हॉटे लमधुन पुरीभाजी

आणण तुपातला शशरा मागवत. आणण आमचा हक्काचा एक आणा लागेचच शमळत असे. मामा असले की तो आणा
शमळायला जरा वेळ लागायचा. त्या एका आण्यामध्ये आम्ही काय धमाल करायचो. बाजारात कुठ चचंचा घे, तर
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वाटायच की शक्
ु वार कधी संपुच नव्हे . आणखी एक ववशेष गोष्ट होती शक्
ु वारची. त्या ददवशी घरात मटण करत.

आजुबाजुला शलंगायत लोकांची वस्त्ती असल्यामुळे मटण सवाांच्या नकळत करावे लागे. मटणाचा वास बाहे र जाऊ
नये म्हणुन कुठ धुप घाल ककं वा घरभर दहंगाचा वास करायचा. आम्हा मुलांना तं बी असायची की मटण आहे

म्हणुन कुणाला सांगायचे नाही. अगदी औटगीकाकांनासुध्दा. औटगीकाका, मास्त्तरकाका आणण ईरय्यकाका हे सवथ

मामांचे खास दोस्त्त. ईरय्यकाकातर तुडवेकरांचा ऊजवा हातच. लहानांपासून मोठ्यांपयांत त्यांच्यावाचून कुणाची गाडी
हालायची नाही. एवधी बायको पोर होती पण रारी र्फक्त झोपायला घरी जात. जणक
ु ाही त्यांनी तुडवेकराना वाहुन
घेतले होते. तसाच साब, आण्णांचा ऊजवा हात. शेवटपयांत त्याने आण्णांची सेवा केली.
शाळे ची र्फाईनल परीक्षा संपली आणण उन्हाळ्याची सुट्टी सुरु झाली की माझा मुक्काम आजोळी मामांच्या गावाला.
सुरवात व्हायची शेंगदाणे र्फोडण्याच्या शयथतीपासुन. शेतांत शेंगदाणे पेरायाच्या अगोदर दाणे सोलावे लागतात.

ईरय्यकाका आम्हा मुलांना हे काम करायला बसवत. प्रत्तेक शेरामागे एक पै सा शमळायचा. मग आम्ही भावं डे

दोघादोघांची टीम करुन चधावोध करायचो जयास्त्त पै से शमळवण्यासाठी. सट्ट
ु ीत सोगलचा धबधबा आणी यल्लम्माचा
डोंगर हया दोन रीपस तर ठरलेल्या असायच्या. ताईला सगळीच हौस. ताई म्हणजे आमच्या आईची, मामांची
बालववधवा मावस बहीण. आजजी धाकटे मामा झाल्याझाल्याच

गेली तेव्हापासुन ताईने मुलांची जबाबदारी घेऊन

आण्णाना मदत केली. ताईनेच आईला सवथ रीतीररवाज, स्त्वै पांक वगै रे शशकवल. आई, पाच मामां, मावशी यांची

लग्न ठरवुन दणक्यात करून ददली. सोगालचा धबधबा, बै लहोंगलपासुन साधारण दहा मैलांवर. अस म्हणतात शंकर
आणी पावथतीचे लग्न ईर्े झाले होते. लहानपणी ताई आम्हाला सांगायची की सग
ु ोला ऋषी सोगाल्ला राहायचे आणण

एक वाघ त्यांची भगवतगीता ऐकायला रोज तीर्े यायचा. धबधबातर खप
ु च छान होता. आम्ही लहानहोतो तेव्हा सवथ
शमळुन चारपांच छकड्या काढुन शयथती करत सोगाल्ला जात असु . घरची भरपूर शेती असल्यमुळे आजोबांकडे
भरपूर बै ल, गाई , म्हशी होत्या. बै लांची नांव काय

तर राम, लक्षुमण, शीव, शलंगाप्पा वगै रे. कोणाची बै लगाडी

पाहीली येईल त्याचा त्या ददवशी खुप जोर असायचा. सोगल धबधबयाखाली आन्घोळी करुन मस्त्त भाकरी,

झण
ु क्याच्या वड्या, भरली वांगी, बुत्ती वगै रे जेवण करुन, लाल तोंडांच्या माकडांबरोबर चचडवाचचडवी करुन र्कुन

परत येत अस.ु प्रत्तेक सट्ट
ु ीत आम्ही सोगलला गेलो आहोत पण प्रत्तेकवेळी नव्या नवलाईने तो ददवस उपभोगला

आहे . दस
ु री ठरलेली रीप म्हणजे यल्लम्माचा डोंगर. इकडे गाडीनेच जावे लागे. मजजा म्हणजे सौंदत्तीला गाडी

र्ांबली की प्रत्तेकी काहीतरी नॉमीनल र्फी द्यावी लागायची. आमची गाडी तर सावकारांची गाडी म्हणुन ओळखली
जायची तरी ताई आम्हा बच्या कंपनीला लपायला लावायची. आत्ता आठवल की मजा वाटते पण आम्हीपण

चाधावोढीने लपायचो. यल्लम्माला आहे श्री रे णक
ु ाचे दे ऊळ. रे णक
ु ाचे लग्न झाले होते जमदग्नीमन
ु ी बरोबर.

लग्नानंतर तीने जमदग्नीमन
ु ींची सेवा करण्यात स्त्वतःला वाहुन घेतले होते. एकाग्रता आणण भत्क्तभावेने तीने
जमदग्नीमुनींचे मन त्जं कले. ताई आम्हाला सांगायची की ती ईतकी पतीव्रता होती की रोज मलब्रभा नदीवर

आंघोळीसाठी गेली की एकाग्रता आणण तनष्टे ने एक नव वाळूच भांड करून नदीच पाणी भरून डोक्यावर सापाची
मोळी करून ते पाणी जमदग्नीमुतनंच्या ववधींसाठी घेऊन येत असे. एकदा गं धवाथचे खेळ पाहताना ततचे मन

ववचशलत झाले, तीची एकाग्रता तुटली आणी ती वाळुचे भांडे बनवु शकली नाही. ती पाणी न आणता ररकाम्या

हाताने आलेली बघुन जमदग्नीने ततला शाप ददला आणण घराबाहे र काढले. खरतर रे णुकाची गोष्ट खुपच छान आणण

मोठ्ठी आहे . शेवटी अस आहे की ती शभक्षा मागुन आणण शशवशलंगाची पुजा करुन आपलया पतीची क्षमा मागण्याचा
प्रयत्न करते. रे णुकाच्या दे वळात ततचा र्फोटो असायचा आणी त्यात ततचे लांब केस जे तीने आपली अब्रु वाचवायला

अंगाभोवती गुंडाळले होते अस भडजी सांगायचे. लहानपणी आम्हाला त्याच खुप अप्रुप वाटायच. बेळगाव, बै लहोंगल
बाजुला हया यल्लम्माच्या जोगाम्मा खप
ु बघायला मीळतात. कपाळांवर हळदी-कंु कवाच्या रे घा काढुन, गळ्यात
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कुठ बर्फाथचा गोळा खा. एक आणा म्हणजे चार पै से. त्यावेळी एका पै शांमध्ये भरपूर गोष्टी शमळायच्या. अस
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कवड्यांच्या माळा घालुन डोकीवर बांबुची कींवा कसल्यातरी धातुची टोपली घेऊन शभक्षा मागायला येतात.

बै लहोंगलच्या ताईने दीक्षा घेतली होती यल्लम्माची आणी ती काही ठरावीक घरी भीक्षा मागायला जाई तेव्हा

बरे चवेळेला आम्ही मुले ततच्याबरोबर जात असु. कसे सोन्यासारखे ददवस असायचे ते. आम्ही बायका मुले शमळुन

अल्लीकेरीला जायचो. अल्लीकेरी म्हणजे वनभोजनासारख. मोठ्या टोपलीमध्ये सवथ खाण्याचे पदार्थ ठे वायचे. बरोबर
डोकीवर पाण्याची कळशी. बसायला मोठ्ठी चादर. मग गावाच्या बाहे र सवथ बाकीच्या मैबरणी भेटायच्या. सवथ पदार्थ

एकमेकांना वाटुन, खाऊन र्फस्त्त व्हायचे. हया अल्लीकेरीमध्ये शलंगायत लोकांचे पदार्थ चाखायला शमळायचे.

नागपं चमीलाही त्यांचे पदार्थ अगदी वेगळे आणी खप
ु च चवीष्ट असायचे. वेगळे वेगळे लाडुतर अगदी प्रशसद्ध. माझा
आवडीचा म्हणजे ऊळ्ळडकी उं डी. नागपं चमी आणी संक्ांत हे दोन सण बै लहोंगलला खुप जोरात साजरे

व्हायचे .

नागपं चमीला सवथ माहे रवाशशणी घरी यायच्या. त्यावेळी मावशीसुद्धा न चुकता मुंबईहून बै लहोंगलला यायची. ताई
सवाथना नवीन कपडे, बांगड्या, केसांच्या रीबबंस घेऊन द्यायची. अण्णापण खुशीने तयार व्हायचे. सुनांना आणी

मुलींना सारखाच मान. सवाांसाठी खास गजरे मागवले जायचे. घरांत मारवाडी बोलवुन ददवाळीसारखा र्फराळ बनवुन

घेतला जायचा. मल
ु ी परत घरी तनघाल्या की बरोबर असायचा र्फराळाचा डबा. संक्ांत जवळ आली की माम्यांची

मलीद्याची तयारी सुरु व्हायची. घरांत एवढी लोक आणण येणारे जाणारे पाहुणे सतत असत. चपाती भाकरी
करणाऱ्या बायकांना अगोदरपासून सांगुन ठे वावे लागे कारण त्यांचा पण हा महत्वाचा सण असायचा. बै लहोंगलला
संक्ांतीच्या ददवशी नदीवर आंघोळीला जायची पद्धत होती. कधी कधी जेवण नदीवरच घेऊन जात. तीळाच्या

लाडवांपेक्षा मशलद्याला जास्त्त महत्व असे. मालीद्यावर दध
ु -तुप घालन
ु खाल्ले जायचे. जर काही कारणाने आम्हाला
संक्ातीला बै लहोंगलला जायला शमळाले नाही तर मामांकडून मशलद्याचा डबा हजर व्हायचा.

मामांकडे नवरार,

ददवशळपण खुप मोठया प्रमाणात व्हायची. नवरारीच्या वेळी घटस्त्तार्फनेच्या ददवशी दे व बसवुन तेलाचा दीवा
लावला जायचा. दहा ददवस तो दीवा ववझवु

द्यायचा नाही. रारन ददवस समाईत तेल आहे की नाही लक्ष ठे वाव

लागे. पहील्या ददवशी दे वाजवळ गहु पेरायला घालत. दसऱ्याददवशी गव्हाची ३-४ ईन्चांची रोप आलेली असायची.
ती मग दे वाला वाहुन आम्ही मुली डोक्यात घालुन शमरवायचो. आण्णा आणी मामा कंपनी सोन लुटुन आणायची

आणी आम्ही एकमेकांना सोन द्यायचो. ददवाळीच्यावेळी तर चारी ददवस नस
ु ता हल्लागुल्ला असायचा. धनरयोदशी
पासुन भाऊबीज पयांत. पांच पांडवाची पुजा तर माझी अगदी आवडीची. मामींना शेणाचे पांडव आणी त्यांची सेना
करायला आम्ही मुले उच्चाहाने मदत करत असु.

वषाथतुन कमीतकमी दोनदा तरी मोठया शेतावर जाऊन व्हायच. मावशी मुंबईहुन आली की आम्ही सवथच जायचो
आजोळी. मग छान गाद्या वगै रे घालुन रक्टरने मोठया शेतावर जात असु. मोठ्ठ शेत नावाप्रमाणे चारीबाजूने

पसरलेले असायचे. घरात धान्य कधी घ्यावे लागायचे नाही. एका शेतात पांढराशभ्
ू कापुस डोलत असायचा. बाजुने
वेगवेगळ्या भाजया आणी र्फुलांचे वेल. मध्ये मध्ये डाळींब आणी पेरुची झाडे. आमची ताई सांगायची तीर्े एक

नागसाप आहे आणण तो शेताची दे खरे ख करतो. प्रत्तेक आमावश्या आणी पोणणथमाला नागदे वासाठी माम्या न चुकता

नेवेद्य पाठवुन द्यायच्या. डडसेंबरध्ये मोठ्ठी राशी वहायची आणी मी ती कधीच चुकवत नसे. राशी म्हणजे कापणी
नंतर सवथ धान्याची रास करतात आणण गावांतील लोकांबरोबर आणी शेतकऱ्यांबरोबर धान्याची पुजा करुन साजरी

करतात. जेवणाचा खास मेनु असायचा . हुग्गी म्हणजे गव्हाची गुळ, खोबर वगै रे घालन
ु केलेली शलंगायत पद्धतीची
खीर, तुपात तळलेली बुंदी आणण बाकीचे खास शलंगायती पदार्थ. डडसेंबर असल्यामुळे र्ं डी भरपुर असायची. शेतात
लाईट नसायचे पण पेरोलीयमचे ददवे आणण कंदील असायचे. आम्ही मुले मामा लोकांबरोबर शेतातच बांधलेल्या
झोपड्यांत जाड गोंगध्या घेऊन झोपायचो.

मला अजुनी धाकट्या दोन मामांची लग्नं आठवतात. रमामामा आणी राजामामा. मोठया घरासमोर एव्हडा मोठ्ठा
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लाईटसने. रस्त्त्यावर पुणथ गालीचे पसरले होते. घरातही नवीन रं ग, रं गीबेरंगी लाईटस, नवीन गालीचे, णखडक्यांना

छान छान पडदे , घर कस सुंदर ददसायच. त्यात आम्ही मुले छान छान कपडे घालुन शमरवायचो. रमामामांच्या

लग्नांत सवथ मुलांना नेहरूंसारखी लांब शेरवानी शशवली होती. तर मुलींना छान जरीचे परकर पोलकी. घरातील सवथ
बायकांना बें गलोरहुन साड्यांची खरे दी झाली होती. लग्नाची तयारी तर महीना आधी चालली होती. बेळगावहुन

स्त्वै पाकी मागवले होते. सवथ शमठाई, लाडु, त्जलबया, वेगळा वेगळा र्फराळ आणी तेही अस्त्सल तुपात केली होती.

लग्नाचे सवथ ववधीबघन
ु आम्हा मल
ु ीना आपलही लग्न आत्ताच व्हाव अस वाटायच. नवीन मामी, छान छान साड्या,

दागीने, पायांत पैंजण, हातात दहरव्या बांगड्या, कस छान छान वाटायच. लग्नांत सवथ गांव जेऊन जायच. वरात तर

अगदी बघण्यासारखी. मग बाकीचे सवथ सोहळे व्हायचे. नव्या नवरीच नाव ठे वण आम्हाला खुप आवडायच कारण

मामा आमचा सलला घ्यायचे. लग्न झालयावर नव्या मामीला सोडुन बेळगावला परत यायला अजजीबात आवडायच
नाही. पण वषथभर प्रत्येक नवीन सणाला बै लहोंगलला येऊन मामांच्या बरोबरीने आम्हीही साजरी करयचो.

आजोबाना जाऊन भरपुर वषथ झाली पण अजुन आठवतात ते शेंगदाणे. मला कच्चे दाणे खप
ु आवडायचे म्हणन
ु

शेतावरुन येताना कोटाच्या णखशातुन सोललेले लाल लाल दाणे घेउन यायचे माझ्यासाठी. आण्णांनी बरे च वषथ रारीच
जेवण सोडल होत. रारी ते र्फक्त ग्लासभर दध
ु आणी र्ोडा शशरा घेत. माम्या त्यांचा शशरा साजुक तुपात करत.
आण्णांचा शशरा आणी दध
ु त्यांच्या खोलीत आल की मुलांची रांग लागायची त्यांचा शशरा चाखायला. आण्णा
प्रत्तेकाच्या हातावर र्ोडार्ोडा शशरा ठे वायचे. त्या शशऱ्याला काही अप्रततम चव असायची.

गेले ते ददवस. आजोबा गेले आणण सवथ मामा सेपरे ट झाले. मोठ्या घराचे घरपण तेच राहीले नाही. आता
मामेभावं डांची मुले-मल
ु ी चांगली शशकुन बै लहोंगलबाहे र पडुन चांगल्या मागाांना लागली आहे त. पुणा-मंब
ु ाई-बें गलोरला
स्त्र्ातयक झाली आहे त. दोन मामा आणण बाकी सवाांची घंर अजुन बै लहोंगलला असल्यामुळे मामांच्यागावाची ओढ

अजुनी पुवीसारखी कायम आहे . भारताला गेलो की कधी एकदा बै लहोंगलला जाऊ अस होत. मग सवथ भावं डांशी
बोलुन आम्ही सवथ मोठ्या घरी जमतो. सवथ मुल, नातवं डाना घेऊन
मामाच्या घराचा आनंद उपभोगतो.

येतात आणण आम्ही पुन्हा एक्दा लहान होऊन

आपिा सवायना ही दिवाळी सुखाची, समध्
ृ िीची अणि भरभराटीची जावो!!!
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केसरीसंगे अमेररका - माझा पदहला अनभ
ु व
सौ. कल्पना भास्करराव नाईक (पु िे)

इयत्ता सातवी आठवीत शशकत असताना गुरुजी भूगोल समजाऊन सांगायचे. नकाशावर

सवथ खं ड दाखवायचे. ते बघून आणण त्या वयाच्या ववचारशक्ती नुसार सारे आश्चयथकारक वाटे .
आपण कधीतरी अमे ररका पाहू हयाची पुसटशी कल्पना पण मनात त्यावे ळी मनात आली नाही.

बरीच वषे तनघून गे ली आणण माझ्या मल
ु ाला कंपनीतर्फे अमे ररके ला जाण्याची संधी शमळाली
आणण आम्ही केसरी टू रने अमे ररकेला जाण्याचे ठरववले . टू र मध्ये भारतीय असल्यामळ
ु े आम्हाला

सोबत छान शमळाली. प्रर्मच एवढी मोठी परदे श टूर आणण ववमान प्रवास त्यामळ
ु े मनावर र्ोडे
दडपण होते . पण जशी जशी टूर पढ
ु े जात गे ली तसे दडपण कमी होत गे ले आणण प्रत्ये क
दठकाणचा आनंद अनभ
ु वायला शमळाला.

प्रर्म आम्ही New York City Tour केली. उं च उं च इमारती पाहून मान दख
ु ू लागली. उध्वस्त्र्
झालेले World Trade Center पदहले . टूर गाईड घटने ची सवथ मादहती सांगत होता आणण सवथ
काही कल्पनेच्या पलीकडे वाटत होते. त्यानंतर आम्ही Statue of Liberty पहावयास गेलो.

Statue पाहून काराचगरांचे कौतुक वाटले . Statue आतमधून पण पाहतो ये तो पण वे ळे अभावी
आमचे पाहणे झाले नाही. त्यानंतर Empire State Building, Time Square पाहून डोळे
ददपून गे ले आणण अश्याप्रकारे पदहले दोन ददवस New York पाहण्यात घालवले.
New York नंतर आमची टूर तनघाली ते Niagara च्या ददशेने.

Niagara ला पोहोचलो तेंव्हा

संध्याकाळ झाली होती. मुक्कामाचे होटे ल जवळच असल्यामुळे जे व ण करून आम्ही सवथ Niaga-

ra Falls पहावयास गेलो. बापरे ! केवढा प्रचंड प्रपात धो धो करत खाली कोसळत होता आणण

त्यावर सुंदर रं गाचे झोत पडत होते. ते सौंदयथ शबदात वणथन करणे अशक्य आहे . आम्ही सवथ
तनसगाथचे ववलक्षण सौदयथ बघण्यात रममाण झालो होतो आणण वेळेचे भानच ववसरून गेलो.

दस
ु ऱ्या ददवशी आम्ही ते र्ील सवथ टू सथ घे तल्या. बोटीने आणण पायऱ्याने जाऊन Niagara अगदी
जवळून पदहला. पाण्याचे तुषार अं गावर उडत होते आणण वे गळाच आनंद वाटत होता. आनंद

आणण समाधान साठवून आम्ही मुक्कामी परतलो.

Niagara ची भे ट आटोपून आम्ही बसने Washington DC ला जाण्यासाठी तनघलो. अधून
मधून बघण्या सारखे छोटे मोठे दठकाणे केसरीचा manager दाखवत होता आणण सववस्त्तर
मादहती पण सांगत होता. कधी कधी आम्ही नुसते र्फोटो काढण्यातच मग्न होत असू तें व्हा तो
आम्हाला सांगे, 'एक दोन र्फोटो काढा आणण डोळे भरून पाहून आनंद घ्या. नुसते र्फोटो काढण्यात

वे ळ घालू नका.

वाटे त आम्ही Glass Factory आणण Museum बघण्यास र्ांबलो ववववध प्रकारच्या काचेच्या
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वस्त्तू, झुंबर, पुतळे , खे ळण्या इत्यादद कश्या तयार करतात ते पदहले . अगदी काच ववतळवण्या

पासून ते तयार करे पयथन्त. त्या सुंदर कलाकृती पाहून मन अगदी हरवून गे ले आणण सवथ वस्त्तू
घरी घेऊन जावे असे वाटू लागले .

मजल दरमजल करत शेवटी आम्ही Washington DC ला पोहोचलो. अमेररकेची राजधानीच ती
काय वणथन करावे . Government चे सवथ ऑर्फीस, Museum इत्यादी पाहून आम्ही र्क्क

झालो. Government चे ऑर्फीस एवढे मोठे आणण स्त्वच्छ असू शकतात हे पाहून आश्चयथ
वाटले.

Washington DC पाहून आम्ही ववमानाने Las Vegas ला आलो. पदहले आम्ही City Tour

केली आणण मग रारीची रोषणाई, Casino, सवथ होटे ल्स, musical fountains पाहत ककती रार
झाली हे कळले पण नाही. हे शहर रारी जागे च असते असे कळले आणण त्यात काही चूक नाही

असे लक्ष्यात आले. आम्ही सवाांनी Limo कार ची टूर घेतली आणण आम्हला खूपच मजा आली.
सवथर ददव्यांची रोषणाई पाहून डोळे ददपून गे ले. हे सवथ बघताना एक छोटीशी कववता आठवली आधी होते मी दिवटी, शेतकऱ्याची आवडती

झाले इवली मग पिती घर घरातून समिसमिती
समई केले मला कुिी, िे वापुढती नेउनी

बत्तीचे ते रूप नवे पुढे समळाले मज बरवे

वरात मजवाचून अडे लखलखाट तो चोहीकडे

आता झाले मी बबजली घरे मंदिरे लखलखती

िे वा ठाऊक काय पुढे नवा बिल माझ्यात घडे
एकच ठावे काम मला प्रकाश ियावा सकलला

कसलेदह मज रूप समळो िे ह जळो अन जग उजळो

एकीकडे Niagara चे प्रचंड पाणी, Vegas च्या ददव्यांचा लखलखाट आणण Grand Canyon
सारखे पहाड, त्यामध्ये नदीचा प्रवाह आणण उगवत्या सूयाथची ककरणे . पर्थ
ृ वीची ववववधता पाहून
तनसगाथचे कौतुक वाटत होते.

Las Vegas च्या लखलखत्या आठवणी घेऊन आम्ही Los Angeles ला आलो. Hollywood,
Universal Studio पाहून नाववन्य आणण कुशलता यांची जाणीव होत होती. Universal Studio मधील सवथ rides अनुभवताना भीती आणण आनंद यांचा संगम होता. सवाथत आठवणीत

रादहली ती म्हणजे Mummy ची ride. गुहेसारखे वातावरण तयार करून त्यात खोटे हाडांचे
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र्रकाप उडत होता.

शेवटचा टप्पा SFO. सकाळी धुके असल्यामुळे Golden Gate काही पूणथ बघता आला नाही.
त्यानंतर आम्ही बोट टूर घेतली आणण अर्ांग सागरात हे लकावे घेत आम्ही बोट टूरचा आनंद

घेतला. धुके द ूर झाल्यावर Golden Gate पूल पाहता आला आणण अशभयंत्याचे खूप कौतुक
वाटले. SFO खूपच सुंदर शहर आहे . स्त्वच्छता आणण नीट नेटकेपणा हया गोष्टी तर आपण

नत्क्कच शशकायला हव्या. हया सवथ टूर दरम्यान आम्हाला सवाथत जास्त्त कौतुक वाटले ते
लोकांची शशस्त्त , तनयमांचे पालन , द ुसऱ्या माणसा प्रती आदर आणण खूप काही छोट्या छोट्या
गोष्टी जया आपण शशकणे आवश्यक आहे .

अश्याप्रकारे आमची बारा ददवसांची टूर संप ली. ददवस कसे तनघून गे ले कोणाला समजले पण

नाही आणण आता तनरोपाची वे ळ आली. टूर मधील काही जण भारतात वापस जाणार होते तर
काही अमेररकेत आपल्या नातेवाईकांकडे जाणार होते. तनरोप घेताना जड जात होते कारण हया

बारा ददवसात आम्ही एक कुटुंब असल्या सारखे च झालो होतो.

केसरीने आम्हा सवाांची खूप छान सोय केली. नाश्ता, दोन्ही वे ळचे जे व ण आणण हॉटे ल्स सवथ
काही छान होते. आम्हाला कुठे ही रास झाला नाही. त्यासाठी केसरी टूसथ चे अगदी मनापासून
आभार.

तसे हया सवथ गोष्टी येर्ील लोकांना माहीतच असतील पण माझा पदहला अनुभव म्हणून

शलहावे से वाटले आणण ते सुद्धा महाराष्र मंडळाच्या तनशमत्ताने. Seattle ला एका कायथक्मात
कळले कक इर्े पण मराठी माशसक प्रशसद्ध होते आणण शलदहण्याची इछ्या झाली. हया साठी मी
महाराष्र मंडळाचे मनापासून आभार मानते. त्यांच्या सवथ उत्स्त्र्फूतथ कायथक्मास घवघवीत यश
शमळावे ही ईश्वरचरणी सददछ्या!

(English टू मराठी translator चा वापर के ला आहे . त्यामुळे कुठे चुका झाल्या असतील तर क्षमस्त्व.)
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आजचे उत्सव -- श्रद्धेचे बाजारीकरि
लेखक: प्रा. डॉ. बबंदम
ु ाधव जोशी
[कोर्रूड जये. ना. संघाचे संस्त्र्ापक श्री. व. कृ. धामणकर यांच्या स्त्मत
ृ ीप्रीत्यर्थ घेतलेल्या २०११-१२ तील
तनबं धस्त्पधेतील प्रर्म क्मांकाचा तनबं ध]

उत्सव म्हटले की आपल्या समोर येतो गणेशोत्सव. महाराष्रात आणण त्यातही पुण्यातील प्रमुख उत्सव म्हणजे
गणेशोत्सव. या उत्सवाचे सध्याचे स्त्वरूप पाहणे उदबोधक ठरे ल.

श्रीगणेश हे महाराष्राचे आद्य दै वत. महाराष्रातील प्रत्येक गावी, खेडग
े ावात सुद्धा गणपतीचे एक तरी मंददर

असतेच. घरोघरी श्रीगणेशाची रोज पूजा होते. प्रत्येक समारं भापूवी गणेशाची स्त्र्ापना/वं दना हा आवश्यक ववधी

असतो. पुण्यातील कसबा गणपती, तळ्यातला गणपती, मुंबईचा लालबागचा राजा हे प्रततष्ठे चे गणपती नवसाला
पावणारे म्हणन
ू महनीय आहे त. पुण्याभोवती अष्टववनायकांचे एक संरक्षक कडेच आहे . तेव्हा या आदद दै वताचा
सावथजतनक उत्सव दणक्यात, र्ाटामाटात साजरा व्हावा हे योग्यच आहे .

धाशमथक स्त्वरूपात अडकलेल्या गणपतीला लोकमान्य दटळकांनी एक सामात्जक व राजकीय वलय ददले. स्त्वातं त्र्याच्या
चळवळीत अचधक लोकांनी सहभागी व्हावे, चळवळीचा प्रसार तळागाळापयांत पोचावा म्हणून त्यांनी या धाशमथक

उत्सवाला राजकीय व सामात्जक आशय ददला. दे खाव्यांच्या द्वारे व संगीताच्या, संवादांच्या सहाय्याने लोकातील

दे शप्रेम उर्फाळून यावे, सक्ीय व्हावे अशा हे तूने त्यांनी करमणक
ू ीचा उपयोग जनजागत
ृ ीसाठी केला. १९२० ते १९५०
हा काळ गणेशोत्सवाच्या राजकीय उत्र्ानाचा समारोह होता. स्त्वातं त्र्यानंतरही काही काळ गणेशोत्सवाचे हे

जनजागत
ृ ीचे स्त्वरूप चालू रादहले.

१९८० नंतर भारतीय जीवनाचे सवथच स्त्वरूप पालटायला लागले. पाश्चात्य जीवनाचा, ववचारसरणीचा प्रभाव वाढू

लागला. मक्
ु त जीवनाच्या वाऱ्याने भारतीय संस्त्कृतीला धक्के बसू लागले. भारतीय संस्त्कृती जपणारा मध्यम वगथ
श्रीमंत होऊ लागला. र्फारसे कष्ट न करता भरघोस पै सा हाती येऊ लागला. त्यामुळे कमाई जपून वापरावी व

शशलकीवर भर द्यावा ही मध्यम वगाथची जीवनमूल्ये हास्त्यास्त्पद ठरली. त्या ऐवजी ’Use and throw -- कमवा व

भोगा’ ही अमेररकन जीवनपद्धती सगळीकडे रूजू लागली. चं गळवादाने भारतीय युवा वपढीला व उत्सवांना ग्रासले.

उत्सवाच्या नावाखाली लोकांकडून वगथण्या गोळा करायच्या, दक
ु ानदार, व्यावसातयक यांना मोठ्या दे णग्या द्यायला

भाग पाडायचे, त्यासाठी राजकीय मातबरांचा व पोलीस यंरणेचा उपयोग करायचा, आणण जमलेल्या रकमेतून

स्त्वतःची हौस भागवायची हा गणेशोत्सवाचा राजमागथ झाला. सामात्जक गुंडांनी व मतलबी पुढाऱ्यांनी गणेशोत्सवाचा
ताबा घेतला व त्यांच्या छोट्या चमच्यांनी त्यांच्या आश्रयाखाली चै नबाजी सुरू केली. गणेशोत्सव एक बाजारी
व्यवसाय झाला. मोक्याच्या जागी मांडव उभारायचे, गणेशमंडळे स्त्र्ापन करायची, त्यांचे नेतेपण पुढाऱ्यांना,

महापाशलकेच्या नगरसेवकांना बहाल करायचे व त्यांच्या नावाखाली गल्लीबोळातल्या नेत्यांनी जनतेची लट
ू मार

करायची. या गणेशोत्सवी पुढाऱ्यांनी अशी दष्ु टचक्े तनमाथण केली आहे त की त्यांना वगथणी नाही म्हणायची कोणाची

दहंमत होत नाही. जमाखचथ कोणी ठे वत नाही, कोणी ववचारत नाही. कायथकत्याांना भरपूर खायला घातले की ते खूष;
उत्सवाद्वारे पुढाऱ्यासाठी कायथकत्याांची एक र्फौज उभी राहते व ती तनवडणुकीच्या वेळी उपयोगी पडते, त्यामुळे ते
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कायथक्म पाहतो, ववसजथनाचा सोहळा गॅ लरीतून ककं वा टी. व्ही. वर पाहतो व ’छान झाला यंदाचा गणेशोत्सव’ म्हणत

चतुदथशीच्या रारी झोपी जातो. लक्षावधी रुपयांचा झालेला चुराडा त्याच्या गावीही नसतो.

पण सुजाण मनाला जाणवते, हा उत्सव असेल, पण हा गणेशोत्सव नाही. कुठे आहे ती भक्ती, ती श्रद्धा, ते

गणेशाचे माहात्म्य? ना पूवीची दे वभावना, ना दटळकांची सामात्जक जाणीव - रादहले आहे ते एक महोत्सवाचे प्रचं ड
ववडंबन!

गणेशोत्सवाच्या दरम्यान अनेक गै रसोयी सवथसामान्य लोकांना सोसाव्या लागतात. रस्त्त्यावरच उभारलेल्या
मांडवामुळे व दे खाव्यामुळे वहातुकीचा खोळं बा होतो. शाळे ला जाणारे ववद्यार्ी, डॉक्टरांकडे तनघालेले रुग्ण, दै नंददन
येजा करणारे प्रवासी यांची खूप गै रसोय होते. रारी १० वाजता ध्वनीवधथक बं द करावेत असा जरी तनयम असला

तरी ददवसभर व रारीसद्ध
ु ा तनयम मोडून कानठळ्या बसेपयांत सरु े ल ककं वा बेसरू संगीत ऐकण्याचा जुलम
ू सोसावा

लागतो. गुलालामुळे हवा प्रदष
ू ण, ककथश संगीतामुळे ध्वनीप्रदष
ू ण, मूतीववसजथनानंतर जलप्रदष
ू ण व गदीगोंगाटामुळे

वातावरणप्रदष
ू ण या सवथ असहय गोष्टींना सामान्यांना तोंड द्यावे लागते. पण उत्सवाचा बाजार मांडणाऱ्यांना त्याचे
काय सोयरसुतक?

गणेशोत्सवानंतर येणारा नवरार उत्सव हा एक वेगळ्या प्रकारचा बाजार आहे . ९ रारी गरबा खेळण्याच्या तनशमत्ताने
तरूण तरूणींना एकर येऊन सलगी करण्याची संधी दे णारा हा उत्सव. आजकाल मुली सुद्धा ’बबनधास्त्त’ वागण्याची
ही संधी सोडत नाही. चं गळवादाने व पाश्चात्य ववचारांनी पोसलेले हे स्त्वै राचाराचे स्त्वातं त्र्य आहे . मूळच्या गुजरातराजस्त्र्ानचा हा उत्सव; महारात्ष्रयन तरूण-तरूणींनी या एका आकषथणामुळे हौसेने स्त्वीकारला आहे .

यानंतरचा ’इंपोटे ड’ उत्सव म्हणजे ’होळी’. वास्त्तववक पूवी महाराष्रात र्फाल्गुन पौणणथमेला होळी पेटवायची, ततची
पूजा करायची एवढे च त्याचे तनरागस स्त्वरूप होते. पण आता उत्तर दहंदस्त्
ु तानी व दहंदी शसनेमांच्या प्रभावामुळे

एकमेकावर रं ग उडवणे व त्यातही तरूण-तरूणींनी या तनशमत्ताने एकमेकांशी लगट करणे हेच त्याचे बाजारी स्त्वरूप
उरले आहे .

आता यात भर पडलीय काही पाश्चात्य उत्सवांची. Valentine’s Day या उत्सवाच्या तनशमत्ताने महाराष्रीय

युवावपढी स्त्वै राचाराचा इतका अततरे क करू लागली की शशवसेनेला आंदोलन करून तो र्ांबवावा लागला. जगभर

नाताळला आणण दहंदस्त्
ु र्ानात ३१ डडसेंबरला ववकृत चंगळवादी स्त्वरूप येऊ लागले आहे (अध्याथ तासाच्या नाचाला

दोन कोटी रुपये). परवा नाताळच्या संध्येला लोकांना उद्देशून केलेल्या ’पववर संदेश’ वाचनात १६ वे पोप बेनेडडक्ट
हीच खंत व्यक्त करीत आहेत:

’सध्या उपभोगी वत्ृ तीचे प्रमाण वाढते आहे . णिसमसचेही बाजारीकरण झाले आहे , त्यामुळे णिस्त्त जन्माचे पाववत्र्य

लोप पावत चालले आहे .’
भारतात हे च होते आहे .

महाराष्रातील उत्सवांचे हे उबग आणणारे बाजारी स्त्वरूप उत्सवामागील पववर कल्पनांना, भावनांना छे द दे णारे आहे .
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खूष! गणेशोत्सव हा असा बाजार झाला आहे - श्रद्धेचा, भाववकतेचा, भक्तीचा! सामान्य माणूस दे खावे बघतो,

सारथी २०१३

सारथी २०१३
या बदलाचे कारण आहे पाश्चात्य संस्त्कृतीचा वाढता प्रभाव आणण ततने आणलेला चं गळवाद. १९८० नंतर या

चं गळवादाने भारतीय तरूण वपढीला पकडीत धरले आहे . ’भल्याबुऱ्या मागाथचा ववधीतनषेध न बाळगता पै सा शमळवणे

व तो चै नीत, मौजमजेत खचथ करणे म्हणजे चंगळवाद!’ ’संपत्ती म्हणजेच यश’ हे चं गळवादाचे ब्रीदवाक्य आहे .
यंदाच्या पदहल्या युवा सादहत्य-नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. अच्युत गोडबोले आपल्या ’चंगळवादाचे र्ै मान’ या
पुत्स्त्तकेत म्हणतात,

“अत्यंत वाईट मागाथने जरी पै सा शमळवला असला तरी त्या लोकांचे, उद्योजकांचे, राजकारण्यांचे होणारे सत्कार,
त्यांच्या मागे मागे कर्फरणारे नुसते चमचेच नव्हे , तर ववकत घेतले जाऊ शकणारे तर्ाकचर्त बुवद्धवादी हे सगळे

एकच संदेश दे त असतात - पै सा हाच आयुष्यात सगळ्यात मोठा असतो, त्याच्या जोरावरच प्रततष्ठा, प्रेम, प्रशसवद्ध,
मैरी, सुंदर जोडीदार आणण इतर अनेक गोष्टी ववकत घेता येतात.”

या चं गळवादापुढे सवथ पववर भावना, सवथ नीततमल्
ू ये पायदळी तुडवली जात आहे त, सवथ जीवनमल्
ू यांचा बाजार
मांडला जात आहे .

हे बाजारीकरण र्ांबवणे अवघड आहे . छोट्या मोठ्या कामासाठी लाच दे णारा नाडले ला गरीब भ्ष्टाचारमुक्त होणे

जसे अवघड आहे तसेच पै शाने शमळणाऱ्या मौज मजेसाठी हपापलेला समाज सध
ु ारणे अशक्यप्राय आहे . र्ोडी र्फार

आशा आहे (silver lining) ती अल्पसंख्येने सापडणाऱ्या यव
ु ा मंडळींची, जी आज भ्ष्टाचारववरोधी अण्णा हजारें च्या
पाठीमागे उभी राहण्यास तयार आहे त. चंगळवादी समाजव्यवस्त्र्ेऐवजी वेगळी सेवाभावी समाजव्यवस्त्र्ा तनमाथण

करणे शक्य आहे ; असा आशावाद व्यक्त करताना डॉ. गोडबोले म्हणतात, “या व्यवस्त्र्ेत प्रत्येकजण अनावश्यक

खचथ टाळे ल व आपला व्यवसाय समाजसेवेच्या भावनेतून करे ल. अवघड वाटतेय हे , पण असा एक युवक वगथ पुढे
येत आहे तोच हे बाजारीकरण र्ांबवू शकेल.”

प्रस्त्तुत लेखकाला अशा काही युवा व्यक्ती भेटल्या आहे त, जयांनी त्याला अनाहुतपणे मदत केली आहे व त्याचे
कष्ट कमी केले आहे त, व चांगले सेवाभावी युवक अत्स्त्तत्वात आहे त याची साक्ष ददली आहे .
तोपयांत........................

०००००-----०००००

आपल्या प्रततकक्या/सूचना कळवा:
Phone: 25881194

Email: joshi.bindumadhav@gmail.com
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ओळखलंत कां डॉक्टर मला?
डॉ. सतीश अ. कानववंदे ठाणे (प.)

ओळखलंत कां डॉक्टर मला? पे शट
ं आलाकुणी

कपडेहोते शभजले ले त्यात गटाराचं पाणी

तोंडआपलं वाकडं करून आधी जरा हसला
कसाबसा तोल सावरत खच
ु ीमध्यें बसला

डुलतडुलत बोलला मग खाली र्ोडं वाकून

"अड्ड्यावरतीजाऊन आलोय आत्ताच र्ोडी टाकून
कशीहल्ली दारू पाडतात कळत नाही काही

पदहल्या धारे ची घे ऊन सद्ध
ु ा मळ
ु ीच चढत नाही

नकलीदारू वपतोय आणण त्यातच शोधतोय नशा

शलव्हर झाली खराब आणण शरीराची होते य दशा

"दारू सोड"म्हटलंत म्हणूनच पोटात ततला सोडली
बायकोगेली पळून आणण दहच्याशी मैरी जोडली

पोटातहोते य जळजळ जरा काळजी माझी घ्या
रॅ नटॅ कबरोबर दोन चमचे जेल्युसील तरी द्या
अड्ड्यावरती राडा करून मार र्ोडा खाल्लाय

मलावाटतं वरचा एक दात जरासा हाल्लाय
पोटावरती कुणीतरी कर्फरवून गेलाय चाकू

बबनधास्त्त घाला टाके,तम्
ु ही करू नका का कू"
रागावले ला मला बघन
ू बरळतच तो उठला

"अड्ड्यावरतीडॉक्टर आज तुम्ही नाही भेटला"

खळखळून हसले बाकी पेशंट खजील मी झालोय

कायकरू मी सांगा सर, तम
ु च्याकडेसल्ल्यासाठी आलोय
सरतम्
ु ही काही सांगा, तम
ु चा सल्लामी मानीन

'अड्ड्यावरतीजाणं सोड' म्हटलंत तरमार कानर्फटात हाणीन
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िानाचा मदहमा
वैभव साठे
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RAJ POUDYAL
MAYURI FOODS,INC
C: 425 531 1223
Serving Greater Seattle area at 3 Locations:
REDMOND: 2560 152nd Ave NE Suite G Redmond, WA 98052

Ph: 425.861.3800 Fax: 425.861.3498
ISSAQUAH: 700 Gilman Blvd Suite D104 Issaquah, WA 98027

Ph: 425.313.1983 Fax: 425.313.1986
BOTHELL: 26011 Bothell Everett Hwy Suite A/C Bothell, WA 98012

Ph: 425.483.3000 Fax: 425.483.3006

TF: 800-874-5593

